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Lời giới thiệu
  

Linh Sơn, ngọn núi linh thiêng thắp sáng niềm tin cho nhân 
loại. Đỉnh cô liêu ngất trời, đầy thử thách đối với những tâm 
hồn yếu đuối, nhưng cũng là nơi gợi mở những chất liệu hùng 
tráng, định hướng cho sự thăng hoa vượt lên đôi bờ hữu hạn 
phàm tình. 

Và trong ý nghĩa quy ước, những gì cao viễn đó tựu thành một 
nơi chốn để trần gian quy hướng. Nơi đó, dấu tích người xưa 
bây giờ vẫn như còn hiển hiện, vì ngoài kia, cuối dòng sông 
Hiền Lương là biển Đông vẫn còn dậy sóng, vẫn còn bóng đêm 
che phủ lối về thênh thang, thì nguyện lực bi hùng của các ngài 
vẫn còn sáng rực cả một phương trời. Kết tụ nơi đây, tổ đình 
Linh Sơn Vạn Ninh Khánh Hòa, từ ngài Đại Bửu Hòa thượng 
với chùa cổ tích Sa Long, đến hòa thượng Quảng Đức với trái 
tim Bồ-tát bất diệt, cùng các thế hệ tiếp nối, đã tạo nên một giá 
trị tinh thần bất tuyệt, vẫn còn làm nức lòng cho những người 
có thiện tâm.  



Nay, nắng vẫn trải hiền hòa bên dòng sông cỏ mượt, trời vẫn 
xanh hương sen thoảng vô bờ. Dấu tích các Ngài như cánh hồng 
trên tuyết trắng, dù không tác ý, theo tháng năm vẫn lưu lại dấu 
vô tung. 

Với ý nguyện mong tìm về lại giây phút chớp lóe bi hùng khi đối 
diện chiếu phá sự thật tử sinh của các Ngài. Xin lấy đó làm niềm 
tin mà vượt qua muôn trùng hải ngạn, đó cũng là ý nghĩa ra đời 
của tập sách Linh Sơn Chốn Tổ Nguồn Tâm nầy.           

Nhạn bay qua trời không lưu dấu vết. Sương mai đầu cành, chớp 
lóe trời không, làm sao nói trọn được bao giờ. Thế nên việc chúng 
con làm trong phạm trù tương đối, đã là sự cưỡng ngôn đáng chê 
trách rồi. Ngưỡng mong chư Tôn đức, chư Thiện tri thức gần xa 
niệm tình lượng thứ cho những gì chưa diễn đạt hết ý người xưa.

  
 BAN BIÊN SOẠN



Tổng Thể khuôn viên nội Tự xen lẫn kiến Trúc xưa và nay



Chương I  
Lược sử và hình ảnh tổng quan về 
Tổ đình Linh Sơn
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Lược sử Tổ Ðình Linh Sơn

Tổ Ðình Linh Sơn (chùa Linh Sơn) nằm tại thôn Hiền Lương, 
xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thủy Tổ khai 
cơ Hòa thượng Ðại Bửu (1740 - 1765)*, Pháp hiệu là Kim Cang 
Ðại Lão Tổ Sư. Ngài quán Quảng Nam băng ngàn vào Hiền 
Lương hoằng pháp. Năm Cảnh Hưng thứ 22, tức năm 1761 
dương lịch mới lập chùa đúc chuông, gây cơ sở vững chắc. 

Ban sơ chùa gọi là Sa Long Tự. Triều Tự Ðức, năm thứ 21 
(1867) chùa bị thất hỏa. Sau khi xây cất lại, cải tên là Linh Sơn 
Tự. Từ ấy đến nay, chùa đã được trùng tu nhiều lần. Kiểu thức 
cổ pháp và hoàn toàn Việt Nam. Mái ngói tường gạch. Chánh 
điện ba gian, phía đông phía tây có tăng phòng, tịnh thất. Cách 
thờ phụng đơn giản nhưng trang nghiêm, đại khái cũng như 
các chùa cổ ở Trung Việt. Vườn chùa rộng rãi và có nhiều cây 
cối tươi mát. Phía trước có tường vôi và cửa Tam quan cổ kính. 
Trước mặt chùa là đồng lúa bát ngát, có hồ sen sâu rộng, có sông 
Hiền Lương quanh co. Và xa xa núi cao chập chờn. Phong cảnh 
quang  đãng nhưng thanh tịnh. 

Trong vườn chùa có hai cây cổ thụ: Một cây xoài, một cây kén. 
Cây xoài ở trước Chùa, cạnh ngõ bước vô. Thuộc giống xoài mủ, 
sống trên trăm năm. Thân cây cao vút và nhánh mọc tua tủa như 
những cánh tay gân guốc giơ lên trời. Sắc lá xanh láng, màu da 
cây lại trăng trắng mong mốc. Ðứng xa trông như một cây long 
trượng nửa chừng. Vừa kỳ vừa cổ! 

Quả hồng chung của chùa cổ tích Sa long (Sắc tứ linh Sơn). chú 
tạo vào niên hiệu cảnh hưng thứ 22, tháng 8 năm Tân Tỵ (1761). 
chứng minh Đại lão hòa thượng Tổ sư Đại Bửu - kim cang.



Cây kén đứng phía sau chùa. Thân cây cao vút và tuổi chắc là 
300 trở lên. Chính ngài Ðại Bửu ngồi tu nơi gốc cây kén này, 
trước khi chùa thành lập. Vùng Hiền Lương trước kia là một 
cánh rừng rậm, có nhiều dã thú. Lúc ngài Ðại Bửu đến tu thì cây 
kén đã là một đại thọ. Khi phá rừng dựng chùa các đệ tử giữ cây 
kén lại làm kỷ niệm. Truyền rằng khi Hòa thượng ngồi tu dưới 
gốc cây, thì có một con hổ đến sanh nở bên cạnh một cách tự 
nhiên. Hòa thượng ngồi tu một cách tự nhiên. Không có gì là lạ. 

Bác sĩ Yersin, khi đi tìm Ðà Lạt, gặp một con rắn hổ mang cất cổ 
toan làm dữ, bác sĩ đứng yên. Hồi lâu rắn bỏ chạy. Người ta ngỡ 
rằng bác sĩ có thuật thôi miên. Nhưng bác sĩ cho biết: Thú dữ 
cắn người, trước hết là để tự vệ. Nhưng chúng đều có tánh linh 
và rất nhạy cảm. Một khi chúng đã thông cảm rằng mình không 
có ác tâm, không cố ý làm hại chúng, thì chúng có cần làm hại 
mình làm chi. 

Trong trường hợp của ngài Ðại Bửu cũng thế. Từ thiện căn lực 
của Ngài tỏa ra khi thiền định, khiến con hổ yên tâm lo nhiệm 
vụ của mình. Các vị chân tu sống bình yên trên núi cao đều nhờ 
sức mạnh của đức từ bi, chớ không phải nhờ phép thần thông 
chế ngự thú dữ. Nhưng người đời không rõ, tưởng ngài Ðại Bửu 
có phép lạ, nên đến xin quy y mỗi ngày một đông. 

Quả hồng chung trong chùa cũng là một vật duy trì đức tin của 
bổn đạo. Nguyên thời nhà Nguyễn gia Miêu cùng nhà Tây Sơn 
tranh hùng, các chuông chùa đều bị tịch thu để đúc súng đạn. 

cây cổ thụ (cây kén) trên 300 tuổi, trước khi lập chùa lão tổ Đại 
Bửu ngồi tu dưới gốc cây này, lúc ấy đã là cổ thụ rồi.
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Ðem chuông ra đúc súng đạn thật chẳng 
khác bắt các vị tu hành tòng chinh. Ðể 
cho chuông khỏi “phạm giới sát sanh”, 
nhiều chùa ở Khánh Hòa đem giấu nơi 
vực sâu hố thẳm. Nhưng đến khi yên 
giặc giã, thì phần nhiều không tìm lại 
được, bởi lớp bị kẻ gian lấy trộm, lớp 
bị nước lụt trôi. Quả hồng chung chùa 
Linh Sơn tìm lại được do một sự tình cờ 
đượm vẻ huyền bí: Một bà lão đi mò ốc 
phát kiến tại cửa sông Hiền Lương, sợ 
quá tri hô lên. 

Cửa sông Hiền Lương vốn nằm giữa 
sông Hiền Lương và Tân Ðức. Biết hồng 
chung là vật xưa quý giá, làng Hiền Lương 
và làng Tân Ðức tranh nhau chiếm hữu, 
việc phải đưa cửa quan. Quan xử: 

- Làng nào có chùa, chuông về làng ấy. 

Hiền Lương có chùa Linh Sơn, Tân Ðức 
không có Chùa, nên Hiền Lương được 
kiện. Làng khiêng chuông về đem đến 
cúng chùa Linh Sơn. Việc giấu chuông 
của Chùa Linh Sơn, nhiều vị phụ lão 
thường nghe nói đến. Lại thêm nơi thành 

hồng chung có ghi rõ năm tháng chú 
tạo: “Cảnh Hưng Nhị Thập Nhị Niên, 
Tân Tỵ, Bát Nguyệt” đúng vào năm Tổ 
Ðại Bửu khai sơn. Nên ai nấy đều mừng 
“Châu về hợp phố”. Quả chuông tìm 
lại được đó là quả chuông thuộc hạng 
“Tiểu hồng chung”. Chùa còn một đại 
hồng chung không biết còn vùi lấp nơi 
đâu hay đã hóa kiếp. Những đêm trời 
trong gió lặng người quanh vùng thỉnh 
thoảng nghe tiếng chuông ngân nơi hồ 
sen trước chùa. Nhiều người tin chắc 
rằng quả đại hồng chung còn ẩn náu 
trong hồ, và sẽ trở về chùa một ngày nào 
đó. 

Chùa Linh Sơn có tiếng linh thiêng. Việc 
quả hồng chung trở về chùa làm cho các 
tín đồ thêm vững lòng tin mộ đạo. Lại 
một sự kiện nữa xảy ra thời tiền chiến, 
khiến người kém đức tin cũng phải tin 
rằng chùa linh thiêng thật sự. Lúc bấy 
giờ Nhật đóng quân khắp lãnh thổ Việt 
Nam. Tàu bay Mỹ ngày nào cũng đến 
oanh tạc. Khánh Hòa cũng không thoát 
khỏi nạn bom rơi. Năm 1944, một quả 
bom hạng nặng rơi ngay trên nóc chùa. 

Nhưng không nổ và cũng không lăn 
xuống đất. Ai cũng thấy làm lạ. Vì quả 
bom này nếu nổ thì chùa bị tan tành, 
không nổ thì sức nặng cũng đủ chọc 
thủng nóc chùa hoặc lăn theo mái chùa 
để xuống đất bằng cho hợp lý. Cớ chi lại 
nằm chình ình trên nóc, mà tứ bề không 
có vật gì cản ngăn? Người Nhật nghe tin 
bom nằm trên nóc chùa thì đến mang 
đi, không một lời giải thích. Các ông già 
bà cả bảo rằng: Các vị thần giữ chùa làm 
cho quả bom tắt ngòi. Rồi để cho người 
đời tin sự linh thiêng, các Ngài đem bom 
đặt trên nóc Chùa và giữ không cho rơi 
xuống đất. Người đã tin thêm tin, người 
không tin không biết sao mà cãi. 

Chùa Linh Sơn là Tổ đình của hầu hết 
các chùa quận Vạn Ninh. 

Trích tác phẩm “Xứ Trầm Hương” của 
Quách Tấn, nhà xuất bản Lá Bối in lần 
thứ nhất năm 1970, Sài Gòn - Việt Nam

(*) Thời gian Tổ trú trì 1740 - 1765



cây xoài cổ Thụ và cổng Tam Quan xưa
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- Tiền đường chánh điện hướng chánh Bắc, tả 
hữu là điện hộ Pháp

- hàng trụ biểu, dựng theo mẫu cũ của Bồ tát 
Quảng Đức

- Quán âm các dựng phía Đông bên hữu chánh 
điện

- Tháp chuông dựng phía Tây bên tả chánh điện



- mặt trước của nhà hậu Tổ
- mái cong của tháp chuông
- cổ lầu đại điện và cổ lầu bái đường chánh điện
- rồng lượn trên cổ lầu đại điện



cảnh Tổng Thể Bên Trong chánh Điện
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- 1. Đại điện như lai sở đô. - 2. Bên trong cổ lầu đại điện. - 3. Phù điêu (chính giữa) minh họa ngũ thời thuyết giáo của đức Thế Tôn.
- 4. Phù điêu (bên trái) bồ tát Phổ hiền, bồ tát Thế chí và bồ tát Di lặc. - 5. Phù điêu (bên phải) bồ tát văn Thù, bồ tát Quán âm, bồ tát Địa Tạng



- Bên trong nhà thờ Tổ (hậu Tổ)
- Tôn tượng Phật Di lặc trước trụ biểu
- Bên trong phương trượng huyền Quang
- vườn bảo tháp chư vị Tổ sư khai sơn, 

truyền thừa trú trì Tổ đình
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Bia ký chữ hán: linh Sơn ký
việt nam thi đàn lão tiền bối Quách Tấn tiên sinh soạn

Phật lịch: 2546, tuế thứ nhâm Dần niên, hậu ca đề nguyệt - Tuệ Sỹ cung lục
(Xem nghĩa tại Lịch sử tổ đình Linh Sơn, trang 8)



hồ sen bên phải hàng trụ biểu và trước vườn bảo tháp của chư Tổ
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Chương II  
Chư vị Tổ sư khai sơn, truyền thừa 
qua các đời trú trì
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BI KÝ  
TỔ ĐÌNH LINH SƠN

Đương buổi Đàng Trong chính sự nhiễu nhương, năm Tân 
Tỵ PL 2305 – DL 1761, niên hiệu Cảnh Hưng thứ XXII, 

đời vua Hiển Tông nhà Hậu Lê, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh 
Hoà, có Tổ ĐẠI BẢO, Pháp hiệu KIM CƯƠNG, đắc đạo dưới 
gốc cây đại thụ (cây kén), nối truyền mối đạo của đức Thế Tôn, 
đại phá ma quân; Tổ là bậc Thánh Tăng đã dựng lên ngôi đạo 
tràng này để phụng sự Tam Bảo, làm chốn hoằng Pháp độ sinh, 
và cũng để trấn áp yêu khí từ biển Đông... Nên nơi đây thực là 
một thắng địa hội tụ được khí thiêng sông núi để Phật tử bốn 
phương quy ngưỡng.

Tiếp sau Tổ Đại Bảo, kế thừa truyền đăng tục diệm là các Ngài:

- Thích NGỘ THUẬN, Pháp hiệu PHƯỚC MINH
- Thích ẤN CHÁNH, Pháp hiệu HUỆ MINH
- Thích CHƠN HƯƠNG, Pháp hiệu THIÊN QUANG
- Thích CHƠN CÔNG, Pháp hiệu VIÊN GIÁC
- Thích THỊ THỦY,  Pháp hiệu QUẢNG ĐỨC
- Thích TÂM THANH, Pháp hiệu TỊCH TRÀNG

Tảo tháp Tổ



Tôn tượng tổ Bồ đề Đạt ma 
và long vị chư Tổ khai sơn truyền thừa trú trì
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Hai trăm năm sau, cảnh chùa Linh 
Sơn này lại là nơi dừng chân trên bước 
đường du hóa của Bồ tát Thích Quảng 
Đức, trước khi Ngài vị pháp thiêu thân 
để thức tỉnh lương tri nhân loại; giữa 
lúc miền Nam sôi sục khí thế phục hưng 
chánh giáo, nhờ sự hy sinh cao cả ấy mà 
lịch sử đạo pháp có bước chuyển biến 
đi lên, thoát khỏi cảnh trăm năm bị tà 
giáo áp bức. Trước đó, Ngài đã phó chúc 
cho Pháp đệ là Hoà thượng Thích TÂM 
THANH pháp hiệu TỊCH TRÀNG, 
lo việc tái thiết ngôi đạo tràng và chấn 
hưng Phật giáo tại vùng này. Tới nay, 
Pháp tử là Thượng tọa Thích THIỆN 
DƯƠNG phát tâm trùng tu, xây dựng 
lại toàn cảnh chánh điện và hậu Tổ, một 
công trình to lớn, xứng đáng là tùng lâm 
ở chốn Nha thành.

Tổ Tổ truyền thừa và chánh Pháp được 
phát huy là do công đức của chư liệt vị 
Tổ sư và nguyện lực của các Phật tử gần 
xa, cùng sự gia trì của già lam chân tể.

Từ núi rừng xưa, (nơi đây) nay trở thành 
thắng tích, Sa Long hay Linh Sơn vẫn 

ghi dấu «địa linh nhân kiệt» vậy. 

“Hơn hai thế kỷ sen thơm ngát
Trải mấy mươi đời Tổ đạo… Thiêng
Pháp tứ nối dòng hương khói tỏa
Ngàn năm thanh sử đất Nha Trang!”

Bia lập tháng mạnh thu, Vu Lan, PL 
2541 - DL 1997

Sa môn THÍCH TRÍ TẠNG  
hiệu ĐỨC NHUẬN                  

Kính soạn



long vị Tổ khai sơn: 
Tự lâm Tế chánh tông tam thập thất thế khai sơn cổ tích linh Sơn 

tự húy Đại Bửu hiệu kim cang hòa thượng tổ sư giác linh

Khai sơn chùa Cổ tích Sa Long hay chùa Sắc tứ 
Linh Sơn – Khánh Hòa.

Tổ Đại Bửu, còn được gọi là Kim Cang Đại lão Tổ sư. 
Ngài thuộc thiền phái Lâm Tế - Liễu Quán đời thứ 37, 
húy thượng Đại hạ Bửu Pháp hiệu Kim Cang. Ngài 
quê ở Quảng Nam băng ngàn vào hoằng hóa độ sanh 
ở Khánh Hòa. Ngài chấn tích khai sơn chùa Sa Long ở 
thôn Hiền Lương, huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa 
vào đầu thế kỷ XVIII. Năm Tự Đức thứ 21 (1868), 
chùa Sa Long bị thất hỏa, sau khi được xây cất lại, đổi 
tên là chùa Linh Sơn.

Hiện nay trong vườn chùa có cây đại cổ thụ (cây kén) 
hơn 300 năm tuổi. Theo lược sử của chùa Linh Sơn kể 
lại là: Khi xưa lúc chưa lập chùa, Tổ Đại Bửu đến ngồi 

Khai sơn, đệ nhất đại  Trú trì - Tổ đình Linh Sơn  
TỔ ĐạI Bửu - KIm CaNg



L
in

h 
Sơ

n 
ch

ố
n 

tổ
 n

gu
ồ
n 

tâ
m

24

tu thiền ở gốc cây kén đó. Khu rừng này rất rậm rạp và có nhiều ác 
thú. Trong thời gian Tổ ngồi thiền định ở gốc cây kén, lại có một 
con cọp đến bên cạnh, không quấy phá gì mà còn sanh nở một 
cách tự nhiên. 

Trên quả hồng chung của chùa có ghi rõ ngày đúc chuông là 
“Cảnh Hưng Nhị thập nhị niên, Tân Tỵ, bát nguyệt...” tức là tháng 
8 năm Tân Tỵ, niên hiệu Cảnh Hưng 22 (1761). Và chứng minh 
là Đại lão Hòa thượng Đại Bửu - Kim Cang.

Tổ Đại Bửu, viên tịch vào ngày mồng một tháng Giêng năm Ất 
dậu tức năm 1765 dương lịch.

Ngôi Cổ tháp tổ khai sơn Đại Bửu Kim Cang nằm về phía Đông 
của chùa cách chừng 150 mét, trước đây thuộc trong khuôn 
viên chùa nhưng nay đã bị vườn nhà của dân chen lấn. Do vậy, 
vào ngày mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (nhằm ngày 
01/02/2012), tứ chúng tổ đình Linh Sơn trang nghiêm tổ chức lễ 
cung nghinh xá lợi của Tổ từ nơi Cổ tháp về nhập bảo tháp trong 
vườn Bảo tháp tại Tổ đình. Tổ đã viên tịch cách nay gần 300 năm 
nhưng nhục thân - xá lợi của Tổ vẫn còn nguyên vẹn. Thật là một 
điều quý báu vô cùng, Tổ đã lưu lại ấn tích cho hậu thế tôn thờ. 

Nam mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tam thập Thất thế Khai sơn cổ 
tích Sa Long - Sắc tứ Linh Sơn tự Tổ đình húy thượng Đại hạ Bảo 
hiệu Kim Cang Đại lão Hòa thượng Tổ Sư giác linh tác đại chứng 
minh.



Bảo tháp tổ Đại Bửu - kim cang, khai sơn cổ tích Sa 
long hay Sắc tứ linh Sơn tự tổ đình

cổ tháp tổ Đại Bửu - kim cang, khai sơn cổ tích Sa 
long (Di táng cung thỉnh xá lợi Tổ nhập bảo tháp tại 
Tổ đình)



Đệ nhị đại Trú trì - Tổ đình Linh Sơn 
TỔ Ngộ THuậN - PHướC mINH

Tổ Ngộ Thuận Phước Minh nối pháp đời 39 
dòng Lâm Tế. Tổ là vị trú trì đời thứ 2 của tổ 

đình Linh Sơn, nhưng không ghi rõ năm trụ trì và 
năm viên tịch. Tổ viên tịch vào ngày mùng 03 tháng 
12. Bảo tháp của Tổ được phụng thờ trong khuôn 
viên của tổ đình và được trùng tu mới.

long vị Tổ đệ nhị đại trú trì: 
Tự lâm Tế chánh tông tam thập cửu thế linh Sơn đường thượng
húy thượng ngộ hạ Thuận hiệu Phước minh hòa thượng giác linh.

(kỵ ngày mùng 3 tháng 12)

L
in

h 
Sơ

n 
ch

ố
n 

tổ
 n

gu
ồ
n 

tâ
m

26



Bảo tháp tổ ngộ Thuận - Phước minh - đệ nhị đại trú trì

Bức bình phong giữa của khuôn viên vườn tháp, chữ Di của câu hóa Di Thời



long vị Tổ đệ tam đại trú trì:
Tự lâm Tế chánh tông tam thập cửu thế linh Sơn đường thượng
húy thượng Ấn hạ chánh hiệu huệ minh hòa thượng giác linh.

(kỵ ngày mùng 10 tháng giêng)
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Đệ Tam đại Trú trì - Tổ đinh Linh Sơn 
TỔ ẤN CHáNH - TỔ TôNg - Huệ mINH 

Tổ Ấn Chánh Tổ Tông Huệ Minh nối pháp đời 39 dòng 
Lâm Tế, thế hệ thứ 6 thiền pháp phái của tổ Minh Hải 

Pháp Bảo. Tổ Ấn Chánh (?-1904) tại chùa Bảo Sơn ở Phú 
Yên. Tổ là một những vị cao tăng nổi tiếng của tỉnh Phú Yên 
vào những thập niên cuối thế kỷ XIX. Tổ vân du hoằng hóa 
và làm trú trì chùa Linh Sơn, Vạn Ninh – Khánh Hòa. Về sau, 
Tổ truyền thừa cho đệ tử là ngài Chơn Hương Huyền Túc 
Thiên Quang làm trú trì chùa Linh Sơn rồi Tổ về lại chùa Bảo 
Sơn – Phú Yên. Theo sự truyền thừa, Tổ là vị trú trì đời thứ 



3 của tổ đình Linh Sơn, nhưng không ghi rõ năm nào. Tổ Ấn 
Chánh Tổ Tông Huệ Minh viên tịch vào ngày mồng 10 tháng 
Giêng năm Giáp Thìn (1904), tứ chúng đệ tử lập tháp phụng 
thờ tại khuôn viên chùa Bảo Sơn- Phú Yên.

... Tổ Ấn Chánh có nhiều đệ tử kế thừa, mà một trong số đó ta 
hiện có tư liệu phú pháp là thiền sư Chân Tâm Đạo Tánh Pháp 
Thân với bài kệ:

Chánh pháp trung diệu lạc
Vật trục tà kiến mê
Cổ kim đa hiền thánh
Giải liễu tức bồ đề

(Vui mầu trong chánh pháp
Thấy bậy chớ theo mê
Xưa nay nhiều hiền thánh
Hiểu được tức bồ đề)

Tổ Ấn Chánh Tổ Tông Huệ Minh lại là đệ tử của tổ Chương 
Như Tông Chí Từ Ý tại chùa Thiên Hưng thôn Hội Phú, xã An 
Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Và tổ Chương Như 
lại là đệ tử của tổ Toàn Thể Vi Lương Linh Nguyên. Toàn Thể 
là tác giả của Từ Quang tự sa môn Pháp Chuyên Luật Truyền 
Diệu Nghiêm nhân do sự tích chí viết vào năm Giáp Tý của vua 
Gia Long (1804) và là anh em đồng sư với một tác giả nổi 
tiếng của lịch sử văn học và Phật giáo Việt Nam là Toàn Nhật 

Vi Bảo Quang Đài (1757-1834). Những tác giả này đều là 
học trò của một tác giả nổi tiếng khác là Pháp Chuyên Luật 
Truyền Diệu Nghiêm (1726-1798). Đây là lý do giải thích tại 
sao Hứa sử truyện vãn của Toàn Nhật Vi Bảo Quang Đài lại 
xuất hiện tại chùa Long Sơn của bồ tát Quảng Đức. Tổ Pháp 
Chuyên lại là đệ tử của tổ Thiệt Dinh Chánh Hiển Ân Triêm 
(1712-1796). Tổ Thiệt Dinh là cao đệ của tổ Minh Hải Đắc 
Trí Pháp Bảo (1670-1746), người đã khai sáng ra dòng thiền 
Chúc Thánh tại nước ta. Cây thiền phả của bồ tát Quảng Đức 
do thế có thể vẽ lại như sau:

Minh Hải Đắc Trí Pháp Bảo
Thiệt Dinh Chánh Hiển Ân Triêm
Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm
Toàn Thể Vi Lương Linh Nguyên
Chương Như Tông Chí Từ Ý
Ấn Chánh Tổ Tông Huệ Minh
Chơn Hương (?) Thiên Quang
Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng Thâm
Thị Thuỷ Hạnh Pháp Quảng Đức

(Lê Mạnh Thát – Tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức)



chánh Pháp nhãn Tạng của tổ Ấn chánh huệ minh phó thụ cho đệ tử là tổ chơn hương Thiên Quang
niên hiệu Thành Thái thứ 5, ngày 15 tháng 5 năm giáp ngọ (1894).
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Phiên âm: 
CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 

Thành Thái ngũ niên ngũ nguyệt thập ngũ nhật
Phú Yên tỉnh Bảo Sơn tự     
Tục xuất
Từ Lâm Tế chánh phổ  tam thập cửu thế húy thượng Ấn hạ 
Chánh hiệu Huệ Minh hòa thượng 
Phó thụ đệ tử
Từ Lâm Tế chánh phổ tứ thập thế húy Chơn Hương hiệu Thiên 
Quang đại sư 

BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Đệ nhất tổ Ma-ha Ca-diếp tôn giả
Đệ nhị tổ A-nan tôn giả
Đệ tam tổ Thương-na Hòa-tu tôn giả... nãi chí...
Đệ nhị thập bát tổ Bồ-đề Đạt-ma tôn giả thử độ vi sơ tổ 
Đệ nhị tổ Huệ Khả đại sư 
Đệ tam tổ Tăng Xán đại sư 
Đệ tứ tổ Đạo Tín đại sư 
Đệ ngũ tổ Hoằng Nhẫn đại sư 
Đệ lục tổ Huệ Năng đại sư 
Đệ thất  tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng thiền  sư... nãi chí...
Đệ thập nhất thế Lâm Tế Nghĩa Huyền thiền sư... nãi chí...
Đệ tam thập nhị thế Thiên Đồng Viên Ngộ thiền sư

Đệ tam thập tam thế húy Siêu Bạch thượng Hoán hạ Bích 
hiệu Thọ Tôn hòa thượng
Đệ tam thập tứ thế húy Minh  Hải  hiệu Đắc Trí Pháp Bảo 
hòa thượng
Đệ tam thập ngũ thế húy Thật Dinh hiệu Chánh Hiển Ân 
Triêm hòa thượng
Đệ tam thập lục thế húy Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu 
Nghiêm hòa thượng
Đệ tam thập thất thế húy Toàn Thể hiệu Vi Lương Linh 
Nguyên hòa thượng
Đệ tam thập bát thế húy Chương Như hiệu Từ Ý hòa thượng
Đệ tam thập cửu thế húy Ấn Chánh hiệu Huệ Minh hòa 
thượng
Thị viết:
Tích ngã Phật Thích-ca Như Lai tương niết-bàn thời, dĩ chánh 
pháp nhãn tạng Niết-bàn diệu tâm, phó Ma-ha Ca-diếp tôn 
giả vi đệ nhất tổ, tục Phật huệ mạng, hóa độ quần sanh, tiếp 
dẫn đại thừa, truyền Phật diệu đạo.
Vi giáo ngoại biệt truyền, trực hạ thừa đương, kiến tánh 
thành Phật, đại đại tương thừa, truyền đăng pháp nhãn, tự 
hành hóa tha, thiệu long Phật chủng, nãi chí ư ngã, thân thừa 
Tổ đạo, tông chỉ chân tâm, sự lý dung thông, tánh tướng vô 
ngại, truyền trì thử đạo, hoằng pháp lợi sanh. 
Kim nhữ cụ hữu thử tâm, bội đại thừa đạo, cầu Phật chánh 
nhân, đương lai giác quả, hóa vật độ sanh, đồng vi Phật 
chủng, quảng lợi nhân thiên, tề thành chánh giác.
Thị cố ngã dĩ thử pháp phó chúc dữ nhữ. 
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Đế thính
Kệ viết:
Chư pháp bổn lai như
Như như như thị pháp
Khứ lai sanh diệt tận
Liễu ngộ tức bồ đề.
Nhữ kim thọ trì thử pháp, tất thành Phật 
quả phi diêu, phát đại thừa tâm tứ hoằng 
thệ nguyện, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
hữu tình, bi trí vận hành tự tha thành mãn.
Dĩ huấn:
Phật tổ thâm ân bất vong pháp nhũ
Hộ trì tam bảo truyền Phật chân tâm
Thế thế sanh sanh như Phật Tổ học
Như thị tôn trọng như thị hành trì
Truyền Lâm Tế chánh tông, tam thập 
cửu thế húy thượng Ấn hạ Chánh hiệu Tổ 
Tông Huệ Minh Bổn sư phó thọ.
Tự Lâm Tế chánh tông tứ thập thế, húy 
thượng Chơn hạ Hương hiệu Thiên 
Quang đại sư y giáo phụng hành.

Dịch Việt: 
CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG  

Triều vua Thành Thái năm thứ 5, tháng 5, ngày 25. 
Tỉnh Phú Yên, Chùa Bảo Sơn, nối dòng.
(Nay) Hòa thượng Huệ Minh, húy thượng Ấn hạ Chánh.
Nối dòng Lâm Tế Chánh phổ  đời thứ ba mươi chín 
Truyền thụ cho đệ tử 
Húy Chơn Hương hiệu Thiên Quang đại sư 
Nối dòng Lâm Tế chánh phổ đời thứ bốn mươi
CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG NIẾT-BÀN DIỆU TÂM 
Đức BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Truyền thừa
Ngài  Ma-ha Ca-diếp Tôn giả là sơ Tổ
Ngài  A-nan Tôn giả là Tổ thứ hai
Ngài Thương-na Hòa-tu Tôn giả là Tổ thứ ba  
cho đến...
Ngài Bồ-đề Đạt-ma là Tổ thứ 28, đến Trung Hoa là sơ Tổ (Thiền tông). 
Ngài Huệ Khả đại sư là  Tổ thứ hai
Ngài Tăng Xán đại sư là Tổ thứ ba
Ngài Đạo Tín đại sư là Tổ thứ tư 
Ngài Hoằng Nhẫn đại sư là Tổ thứ  năm 
Ngài Huệ Năng đại sư là Tổ thứ  sáu
Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thiền  sư là Tổ thứ bảy  
cho đến...
Lâm Tế Nghĩa Huyền thiền sư đời thứ mười một...
cho đến...



Ngài Thiên Đồng Viên Ngộ thiền sư đời thứ ba mươi hai 
Ngài Siêu Bạch thượng Hoán hạ Bích hiệu Thọ Tôn hòa thượng đời thứ 
ba mươi ba 
Ngài Minh Hải hiệu Đắc Trí Pháp Bảo hòa thượng đời thứ ba mươi bốn 
Ngài Thật Dinh hiệu Chánh Hiển Ân Triêm hòa thượng đời thứ ba 
mươi lăm
Ngài Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm hòa thượng đời thứ ba 
mươi sáu
Ngài Toàn Thể hiệu Vi Lương Linh Nguyên hòa thượng đời thứ ba 
mươi bảy
Ngài Chương Như hiệu Từ Ý hòa thượng đời thứ ba mươi tám 
Ngài Ấn Chánh hiệu Huệ Minh hòa thượng đời thứ ba mươi chín
Dạy rằng:
Xưa Đức Phật Thích-ca Như Lai của chúng ta khi sắp nhập niết-bàn, 
đem chánh pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm phó chúc cho Tôn giả  
Ma-ha Ca-diếp làm sơ tổ, tiếp tục huệ mạng của chư Phật, hóa độ 
chúng sanh, tiếp dẫn đại thừa, hoằng truyền đạo vi diệu của chư Phật. 
Là truyền riêng ngoài giáo, trực hạ thừa đương, kiến tánh thành Phật. 
Đời đời trao nhau, truyền đèn pháp nhãn, tự mình tu hành, giáo hóa 
quần sanh, nối thạnh dòng Phật.
Cho đến đời của ta1 nương đạo chư Tổ, lấy chân tâm làm tông chỉ, dung 
thông sự lý, tánh tướng không  ngại, gìn giữ và  truyền bá đạo mầu, 
hoằng pháp lợi sanh. 
Nay ông2 tròn đủ tâm nầy, kham đạo đại thừa để cầu chánh nhân Phật 
tánh, tương lai sẽ thành tựu quả vị giác ngộ, giáo hóa cho quần sanh 
cùng nhận ra mình có chủng tánh Phật.  Làm lợi lạc khắp cõi nhân 
thiên, khiến cho (tất cả) đều thành chánh giác.  1. Ngài Ấn Chánh, 2. Ngài Chơn Hương.

Hãy lắng nghe kệ truyền thừa:
Pháp xưa nay vốn Như
Như  như pháp như thị
Bặt đến đi, sanh diệt  
Liễu ngộ tức bồ đề.   
Ông nay hãy thọ trì pháp nầy, ắt sẽ thành quả vị 
Phật không xa. Hãy phát tâm đại thừa, trên cầu 
Phật đạo dưới hóa độ chúng sinh. Hãy vận hành 
từ bi và trí tuệ, để lợi mình, lợi người đều được tựu 
thành viên mãn.   
Lấy đó mà thuận nghe:
Thọ ân sâu Phật tổ,  không quên dòng sữa pháp.
Hộ trì Tam bảo, truyền thừa Phật tánh chân tâm 
Đời đời kiếp kiếp học hạnh Phật tổ
Như thế mà tôn trọng, như thế mà hành trì. 
Truyền thừa dòng Lâm Tế chánh tông, đời thứ ba 
mươi chín, húy thượng Ấn hạ Chánh hiệu Tổ Tông 
Huệ Minh Bổn sư.  
Trao cho 
Nối pháp dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ bốn 
mươi, húy thượng Chơn hạ Hương hiệu Thiên 
Quang đại sư 
Y giáo phụng hành.
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long vị Tổ đệ tứ đại trú trì:
Tự lâm Tế chánh tông tứ thập thế linh Sơn đường thượng

húy thượng chơn hạ hương hiệu Thiên Quang hòa thượng giác linh tọa vị
Sanh ư Nhâm tuất niên thập nhị nguyệt, nhị thập bát nhật, Dần khắc nhi sanh.

Tịch vu Mậu dần niên, thập nhị nguyệt, nhị thập lục nhật, Dần khắc.

Đệ tứ đại Trú trì - Tổ đình Linh Sơn 
TỔ CHƠN HưƠNg - HuyềN TúC - THIêN QuaNg  
(1862 - 1939)

Thiền sư Thiên Quang sinh giờ Dần ngày 28 
tháng 12 năm Nhâm Tuất (1863) và mất vào 

giờ Dần ngày 26 tháng 12 năm Mậu Dần (1939), 
thế danh là Phạm Huyền Túc, tại làng Sơn Hòa, 
tỉnh Phú Yên. Cha là cụ Phạm Dĩ mẹ là bà Nguyễn 
Thị Điền. Lớn lên, thiền sư đến xuất gia với tổ Ấn 
Chánh Tổ Tông Huệ Minh, nên có Pháp danh là 
Chơn Hương hiệu Thiên Quang. Ta hiện chưa truy 
ra pháp tự của thiền sư. Những người đồng hàng và 
đệ tử của thiền sư Ấn Chánh đều bắt đầu bằng chữ 
đạo như Chơn Chánh Đạo Tâm Pháp Tạng, người 
đã chép bản Hứa sử truyện vãn vào năm Thành Thái 
Ất Mùi (1895), Chơn Tâm Đạo Tánh Pháp Thân, 
người đã khai sơn chùa Phước Huệ tại Huế và chú 
giải Tam bảo biện hoặc luận v.v...



Tổ chơn hương Thiên Quang
(1863 - 1939)
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Thiền sư Chơn Hương Thiên Quang lớn lên thì đất 
nước đang bị nạn ngoại xâm do giặc Pháp gây ra. Chính 
tại quê hương Phú Yên của mình, những người Phật tử 
yêu nước đã anh dũng đứng lên dưới sự lãnh đạo của 
các thiền sư Võ Trứ và Trần Cao Vân, quyết liệt chống 
trả với kẻ thù vào những năm 1893. Đây hẳn là thời 
điểm thiền sư Thiên Quang đã vào vùng Vạn Ninh lánh 
nạn để tránh sự trả thù đê hèn của giặc, sau khi cuộc 
khởi nghĩa Võ Trứ – Trần Cao Vân thất bại. Dù với thời 
điểm nào, ta cũng có thể chắc chắn là thiền sư vào trú 
trì chùa Linh Sơn vào khoảng thời gian ấy. 

Lý do suy nghĩ như vậy xuất phát từ chỗ tổ Thiên Quang 
có người đệ tử là thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng 
Thâm, mà ta biết đã khai sơn chùa Long Sơn vào năm 
Thành Thái thứ 10 (1899) và trước khi khai sơn, đã đến 
ở chùa làng Phú Cang. Việc khai sơn chùa ấy vào năm 
đó chứng tỏ thiền sư phải xuất gia cũng trên dưới 10 
năm, một khoảng thời gian cần thiết để một người xuất 
gia có thể rời thầy mình, để đi hành hoá ở một trú xứ 
mới. Cần nhớ rằng khi cuộc khởi nghĩa Võ Trứ – Trần 
Cao Vân xảy ra, thiền sư Thiên Quang mới 30 tuổi, tức 
về mặt đời sống đạo vẫn còn trẻ lắm. Dẫu thế, tuy ta 
không biết thiền sư Hoằng Thâm xuất gia vào lúc nào, 
nhưng điều chắc chắn là phải xuất gia vào khoảng 1893, 
nếu không là trước đó… (Lê Mạnh Thát – Tư liệu mới 
về Bồ tát Quảng Đức)



Văn kiện ngày 10 tháng 4 năm Ất Tỵ 
(1905)

Nội dung kêu gọi quyên góp để đúc lại 
tượng Phật cho tổ đình Linh Sơn do 
thiền sư Chơn Hương Thiên Quang 
thực hiện, văn kiện bằng chữ Hán, được 
dịch như sau:

Yết ma hòa thượng chùa Linh Sơn xã Hiền 
Lương tổng Phước Tường nội huyện Quảng 
Phước phủ Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa 
hiệu Thiên Quang xin lập tờ thiện khuyến:

Hưởng ơn lành của Phật tổ thì bước nền cũ 
ở gò cao, qua chỗ yên của người xưa thì cỡi 
lấy nhà trên núi. Đã trải mười năm ngóng 
trông, được lấy nền hư tại Hiền Lương. 
Thấy nền đó gặp buổi tranh giành, nhân 
lúc gần trưa, trời hè khí hun, về nam gió 
tạt. Than ôi, rường cột điện Phật, thảy giao 
cho một mồi lửa. Cơ đồ thê thảm, hình 
tượng cũng trở thành rụi tàn.

Bần tăng há ngồi nhìn, há yên lòng ư? Do 
thế, đã nhọc mình đau óc, hết sức chạy lui 
chạy tới, dựng lấy một am chùa, vẽ mấy 

tượng Phật. Thế mà đã một kỷ, trước mây 
che khỏi gió mưa. Thế mà đã mười năm, 
nhờ đó mà công phu nổi lại. 

Nay một gian chùa am sắp đổ, mỗi nghĩ 
một mình khó kham. Mấy tượng Phật 
chưa đúc, thâm tâm nguyện lớn sao đáp, 
nên lòng mãi lo âu, chí mãi trông ngóng. 
Cho nên, trình bày cầu xin bố thí, khuyên 
lành phương xa. Kính mong thạc đức hiền 
nhân ban ơn, giúp cho cơ đồ sắp đổ trở lại 
như xưa.

Kính nghĩ người nhân quân tử ban ơn, xót 
những hình tượng đã hư nát, phải phục hồi 
lại cho rực rỡ sáng tươi. Như thế thì dòng 
thơm mãi chảy, phước lớn vô cùng. Trên 
bản ghi tên cùng với tháng năm bất tuyệt. 
Trong bản lưu chiếu cũng đời đời chẳng thể 
quên mất. Đại nguyện lòng này đâu phải 
trộm thôi, há dám dông dài. Vậy thôi, xin 
trước bản xem xét.

Ngày 10 tháng 4 năm Ất Tỵ (1905)

Yết Ma hòa thượng hiệu Thiên Quang ấn 
ký. 

(Lê Mạnh Thát – Tư liệu mới về Bồ tát 
Quảng Đức)

Tổ Chơn Hương – Huyền Túc – Thiên 
Quang, nối pháp đời 40 dòng Lâm Tế, 
thế hệ thứ 7 của thiền phái Chúc Thánh. 
Tổ là vị trú trì đời thứ 4 Tổ đình Linh 
Sơn (1895 – 1939). Năm Duy Tân 
nguyên niên (1907), Tổ đã đặt móng 
khai sơn chùa Báo Ân tại xã Vạn Khánh, 
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa ngày 
nay. Ngoài ra, Tổ còn kiêm nhiệm trú trì 
chùa Hội Phước – Nha Trang. Khi làm 
trú trì chùa Hội Phước – Nha Trang, Tổ 
trùng tu lại cổng Tam quan và ghi lại câu 
đối trong đó có chữ “Hội Phước Thiền 
Môn”: Hội Tấn Nhân Duyên Phước; 
Thiền khai Tế Độ Môn”. 

Căn cứ vào các văn kiện còn lưu lại tổ 
đình Linh Sơn, tổ Chơn Hương Huyền 
Túc Thiên Quang trú trì chùa Linh Sơn 
đã trùng tu xây dựng cơ sở lớn lao, chú 
tạo nhiều pháp khí cũng như tôn tượng 
Phật và tiếp nhận nhiều ruộng đất của 
bổn đạo hiến cúng. Vào năm Đinh Sửu 
(1937) Tổ khai mở Đại giới đàn tại chùa 
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Linh Sơn và được chư sơn trong tỉnh 
nhà cung thỉnh Tổ làm Đường đầu Hòa 
thượng. Trụ thế 77 tuổi, sau khi viên tịch 
đồ chúng cung thỉnh nhục thân Tổ nhập 
bảo tháp (tháp được lập sẵn) và phụng 
thờ trong khuôn viên tổ đình Linh Sơn. 
Đệ tử đắc pháp với Tổ như các ngài: Hòa 
thượng Hoằng Thâm, Hoằng Nguyện, 
Hoằng Chất, Hoằng Thọ, Hoằng Đạo…

Việc lập bảo tháp Tổ Chơn Hương 
Huyền Túc Thiên Quang tại tổ đình 
Linh Sơn có lưu lại văn kiện ngày 09 
tháng 12 năm Bảo Đại thứ 5 (1930) 
như sau: 

Đệ tử chùa Linh Sơn xã Hiền Lương tổng 
Phước Tường nội phủ Ninh Hòa tỉnh 
Khánh Hòa hiệu Hoằng Nguyện cùng 
chúng lục hòa vái trình sự việc xin phát 
tâm sùng tu bảo tháp như sau:

Mãng nghe bốn đại đều không, bỏ trí tuệ vô 
tư của Phật ta thì sáu căn muốn dứt, không 
Bồ đề thì thiếu sự tu trì đó. Kính nghĩ bổn 
sư của chúng đệ tử là hòa thượng chùa 
Linh Sơn hiệu Thiên Quang thượng nhân 

Bảo tháp tổ chơn hương huyền Túc Thiên Quang, trú trì đời thứ 4 tổ đình linh Sơn, lập năm 1930

lúc thiếu thời mộ đạo xuất gia, tham thiền 
nhập định, giới nhận sa môn, thành chánh 
quả Phật, trong có đức trí nuôi chứa, ngoài 
có hạnh đẹp rõ ràng. Cửa mở trí thông, bàn 
cơ huyền của đạo tối thượng, nhà vào từ bi 
giảng pháp diệu của dụng vô vi. Không biết 
trải qua bao bể dâu mới có ngày hôm nay.

Chúng tôi những nghĩ đời người như sương 
xuân móc thu, chốc lát thì tan, như cây bờ 
dây giếng, há được dài lâu, nếu không lo 
việc từ trước, e lại phải hối về sau. Cho nên, 
nay bổn sư của chúng đệ tử, tuổi quá sáu 
mươi, mình đã run rẩy, tuy mang sắc vẻ 
của tùng bách không sợ gì nương dâu cảnh 



Bảng gỗ khắc Pháp hiệu chư Tăng và phương 
danh bổn đạo cúng dường tịnh tài trùng tu chánh 
điện chùa linh Sơn, chứng minh là yết ma hòa 
thượng hiệu Thiên Quang.
Niên hiệu Thành Thái thứ 16, năm Giáp Thìn (1904), 
tháng cuối Hạ, ngày lành dựng bảng.

xế, nhưng một mai bỗng phải viên tịch, cả 
thế giới còn có hạt cải để dấu bao thì việc 
nghìn thu nhất định phải có nơi bằng cứ để 
vùi lấy kiếp trần vào chốn tam muội diệt 
tận. Chúng đệ tử thảy đều thầy tu nghèo, 
rất sợ điều đó.

Thiết nghĩ dựng nhà lớn không phải một 
cây mà làm được, dệt áo cừu chẳng phải 
lông của một con cáo mà thành ra, bèn 
dám tập hợp vái xin, lập làm một tờ quyên 
góp, nói rõ cùng lý hào sở tại cho họ chứng 
ký. Rồi riêng đi khắp mười phương, kính 
trình các thiện nam tín nữ, ánh tuệ duỗi 

soi, lượng biển rộng mở, cùng trồng ruộng 
phước, ít nhiều dự vào, để giúp bảo tháp 
nơi tàng chứa chân thân ngàn ức năm của 
bổn sư chúng đệ tử, hầu được tháp nền vút 
cao, cây báu um tốt, hoa điềm lành nở đẹp, 
đất Hiền lương ánh tươi. Ấy sắc ấy không, 
ngộ được bồ đề không cây. Bất sanh bất 
diệt, hiểu rõ gương sáng chẳng đài. Về sau, 
chúng đệ tử và thiện tín, một là y bát chân 
truyền, hai là đàn na chứng quả, cùng gội 
mưa pháp, khí thiêng sông Lệ mãi xuôi, 
cùng trông mây từ, màu núi non Trì tự tại.

Có bao nhiêu thiện tín ban ơn, xin đem quê 

quán tự hiệu, ghi vào sổ quyên, đợi khi việc 
xây tháp xong xuôi, xin chép vào bảng để 
truyền bất hủ. Đây là lời kính quyên góp 
để xây tháp.

Mồng mười tháng ba năm nay khởi công

Ngày mồng 9 tháng 12 năm Bảo Đại thứ 
5 (1930)

Đệ tử chùa Linh sơn hiệu Hoằng Nguyện 
vâng vái ký. (Lê Mạnh Thát – Tư liệu mới 
về Bồ tát Quảng Đức)



long vị tổ hoằng Thâm:
Tự lâm Tế chánh tông tứ thập nhất thế húy thượng như hạ Đạt 

hiệu hoằng Thâm giáo thụ hòa thượng giác linh tọa vị.
Sanh ư Đinh Tỵ niên, cúng điền tam mẫu

Tịch Tân Tỵ niên, thập nhất nguyện, nhị thập tam nhật

L
in

h 
Sơ

n 
ch

ố
n 

tổ
 n

gu
ồ
n 

tâ
m

40

Thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng Thâm. Vì 
là cậu ruột của bồ tát Quảng Đức, nên thiền 

sư cũng sinh ra và lớn lên tại cùng quê là làng Hội 
Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thiền 
sư là người con thứ ba trong gia đình, sinh năm 
Đinh Tỵ (1857), tên đời là Nguyễn Giá, anh ruột 
của bà Nguyễn Thị Nương là mẹ của bồ tát Quảng 
Đức. 

Thiền sư xuất gia muộn, lớn hơn vị thầy của mình 
là thiền sư Chơn Hương - Huyền Túc - Thiên 
Quang đến cả 6 tuổi. Thiền sư sinh ngày 1 tháng 
5 năm Đinh Tỵ (1857) và cũng mất trước thầy 
mình 18 năm vào ngày 23 tháng 11 năm Tân Dậu 
(1921), thọ 67 tuổi. Tương truyền trước khi xuất 
gia, thiền sư đã luyện tập các môn huyền học. Dân 

TỔ NHư ĐạT - gIảI NgHĩa - HoằNg THâm



vùng Vạn Ninh còn kể chuyện thấy thiền 
sư cỡi cọp từ trong núi đi ra. Cọp vùng 
này thuộc loại dữ nhất nước, như ca dao 
đã từng ghi nhận: cọp Khánh Hòa, ma 
Bình Thuận. 

Sau khi xuất gia, học tập và thọ giới với 
bổn sư của mình tại tổ đình Linh Sơn, 
thiền sư đã đến làng Phú Cang ở tại chùa 
Long Hòa của làng này cho đến lúc khai 
sơn chùa Long Sơn vào năm Thành Thái 
thứ 10 (1899). Chính tại ngôi chùa này 
vào cuối năm 1976, chúng tôi đã phát 
hiện ra bản in xưa nhất của tác phẩm 
dài nhất của văn học quốc âm Việt Nam 
là Hứa sử truyện vãn do chính tác giả là 
thiền sư Toàn Nhật Vi Bảo Quang Đài 
(1757- 1834) đứng in. Văn bản này 
đã trở thành tư liệu cơ sở cho công tác 
nghiên cứu và công bố các thơ văn mà 
chúng tôi tập hợp được thành Toàn tập 
Toàn Nhật Quang Đài. Căn cứ vào bản 
kê khai pháp bảo tự khí của tổ đình Linh 
Sơn do Hoằng Chất thiết lập vào năm 
Bảo Đại 15 (1940) ở trên ta không thấy 
có văn bản ấy. Điều này chứng tỏ nó phải 
được chính thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa 

Hoằng Thâm đã thỉnh ở đâu đó về chùa 
Long Sơn của mình, nếu không nữa thì 
các đệ tử, trong đó có khả năng là Bồ tát 
Quảng Đức của chúng ta đã làm việc 
ấy…

Bản thân thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa 
Hoằng Thâm thông qua lời lẽ trong văn 
kiện cúng ruộng ngày 12 tháng chạp 
năm Duy Tân thứ hai (1907) cho tổ 
đình Linh Sơn, Long Hòa và Long Sơn 
cho ta thấy một phần nào tâm nguyện hộ 
đạo của Người. Bản thân chùa Long Sơn 
là do chính thiền sư Hoằng Thâm khai 
sơn vào năm Thành Thái thứ 10 (1899). 
Điều này chứng tỏ thiền sư đã xuất gia và 
theo học với thầy mình tại tổ đình Linh 
Sơn một thời gian. Rồi sau đó, căn cứ 
vào văn kiện cúng ruộng cho chùa Linh 
Sơn và Long Hòa, ta biết thiền sư đã ra 
ở chùa Long Hòa. Chùa này là ngôi chùa 
do dân làng Phú Cang dựng nên. Cho 
nên, đến năm 1899, thiền sư đã khai sơn 
chùa Long Sơn cũng tại làng ấy. Việc xây 
dựng chùa Long Sơn kéo dài trong một 
thời gian dài, cho đến ngày 28 tháng 2 
năm Duy Tân thứ 2 (1907) thì hoàn tất 

việc đúc đại hồng chung cho chùa, hiện 
vẫn còn. Cùng năm với việc đúc chuông, 
đến tháng chạp thì thiền sư đã đem 
ruộng cúng cúng cho ba chùa Long Sơn, 
Linh Sơn và Long Hòa.

Tổ Hoằng Thâm làm xong những việc 
đó thì đến ngày 23 tháng 11 năm Tân 
Dậu (1921) thiền sư đã vĩnh viễn ra đi. 
Các đệ tử của thiền sư, trong đó có bồ tát 
Quảng Đức lúc ấy đang làm tri sự chùa, 
đã cùng nhau đưa tiễn vị thầy mình đến 
nơi an nghỉ cuối cùng và xây tháp ở bên 
trái phía trước chùa. Trong số các văn 
kiện liên hệ đến tổ Hoằng Thâm, ta hiện 
chỉ mới phát hiện được hai. Đó là bài 
minh khắc trên chuông chùa Long Sơn 
ghi tên những vị chứng minh và cúng 
tiền đúc nên quả chuông đó vào ngày 28 
tháng 2 năm Duy Tân thứ 2 và văn kiện 
cúng ruộng cho chùa Long Sơn, Linh 
Sơn và Long Hòa vào ngày 12 tháng 12 
năm Duy Tân thứ 2 (1907). 

(Lê Mạnh Thát – Tư liệu mới về Bồ tát 
Quảng Đức)
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Văn kiện này ngày 12 tháng 12 năm Duy 
Tân thứ 2 (1907)

Văn kiện này hiện chỉ có 2 tờ giấy bổi 
láng, khổ 14x20 cm, đóng chung với 
bản sao 6 văn kiện cúng ruộng đất khác 
của chùa Linh Sơn và được Đại diện hội 

đồng xã Vạn Lương chứng thực vào cùng 
một ngày. Nội dung viết bằng chữ Hán 
được dịch như sau:

Đệ tử Nguyễn Như Đạt, tự Giải Nghĩa, 
hiệu Hoằng Thâm chùa cổ tích Long Sơn 
xã Phú Cang tổng Phước Tường nội phủ 
Ninh Hoà trăm lạy xin thưa về việc phụng 
cúng tự điền cùng trần tình sự duyên:

Đạt từ lúc nhận giới điệp của bổn sư tới nay, 
vui thấy mây từ, mừng gội mưa pháp, bốn 
ân tưởng đến, thường quấn tấc lòng, nhưng 
không biết làm sao. Lòng trái với việc, tình 
bị cảnh trở đến nỗi ngổn ngang chưa định, 
mịt mờ không thông. Những đêm thanh 
vắng lúc tham thiền tưởng nhớ, thì lòng 
trần vứt hết, bèn may mắn mở được một 
con đường giác ngộ. 

Vì thế, Đạt không tiếc những gì mình có, 
chỉ muốn dùng đem để trả ơn. Đạt xin đem 
những pháp khí, tự sản cùng tự điền của 
Đạt (16 mẫu) đưa vào chùa cổ tích Long 
Sơn để tiện về một mối. Còn ba mẫu thì 
xin dâng cúng cho chùa Linh Sơn của bổn 
sư để biểu nghĩa thầy trò, ba mẫu thì đem 

dâng cúng cho chùa Long Hòa nơi mình ở 
để đáp lại ơn đất nước. 

Cúi mong hòa thượng bổn sư treo cao trời 
tuệ, tác đại chứng minh, duỗi lòng xét nhận 
hầu giúp tâm thành của Đạt vươn thấu tới 
hư không, để cho một tấm hạ tình của Đạt 
chóng tiêu hết những lo lắng trần tục. Đạt 
khôn xiết cảm tạ đội ơn.

Nay ruộng ba mẫu đem dâng cúng có gì 
cũng đem nơi chốn kê ra dưới đây. Nay lời 
dâng cúng ruộng xin kê:

Dâng cúng ruộng 3 mẫu tọa lạc tại xứ 
Đồng Bé (đông giáp ruộng chùa và sông, 
tây giáp ruộng chùa, nam giáp đường sông 
và bắc giáp ruộng chùa).

Sở ruộng 3 mẫu(hạng nhất 7 sào, hạng nhì 
8 sào, hạng ba một mẫu và hạng tư 5 sào)

Ngày 12 tháng 12 năm Duy Tân thứ 2 
(1907).

Đệ tử hiệu Hoằng Thâm tự ký. (Lê Mạnh 
Thát – Tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức)

Tổ như Đạt giải nghĩa hoằng Thâm
(1857 - 1921)



Bàn giữa thờ long vị và di ảnh chư vị Tổ sư khai sơn truyền thừa trú trì

Bàn bên hữu thờ long vị chung của chư Tăng môn phong viên tịch Bàn bên tả thờ di ảnh chư Tăng môn phong viên tịch



L
in

h 
Sơ

n 
ch

ố
n 

tổ
 n

gu
ồ
n 

tâ
m

44

Ngài thế danh là Phạm Quân, sanh năm Mậu 
Thân (1908), thân phụ là cụ Phạm Ngũ, 

thân mẫu là bà Nguyễn Thị Sử, sanh tại Hiền 
Lương, tỉnh Khánh Hòa. Ngài thuở nhỏ được 
song thân cho quy y xuất gia với tổ Chơn Hương 
Huyền Túc Thiên Quang thuộc dòng Lâm Tế 
40, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài là 
cháu bác ruột của tổ Chơn Hương Huyền Túc 
Thiên Quang, dị tình thân quyến nên Tổ không 
cho pháp danh đệ tử truyền theo dòng kệ trực 
hệ mà cho Ngài pháp danh đồng hàng là Chơn 
Công tự Đạo Mậu hiệu Viên Giác.

Năm Bính Tý (1936), tổ Chơn Hương Huyền 
Túc Thiên Quang, tuổi về già sức yếu nên cử 
Ngài làm chức Giám tự tổ đình Linh Sơn phụ 
giúp công việc chùa với Tổ. 

Đệ ngũ đại Trú trì - Tổ đình Linh Sơn 
TỔ CHƠN CôNg - Đạo mậu - VIêN gIáC

long vị Tổ trú trì đời thứ 5:
Tự lâm Tế chánh tông tứ thập thế linh Sơn tự húy chơn công

tự Đạo mậu hiệu viên giác Tổ sư.



Tổ chơn công Đạo mậu viên giác
(1908 - 1952)

Ngày 26 tháng 12 năm Mậu Dần (đầu 
năm 1939), tổ Chơn Hương Huyền Túc 
Thiên Quang viên tịch, chư tăng môn 
phong tổ đình đề cử Ngài làm trú trì tổ 
đình Linh Sơn. 

Đầu năm Canh Thìn (1940), Ngài thỉnh 
cử hòa thượng Quảng Đức làm trú trì tổ 
đình Linh Sơn và Ngài vẫn tiếp tục làm 
Giám tự tổ đình. Cuối năm 1944 hòa 
thượng Quảng Đức lại mời hòa thượng 
Tịch Tràng đảm nhận trọng trách trú trì 
tổ đình Linh Sơn, lúc ấy vì bệnh duyên 
nên Ngài xin nghỉ chức Giám tự tổ đình 
để tịnh dưỡng. Ngày 28 tháng 5 năm 
Nhâm Thìn (1952) thì Ngài viên tịch, 
thọ 44 tuổi, hòa thượng Tịch Tràng và 
môn đồ lập tháp thờ trong khuôn viên 
tổ đình.

Trong thời gian 2 năm trú trì tổ đình 
Ngài đã giáo hóa và truyền trao tam quy 
ngũ giới cho Phật tử tại gia rất đông, về 
sau một số phật tử ấy trở thành cận sự hộ 
trì tam bảo đắc lực tại tổ đình.

Văn kiện ngày 13 tháng 3 năm Bảo Đại 
thứ 15 (1940)

Gồm 12 tờ giấy bổi, khổ 15 x 26.5 cm, 
mỗi tờ 2 trang a và b. Giữa các trang 1b 
và 2a và 2b và 3a có đóng dấu giáp lai 
của xã Hiền Lương. Chữ viết bằng bút 
lông mực tàu, nhưng trong phần phương 
danh những người cúng thì có chỗ viết 
bằng mực xanh hay mực tím của bút 
sắt. Chỗ thị thực của chánh tổng Phạm 
Minh ở tờ 1b1 cũng viết bằng bút sắt 
mực xanh.

Trú trì chùa Sắc tứ Linh Sơn hiệu Quảng 
Đức (và giám tự) Viên Giác của xã Hiền 
Lương tổng Phước Tường nội huyện Vạn 
Ninh vì xin báo cáo, lập lời công việc như 
sau:

Điện Phật của bổn chùa đã trải nhiều năm. 
Nay bần tăng thấy điều đó đau lòng, khiến 
bèn thành tâm phát nguyện trùng tu phạm 
vũ. Nhưng bổn chùa không có tiền bạc của 
cải xuất ra. Vì thế, nay báo rõ cùng với chư 
sơn thiền đức cùng bổn đạo thiện nam tín 
nữ người hiền con Phật rộng phát lòng từ, 
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giúp cúng tiền bạc nhiều ít, nhân đó mà sửa sang việc 
Phật. Bởi đó, tôi trình bày đầy đủ cho lý hào trong 
tổng sở tại chứng nhận sự thật, có bao nhiêu thiện tín 
viên chức giúp cúng, đều liệt kê phương danh vào sau 
đây, để ghi bảng lưu truyền. Xin chúc hiện tiền phước 
thọ tăng long, ngày sau cùng lên nước Phật. Nay xin 
có lời báo cáo.

Ngày 13 tháng 3 năm Bảo Đại 15 (1940) 
Trú trì chùa Sắc Tứ Linh Sơn hiệu Quảng Đức tự ký
Giám tự hiệu Viên Giác thủ ký.

Ngày mồng một tháng năm chứng thực: Chánh tổng 
Phạm Minh ký (có đóng dấu của tổng Phước Tường 
nội)
Bổn xã đồng ký (có đóng dấu của xã Hiền Lương)
Sở tại lý trưởng Trần Ứng Long ký
Chánh cửu phẩm đội trưởng Nguyễn Phương thủ ký
Cửu phẩm Nguyễn Trọng Hào thủ ký
Đại hào mục Nguyễn Công thủ ký
Phó tổng dụng Tạ Văn Khuyến thủ ký. 

(Lê Mạnh Thát – Tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức)



lư hương Trước vườn Bảo TháP chư Tổ
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Tổ Thị Thủy Hạnh Pháp Quảng Đức nối pháp dòng Lâm Tế đời 42, thế hệ 
thứ 9 thiền phái Chúc Thánh, và trú trì đời thứ 6 Tổ đình Linh Sơn (1940 

- 1944). Ngài thế danh Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 (Đinh Dậu) tại thôn Hội 
Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ngài viên tịch (tự 
thiêu) ngày 20 tháng 4 nhuận năm Quý Mão, tức ngày 11/06/1963 tại Sài Gòn. 
Ngài sinh trong một gia đình có bảy anh chị em, thân sinh là cụ ông Lâm Hữu 
Ứng và cụ bà Nguyễn Thị Nương.

Niên hiệu Thành Thái thứ 16, năm Giáp Thìn (1904), vừa lên bảy tuổi, Ngài 
được song thân cho đi xuất gia thụ giáo với Tổ Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng 
Thâm, trụ trì chùa Long Sơn, thuộc dòng Thiền Chúc Thánh là đệ tử đắc pháp 
với Tổ Chơn Hương Thiên Quang ở chùa Linh Sơn. Tổ Như Đạt Giải Nghĩa 
Hoằng Thâm là cậu ruột của ngài Lâm Văn Tuất, nên được Tổ nhận làm con 
nuôi và chính thức đổi tên họ là Nguyễn Văn Khiết.

Năm 15 tuổi, Ngài thọ giới Sa di, năm 20 tuổi thọ giới Tỳ kheo và Bồ tát được 
pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hạnh Pháp, pháp hiệu Quảng Đức. Khi thọ giới 
xong, Ngài phụ trách nhiệm vụ tri sự chùa Long Sơn, để giúp cho Bổn sư của 
mình lúc ấy đã già. 

Đệ lục đại Trú trì - Tổ đình Linh Sơn  
TỔ THị THủy - HạNH PHáP - QuảNg ĐứC

long vị Tổ trú trì đời thứ 6:
Tự lâm Tế chánh tông tứ thập nhị thế linh Sơn Tự 
húy Thị Thủy hiệu Quảng Đức hòa thượng giác linh



Năm Tân Dậu (1921), Tổ Như Đạt Giải 
Nghĩa Hoằng Thâm là bổn sư của Ngài 
viên tịch tại chùa Long Sơn. Khi ấy chùa 
Long Sơn được truyền thừa cho hòa 
thượng Thị Thanh Hành Thái Vô Vi trú 
trì, nên Ngài vào chùa Linh Sơn tu học 
dưới sự giáo dưỡng của Tổ Chơn Hương 
Huyền Túc Thiên Quang.

Năm 1927, Ngài phát nguyện nhập thất 
ba năm trên ngọn Núi Đất ở Ninh Hòa. 
Đến năm Bảo Đại thứ 8 (1933), Ngài về 
trú trì chùa Thiên Ân, xã Phước Thuận, 
phủ Ninh Hòa.

Năm 1936, Hội An Nam Phật học ra 
đời, Đại lão hòa thượng Hải Đức mời 
Ngài nhận chức Chứng minh Đạo sư 
cho Chi hội Phật học Ninh Hòa. Về sau, 
ngài được thỉnh cứ giữ chức Kiểm Tăng 
cho Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa. 

Năm Mậu Dần (1938), Ngài vân du vào 
Nam hành đạo khắp các tỉnh Sài Gòn, 
Gia Định, Định Tường, Tây Ninh, Bà 
Rịa xuống đến Hà Tiên. Ngài cũng đã 
từng sang Cao Miên (Campuchia) để 

giáo hóa các Phật tử kiều bào, và học hỏi 
nghiên cứu kinh điển Pāli của Phật giáo 
Nam Tông. Tại Cao miên Ngài đã gặp 
hòa thượng Tịch Tràng trên đường tầm 
sư học đạo.

Năm Bảo Đại thứ 15 (1940), Ngài về 
đảm nhận trú trì tổ đình Linh Sơn xã 
Hiền Lương tổng Phước Tường nội 
huyện Vạn Ninh (nay thuộc thôn Hiền 
Lương, xã Vạn Lương, huyện vạn Ninh, 
tỉnh Khánh Hòa). Năm 1941, Ngài nghe 
tin thiền sư Chơn Phổ Nhẫn Tế Minh 
Tịnh đi tham học ở Ấn Độ, Tây Tạng trở 
về và lập chùa Thiên Chơn, nên Ngài vào 
Chợ Búng, Thủ Dầu Một tại chùa Thiên 
Chơn thăm viếng và đàm đạo với Thiền 
sư Chơn Phổ Nhẫn Tế Minh Tịnh. Tại 
đây, Ngài gặp lại hòa thượng Tịch Tràng, 
biết là pháp khí có thể làm rường cột 
cho Phật Pháp mai sau, nên Ngài mời 
hòa thượng Tịch Tràng về tổ đình Linh 
Sơn tu học để tương lai có thể đảm nhận 
trọng trách trú trì ngôi tổ đình Linh Sơn.

Cuối năm 1944 Ngài chính thức truyền 
thừa trú trì tổ đình Linh Sơn cho hòa 

thượng Thích Tịch Tràng. Thời gian 5 
năm đảm nhận trọng trách trú trì tổ đình 
Linh Sơn Ngài đã đóng góp nhiều Phật 
sự lớn lao, cũng như việc đón nhận Sắc 
tứ, xác nhận bằng khoán đất đai và trùng 
tu tái thiết ngôi Tổ đình, hiện còn lưu lại 
nhiều di tích rất đáng kể.  

Tổ Thị Thủy hạnh Pháp Quảng Đức
(1897 - 1963)



Thiền sư chơn Phổ - nhẫn Tế - minh Tịnh (1889 - 1952)
khai sơn chùa Thiên chơn - Bình Dương Bàn thờ di ảnh chư tôn hòa Thượng Danh Tăng cận đại
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SạP gụ và Trường kỷ Thờ Tại Tổ Đường
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TỔ THị THaNH - HàNH THáI - Vô VI

Ngài đắc pháp với tổ Như Đạt Giải 
Nghĩa Hoằng Thâm, trụ trì chùa 

Long Sơn, thuộc dòng Lâm Tế đời 42, 
thế hệ thứ 9 thiền phái Chúc Thánh, 
nên có Pháp danh là Thị Thanh tự Hành 
Thái hiệu Vô Vi. Ngài sanh năm Nhâm 
Ngọ (1882), hưởng thọ 68 tuổi và viên 
tịch năm Kỷ Sửu (1949). Năm Tân Dậu 
(1921), tổ Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng 
Thâm viên tịch và Ngài được truyền 
thừa y bát trú trì chùa Long Sơn. Long vị 
của Ngài được thờ tại tổ đình Linh Sơn.

Căn cứ Văn kiện ngày 15 tháng4 năm 
Bảo Đại thứ 1 (1926)

Gồm ba tờ, khổ 29x14cm. Mỗi tờ hai 
trang a và b, mỗi trang 8 dòng, mỗi 
dòng trung bình từ 30 đến 32 chữ, trừ 
những dòng kê khai tài sản đồ đạc của 
chùa và ghi ngày tháng niên hiệu. Nội 
dung là văn bản của vị trú trì kế thế 
thiền sư Hoằng Thâm tại chùa Long 
Sơn trả chùa cho viên chức hào lý của 
làng Phú Cang. Vị trú trì này ký tên là 
Vô Vi. Nếu căn cứ vào Văn kiện ngày 12 
tháng 11 năm Khải Định thứ 6 (1921), 
vị trú trì chùa Long Sơn vào năm ấy là 
Nguyễn Thị Thanh (Nguyễn là họ, Thị 

long vị Tổ trú trì chùa long Sơn (1921-1926):
Tự lâm Tế chánh tông tứ thập nhị thế
húy thượng Thị hạ Thanh tự hành Thái

hiệu vô vi hòa thượng giác linh.
Nguyên sanh vu Nhâm Ngọ niên, hưởng dương (thọ) 

lục thập bát tuế.
Viên tịch ư Kỷ Sửu niên, tam nguyệt thập tam nhật, 

Ngọ thời.



Thanh là Pháp danh). Hơn nữa căn 
cứ vào Văn kiện ngày 6 tháng 6 năm 
Khải Định thứ 2 (1917) thì năm 1917 
Nguyễn Vô Vi (Nguyễn là họ, Vô Vi là 
hiệu) đã làm giám tự chùa Long Sơn. 
Vậy Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Vô 
Vi là một người. Từ đó, ta biết thêm 
một cao đệ của Tổ Hoằng Thâm và là 
sư huynh của bồ tát Quảng Đức là Thị 
Thanh Vô Vi, một thời là trú trì chùa 
cổ tích Long Sơn. Mười lăm năm sau, 
trong văn kiện ngày 13 tháng 3 năm 
Bảo Đại thứ 15 (1940) ghi phương 
danh những tăng ni Phật tử đóng góp 
vào việc trùng tu tổ đình Linh Sơn, bồ 
tát Quảng Đức lúc bấy giờ là trú trì tổ 
đình có ghi tên của “Đệ tử chùa sắc tứ 
cổ tích Long Sơn là hòa thượng giáo thọ 
hiệu Vô Vi hộ niệm cúng tiền 2 đồng hiện 
đã giao”. Nội dung văn kiện ấy như sau:

Tăng Vô Vi chùa cổ tích Long Sơn xã Phú 
Cang tổng Phước Tường nội phủ Ninh Hòa 
xin làm biên kê ruộng đất cùng vật hạng trong 
chùa đệ trình xét, sự việc như sau:

Tăng tôi từ xuất gia đầu Phật theo thầy học 

đạo, trải qua nhiều năm. Đến ngày 23 tháng 
11 năm Tân Dậu là ngày bổn sư hiệu Hoằng 
Thâm viên tịch truyền trao y bát cho tăng 
tôi nay đã sáu năm rồi. Phàm hết thảy Phật 
tượng Pháp bảo tự khí vật hạng trong chùa 
và ruộng đất thuộc chỗ nào, mẫu sào bao 
nhiêu, đều có đủ văn khế, mỗi mỗi kê biên do 
đơn xin quan lưu chiểu. Cùng bổn sư của tăng 
tôi và hào lý của bổn xã, đều có lời cử tăng tôi 
kế tiếp trú trì ở nơi chùa này tu hành. Tự khí 
ruộng đất của chùa này, mỗi hạng đều giao 
cho tăng tôi nhận giữ.

Từ đó đến nay, tăng tôi ở đó, một lòng thờ 
Phật cùng giữ gìn các vật hạng ấy, để làm tài 
sản của thường trụ. Nhưng tăng tôi từ khi 
nhận ở để thờ phụng , mỗi mỗi  cần kiệm cùng 
tăng tôi ngày thường đem nghề thầy thuốc 
cùng khách thập phương đến mời thỉnh tụng 
kinh, may mắn có chút tiền dư, đến nỗi có tạo 
thêm vật hạng thường dùng và tậu mãi ruộng 
tư bảy mẫu.

Bất ngờ vào ngày 15 tháng 2 năm này viên 
chức hào lý của xã đây có sự bất hòa với tăng 
tôi. Tăng tôi bất đắc dĩ phải đến cửa quan 
trình kêu để được giải quyết thỏa đáng. Tăng 

tôi thiết nghĩ hào lý xã này đã bất hòa với tăng 
tôi, thì việc ở đây tu hành là không tiện. Tăng 
tôi xin đi chỗ khác để ở. Còn trước đây bổn sư 
của tăng tôi để lại pháp bảo tự khí vật dụng 
mỗi thứ bao nhiêu cùng ruộng đất văn khế 
giấy tờ mỗi thứ bao nhiêu và tăng tôi từ khi 
kế thế trú trì đến nay tạo mới được vật hạng 
cùng ruộng tư bao nhiêu, nhất nhất đều kê 
ra bổn bản để trình xét, cũng mong xét tuyển 
tăng chúng các chùa lân cận hễ ai có lòng tu 
hành, kinh luật chút thông thì chọn lấy một 
người mãi ở chùa đó trì kinh thờ Phật nhận 
giữ tự khí vật hạng , để dâng cúng hương đèn, 
giúp cho được bền lâu. Còn bổn sư của tăng 
tôi để lại nguyên văn khế ước đơn bằng giấy 
tờ về ruộng đất cùng giấy tờ của bổn sư tăng 
tôi và bổn xã cử thầy về trú trì chùa ấy, xin 
đem nạp tới ngưỡng mong làm bằng chứng để 
chấp chiếu hậu tránh việc ngại về sau.

Nay vâng biên kê: ….

Ngày 15 tháng 4 nămBảo Đại thứ nhất 
(1926)
Tăng hiệu Vô Vi thủ ký. (Lê Mạnh Thát – Tư 
liệu mới về Bồ tát Quảng Đức)
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Đệ thất đại Trú trì - Tổ đình Linh Sơn  
TỔ Tâm THaNH - TịCH TràNg

Tổ Tâm Thanh Tịch Tràng, thế danh 
là Hồ Thăng, sanh ngày 16 tháng 8 

năm Kỷ Dậu (1909), tại làng Lỗ Giáng, 
xã Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, tỉnh 
Quảng Nam. Thân phụ là cụ Hồ Tưởng 
và thân mẫu là cụ Phạm Thị Liên.

Năm Bảo đại thứ 10 (1935), Quốc sư 
Phước Huệ khởi xướng phong trào 
chấn hưng Phật giáo tại miền Trung 
đang dâng cao, Ngài ra chùa Trúc Lâm 
cố đô Huế xin thọ tam quy ngũ giới với 
hòa thượng Giác Tiên có pháp danh là 
Tâm Thanh. Năm Mậu Dần (1938), 
Ngài quyết chí du phương xuất gia tầm 
sư học đạo. 

Năm 1939, Ngài được thiền sư Chơn 
Phổ Nhẫn Tế Minh Tịnh thế độ phú 

pháp ban cho pháp hiệu là Tịch Tràng. 

Năm 1941, Hòa thượng Quảng Đức 
trú trì tổ đình Linh Sơn mời Ngài về 
Vạn Giã, tỉnh Khánh Hòa để tương lai 
đảm nhận trọng trách trú trì ngôi tổ 
đình Linh Sơn. Đến cuối năm Bảo Đại 
thứ 19 (1944) hòa thượng Quảng Đức 
chính thức truyền trao cho Ngài ngôi vị 
trú trì tổ đình Linh Sơn.

Ngài viên tịch vào lúc 12 giờ, ngày 24 
tháng 5 năm Bính Thìn (1976), hưởng 
thọ 68 tuổi. Môn đồ tứ chúng lập tháp 
Ngài phụng thờ trong khuôn viên chùa. 
Trước khi viên tịch Ngài đã để lại di 
chúc truyền thừa trú trì ngôi tổ đình 
Linh Sơn cho đệ tử đắc pháp là Nguyên 
Hoằng Thiện Dương Thanh Huy.

long vị của Tổ (1909-1976):
Từ lâm Tế chánh tông tứ thập tam thế húy thượng Tâm 
hạ Thanh Tịch Tràng hòa thượng giác linh chi liên tọa

Ất dậu niên bát nguyệt thập lục nhựt sanh
Bính thìn niên ngũ nguyệt nhị thập tứ nhựt khứ



Tổ Tâm Thanh Tịch Tràng
(1909 - 1976)

Bảo tháp tổ Tâm Thanh Tịch Tràng, trú trì đời thứ 7 Tổ đình linh Sơn
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Văn kiện ngày 7 tháng 4 năm Canh Dần (1950)

Khổ 21 x 27 cm. Chỉ một bản sao trên 2 tờ giấy manh bằng chữ 
quốc ngữ do thiền sư Tâm Thanh Tịch Tràng thực hiện vào ngày 
15 tháng 5 năm 1958, rồi được Đại diện Hội đồng xã Vạn Lương 
chứng thực vào ngày mồng 3 tháng 6 cùng năm và kháng duyệt 
của Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa ngày 30 tháng 9 năm 
đó. Nội dung đề cập đến việc cúng cho tổ đình Linh Sơn sáu mẫu 
ruộng, mà bà Nguyễn Thị Thành cùng chồng là ông Phan Quang 
Đức mua lại của bà Huỳnh Thị Điểu trong văn kiện số 8 trên. Khi 
cho đánh máy lại văn kiện này, chúng tôi vẫn giữ nguyên cách viết 
chữ quốc ngữ của nó. Những chữ cần phải sửa lại cho đúng cách 
viết chuẩn ngày nay, chúng tôi để những chữ ấy vào trong ngoặc 
đơn. Thí dụ, chữ diều thì ngày nay phải viết dìu, chúng tôi để chữ 
dìu trong ngoặc ( ).

Nam mô Thập phương Thường trú Tam Bảo
Kính bạch Bổn Sư Đại Đức trú trì chùa Linh Sơn
Kính bạch hiện tiền đại chúng

Đệ tử là Nguyễn Thị Thành thọ ưu bà di giới, pháp danh Như Trung, 
bổn đạo chùa Linh Sơn.

Nhờ ơn Thập phương thường trú Tam Bảo, hiện tiền Bổn sư trú trì và 
đại chúng từ bi chứng minh có đệ tử những lời nguyện vọng như sau:

Thân người khó đặng, pháp Phật khó nghe, đệ tử trước đã sẵn gieo 

Bàn thờ tổ Bồ đề Đạt ma và long vị chư Tổ

căn lành phước đức chút ít nay mới được làm người mà lại 
nhờ thầy truyền thọ cho pháp Tam quy, Ngũ giới và thiện trí 
thức diều (dìu) dẫn cho theo con đường sáng suốt của Phật là 
nơi an nhàn giải thoát, thiệt là hạnh phúc biết bao nhiêu. Đệ 
tử hằng đội tứ ân không biết lấy gì đền đáp trong muôn một, 
trộm nghĩ rằng:

Chùa là nơi phụng sự Tam bảo, là nơi tiếp tăng độ chúng, 
là cơ quan hoằng hoá đạo đức, nếu của thường trú không có 
được cho dồi dào thì sự duy trì khó được trang nghiêm bền bỉ 
mà phần đạo đức khó bề phát triển cho phổ thông. Ngôi Tam 
Bảo không bền bỉ, đạo đức không phổ thông thì chúng sanh 



mãi mãi về sau trong đêm trường tăm tối biết làm sao thấy 
đặng ánh quang minh của Phật, biết do đâu mà tìm nơi giải 
thoát, nên đệ tử trước kia cùng chồng là Phan Quang Đức 
có tạo được một sở ruộng tục danh là Bầu Vịt rộng được sáu 
mẫu, thuộc về địa phận làng Phước Thủy, nay đồng lòng với 
con trai là Phan Vu Hượt nguyện đem cúng vào chùa Linh 
Sơn làm ruộng Tam bảo đời đời thường trụ.

Sau đây nguyện nhờ ơn thầy và đại chúng từ bi cho đệ tử qui 
bài vị quyến thuộc quá vãng của đệ tử trí đời đời tại chùa 
Linh Sơn để nhờ ơn chú nguyện của Tam Bảo trong những 
ngày húy kỵ của tiên linh có tên trong ấy.

Phật pháp còn thì chùa còn, chùa còn thì ruộng đất còn, ruộng đất 
còn thì tăng chúng còn có chỗ tu học; Tăng chúng có tu học thì còn có 
người ra đảm đương hoằng pháp lợi sanh.

Đệ tử nguyện cùng pháp giới hữu tình nhờ duyên lành nầy ai nấy đều 
đặng vãng sanh Tây phương, đồng thành chánh giác.

Nam mô Thập phương thường trú Tam Bảo tát (tác) đại chứng minh.

Linh Sơn tự Đại đức trú trì chứng minh
Tân Đức ngày mồng 7 tháng 4 năm Canh Dần (1950)

Đệ tử thọ Ưu bà di giới Nguyễn Thị Thành pháp danh Như Trung* 
kính bạch

Con trai là Phan Vu Hượt tùy hỷ tự ký
Tân Đức xã lý trưởng nhận thiệt ký
Lý trưởng vắng mặt, hương bộ được quyền chứng. Tên ký không rõ, đóng 
dấu
Lý trưởng Hiền Lương nhận thiệt cho bà Nguyễn Thị Thành hảo tâm 
phụng cúng cấp sở ruộng cho chùa Linh Sơn duỷ (dĩ) hưởng dủy (dĩ) tự 
chư linh
Ký tên không rõ, đóng dấu
(Lê Mạnh Thát – Tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức)

(*) Đệ tử tại gia của Tổ Chơn Công Đạo Mậu Viên Giác

Sạp gụ, kỷ trà thờ Tổ



Bên Trong vườn TháP chư Tổ
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Chương III 
Ấn tích của Bồ tát Quảng Đức 
tại Tổ đình
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cổng Tam Quan - Do Bồ TáT Quảng Đức kiến Tạo Tại Tổ Đình



a

Năm 1948, Ngài (Bồ tát Quảng Đức) rời Khánh Hòa vào Nam. Trong 
thời gian hành đạo tại miền Trung, Ngài đã kiến tạo và trùng tu tất 
cả 14 ngôi chùa. Khi mới vào Nam, Ngài đã lưu trú tại chùa Long 
Vĩnh (Quận 3-Sài Gòn) một thời gian dài, nên dân chúng quen gọi 
Ngài là Hòa thượng Long Vĩnh. Năm 1953, ngài được thỉnh cử vào 
chức vụ Phó Trị sự và Trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Tăng già Nam 
Việt, đồng thời lãnh nhiệm vụ trú trì chùa Phước Hòa ở Bàn Cờ, là 
nơi đặt trụ sở đầu tiên của Hội Phật học Nam Việt.

Năm 1958, khi trụ sở của Hội dời về chùa Xá Lợi, Ngài nhận thấy 
tuổi già sức yếu, và với bản nguyện: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, 
Ngài xin thôi mọi chức vụ để có đủ thì giờ an tâm tu niệm. Năm 
1959 Ngài dừng chân tại chùa Quán thế Âm ở Gia Định, Sài Gòn.

Năm 1963, trong phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam, đòi 
tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo, tuy tuổi đã già, Ngài vẫn tích 
cực tham gia. Chính sách kỳ thị tôn giáo và đàn áp Phật tử của Ngô 
Đình Diệm ngày một nặng nề và khốc liệt. Máu Phật tử đã đổ ở Đài 
Phát thanh Huế. Chùa chiền bị phong tỏa, Phật tử bị bắt bớ khắp 

Công Hạnh của Bồ Tát Quảng Đức 

(tiếp theo trang 49, chương II)

chân dung Bồ tát Thích Quảng Đức
(1897 - 1963)
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nơi. Để thức tỉnh ông Ngô Đình Diệm 
và tập đoàn của ông đang đắm chìm 
trong vô minh sớm thỏa mãn 5 nguyện 
vọng của Phật giáo đồ, đồng thời để cho 
thế giới nhận thấy cuộc đấu tranh đòi 
tự do tín ngưỡng của Phật tử Việt Nam 
là chính đáng. Ngài đã quyết định thực 
hiện tâm nguyện của mình là được thiêu 
đốt nhục thân để cúng dường chư Phật 
và bảo vệ đạo Pháp, bởi vì Ngài nhận 
ra rằng thân ngũ uẩn này chỉ là giả tạm, 
chỉ có làm sao cho Chánh pháp được 
trường tồn mới là hạnh nguyện cao cả 
để Ngài phục vụ chân lý bất diệt.

Ngày 20 tháng 4 nhuần năm Quý Mão, 
tức ngày 11/06/1963, cuộc diễu hành 
rước di ảnh các Thánh tử đạo của trên 
800 vị Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni và 
Phật tử từ chùa Phật Bửu đến chùa Xá 
Lợi, khi đoàn diễu hành tiến đến ngã 
tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn 
Duyệt. Ngài từ xe hơi bước xuống, tự 
tẩm xăng thấm ướt mấy lớp cà sa, ngồi 
kiết già trên mặt đường, tự châm lửa 
giữa hàng mấy trăm Tăng Ni đang vây 
quanh chấp tay cầu nguyện. Ngọn lửa 

bốc cao, phủ kín thân mình, Ngài vẫn an 
nhiên chấp tay tĩnh tọa.

Gần 15 phút sau, lửa tàn và Ngài ngã 
xuống, tay vẫn còn quyết ấn Tam muội.

Nhục thân của Ngài được rước về quàn 
tại chùa Xá Lợi hơn một tuần lễ. Đến 
ngày 20/06/1963, Ủy ban Liên phái 
Bảo vệ Phật giáo, cùng tất cả chư Tăng 
Ni và Phật tử tổ chức lễ đưa rước về An 
dưỡng địa, cử hành trọng thể lễ Trà tỳ.

Sau khi hỏa thiêu suốt ngày, trong lò 
thiêu đến 4.000°C, xương thịt cháy tiêu 
hết. Duy chỉ có trái tim của Ngài vẫn 
còn nguyên, được thiêu lần thứ hai vẫn 
không cháy(1). 

Trước khi tự thiêu Ngài có để lại một 
bức thư gọi là Lời nguyện tâm quyết, nói 
rõ chủ định và nguyện vọng của Ngài. 
Điều đáng ghi nhớ là toàn văn bức thư 
này đã không chứa đựng một mảy may 
hận thù và tuyệt vọng nào, mà trái lại 
còn toát lên tình thương và hy vọng. Và 
đây là đoạn cuối bức thư của ngài trước 

khi giác linh theo ngọn khói về cùng với 
Phật:  

“Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi 
trân trọng kính gởi lời cho Tổng thống 
Ngô Đình Diệm, nên lấy lòng bác ái, từ 
bi đối với quốc dân và thi hành chánh 
sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững 
nước nhà muôn thủa’’.  

“Tôi tha thiết kêu gọi chư Thượng tọa, 
Đại đức Tăng Ni, Phật tử nên đoàn kết 
nhất trí, hy sinh để bảo tồn Phật giáo’’.  

Dù ngài đã thị tịch, nhưng hình ảnh 
của ngài vẫn khắc sâu in đậm vào lòng 
của người con Phật. Cái chết vô cùng 
cao quý của ngài đã gây xúc động mạnh 
trong mọi giới, là một gương sáng cho 
toàn thể Phật giáo đồ trên khắp thế giới.

Cuộc đời hành đạo của Ngài đã có công 
xây dựng và trùng tu cả thảy 31 ngôi 
chùa ở miền Trung và miền Nam Việt 
Nam.

Để ghi nhớ công hạnh của Ngài, sau khi 



hòa thượng huyền Quang và trái tim bất diệt

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất 
ra đời, Hội đồng lưỡng viện Tăng Thống và 
Hóa Đạo trong một phiên họp trước ngày 
Phật Đản năm 1964, đã đồng thanh quyết 
nghị suy tôn Ngài pháp vị Bồ tát. 

Quả tim Bồ tát Quảng Đức là một minh 
chứng cụ thể cho tấm lòng của muôn người 
con Phật luôn yêu chuộng hòa bình tự do 
và bình đẳng nhưng cũng bất khuất trước 
nạn cầm quyền và áp bức. Trái tim ấy trở 
thành biểu tượng tinh thần của Phật giáo 
Việt Nam và là trái tim của nhân loại đã 
và đang đấu tranh mãi cho tự do hòa bình, 
hạnh phúc nhân sinh(2).

Môn Phong tổ đình Linh Sơn phụng soạn

(1) và (2) Bồ tát Quảng Đức ngọn lửa và 
trái tim, Lê Mạnh Thát chủ biên, Nhà xuất 
bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh - 2005
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Thân người khó được, đó là lời dạy 
bao quát của Phật giáo. Chỉ trong 

Phật giáo Đại thừa mới nói đến sự tự 
thiêu. Nói ít nhưng trang trọng là Pháp 
Hoa. Đặc biệt Bồ tát giới Phạm Võng 
cấm đi và ở những nơi nguy hiểm, tai 
nạn, nhưng cũng nói đến sự tự thiêu. Cả 
hai xuất xứ trên đây đều nói tự thiêu là 
khổ hạnh. Khổ hạnh này xuất từ ý thức 
và tâm nguyện có hai đặc thái: xót xa 

Phật pháp điêu đứng và xót thương quần chúng đau khổ. Khổ hạnh tự thiêu tuyệt 
đối không phải là tự sát. Khổ hạnh tự thiêu cũng không phải chỉ tự đốt thân thể, mà 
phụ thuộc việc này còn có những sự tự đốt một phần thân thể. Sự tự đốt một phần 
thân thể là vì muốn tự thử nghiệm nội lực, thử chịu khổ hạnh.

Phía người ngoài thì  không ai được yêu cầu hay khuyến khích sự tự thiêu, có chăng 
chỉ là sự không gây trở ngại mà thôi. Chỉ có vị thầy truyền thọ Bồ tát giới mới có thể 
có lúc nói đến sự tự thiêu một phần thân thể để xét nghiệm người xin thọ Bồ tát giới 
có thể hay không thể có cái chí nguyện dũng mãnh. Không thể có thì vị Thầy phải 
đào luyện cho họ có thể có cái chí nguyện ấy mới truyền thọ Bồ tát giới. Tự thiêu 

NgỌN Lửa QuảNg ĐứC(3) 
Hòa thượng Thích Trí Quang

chỗ người ngồi: một thiên thu tuyệt tác (*)



một phần hay toàn thân thể, như vậy, là 
xuất từ nguyện lực, một trong những sức 
mạnh mà Phật giáo nói đến...

Nay nói về ngài Quảng Đức.

Chính trong những ngày quyết liệt nhất 
mà tôi nhận được thư của Ngài. Thư 
viết trên miếng giấy nhỏ, dĩ nhiên để 
dễ mang đi cho kín đáo. Thư do một ký 

giả người Việt làm cho một hãng thông 
tấn ngoại quốc cẩn trọng đưa tận tay tôi. 
Thư viết chữ nghiêm trang. Rằng đạo 
pháp trong cơn nguy khốn mà tôi tuổi 
già sức mọn, không làm gì được. Nên tôi 
xin học đức Dược Vương, nguyện thiêu 
thân mình để cầu cho đạo pháp trường 
tồn. Ngưỡng mong liệt vị trưởng thượng 
tôn túc từ bi hứa khả, và quyết định cho 
lúc nào  thực hiện. Xét đây là việc trọng 
đại nên tôi không dám quyết định. Một 
cuộc họp được mở ra khẩn cấp, với sự 
hiện diện của ngài Hội chủ, các thầy Trí 
Thủ, Thiện Siêu, Thiện Minh và tôi.

Ai cũng xúc động nhưng không quyết 
định gì, chỉ giao cho tôi xét kỹ nên chấp 
nhận ý nguyện của Ngài hay không, chấp 
nhận thì nên thực hiện vào lúc nào, dĩ 
nhiên là ở Sài Gòn. Được giao như vậy, 
nhưng tôi trang trọng cất giữ trong người 
bức thư của Ngài mà chưa quyết định gì, 
kể cả việc phúc đáp cho Ngài. Thế rồi 
trong lúc Từ Ðàm bị bao vây dữ dằn thì 
tin Ngài tự thiêu được ông Đằng mật báo 
liền cho tôi. Liền hôm sau, ông Diệm 
mời Phật giáo thương thuyết. Sự tự thiêu 

của Ngài như vậy là cái mốc của giai đoạn 
mới trong cuộc Vận động 1963.

Trước đây tôi không quen biết với Ngài, 
chỉ gặp một lần khi Ngài trú trì chùa 
Phước Hòa, biết Ngài chuyên tâm trì 
tụng và lễ bái Pháp Hoa. Giai đoạn trước 
khi Ngài tự thiêu tôi cũng chỉ biết mỗi 
một bức thư nói trên. Sau này mới biết, 
trước khi tự thiêu, Ngài chuẩn bị một 
cách chân thành, bình dị và kín đáo. 
Vẫn trì tụng lễ bái Pháp Hoa hằng ngày. 
Vẫn sinh hoạt bình thường. Tế nhị lắm 
mới thấy Ngài có vẻ như người sắp đi 
xa. Quan trọng nhất là di chúc của Ngài. 
Một vị tân Tỳ kheo gần Ngài mà đến 
hôm Ngài sắp tự thiêu mới biết được ý 
nguyện và bản di chúc ấy.

Bản di chúc ấy bình dị, chân thành, quan 
trọng nhất là ý thức chứa đựng bên trong. 
Chính ý thức này chứa đựng tâm nguyện 
Bồ tát của Ngài. Không oán trách đến cả 
ông Diệm, Ngài chỉ nói tự đốt thân mình 
để cầu cho ông sáng suốt... Ngoài di 
chúc, Ngài còn một tấm ảnh và một quả 
tim. Về tấm ảnh, một ký giả chụp được 

Quả tim bất diệt
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lúc ngọn lửa bùng lên gần khắp người 
Ngài rồi, còn lại chỉ có một bên vai, gần 
một nửa trên đầu, trán cũng đã có lửa, 
chỉ mặt còn nguyên. Chính trong lúc 
như vậy mà nét mặt Ngài hoàn toàn bình 
thản, siêu thoát, không một nét nhăn hay 
một chút ráng sức. Bức ảnh này được giải 
thưởng quốc tế. Lại nghe nói lửa bùng 
lên hoàn toàn mà Ngài vẫn an tọa. Cho 
đến lửa tắt, một tấm hình khác cho thấy 
Ngài ngồi như pho tượng đồng đen. Sau 
đó một lúc Ngài mới gật đầu xuống như 
thể cúi chào Tăng Ni Phật tử, rồi nhẹ 
nhàng bật ngửa người ra. Ngài tự thiêu 
mấy hôm rồi tôi mới vào Sài Gòn. Tình 
trạng khi Ngài tự thiêu, nghe nói cực kỳ 
bi tráng, cho đến nay vẫn là không tiền 
khoáng hậu.

Về đám tang của Ngài, tôi sẽ nói đến sau. 
Nay hãy nói đến sự kiện quan trọng nhất 
là quả tim của Ngài, “quả tim Quảng 
Ðức”. Việc hỏa thiêu nhục thân của Ngài 
là do thầy Thiện Hòa chủ trì. Thiêu rồi 
lấy ra, trong đống tro tàn còn một khối 
thịt mà vị trí cho biết đó là quả tim. Thầy 
Thiện Hòa cho vào lò thiêu lại cũng vẫn 

không cháy. Lại thiêu nữa nhưng xăng 
hết. Bấy giờ rất đông ký giả hiện diện. Họ 
chạy kiếm xăng giúp. Bấy giờ chỉ họ mới 
đi lại được dễ dàng. Họ kiếm được mấy 
can xăng super, đem thiêu kỹ, nhưng lấy 
ra vẫn không cháy. Việc này làm cho tôi 
tin, xưa, ngài La Thập sau khi hỏa thiêu 
cái lưỡi vẫn còn. Nhưng ở đây mọi thắc 
mắc dị nghị hoàn toàn không có được 
nữa. Vì đây là việc mà trên dưới 50 ký 
giả, đa số là ký giả quốc tế, không những 
cũng chứng kiến mà còn dự vào.

Về quả tim của Ngài, tôi vẫn nói đến 
vào gần cuối bài viết này. Ở đây chỉ nói 
khi hỏa thiêu Ngài rồi, tôi thảo để ngài 
Hội chủ ký một thông bạch. Cuối thông 
bạch ấy tôi viết “cầu nguyện vị nhục 
thân Bồ tát gia hộ cho cuộc vận động 
của Phật giáo được thành tựu”. Và niệm 
“Nam mô đại hùng đại lực Quảng Ðức 
bồ tát”; Hồng danh Bồ tát Quảng Ðức 
khởi đầu từ đó. Hồng danh ấy và bồ tát 
Quảng Ðức, cho đến nay chính những 
người duy vật cũng không thể không 
công nhận. Một trong những sự bất diệt 
của cuộc vận động 1963 là sản sinh một 

vị Bồ tát.

Sự tự thiêu của bồ tát Quảng Ðức ngay 
khi mới xảy ra đã làm cho ông Diệm rụng 
rời. Rồi mấy giờ sau, cả thế giới, nhất là 
ở Mỹ, ngọn lửa tự thiêu của Ngài rực lên 
trên máy truyền hình, đốt cháy tan tành 
hình ảnh ông Diệm và chế độ của ông. 
Ngọn lửa Quảng Ðức chung đúc và làm 
sáng lên cái khí thế cao độ mà ông Diệm 
với thái độ và chính sách của ông không 
còn giữ được gì.

Dân tộc Việt Nam có lắm vĩ nhân, nhưng 
bồ tát Quảng Ðức không chỉ là vĩ nhân 
mà còn là siêu nhân.

(3) Bồ tát Quảng Đức ngọn lửa và trái tim, 
Lê Mạnh Thát chủ biên, Nhà xuất bản 
Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2005. 
(*) Lửa Từ Bi, thơ Vũ Hoàng Chương



mẤy NHậN XÉT 
(Lê mạnh Thát - Tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức)

Thông qua 27 văn kiện vừa công bố 
trên, trong đó có 14 văn kiện trực 

tiếp liên hệ đến Bồ tát Quảng Đức, 
chúng ta rút ra mấy nhận xét sau: 

Thứ nhất, đối với Bồ tát Quảng Đức, kể 
từ lúc xuất gia vào khoảng năm 1904 
cho đến trước năm 1945, trong hơn 40 
năm này, ngoài thời gian còn nhỏ, Bồ tát 
đã có những hoạt động Phật sự rất sớm. 
Chẳng hạn, Văn kiện ngày mồng 6 tháng 
6 năm Khải Định thứ 2 (1917), tức Văn 
kiện số 20 của Chương III, đã ghi nhận 
vào thời điểm ấy, lúc mới 20 tuổi, Bồ tát 
đã giữ chức tri sự của tổ đình Long Sơn. 
Tri sự là một chức vụ tương đối quan 
trọng trong chùa, chỉ đứng sau vị trú 
trì hay giám tự, lo quán xuyến đời sống 

kinh tế của chùa từ việc ăn uống hằng 
ngày của tăng chúng cho đến kỵ giỗ tu 
sửa xây cất chùa.

Chùa Long Sơn lúc ấy không phải ngôi 
chùa nhỏ nằm trong một vùng heo hút 
không có người ở. Trái lại, bấy giờ, cũng 
từ Văn kiện số 20 vừa nêu, ta biết bổn 
sư của Bồ tát là thiền sư Như Đạt Giải 
Nghĩa Hoằng Thâm đang làm giáo thọ, 
còn giám tự chùa là thiền sư Vô Vi. Ngoài 
ra, căn cứ vào Văn kiện ngày 12 tháng 12 
năm Duy Tân thứ 2 (1907) về việc cúng 
ruộng của thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa 
Hoằng Thâm công bố ở chương II trên, 
ta biết tối thiểu chùa Long Sơn có tới 
16 mẫu ruộng phải quản lý. Chắc chắn 
Bồ tát Quảng Đức với tư cách tri sự của 

Tam quan - cổng bên hữu
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chùa phải trực tiếp coi sóc 16 mẫu ruộng 
vừa nêu, ngay cả khi ta giả thiết Bồ tát 
đem ruộng cho người làm mướn.

Sự thật thì việc đem ruộng chùa cho 
mướn tại vùng Vạn Ninh vào thời điểm 
ấy không xảy ra phổ biến, như ta tưởng. 
Chỉ cần đọc lại Văn kiện ngày 10 tháng 
Giêng Bảo Đại 16 (1941), tức Văn kiện 
số 5, ta thấy vào thời điểm ấy việc trùng 
tu tổ đình Linh Sơn thiếu tiền, Bồ tát 
Quảng Đức muốn cho mướn ruộng, để 
lấy thêm tiền chi trả việc trùng tu, Bồ tát 
phải viết văn kiện ấy để xin quan huyện 
Vạn Ninh cho phép. Điều nầy chứng tỏ 
việc cho mướn để lấy tiền thu tô không 
đơn giản chút nào, chùa phải trình cho 
chính quyền huyện cho phép mới thực 
hiện được. Và đó là chưa kể phải thông 
qua sự cho phép của chính quyền sở tại 
là lý hào xã Hiền Lương. Vì thế, mười 
sáu mẫu ruộng của chùa Long Sơn thời 
đó phải được tri sự chùa Long Sơn là Bồ 
tát Quảng Đức trực tiếp canh tác. 

Sau thời gian làm tri sự chùa Long Sơn, 
và khi bổn sư Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng 

Thâm viên tịch vào năm 1921, Bồ tát 
Quảng Đức thọ tang thầy mình xong, đã 
đến cầu pháp với thiền sư Thanh Chánh 
Quảng Đạt Phước Tường (1867-1932) 
tại chùa Thiên Bửu (thượng) xã Điềm 
Tịnh ở Ninh Hòa khoảng những năm 
1925 về sau nếu kể luôn 3 năm nhập 
thất tại hòn Núi Đất, thôn Mỹ Trạch, xã 
Ninh Hà, huyện Ninh Hòa. Chính vì cầu 
pháp với thiền sư Thanh Chánh Quảng 
Đạt Phước Tường, nên Bồ tát mới có 
thêm pháp hiệu Nhơn Tri. Nhân đây, 
cần nói thêm là sau khi thiền sư Hoằng 
Thâm viên tịch, một số đệ tử đã đến cầu 
pháp với thiền sư Phước Tường, nên có 
các pháp hiệu Nhơn Thọ, Nhơn Hoằng, 
Nhơn Sanh, Nhơn Duệ, v.v…

Đến năm 1933, Bồ tát đã đến trùng tu 
lại chùa Thiên Ân xã Phước Thuận nay 
là xã Ninh Đông, huyện Ninh Hòa, rồi 
đến năm 1937 đã làm đơn xin sắc tứ cho 
chùa Thiên Ân. Trước đó, năm 1935, Bồ 
tát đã đến khai sơn chùa Thiên Lộc trên 
đỉnh đồi Núi Đất, như biển chùa Thiên 
Lộc đã ghi (hiện đang treo tại chùa 
Thiên Tứ). Tiếp theo, sau khi tổ Thiên 

Hương viên tịch vào đầu năm 1939, Bồ 
tát Quảng Đức đã được mời về làm trú 
trì tổ đình Linh sơn. Một loạt văn kiện 
do Bồ tát Quảng Đức viết để quyên góp 
cho việc trùng tu tổ đình Linh Sơn cùng 
việc xin sắc tứ cho tổ đình đã xuất hiện từ 
những năm 1940 đến năm 1944. Không 
những thế, Bồ tát còn đứng ra mở rộng 

Điệu tảo tháp Tổ



đất đai của chùa.

Như vậy, thông qua số văn kiện liên hệ 
đến Bồ tát Quảng Đức, ta có nhận thức 
rõ hơn về các hoạt động Phật sự của Bồ 
tát trong nửa đầu thế kỷ XX. Đây là giai 
đoạn hoạt động hết sức tích cực của Bồ 
tát Quảng Đức tại vùng Vạn Ninh cũng 

Điệu học kinh tại nơi di tích Bồ tát Quảng Đức hành đạo

như tỉnh Khánh Hòa, mà kết quả là 14 
ngôi chùa đã có những gắn kết với Bồ 
tát. Theo thống kê thì trong đời của Bồ 
tát đã trùng tu và khai sơn 31 ngôi chùa, 
trong đó 17 ngôi ở miền Nam và 14 ngôi 
ở miền Trung. Về 14 ngôi ở miền Trung 
này, ta hiện đã xác minh được.

Có một chi tiết mà Văn kiện ngày 12 
tháng 6 năm Bảo Đại thứ 12 (1937), tức 
Văn kiện số 2 ở trên đề cập tới là việc Bồ 
tát Quảng Đức có gốc gác là “nguyên 
tùng cửu phẩm bá hộ cổ tích Thiên Ân tự 
yết ma”. Thế thì, tại sao vị Yết ma Quảng 
Đức của chùa Thiên Ân lại có chức tùng 
cửu phẩm bá hộ. Phải chăng để hợp thức 
hóa việc xuất gia của Bồ tát Quảng Đức 
nên thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng 
Thâm đã mua cho Bồ tát 1 hàm tùng cửu 
phẩm văn giai và chức bá hộ, để khỏi bị 
sưu dịch ở quê nhà, khi Bồ tát đã đến 
tuổi trưởng thành? Điều này còn cần 
làm rõ thêm trong tương lai.

Để có một quá trình hoạt động Phật sự 
tích cực, dẫn cuối cùng đến sự kiện lịch 
sử vị pháp thiêu thân ngày 11 tháng 6 

năm 1963, tức ngày 20 tháng 4 nhuận 
năm Quý Mão, Bồ tát đã có sự giáo 
dưỡng tác thành của thầy tổ, đặc biệt 
là thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng 
Thâm chùa Long Sơn và tổ Chơn Hương 
Thiên Quang của tổ đình Linh Sơn. Qua 
các văn kiện, từ số 15 đến số 27 công 
bố trên, ta thấy các vị thầy tổ này đã có 
những hoạt động Phật sự tích cực không 
kém trong sự nghiệp hoằng pháp lợi 
sanh bảo vệ Phật giáo trong giai đoạn 
đất nước đang trải qua cuộc đấu tranh 
để phục hồi chủ quyền của đất nước. 
Những văn kiện vừa nêu từ đó đã cho ta 
một cái nhìn khá rõ nét không chỉ về bồ 
tát Quảng Đức cùng thầy tổ, mà còn cả 
về một giai đoạn Phật giáo và đất nước 
đầy những biến cố bi hùng.

Thứ hai, về thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa 
Hoằng Thâm, với văn kiện cúng 22 mẫu 
ruộng cho ba chùa là Long Sơn, Linh 
Sơn và Long Hòa vào năm Duy Tân thứ 
hai, ta biết thiền sư chắc chắn xuất thân 
từ một gia đình tương đối khá giả. Chỉ 
có vấn đề là trong văn kiện cúng ruộng 
ấy, thiền sư đã nói chuyện đem “pháp 



L
in

h 
Sơ

n 
ch

ố
n 

tổ
 n

gu
ồ
n 

tâ
m

70

khí tự sản tinh tự điền”, tức pháp khí, 
tài sản của chùa cùng ruộng chùa, để 
đem cúng cho ba chùa vừa nói. Vậy, phải 
chăng ruộng mà thiền sư đem cúng cho 
các chùa, là ruộng thuộc ngôi chùa tư 
của cha mẹ thiền sư? 

Sự thật tên chùa Long Sơn xuất hiện từ 
việc đúc chuông vào tháng 2 và cúng 
ruộng vào tháng Chạp của năm Duy Tân 
thứ 2 (1907). Trước đó ngôi chùa này có 
tên là Thánh Kinh, mà ta còn thấy xuất 
hiện trong bài minh chùa Long Sơn. Nói 
rằng năm Thành Thái thứ 10 (1899) tổ 
Hoằng Thâm dựng chùa Long Sơn, thực 
ra là dựng chùa Thánh Kinh này. Cho 
nên, khi văn kiện cúng ruộng cho chùa 
Long Sơn, Linh Sơn và Long Hòa ghi là 
đem “tự điền và tự khí” để cúng, thì thực 
chất là đồ dùng và ruộng đất của chùa 
Thánh Kinh vừa nói. 

Theo lời truyền lại của các vị bô lão làng 
Phú Cang, thì vào cuối thế kỷ XIX đầu 
thế kỷ XX, thiền sư Hoằng Thâm đã phát 
canh nhiều ruộng đất tại làng ấy. Làng 
nầy là một làng tiếp giáp với rừng, có 

Bảo tháp Sư ông hòa thượng Thiên Quang

một cánh đồng khá rộng dưới chân núi. 
Số ruộng, mà thiền sư Hoằng Thâm đem 
cúng cho ba chùa, phải chăng là số ruộng 
phát canh mà dân làng nói tới? Đây là 
một vấn đề cần nghiên cứu thêm, mới có 
thể làm rõ được.

Thứ ba, về tổ Chơn Hương Thiên Quang, 
dù gốc gác từ Phú Yên vào hoằng hóa tại 
vùng Vạn Ninh, tổ đã có một ảnh hưởng 

rất lớn lên người dân vùng nầy. Nhờ 
thế, tổ đã huy động được sự đóng góp 
của nhiều giới Phật tử vào các Phật sự 
khác nhau từ việc xây chùa đúc tượng 
cho đến việc mở rộng đời sống hoạt 
động kinh tế của chùa. Đặc biệt là tổ 
đã thành công đào tạo được một lớp đệ 
tử mà sau nầy đủ khả năng và đức độ 
để giáo dưỡng và tác thành nên Bồ tát 
Quảng Đức…



B

Tôn tượng bồ tát Quán Thế âm
và bồ tát Đại Thế chí

tạc bằng gỗ mít

Phật tượng, Pháp khí từ sư ông Thiên Quang 
truyền thừa đến Bồ tát Quảng Đức  
(được kê khai vào văn kiện ngày 17 tháng 3 
năm Bảo Đại thứ 15(1940) lưu tại tổ đình 
Linh Sơn)
Văn kiện ngày 20 tháng Giêng năm 
Khải Định thứ 5 (1920)

Khổ 19 x 24 cm. Gồm 8 tờ giấy bổi trắng 
đóng lại bằng chỉ giấy bổi với 2 bìa màu 
gạch trước sau. Mỗi tờ 2 trang a và b. Từ 
trang 2b cho đến trang 8a đều có đóng 
dấu giáp lai của xã Hiền Lương, dù có 
những trang không viết chữ nào như 2 tờ 
7 và 8. Đây là một quyển sổ quyên tiền 
để đúc tượng Tam thế cho tổ đình Linh 
Sơn do tổ Thiên Quang thực hiện.

Thiền hòa chùa Linh Sơn xã Hiền Lương 
tổng Phước Tường nội phủ Ninh Hòa tỉnh 
Khánh Hòa hiệu Thiên Quang cúi trình 
khuyên phát tâm trùng tu việc Phật như 
sau:

Ở chùa của thiền hòa, chùa này tương đối 
mười phần đầy đủ, chỉ trên điện báu vàng 
chưa có Tam thế từ tôn mấy tượng thánh 

ông còn thiếu. Thâm tâm đại nguyện là 
muốn làm sao để đáp đền trong khám 
ngọc vẫn còn thiếu diệu tướng. Đêm thanh 
bái sám, trông lên không có chỗ làm bằng. 
Ngày sáng đốt hương nghĩ hào quang mà 
cảm vắng.

Nay điêu khắc đúc tô hình tượng Phật 
thánh, mà bổn chùa đáp ứng rất thiếu. Hễ 
một tay thì khó mà làm nổi. Vì thế, lòng 
mãi lo âu, chí lâu nhắm tới, chỉ mong giãi 
bày tìm lấy bố thí, khuyên lành phương xa. 
Kính mong người nhân quân tử ban ơn 
thương hình tượng Phật thánh ấy, muốn 
thấy rực rỡ lại để tươi sáng thêm. Đó tức 
là thơm lâu mãi mãi, phước lớn vô cùng. 
Xin xét lời này thì khôn xiết mong đáp đại 
nguyện. 

Nay kính
Ngày 20 tháng Giêng năm Khải Định thứ 5 
(1920)
Bổn xã đồng ký (có dấu của xã Hiền Lương)

(Lê Mạnh Thát – Tư liệu mới về Bồ tát 
Quảng Đức)
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Tôn tượng Phật Thích ca thành đạo và đản sanh, 3 pho Bồ tát Quán Thế âm, 2 pho Bồ tát Địa Tạng và 2 pho hộ Pháp. chú tạo tất cả đều bằng đồng.



- Tiểu chung: linh Sơn tự yết ma  hòa thượng hiệu 
Thiên Quang chứng minh. Duy Tân nhị niên, cửu 
nguyệt, nhị thập lục nhật. (chuông bảo chúng chú tạo 
niên hiệu Duy Tân thứ 2 (1908), ngày 26 tháng 9 năm 
mậu Thân. chùa linh Sơn chứng minh là hòa thượng 
yết ma hiệu Thiên Quang) 

- Bảo linh và khoa nghi Du già - nghi thức mông sơn, 
Thiên vận giáp Dần niên, thất nguyệt sơ tam nhật. 
linh Sơn tự Điển Tòa tự giải vi thừa ký (ngày mùng 
3 tháng 7 năm giáp Dần - 1914, Điển Tòa chùa 
linh Sơn hòa thượng tự giải vi - đệ tử của Tổ Thiên 
Quang, vâng ghi).

- giếng nước phía Đông trước sân chùa, ghế gỗ, ghế 
mây, cán kiệu là đồ dùng của tổ Thiên Quang.

- kỷ tam san cẩn ốc thờ Tổ
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Văn kiện ngày 12 tháng 7 năm Thành Thái thứ 15 (1903)

Khổ 14 x 21 cm, gồm 2 tờ giấy bổi láng, đóng chung với 
6 văn kiện khác có chứng thực của Đại diện Hội đồng 
xã Vạn Lương ngày 3 tháng 6 năm 1958. Đây là một bản 
sao do thượng tọa trú trì chùa Linh Sơn là thiền sư Tâm 
Thanh Tịch Tràng thực hiện vào ngày 15 tháng 5 năm 
1958, có chứng thực của Đại diện Hội đồng xã Vạn Lương 
vào ngày 3 tháng 6 năm 1958 và khán duyệt của Ban Trị 
sự tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa ngày 30 tháng 9 năm 
1958. Nội dung viết bằng chữ nho mực Tàu, đề cập đến 
việc cúng ruộng cho chùa Linh Sơn của bà Trần Thị Từ.

Trần Thị Từ pháp danh Như Chí và con ruột Nguyễn Tấn 
Khoa thôn Hội Khánh tổng Phước Tường ngoại huyện Quảng 
Phước phủ Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa xin lập tờ cúng ruộng 
sự việc như sau:

Nguyên trước song thân thị sinh hạ chỉ được hai người. Anh 
ruột thị trước đã qua đời. Tiếp đó, cha mẹ thị cũng đã đi chơi 
cõi tiên. Chỉ còn mình thị. Hễ là con gái sinh ra là nhắm nhà 
khác, cô quả một thân, sợ trăm năm sau không người nối thờ. 
Lòng mong báo đáp, còn thẹn phận gái thiếu sót nhiều. Nghĩ 
kế muốn lâu dài, phải nhắm tới cửa thiền mà gởi dấu.
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Nay thị tình nguyện xuất tiền của, mua đứt chủ ruộng một 
thửa tọa lạc tại xứ Cầu Cau xã Hiền Lương, giá tiền một 
ngàn bốn trăm quan, đông tây bốn bên đúng như trong 
khế. Nay đem dâng cúng cho Hòa thượng bổn sư Thiên 
Quang chùa Linh Sơn vâng giữ để làm ruộng chùa và trả 
phí hương hỏa cho cha mẹ thị, để cúng để kỵ, đời đời nối 
nhau, ngỏ hầu lâu dài cùng trời đất, trải bể dâu mà không 
nát. Trước đi sau tiếp, theo thứ lớp mà mãi truyền. Được 
như vậy thì song thân thị thỏa niềm an ủi ở dưới đất, mà 
mẹ con thị cũng nhận ơn tế độ tại bến mê.

Do thế, lập tờ đơn này cùng bản khế gốc, vái giao cho bổn 
sư chấp chiểu, lưu làm khoán sắc ngàn muôn năm của bổn 
chùa, ngày sau con cháu thị không được nói trái lẽ gì. Nay 
dâng tờ cúng ruộng, do ruộng một thửa lớn nhỏ hai mươi 
bốn hạng. Nay do. 

Ngày 12 tháng 7 năm Thành Thái thứ 15 (1903) 
Trần Thị Từ pháp danh Như Chí điểm chỉ 
Con ruột Nguyễn Tấn Khoa thủ ký 
Người làm đơn: Phạm Ngũ Giáo tự ký 
(Lê Mạnh Thát – Tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức)
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 1941

Di tích của Bồ tát Quảng Đức lưu lại tổ đình 
Linh Sơn

Văn kiện ngày 13 tháng giêng năm Bảo Đại 16 
(1941)

Gồm 18 tờ giấy bổi đóng lại bằng chỉ giấy bổi, khổ 
14.5 x 26 cm. Trong số 18 tờ này, có đến 5 tờ để 
trống cả mặt không có viết chữ, tức các tờ 5, 7, 8, 
9 và 11, nhưng lại có khuôn dấu xã Hiền Lương 
đóng dấu giáp lai, chứng tỏ các tờ này đã xuất hiện 
ngay từ đầu, lúc văn kiện mới ra đời. Chữ viết dễ 
đọc bằng bút lông mực Tàu, nhưng thỉnh thoảng 
có hai dòng viết bằng bút sắt. Văn kiện đây đề cập 
đến việc quyên tiền cho công tác trùng tu chánh 
điện tổ đình Linh Sơn.

Yết ma tông phái chùa sắc tứ cổ tích Linh Sơn xã 
Hiền Lương tổng Phước Tường nội huyện Vạn Ninh 
tỉnh Khánh Hòa hiệu Quảng Đức viết lời báo cáo sự 
việc sau:

Trải trước đây, cố Hòa thượng hiệu Thiên Quang xây 
dựng chánh điện Linh Sơn của bổn chùa. Lai lịch trải 
qua nhiều năm, đến nay cây gỗ ngói gạch phần lớn bị 
giộp hư phải nên sửa lại mới một phen. Vì thế, bần 
tăng vâng nhận tông phái này, trùng tu dựng lại, kính 

cáo chư sơn thiền đức và An nam Phật học hội cùng bổn đạo con Phật, thiện 
tín viện chủ các lớp người phát lòng từ tế lớn vui giúp của cải ít nhiều, xưng 
dương giúp nghĩ, mãi lưu ơn miên viễn, ghi bảng lưu truyền quí tính phương 
danh đều thấm nhuần quả phúc. Nay có lời kính cáo. Lại chúc hiện tiền phước 
thọ tăng long, ngày sau đều lên cảnh Phật.

Ngày 13 tháng Giêng năm Bảo Đại 16 (1941) 
Chứng thực: Chánh tổng Phạm Minh ký (có đóng dấu tổng Phước Tường nội)
Yết ma chùa sắc tứ cổ tích Linh Sơn hiệu Quảng Đức thủ ký
Lý trưởng sở tại cửu phẩm Trần Ứng Long chứng ký 
Bổn xã đồng ký (có đóng dấu xã Hiền Lương)
(Lê Mạnh Thát – Tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức)L
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nhà Tổ phía Tây chánh điện do Bồ tát kiến tạo năm 1941 (2 ảnh là mặt tiền, phía hông và mặt hậu)



một gian bên trái nhà thờ Tổ do Bồ tát kiến tạo
Ba bức hoành viết trên cửa của 3 gian:
gian giữa : ThỪa Tổ Đức
gian trái   : ThiỀn lâm long TưỢng
gian phải : ThÍch hải côn BẰngL
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Biển ngạch: Sắc Tứ LINH SƠN TỰ
Bảo Đại thập ngũ niên kiết nguyệt nhật tạo

lễ công Bộ đại thần Tôn Thất Quảng cung lục
(Bức hoành : Vua ban cho chùa Linh Sơn

Triều vua Bảo Đại thứ 15, tạo vào ngày lành tháng tốt
Do Bộ Lễ Công đại thần Tôn Thất Thuyết kính ghi)
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Văn kiện ngày mồng 1 tháng 7 năm Nhâm Ngọ (1942)

Khổ 21 x 29 cm gồm 1 tờ giấy trắng A4 in từ bản khắc gỗ của 
chính bồ tát Quảng Đức. Đây là một thơ gởi mời chư vị tôn túc 
và Phật tử tham dự lễ đón bằng sắc tứ của chùa Linh Sơn.

Nam mô A Di Đà Phật 
Phật lịch năm 2505

Mãng nghe Phật do tâm tạo, đạo dùng tăng hoằng. Nay có trú trì 
chùa cổ tích Linh Sơn xã Hiền Lương tổng Phước Tường nội huyện 
Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa hiệu Quảng Đức và giám tự Viên Giác 
cùng bổn đạo của bổn xã được ơn hoàng thượng sắc tứ bổn chùa, 
chọn được buổi sáng ngày 16 tháng 7 để đánh chuông cung nghinh 
sắc tứ, lại đón nghinh Bà miếu, vốn đã xin phép thiết đại trai đàn 
nhằm từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7, có đầy đủ thuyết pháp, chẩn 
tế, trai tăng, tụng kinh, lục cúng, trên để báo ơn Phật tổ, tiếp nữa là 
đáp lại ơn đức của giác linh cố hòa thượng. Kính mong các viên chức 
cùng quý quyến ngày đó quang lâm để nghe kinh lễ Phật.

Trên đây là thiệp mời. (…)
Quang lâm, lòng đạo tâm vui lành. (…) mong vậy
Ngày mồng 1 tháng 7 năm Nhâm Ngọ
Yết ma Hòa thượng chùa Linh Sơn cùng môn đồ bổn đạo đồng kính 
thỉnh
Bổn xã xã Hiền Lương đồng kính thỉnh.
(Lê Mạnh Thát - Tư liệu mới về Bồ tát Quảng Đức)

Bảng gỗ nội dung in thiệp mời chư vị tôn túc và Phật tử tham dự 
lễ đón bằng Sắc tứ của chùa linh Sơn 



Bức liễn: linh Sơn khánh vạn
Phật Tổ giáng đản: 2505 (1942)
mùa Thu tháng 7, ngày Tăng tự tứ
- chúc mừng lễ đón nhận bằng Sắc tứ chùa linh Sơn
- hội Phật học Đà Thành, chùa Sắc tứ Phổ Thiên
- Tăng cang Thích Tôn Thắng
- Trú trì Thích Bích không
hòa nam (kính tặng)

hiệp chưởng, Tỳ lư và y gấm 
25 điều của bồ tát Quảng Đức 

lưu tại tổ đình linh Sơn



Pho tượng Tiêu Diện đại sĩ, 
bằng đồng

miếu Bà (thờ chúa Bà hoàng cô - 
5 tượng) do bồ tát Quảng Đức lập 
năm 1942
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ranh giới đất chùa phía Tây giáp ruộng Đồng Bé gần đường xe lửa. 
nhìn về phía Tây nam là núi Phổ Đà.

Sông hiỀn lương

Phía Bắc giáp sông hiền lương, thượng nguồn là núi hòn chảo 
(núi duy nhất ở khánh hòa có rừng cây huỳnh đàn)
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Văn kiện ngày 8 tháng 12 năm Bảo 
Đại (1944)

Gồm 1 tờ giấy A 4, chữ viết tay bằng quốc 
ngữ của Hội đồng hào mục làng Hiền 
Lương thuận nhượng đất công hoang 
của làng cho tổ đình Linh Sơn để làm 
nghĩa địa chùa theo yêu cầu của bồ tát 
Quảng Đức. Tờ thuận nhượng này viết 
vào ngày 8 tháng 4 năm 1944, có chữ ký 
của lý trưởng xã Hiền Lương cùng hội 
đồng hào mục làng ký tên và đóng dấu. 
Văn bản viết bằng chữ quốc ngữ, nhưng 
lý trưởng lại ký bằng chữ Nho.

Tờ thuận nhượng đất công hoang

Chúng tôi là ban Hội đồng Hào mục làng 
Hiền Lương, tổng Phước Tường nội, huyện 
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, 

Đồng ưng thuận nhượng đất công hoang 
như sau nầy:

Cứ theo lời tường của ngài Lâm Văn Tuất, 
Yết ma Hòa thượng hiệu Quảng Đức, trụ 
trì chùa Sắc tứ Linh Sơn rằng:

Nguyên cảnh chùa Linh Sơn hiện nay nội 
cuộc chánh điện, nhà đông, nhà tây, Miếu 
bà, Tam quan và bảo tháp rộng chừng 2 
mẫu, đã thành tụ nguy nga rồi, nay ngài 
lại tường xin thêm đất công hoang chung 
quanh cảnh chùa, ước hơn hai mẫu, tục 
danh là gò gia để làm nghĩa địa. 

Đất ấy đông giáp đình làng, lại gần viên 
gia cửu phẩm Trần Ứng Long, viên gia 
Nguyễn Trực và viên gia Trùm Mạnh; 

Tây giáp công điền Đồng Bé lại gần đường 
xe lửa; 

Nam giáp viên gia Nguyễn Địch, lấy 2 cây 
trụ cửa ngõ chùa làm giới hạn, 

Bắc giáp sông.

Ngài tường xin khai phá làm nghĩa địa để 
ngày sau mai táng những người thiện tín, 
Thích tử thiền môn khi lâm chung.

Còn tất cả người trong làng, ai có từ trần 
thì được mai táng nơi vạt đất từ bảo tháp 
giọc đến Miếu bà, nhưng phải do chủ chùa 

chỉ định cho có trật tự, không được tự tiện.

Cứ lời tường như vậy, làng chúng tôi xét 
lại chỗ đất ấy quả là một khoảnh đất công 
hoang chứ không xâm phạm công tư điền 
thổ nào cả, nên làng chúng tôi cũng đồng 
ưng thuận nhượng khoảnh đất công hoang 
ấy lại cho chùa Sắc tứ Linh Sơn để làm 
nghĩa địa.

Nay thuận nhượng
Làm tại thôn Hiền Lương ngày 8 tháng 4 
năm 1944
(Lê Mạnh Thát - Tư liệu mới về Bồ tát 
Quảng Đức)



nhà hậu Tổ
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Chương IV 
Tưởng niệm cố Hòa thượng Bổn sư 
Thích Tịch Tràng



chân Dung hÒa ThưỢng ThÍch TỊch Tràng

TIểu Sử Hòa THượNg THíCH TịCH TràNg 
Trú trì đời thứ 7 tổ đình Linh Sơn

Tổ Tâm Thanh Tịch Tràng, thế danh là Hồ Thăng, sanh 
ngày 16 tháng 8 năm Kỷ Dậu (1909), tại làng Lỗ Giáng, xã 
Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ là 
cụ Hồ Tưởng - thường gọi là cụ Cửu Đẩu, tinh thông nho 
học, làm quan Cửu phẩm Văn Giai; thân mẫu là cụ Phạm 
Thị Liên.

Thời thơ ấu, Ngài được song chăm lo giáo dưỡng rất chu 
đáo, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề học vấn, nhờ vậy năm 
20 tuổi Ngài thi đỗ bằng Thành Chung và được bổ nhiệm 
dạy học tại trường Pháp-Việt ở Tây Hồ (nay là trường PTCS 
Trưng Vương, Tp. Đà Nẵng). Ngoài thời giờ dạy học ra, 
Ngài còn tinh chuyên nghiên cứu giáo lý nhà Phật và am 
hiểu một cách tường tận. Khi phong trào chấn hưng Phật 
giáo tại miền Trung do Quốc sư Phước Huệ khởi xướng, 
Ngài ra chùa Trúc Lâm cố đô Huế xin thọ tam quy ngũ giới 
với hòa thượng Giác Tiên, được Hòa thượng cho pháp danh 
là Tâm Thanh. Vốn được thấm nhuần giáo lý nhà Phật, vì 
nhận thức được sự mong manh giả tạm của kiếp nhân sinh... 
nên đến năm Mậu Dần (1938), Ngài lặng lẽ từ giã gia đình, 
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quyết chí xuất gia cầu Đạo. Trên đường 
du phương tầm sư học đạo, Ngài qua 
Cao Miên (Campuchia), tại đây Ngài 
được hội kiến Hòa thượng Thích Quảng 
Đức, thật là một cơ duyên hy hữu khiến 
Ngài hoan hỷ phấn chấn vô cùng.

Năm 1939, khi nghe tin thiền sư Chơn 
Phổ Nhẫn Tế Minh Tịnh vừa tham học 
ở Ấn Độ và từ Tây Tạng về, Ngài liền 
tìm đến chùa Thiên Chơn tại Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương để xin thọ giáo 
với Thiền sư, được Thiền sư ấn chứng và 
ban cho Ngài pháp hiệu là Tịch Tràng. 
Đồng liêu với Ngài là 3 vị sư huynh: Viên 
Chiếu, Tịch Chiếu và Thường Chiếu.

Năm 1941, hòa thượng Quảng Đức 
đang trú trì tổ đình Linh Sơn vào chùa 
Thiên Chơn thăm viếng, đàm đạo với 
thiền sư Chơn Phổ Nhẫn Tế Minh Tịnh. 
Tại đây hòa thượng Quảng Đức gặp lại 
Ngài, biết là pháp khí có thể làm rường 
cột cho Phật Pháp mai sau nên mời Ngài 
về Vạn Giã, tỉnh Khánh Hòa để tương 
lai đảm nhận trọng trách trú trì ngôi tổ 
đình Linh Sơn. Nhận lời của hòa thượng 

Quảng Đức, Ngài liền về Vạn Giã để chu 
toàn sứ mệnh “Thượng cầu Phật đạo hạ 
hóa chúng sanh” và tiếp nối ngọn đèn 
chánh pháp tại tổ đình Linh Sơn. 

Khi Ngài mới về tổ đình Linh sơn, nơi 
đây non nước  hữu tình, cảnh Phật trang 
nghiêm khiến lòng xúc động nên Ngài 
cảm khái bài thơ sau đây:

“Ngàn năm mới gặp cảnh chùa này, 
Cây che tàng lọng giữa trời xây.
Cảm ứng Từ Bi thương mấy độ,
Thỏa lòng mong ước bấy lâu nay.
Am tranh khuya sớm nhang đèn, lạy,
Dưa muối chiều hôm dạ thảo ngay.
Kinh Kha sông Dịch không quay lại,
Phăng dấu tìm trâu đáp nghĩa Thầy”.

Đến cuối năm Bảo Đại thứ 19 (1944) 
hòa thượng Quảng Đức chính thức 
truyền trao cho Ngài ngôi vị trú trì tổ 
đình Linh Sơn.

Năm 1954, Ngài khởi công xây dựng 
ngôi chánh điện (trên nền móng xây sẵn 
của Quảng Đức). Năm 1956 công trình 

xây dựng ngôi chánh điện được hoàn 
thành và Ngài đã tổ chức lễ khánh thành 
rất trọng thể. Sau đó, Ngài tiếp tục xây 
dựng nhà Tây, nhà Đông đều có đông 
lang tây phòng. Công cuộc kiến thiết 
ngôi Tổ đình tạm hoàn tất. Từ đó, Ngài 
tập trung vào vấn đề tu tập và tiếp Tăng 
độ Chúng. Hằng ngày ngoài sáu thời lễ 
bái ra, Ngài còn dạy cho Tăng chúng tu 
học. Mỗi năm đến mùa An cư - Kiết hạ, 
chư Tăng khắp nơi quy tụ về trụ xứ tổ 
đinh Linh Sơn tu học rất đông và dưới 
sự hướng dẫn trực tiếp của Ngài. Cuối 
thập niên 40 và thập niên 50 của thế kỷ 
XX có chư vị hòa thượng Thích Hưng 
Từ, hòa thượng Thích Viên Giác, hòa 
thượng Thích Chơn Không, hòa thượng 
Giải An, hòa thượng Thích Trí Châu... ở 
các tỉnh, miền của đất nước về  an trụ tại 
tổ đình Linh Sơn để cùng Ngài hoằng 
dương Phật pháp ở vùng này. 

Năm 1960, sự kỳ thị Tôn giáo của chế độ 
Ngô Đình Diệm khiến cho tăng ni và tín 
đồ vô cùng điêu đứng khổ sở. Bản thân 
ngài cũng bị tay sai của nhà cầm quyền 
đương thời đe dọa, ám hại... nhưng đức 



độ của Ngài không những tự mình tránh 
khỏi tai họa, ngược lại còn cảm hóa họ 
trở về quy hướng Tam bảo. 

Năm 1964, khi GHPGVNTN ra đời 
Ngài được cử làm Chánh Đại Diện 
GHPHVNTN quận Vạn Ninh, tỉnh 
Khánh Hòa, và được lưu nhiệm cho đến 
ngày Ngài viên tịch.

Năm 1970, Ngài được Hòa thượng 
Thích Trí Thủ mời thỉnh giảng lớp 
chuyên khoa Phật học tại Phật học Viện 
Trung Phần Hải Đức - Nha Trang.

Năm 1972, Ngài mở Giới đàn Sa di, Bồ 
tát tại gia và Thập Thiện, dưới sự chứng 
minh  kiêm Hòa thượng Đường đầu là 
thượng Trí hạ Thủ. 

Năm 1973, Đại Giới Đàn Phước Huệ tại 
Chùa Hải Đức - Nha Trang, Ngài được 
cung thỉnh làm Đệ Tam Tôn Chứng.

Về sau, tuy tuổi già sức yếu nhưng hằng 
ngày Ngài vẫn hướng dẫn cho Tăng 
chúng hành trì trong các thời khóa lễ. 

Ngoài ra, mỗi ngày Ngài còn lễ sám 
Hồng Danh Vạn Phật và luôn luôn khi 
đi đứng, lúc nằm ngồi Ngài đều niệm 
Phật, tràng hạt không rời tay. 

Sứ mệnh thành, hạnh nguyện mãn. 
Trước khi từ biệt cõi trần để vào cõi 
Niết Bàn tịch tịnh, Ngài gọi đồ chúng lại 
dạy lời cuối cùng được thể hiện bằng bài 
kệ như sau:

“Hơn, thua, phải, trái biết bao là!
 Xét nét tu hành giữ lấy ta, 
Tâm để rỗng không, thường nhẫn nhục,
Muôn phiền não chướng cũng tiêu ma”.

Sau đó, Ngài an nhiên thâu thần thị tịch. 
Thượng tọa Tuệ Sỹ cảm kích ân đức của 
Ngài mà viết câu đối kính điếu đầy thiền 
vị như sau: 

仰  之  高  奚  生  歟  滅  歟  彷  彿  空  堂  
瘦  鶴 

“Ngưỡng chi cao hề sanh dư diệt dư 
phưởng phất không đường sấu hạc”;

垂  之  切  矣  戒  也  訓  也  俳  佪  暮  影  
遺  音 

“Thùy chi thiết hỷ giới dã huấn dã bồi 
hồi mộ ảnh di âm”.

Tạm dịch:

Trông lên cao hề! Sống ư, chết ư? Thấp 
thoáng hạc gầy nơi cửa Phật.
Nhìn lại gần hề! Răn chăng, dạy chăng? 
Ngậm ngùi giọng cũ lúc hoàng hôn.

Ngài an nhiên thị tịch vào lúc 12 giờ, 
ngày 24 tháng 5 năm Bính Thìn (1976), 
hưởng thọ 68 tuổi.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tôn 
Tứ Thập Tam Thế, Linh Sơn Đường 
Thượng Trú Trì, Húy Thượng Tâm Hạ 
Thanh Hiệu Tịch Tràng Hòa Thượng 
Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám.



hòa thượng Tịch Tràng và Tăng chúng - năm 1972
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hT. viên giác, hT. Tịch Tràng và Tăng chúng - năm 1956

hòa thượng Tịch Tràng và Tăng chúng - năm 1961hòa thượng viên giác, hòa thượng Tịch Tràng  - mùa an cư năm 1964



y và BáT của hÒa ThưỢng Bổn Sư TỊch Tràng



L
in

h 
Sơ

n 
ch

ố
n 

tổ
 n

gu
ồ
n 

tâ
m

92

*Câu đối Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ kính viếng Giác 
linh Hòa thượng Tịch Tràng. Thủ bút thư pháp 
Hòa thượng Thích Đức Nhuận, minh họa tranh 
họa sĩ Phượng Hồng, Thượng tọa Thích Quảng 
Hạnh dịch thơ:

Hạc gầy nơi nhà vắng
Phảng phất bóng hình xưa,
Trông lên càng tôn kính.

Dư âm trong bóng chiều
Bồi hồi lời dạy dỗ,
Ban xuống cả công lao.



Cảm NIệm âN Sư

(Nhân Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh 
(1909 – 2009) Hòa thượng bổn sư thượng 
Tịch hạ Tràng – Trú trì đời thứ 7 Tổ đình 
Linh Sơn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa Chư Phật tử cùng chư Thiện 
hữu tri thức gần xa!

Trong không khí trang trọng và linh 
thiêng của đêm nay 23/5 âm lịch tại 
chùa Linh Sơn u nhã mà huy hoàng bởi 
trùng trùng ngũ phần hương pháp mà 
Lịch đại Tổ sư đã lưu dấu trên núi cao 
biển rộng, nắng ngọc mưa thanh, bàng 
bạc nơi ánh mắt hiền hòa cung bậc chơn 
chất của dân cư thôn xóm. Chúng tôi bồi 
hồi đốt nén tâm hương dâng lên Lịch đại 
Tổ sư và Giác linh Ân sư Cố hòa thượng 
thượng Tịch hạ Tràng.

Kính bạch Giác linh Thầy!

Con đường nhỏ đã bao lần thay đổi
Dưới nắng chiều con vẫn cứ nhận ra,
Thân Hạc phiêu diêu trong chiếc áo đà
Màu của đất như lòng Thầy kiên định.

Thấm thoát đã ba mươi hai mùa sen nở 
từ ngày Thầy về với Phật – Con, từ một 
đứa học trò nhỏ của Thầy bây giờ đã đến 
ngưỡng lão niên… Sự vận hành không 
ngừng nghỉ của vô thường sinh diệt đã 
đưa đến và mang đi không ít những hưng 
thịnh hay suy tàn trong cuộc sống… 
Chùa Linh Sơn cũng vậy, đã chứng kiến 
biết bao sự đổi thay! 

hòa thượng Thích Tịch Tràng bên hàng trụ biểu do 
Bồ tát Quảng Đức kiến tạo tại tổ đình linh Sơn.
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Kính bạch Giác linh Thầy!

Trải bao năm giữa đạn bom ác liệt, theo 
vận mệnh thăng trầm của đất nước, giữa 
những cơn lốc xoáy và sóng ngầm từ thế 
lực vô minh, cây kén trong vườn chùa 
dù mang nhiều vết xước đau thương vẫn 
còn đó trơ gan cùng tuế nguyệt, tiếng 
đại hồng chung vẫn hôm sớm ngân vang 
giục người bỏ ác làm lành, thì thân con 
đâu nệ hao mòn, già cỗi để gìn giữ khói 
hương và từng bước trang nghiêm Phật 
địa Linh Sơn qua những công trình lớn 
nhỏ.

Ngày nhận lãnh trọng trách nối hương 
tiếp lửa Tổ đình, lòng con nao nao cảm 
xúc. Lúc nào cũng tự nhủ mình phải làm 
sao, làm gì để không cô phụ kỳ vọng của 
Ân sư.

Thế nên đã 32 năm qua con ngày đêm 
cố gắng, có lắm lúc trời chiều, đường xa, 
chân mỏi, tâm trí con lại hiển hiện bóng 
hình Thầy uy nghiêm từ ái. Con lại được 
tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng để lên 
rừng đẳng gỗ, ra đảo hốt sạn. Dù tứ đại 

ủ ê, vẫn không lơ là thời khóa tu niệm, 
dù lắm lúc ăn ngủ khó khăn vẫn không 
quên sách tấn, dạy dỗ lớp con em. Chỉ 
lo rằng chưa đáp được hoài bão của Thầy 
cho dù nỗ lực trăm lần hơn thế nữa.

Những huynh đệ của con theo sự trưởng 
thành giới thân tuệ mạng đã ra đi hoằng 
hóa khắp nơi như lời dạy: “Kiến pháp 
tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng 
trùng”. Phần con ở lại giữ gìn và tô bồi 
đất Tổ Linh Sơn với sự hỗ trợ tích cực từ 
tấm lòng tri ân và bồi đáp tông môn của 
các sư huynh đệ và Phật tử mọi nơi…

Những chứng tích xa xưa như ngôi nhà 
của Bồ tát Quảng Đức, cổng Tam quan, 
cây xoài, cây kén gần ba thế kỷ… chúng 
tuy vô trí, đơn giản nhưng với chúng con 
là những vật thiêng mà chúng con quyết 
gìn giữ để lại cho đời sau… Dòng sông 
trước chùa bên bồi bên lở, bao lần cạn 
sâu theo luật vô thường thì hồ sen năm 
nào vẫn còn đó, để mỗi tiết hạ về ngan 
ngát mùi hương thanh khiết lan tỏa khắp 
vùng… Những đóa sen bây giờ không 
phải là hoa sen năm cũ, nhưng hương 

thơm vẫn thế không đổi thay… Như nhục 
thân của Thầy và chư Tổ đã hòa tan vào 
tứ đại thì Pháp thân vẫn lồng lộng, miên 
man để linh hiển chở che, làm nơi quy 
hướng của chúng con và Phật tử gần xa.

Pháp thân thường trụ vượt thời gian và 
không gian chính là tuệ và đức của lịch 
đại Tổ sư thuở sinh tiền, là chí nguyện 
cần cầu đạo giác ngộ, là lời thề quyết 
vĩnh xuất thế gian cho dù đạm bạc nơi 
am tranh, cô liêu chốn rừng vắng. Chí 
nguyện cao cả đó còn lưu giữ qua bài thơ 
cảm khoái của Ân sư:

“Ngàn năm mới gặp cảnh chùa này
Cây che tàn lọng giữa trời xây,
Cảm ứng từ bi, thương mấy độ
Thỏa lòng mong ước bấy lâu nay,
Am tranh khuya sớm nhang đèn lạy
Dưa muối chiều hôm dạ thảo ngay,
Kinh Kha sông Dịch không quay lại
Phăng dấu tìm trâu đáp nghĩa Thầy”.

Hôm nay, sau 32 năm Thầy viên tịch, kỷ 
niệm 100 năm ngày Thầy xuất hiện giữa 
thế gian.
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Kính bạch Giác linh Hòa thượng Ân sư!

Huynh đệ chúng con tất cả là trên 50 vị đã được Thầy nuôi 
dạy với tấm lòng khoan dung và từ bi như sự kiên định của đất 
dày… kham khổ sẻ chia, lục hòa cộng trụ. Thầy trò nương tựa 
nhau để tồn tại nơi quạnh quẻ rừng sâu nhưng luật nghi và thời 
khóa thì không bao giờ Thầy cho phép chúng con lơ là lơi lỏng. 
Ân đức đó cao vời như sông núi nên chúng con lớn nhỏ đã tuần 
tự nên người.

Hôm nay chư huynh đệ xa xôi nữa vòng trái đất cùng nhất tề 
hướng về đất tổ Linh Sơn để tổ chức lễ Hiệp kỵ Lịch đại Tổ sư và 
tưởng niệm ngày Thầy viên tịch, nguyện được chứng minh tất dạ 
chí thành của chúng con:

Quyết chống chèo con thuyền ngược dòng sông thế tục, cam 
chịu mọi khó khăn lao nhọc để xương hiển cổ tự Linh Sơn và 
răn dạy con em không được quay lưng với sự nghiệp huy hoàng 
của lịch đại Tổ sư…

Dòng sông nọ, chống chèo lên mạn ngược
Thầy ân cần theo con mãi không thôi
Với nhành dương phơ phất giữa lưng trời
Vẫy xuống đời con hạt dài hạt vắn.

Cho dù lúc nào chăng nữa thì giới thân huệ mạng và công quả 
kiến thiết già lam của chúng con luôn được sự chở che, gia hộ 



của lịch đại Tổ sư hóa thân vào nhành dương tịnh thủy.

Mây lồng lộng giữa mười phương là lời sách tấn
Nắng và mưa đều hiển hiện di huấn của ân sư.

Kính bạch Giác linh lịch đại Tổ sư!

Cho dù giấy viết ngàn trang vẫn không sao nói hết tâm tư 
của chúng con đối với ân đức sâu dày… Đêm nay, đêm 
thiêng liêng với trầm hương quyện tỏa, quỳ dưới đài sen 
con nguyện thực hiện hoài bão ân sư giao phó để không 
cô phụ sứ mạng: Tác Như Lai sứ - Hành Như Lai sự. 

Một nén hương thơm 
Dâng giữa hư không
Năm vóc sát đất
Một dạ chí thành
Con xin đảnh lễ
Mười phương chư Phật
Con xin đảnh lễ
Chư Tổ - Ân sư

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma-ha-tát.
Kính bái
Đệ tử Tỳ khưu Thích Thiện Dương
(Trú trì tổ đình Linh Sơn – Khánh Hòa)

hòa thượng giải an tại 
chùa linh Sơn - năm 
1950 

hòa thượng viên giác, hòa thượng giải 
an và hòa thượng Tịch Tràng, trên đồi 
núi ông Sư nhìn ra biển đông. năm 1957 
lần đầu tiên 3 vị hòa thượng đến núi này 
xem phong thủy chọn đất để xây dựng 
chùa giác hải tại thôn xuân Tự, xã vạn 
hưng, vạn ninh - khánh hòa.
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NHớ THẦy

Thích Giác Tâm - Pleiku

hÒa ThưỢng ThÍch TỊch Tràng và chư Tăng nhiễu TháP Tổ

Mãn hạ năm ấy, thầy Giác Tuệ an cư ở chùa Linh Sơn 
(Nha Trang) về. Thầy cho tôi biết: “Chùa Linh Sơn có 
Thượng tọa trụ trì bao dung đức độ lắm! Và ngoài giờ 
học phổ thông ra, ở chùa có dạy thêm nội điển nữa, do 
quý Thầy ở Viện Cao đẳng Phật học Hải Đức về phụ 
trách. Tôi đã thưa Thượng tọa xin cho chú ở rồi đấy, nếu 
thích chú xin thầy mình vô đó học”. Nghe sư huynh nói 
vậy, dòng máu du tử của tôi lại chạy rần rần trong huyết 
quản. Vả lại, miền thùy dương cát trắng ấy có một sức 
hấp dẫn lạ kỳ. Nơi có không biết bao nhiêu là cảnh tượng 
kỳ vĩ: Kim thân Phật Tổ trên đồi Trại Thủy, Tháp Bà 
với Thiên Y A Na nhiều huyền thoại và bãi biển dài thơ 
mộng đẹp nhất đất nước…
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Tôi từ giã quê hương sương mù, đến 
miền thùy dương thơ mộng ấy vào một 
buổi sáng mùa thu, có chú Giác Viên đi 
cùng. Tôi cứ ngỡ chùa Linh Sơn tọa lạc 
tại thành phố Nha Trang, hóa ra không 
phải, cách Nha Trang trên sáu mươi cây 
số, thuộc huyện Vạn Ninh. Chùa nằm 
trên bờ sông Hiền Lương (tên thôn cũng 
là tên của dòng sông) con sông thật hiền 
lành bình thản y như cái tên đặt cho 
nó. Mỗi lúc thủy triều dâng, nước sông 
trong veo in rõ bóng chùa với hàng cây 
bạch đàn đứng trầm ngâm bên cạnh. 
Chùa là ngôi tổ đình, do một vị Hòa 
thượng người Quảng Nam vào khai sơn, 
cách đây vào khoảng trên hai trăm năm, 
rất cổ kính trang nghiêm. Vườn chùa 
trồng trên trăm cây dừa đã cho trái. Xoài, 
cam, ổi, mít, me… mỗi loại khoảng năm 
mươi gốc. Ruộng chùa trên mười mẫu, 
cho Phật tử làm rẻ, chùa có máy điện, 
tóm lại ta có thể xếp vào hàng chùa giàu. 
Tuy nhiên vì chúng Tăng đông quá, nên 
cháo rau hai buổi mới đủ ăn. Ngày tôi 
vào đó Tăng chúng đã trên bốn mươi vị 
rồi, tấm lòng của Thượng tọa trụ trì thật 
độ lượng vô biên, ai tới xin ở đều chấp 

nhận hết, nhưng với điều kiện là phải tu 
học, không được lơ láo qua ngày đoạn 
tháng. Ngày đó tôi đang sức lớn, mà ăn 
cháo ngày hai lần, mỗi lần một lưng bát. 
Buổi trưa được ăn cơm nhưng với tiêu 
chuẩn, thành thử đói dập dồn, tay chân 
cứ bủn rủn hoài. Mỗi khi chùa có kỵ giỗ, 
ngồi nhìn mâm ăn như mèo nhìn mỡ, 
nuốt nước miếng ừng ực, rồi đến khi ăn, 
mạnh điệu nào nấy gắp, chỉ tích tắc là 
xong. Thì ra, đói ra ma no ra Bụt, đừng 
đòi hỏi ở người, bao tử lúc nào cũng lép 
xẹp những từ đẹp đẽ thanh cao.

Thượng tọa ăn ngày chỉ có bữa trưa, 
nhưng không cho dọn riêng. Người ăn 
chung với quý thầy Tỳ kheo, cũng chừng 
ấy thức ăn. Nhà bếp có dọn thêm đĩa thức 
ăn đặc biệt nào, Thượng tọa cũng chỉ 
gắp vài miếng rồi chuyển cho quý thầy. 
Ăn uống đã ít lại đạm bạc, song Thượng 
tọa tụng kinh bái sám suốt ngày. Người 
tu theo pháp môn Tịnh độ, lúc nào xâu 
chuỗi cũng cầm tay, lâm râm niệm danh 
hiệu Phật A Di Đà một cách miên mật và 
Người ngủ nghỉ cũng ít nữa, ba giờ sáng 
đã thức dậy hành trì. Mỗi lần chúng điệu 

cãi cọ xích mích nhau, Thượng tọa nghe 
được đến hòa giải, quở trách nhẹ nhàng: 
“Sao không niệm Phật đi? Đời người chỉ 
trong hơi thở, có gì đâu mà tranh cãi hơn 
thua. Tư lương của các chú đã có gì chưa? 
Chỉ có sinh tử là việc lớn, ngoài ra mọi 
việc đều nhỏ nhen. Đừng để tâm trí ta 
vướng bận vào những chuyện nhỏ nhen 
trong cuộc sống hằng ngày”, Thượng 
tọa ăn mặc rất giản dị, và muốn môn đệ 
cũng giản dị như mình. Một hôm chiếc 
áo nhật bình màu khói hương của tôi bị 
vấy mủ chuối, tôi đem ra giếng ngồi tẩy. 
Thượng tọa đi ngang qua thấy vậy dừng 
lại hỏi:

Giác Tâm làm cái chi đó?

Tôi trả lời:

Dạ, bạch Thượng tọa, con tẩy cái áo bị 
vấy mủ chuối.

-  Chi chi kệ nó, tẩy làm gì, mặc vậy quí 
hơn. Đệ tử Phật vốn xưng là bần đạo mà, 
mặc đẹp mặc tốt người ta đổi chữ bần 
thành chữ phú sao? Thượng tọa nói xong 



cổng chào tổ đình linh Sơn, 
xây dựng năm 1960 trên 2 
trụ ngõ cũ làm ranh giới phía 
nam cho diện tích đất chùa

nở nụ cười y hệt ngài Ca Diếp.

Người luôn lo lắng đến sự học của chúng 
Tăng, hằng nghĩ đến tương lai đạo pháp, nên 
sở học của mình có bao nhiêu đem truyền 
ra trao lại hết. Khi biết đệ tử học đã hết chữ 
nghĩa của mình rồi thì gởi đến các viện Phật 
học cao cấp để học thêm. Trước khi đi tu, 
Thượng tọa là giáo sư dạy Pháp văn nổi tiếng, 
vậy mà không khi nào nói chuyện xen đệm 
tiếng Tây vô. Có một lần thầy Chánh Huệ 
viết một đoạn Pháp văn trên bảng, Thượng 
tọa thấy vậy đứng xem, biểu thầy Chánh Huệ 
đưa viên phấn rồi Thượng tọa sửa lại mấy 
chữ và giảng giải. Mà thầy Chánh Huệ thuộc 
vào hạng khá môn Pháp văn nhất trong các 
thầy ở chùa Linh Sơn, bữa đó ai nấy đều ngạc 
nhiên thích thú.

Ngoài những giờ dạy cho quý thầy, quý chú 
lớn Thượng tọa còn dạy một tuần mấy buổi 
chữ Hán cho mấy điệu nhỏ. Tóc Thượng tọa 
bấy giờ đã bạc nhiều, mắt lại yếu phải mang 
kính lão, ngồi cầm quản bút lông viết thiếp 
cho mấy điệu đồ, còn điệu nào chưa có thiếp 
thì lại bàn Thầy chõ mắt vào dòm đợi. Sống 
vào thời buổi viết toàn bút sắt, mà còn có 



lớp học bút lông như vậy thấy cũng hay 
hay, trông giống lớp học thời xưa quá! 
Có điều lớp học này thoải mái hơn, Thầy 
không có roi như cụ đồ và trong lớp 
cũng không có anh trưởng tràng nào để 
Thầy sai quất mông mấy chú học dốt cả.

Tiền bạc Phật tử cúng dường hoặc bán 
trái cây trong vườn chùa, Thượng tọa 
kéo hộc bàn bỏ vào không hề biết là bao 
nhiêu, rồi khi có học Tăng ở nơi xa đi 
lỡ đường ghé lại, lúc ra đi Thượng tọa 
đều cầm tiền giúi vào tay, cho mà cứ sợ 
“người” không nhận. Lúc nào cũng nhắn 
nhủ dặn dò: “Ừ, đi học đâu thì đi, học 
cho giỏi rồi về đây ở với Thầy cho vui”.

Ngày cuối cùng của cuộc đời, Thầy biết 
trước, ân cần phó chúc mọi chuyện xong 
mỉm cười mà hóa. Đệ tử kéo hộc bàn 
ra để lấy tiền lo đám, hộc rỗng không 
chẳng có một đồng. Cuộc đời Thầy thể 
hiện trọn vẹn nếp sống “bần đạo”, bản 
thân Thầy thì tam thường bất túc như 
thế, nhưng tấm lòng vì nhân thế lại hữu 
dư.

Mùa xuân vừa rồi sư huynh Giác Tuệ và 
tôi trên đường hành hương có ghé lại tổ 
đình Linh Sơn, đảnh lễ giác linh Thượng 
tọa. Ngôi Tổ đình vừa mới trùng tu thật 
nguy nga tráng lệ. Tôi có hỏi thầy trú 
trì Thiện Dương: “Tiền ở đâu mà Thầy 
trùng tu chùa to lớn dữ vậy?”. Thầy mỉm 
cười trả lời: “Tiền của quý thầy ngày xưa 
đã từng học nơi đây, giờ tuy tản lạc khắp 
nơi, có người ở cách xa trọn nửa trái 
đất như Canada, Washington, Cali… 
nhưng vẫn luôn hướng về cái nôi êm ái 
tình thương “Linh Sơn ngày ấy”, nơi mà 
một thời đã khai tâm mở trí cho họ”. Tôi 
ra thắp nhang nơi tháp mộ của Người, 
ngồi bên tháp rêu phong, vôi vữa đã lở 
ra từng mảng, đường nét đơn sơ giản 
dị như cuộc đời giản dị của Thầy, lòng 
chợt bâng khuâng nhớ thương thầy vô 
hạn. Tôi tự hỏi: “Động cơ nào đã thôi 
thúc Thầy nguyên là một vị giáo sư Pháp 
văn ưu tú con nhà quý tộc ở xứ Quảng, 
lại cắt ngang con đường công danh sự 
nghiệp, để vào đây nối bước theo chân 
Tổ mà nối đuốc đưa mọi người qua khỏi 
bóng đêm vô minh dày đặc và biến nơi 
đây thành một quê hương tâm linh cho 

tất cả ngưỡng vọng hướng về”. Câu hỏi 
tự nêu chưa có câu trả lời, thì không hiểu 
sao tự dưng tôi lại nhớ đến bàn tay trái 
của Thầy chỉ còn bốn ngón, một ngón đã 
đốt cúng dường mười phương chư Phật 
trong ngày Thầy thọ đại giới, và rõ thêm 
một chút nữa là vì sao ngày xưa Thầy hay 
nhắc đến Hòa thượng Quảng Đức cũng 
đã có những năm tháng Trụ trì ở nơi đây.

Hoà thượng Quảng Đức thung dung bất 
động ngồi trong lửa đỏ như ngồi trên hoa 
sen (để bảo vệ chân lý). Còn Thầy điềm 
nhiên khoái hoạt khi đốt tay cúng dường 
Tam bảo. Thì ra sức mạnh tinh thần, sự 
tĩnh tại vô úy ở nội tâm của người trước 
đã truyền lại cho người sau và đột nhiên 
tôi tìm ra câu trả lời thích đáng: “Thầy đã 
nối tiếp một cách rạng rỡ dòng giống của 
Phật chỉ bằng sức mạnh niềm tin không 
gì lay chuyển nổi và tình thương vô biên 
đối với con người – vạn hữu”.
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năm 1954, hòa thượng Tịch Tràng với công trình xây dựng chánh điện trên 
nền móng đá san hô đặt sẵn của bồ tát Quảng Đức

Bạch Thầy! 

Cả một thời thơ ấu tu học với hình ảnh lung linh hiện ra trong 
tâm trí con, con hồi hộp xúc động và niềm xúc động như muốn 
bóp nghẹt con tim, khiến con không thể nào không viết những 
điều con biết về thầy, xin Thầy tha thứ cho con, như những ngày 
xưa, thầy đã từng tha thứ con còn là một chú tiểu tinh nghịch và 
vụng về. Quê hương Thầy tận miền Trung xa xôi (QNĐN) đó 
là cửa ngõ Việt Nam đầu tiên tiếp xúc với văn minh Tây phương. 
Do vậy, thầy là người vừa thâm nho vừa tinh thông Pháp ngữ. 
Trước khi xuất gia Thầy dạy Pháp văn tại trường trung học Đà 
Nẵng. Ngoài việc dạy học, Thầy dồn hết tâm trí vào việc nghiên 
cứu Phật pháp và theo học hàm thụ các lớp Phật học tại Huế.

Thế rồi, nhân duyên đến, Thầy nhất định ra đi, bỏ lại sau lưng 
công danh sự nghiệp. Thầy băng rừng lội suối vượt đèo sang 
Lào, trở xuống Cao Miên để tìm thầy học đạo và cuối cùng theo 
dòng Cửu Long giang xuôi về miền Đông Nam bộ thì gặp được 

Tâm TÌNH LINH SƠN

Thích Thiện Hiền



hòa thượng Tịch Tràng với bổn đạo trước tiền đường chánh 
điện - năm 1960
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minh sư, đó là thiền sư Minh Tịnh hiệu 
Nhẫn Tế tham học ở Tây Tạng trở về 
lập chùa Thiên Chơn - Bình Dương. 
Và Thầy cùng ba huynh đệ được Thiền 
sư phú pháp cho là: Tịch Chiếu, Viên 
Chiếu, Thường Chiếu, Tịch Tràng.

Khi ấy Bồ tát Quảng Đức trên đường 
hoằng hóa vào Nam và thăm viếng 
thiền sư Minh Tịnh tại chùa Thiên 
Chơn. Bồ tát Quảng Đức mời Thầy 
về Vạn Giã, Khánh Hòa để trụ trì ngôi 
chùa Linh Sơn mà Ngài đương nhiệm 
trụ trì.

Giữa thời kỳ chiến tranh ác nghiệt 
nhất, không tha mạng sống của ai, 
nhưng riêng Thầy đối mặt với bom đạn 
mà không hề hấng gì. Vào một ngày 
nọ, khi Thầy đang tụng kinh tại chánh 
điện, hai vị Phật tử đứng hai bên. Bỗng 
đâu một trái bom hạng nặng rớt xuống 
mái chùa, nhưng bom không nổ mà 
nằm yên trên mái nhà, lính Pháp ngạc 
nghiên và đã vào lấy trái bom đó mang 
đi. Sự huyền diệu của phép Phật khiến 
cho người lính Pháp khiếp vía bái 

phục, chúng đã chứng kiến sự việc mầu 
nhiệm linh thiêng ấy. (Hiện nay dấu tích 
vẫn còn trên mái chùa cũ tuy đã được vá 
lại). Chiến tranh Việt Pháp chấm dứt, 
sự yên lành trả lại cho dân làng và chùa 
chiền nên chư Tăng và Phật tử rủ nhau 
về tu học càng ngày càng đông. Vì vậy, 
thầy mời hòa thượng Viên Giác về làm 
giáo thọ để dạy Tăng chúng tại tổ đình. 
Sau đó, Thầy giới thiệu núi Ông Sư (ông 
Hai chủ đất núi  nầy là đệ tử của tổ Chơn 
Hương Thiên Quang, trú trì đời thứ 4 tổ 
đình Linh Sơn) cúng cho hòa thượng 
Viên Giác để khai sơn tạo dựng chùa 
Giác Hải tại thôn Xuân Tự, cách chùa 
Linh Sơn 3 km về hướng Nam. Nhờ 
nhân duyên ấy mà chùa Giác Hải được 
hình thành và hòa thượng Viên Giác 
trú trì tiếp tăng độ chúng rất đông.

Đức độ khoan dung của Thầy thật vô 
biên, tất cả những ai dù quá khứ thế 
nào, khi muốn quay về tu tập Thầy 
sẵn sàng dung nạp. Bởi vậy, trước năm 
1975, Linh Sơn là nơi quy tụ chư Tăng 
từ Quảng Trị đến Cà Mau, không phân 
biệt sơn môn hay địa phương nào, cũng 



hòa thượng Tịch Tràng với bổn đạo trước sân của tiền 
đường chánh điện - năm 1960

có thể ở để tu học được. Khi Thầy dạy 
một chú tiểu có lỗi, không bao giờ 
dùng roi vọt hay nặng lời, Thầy chỉ 
nhìn với nét mặt đầy từ bi nhân hậu 
khả kính là các chú tiểu ăn năn hối 
cải. Lúc tôi còn là chú tiểu chưa bao 
giờ bị Thầy quở trách khi có lỗi lầm. 
Một buổi sáng nọ, tôi bưng mâm cơm 
lên hầu Thầy, bị vướng chân vấp té, 
mâm cơm hất tung xuống đất; sự sợ 
hãi khiến tôi không nhúc nhích được. 
Thầy đang ngồi bên trong nhìn ra 
thấy, liền vội đứng lên đến đỡ tôi dậy, 
xoa dầu và hỏi: “Con có sao không? 
Có bị đau chỗ nào không?”. Nghe 
những lời này nỗi sợ hãi và đau đớn 
của tôi tan biến, ngước lên nhìn Thầy: 
Ôi một gương mặt trìu mến đầy tình 
thương và nhân hậu! Thầy dạy: “Lần 
sau đi cẩn thận từng bước nghe con!”.

Lòng từ bi không chỉ đối với loài 
người mà là với tất cả chúng sanh. Có 
lần, Thầy cầm con dao cắt cành cây sứ, 
trên cành cao có tổ kiến vàng, vỡ rơi 
xuống khắp người Thầy, tôi vội vàng 
chạy lại hai tay phủi lia lịa, nhưng 

Thầy quay lại bảo: “Con đừng phủi 
mạnh nó chết”. Rồi Thầy cởi áo treo 
trên cành cây, nhẹ tay bắt từng con 
thả lại trên cành, nhưng kiến nhiều 
quá nên bị chúng cắn khắp thân 
người, Thầy vẫn đứng yên và quay lại 
nói: “Đó là lỗi tại mình, vì Thầy vô 
tình phá nhà của chúng mà!”. Cuộc 
sống của Thầy thật giản dị, từ ăn mặc 
đến giao tế, thầy tiếp đãi mọi người 
đều bình đẳng, không phân biệt sang 
hèn. Thầy lo đời sống của chúng tăng 
từng bữa ăn, giấc ngủ. Thầy cùng ăn 
cơm với chúng, trong bữa ăn thật 
trang nghiêm, chánh niệm, không nói 
chuyện, không có tiếng khua nhẹ của 
chén đũa. Nhất là, thầy rất quan tâm 
lo lắng việc tu học của các chú tiểu. 
Thầy trực tiếp hướng dẫn dạy các chú 
vào mỗi chiều.

Về phần tu tập, thầy hướng dẫn đại 
chúng các khóa lễ tu theo Pháp môn 
Tịnh độ. Nhằm ngày vía Phật và Bồ 
tát, Thầy hướng dẫn chúng tưởng 
niệm và đảnh lễ 100 lần danh hiệu 
nhân ngày vía ấy. Mỗi năm đến ngày 
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vía Phật A Di Đà, lễ vía vào buổi khuya 
xong, Thầy cho chúng luân phiên niệm 
danh hiệu Phật A Di Đà cho đến giờ 
khóa lễ Tịnh độ buổi tối. Mỗi ngày Thầy 
đều thọ trì kinh Hoa Nghiêm – Phẩm 
Hạnh Nguyện Phổ Hiền. Với sức khỏe 
tuổi gần 70, nhưng thầy hành trì miên 
mật và tinh tấn đến nỗi chúng tăng trẻ 
tuổi ít ai làm theo nổi. Ngoài ra, Thầy 
còn lạy Vạn Phật vào buổi sáng, thì giờ 
còn lại Thầy luôn luôn niệm Phật, tràng 
hạt không rời khỏi tay. 

Thầy đã hoàn thành trọng trách “tác Như 
Lai sứ hành Như Lai sự”. Hạnh nguyện 
đã mãn, với sức khỏe ngày càng yếu dần 
Thầy biết sẽ ra đi, nên gọi đồ chúng lại và 
giao phó trách nhiệm cho từng vị. Và lời 
giáo huấn cuối cùng của Thầy cho chúng 
đệ tử là:

“Hơn thua phải trái biết bao là
Xét nét tu hành giữ lấy ta
Tâm để rỗng không thường nhẫn nhục
Muôn phiền não chướng cũng tiêu ma.”

Bạch Thầy! Viết về những dòng này, cả 

khung trời cũ hiện ra trước mắt con. 
Ngôi chùa cổ kính hùng vĩ bên bờ sông 
Hiền Lương với vườn cây ăn trái rung 
rinh, bởi những tiếng xình xịch vọng tới 
từ phía xe lửa Nam Bắc. Cánh đồng lúa 
bát ngát còn đọng sương trên lá trải dài 
theo mãi tận ánh hoàng hôn tắt nắng sau 
dãy núi xa xa. Những hàng dừa cằn cỗi 
cao vút trơ gan cùng tuế nguyệt, nghiêng 
mình dưới ao sen như chờ đợi Người về. 
Vào mùa sen nở rộ, thoang thoảng xa bay 
mùi hương quyện theo gió tràn ngập cả 
lòng người. Nhất là, hình ảnh của Thầy 
lúc nào cũng in mãi trong tâm con, đức 
hạnh của Thầy soi sáng khắp nẻo đường, 
hướng dẫn con tìm về bến giác. 

Như vậy, tổ đình Linh Sơn là nơi hun 
đúc những bậc chân tu thạc đức, nối 
tiếp nhau làm vẻ vang cho đạo pháp và 
dân tộc. Vạn Ninh là quê hương của Bồ 
tát Quảng Đức, tổ đình Linh Sơn là nơi 
xuất thân tu học của Bồ tát. Ngài đã trầm 
mình trong ngọn lửa bảo vệ Phật pháp 
trường tồn cho đến hôm nay và mãi 
mãi… Người được truyền đăng tục diệm 
tổ đình Linh Sơn từ Bồ tát Quảng Đức là 

hòa thượng Bổn sư Thích Tịch Tràng. Và 
bổn sư Tịch Tràng đã nối theo tinh thần 
vô úy xả thân của  Bồ tát Quảng Đức mà 
phát nguyện đốt ngón tay út cúng dường 
chư Phật. 

Hiện nay, sư huynh Thiện Dương đang 
trụ trì Tổ đình với tinh thần kế thừa đã 
phát nguyện trùng tu ngôi Tổ đình ngày 
càng trang nghiêm hơn. Với ý chí sắt 
đá và sức người, từ hai bàn tay trắng sư 
huynh không ngại gian lao để vượt rừng 
đốn cây xẻ gỗ, xuống biển hốt đá về xây 
chùa. Nơi đây, dân quê nghèo chất phác 
hiền lương, họ đóng góp hết sức mình 
cho chùa cho đạo. Đứng trước ngôi Tam 
Bảo trang nghiêm rộng lớn, ai cũng ngạc 
nhiên với sự thành tựu ngoài khả năng 
ấy, đó chính là thừa ân Tổ đức.



Phía sau chánh điện và sân vườn - năm 1960 Bảo Tháp cũ của hòa thượng Bổn sư Tịch Tràng, lập
năm 1976 bị hủy hoại theo thời gian nên đã trùng tu.



2 bức hoành thủ bút hòa 
thượng Tịch Tràng, chép kệ 
tụng của bồ tát Thắng Huệ 
và bồ tát Kiên Cố Huệ trong 
kinh Đại Phương Quảng Phật 
Hoa Nghiêm
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Dịch Việt: 
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm1

1. Thắng Huệ Bồ tát nói kệ rằng:

Như Lai đại trí huệ
Hi hữu không sánh bằng
Tất cả những thế gian
Tư duy chẳng đến được.
Phàm phu vọng quan sát
Chấp tướng chẳng đúng lý
Phật lìa tất cả tướng
Chẳng phải họ biết được.
Kẻ vô tri mê lầm
Vọng chấp tướng ngũ uẩn
Chẳng biết chơn tánh kia
Người này chẳng thấy Phật.
Rõ biết tất cả pháp
Ðều không có tự tánh
Hiểu pháp tánh như vậy
Thời thấy Lô Xá Na.
Vì do tiền ngũ uẩn
Có hậu uẩn tương tục
Rõ biết nơi tánh này
Thấy Phật khó nghĩ bàn.
Ví như báu trong tối

Không đèn thời chẳng thấy
Phật pháp không người nói
Dầu huệ chẳng biết được.
Cũng như mắt bị lòa
Chẳng thấy màu xinh đẹp
Như vậy tâm bất tịnh
Chẳng thấy các Phật pháp.
Lại như mặt trời sáng
Kẻ mù không thấy được
Tâm không có trí huệ
Trọn chẳng thấy chư Phật.
Nếu chữa hết bịnh lòa
Bỏ lìa lòng tưởng sắc
Chẳng thấy nơi các pháp
Thời thấy được Như Lai.
Nhứt Thiết Huệ đã nói
Chư Phật Bồ Ðề pháp
Tôi nghe lời ngài nói
Ðược thấy Lô Xá Na.



1. Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí TịnhL
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2. Kiên Cố Huệ Bồ tát nói kệ rằng:

Vĩ đại! quang minh lớn
Bực vô thượng dũng kiện
Vì lợi ích quần sanh
Mà xuất hiện thế gian.
Phật dùng tâm đại bi
Quan sát khắp chúng sanh
Thấy ở trong ba cõi
Luân hồi thọ nhiều khổ.
Chỉ trừ đấng Chánh giác
Ðấng Ðạo sư đủ sức
Tất cả các trời người
Không ai cứu hộ được.
Nếu chư Phật Bồ tát
Chẳng xuất hiện thế gian
Thời không một chúng sanh
Có thể được an lạc.
Như Lai đẳng chánh giác
Và các chúng Thánh Hiền
Xuất hiện ở thế gian
Cho chúng sanh được vui.

Nếu ai thấy Như Lai
Vì được lợi hành lớn
Nghe hiệu Phật sanh tin
Thời là pháp thế gian.
Chúng tôi thấy Như Lai
Vì được lợi ích lớn
Nghe diệu pháp như vậy
Ðều sẽ thành Phật đạo.
Chư Bồ tát quá khứ
Do thần lực của Phật
Ðược huệ nhãn thanh tịnh
Rõ cảnh giới chư Phật.
Nay thấy Lô Xá Na
Càng thêm thanh tịnh tính
Phật trí không ngằn mé
Diễn thuyết chẳng thể hết.
Thắng Huệ Bồ tát thảy
Và tôi Kiên Cố Huệ
Trong vô số ức kiếp
Cũng nói chẳng thể hết.



Mùa hè 1969, tôi mới học lớp Đệ tứ 
mà đã bắt đầu tập sống lang thang 

rồi. Khi cha tôi qua đời thì tôi đang rong 
rêu ở Nha Trang. Nhận được điện tín của 
người bạn từ Đà Nẵng gởi vào, tôi vội vã 
quy hồi cố quận.

Trên đường về, tôi làm một bài thơ, trong 
đó có mấy câu:

Ngày cha mất tôi không về kịp
Thắp nén nhang tưởng niệm trước mộ phần
Gẫm một kiếp người như áng phù vân
Không hiểu được đây là hư hay thực?

Hồi đó, tôi mới 16 tuổi, nên rất đỗi bàng 
hoàng, thảng thốt trước lẽ sinh và tử, hư 
và thực, có và không… Vì thế, về quê để 
tang cha xong, tôi lại lên đường phiêu 
bạt, không phương hướng.

Đi và đi và đi mãi như một tên cuồng sĩ. 
Khi thì ở Huế, Quy Nhơn, Pleiku, Buôn 
Ma Thuột, Đơn Dương, Đà Lạt, Di Linh, 
Bảo Lộc, lúc thì ở Sài Gòn, Vũng Tàu, 
Long Khánh, Phan Thiết, Phan Rang, 
Nha Trang… Đi đến đâu, tôi cũng xin 
lưu trú ở chùa vài hôm, có khi cả tuần, 
nửa tháng, rồi lại lang thang, tiếp tục 

LINH SƠN NgHÌN NĂm VưỜN mây TrẮNg

Nguyên Đức

cuộc lữ phiêu bồng, vô mục đích.

Chính nhờ ở chùa nhiều mà tôi có dịp 
tiếp xúc với Thiền học. Tôi đọc miên 
man, choáng váng, xuất thần theo Bùi 
Giáng, Tuệ Sỹ, Nhất Hạnh, Thanh Từ, 
Phạm Công Thiện, Huyền Giác, Hoàng 
Bá, Lâm Tế, Huệ Năng, Bồ Đề Đạt Ma, 
Suzuki, Vivekananda, Krishnamurti… 
và một ngày hốt nhiên, tôi chợt thấp 
thoáng thấy được một cõi đi về.

Thế là đang chơi giữa vô thường, bất 
chợt tôi chuyển một hướng say, trút bụi 
giang hồ xuống bờ biển Nha Trang và 
dừng gót phiêu linh nơi chùa cổ Linh 
Sơn, ở Hiền Lương, Vạn Giã.

Ra đi đã đuổi mộng tình
Chút thân bèo bọt vô minh bềnh bồng
Nỗi đời lệ chảy trăm sông
Về đâu giữa chốn bụi hồng hoang mê?

Mang câu hỏi sinh tử ấy, tôi lặn lội đến 
gõ cửa thiền. Duyên lành may mắn, nhờ 
ông anh Thiện Tánh giới thiệu, tôi xin 
xuất gia với thầy Tịch Tràng. Một vị thầy 
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đạo cao đức trọng mà ánh mắt, nụ cười 
bao dung, độ lượng đã âm thầm nhiếp 
dẫn kẻ phong trần lạc lối này về với bến 
bờ an vui miên viễn của tâm hồn.

Linh Sơn, chùa nằm yên tĩnh, tịch mịch 
bên dòng sông bồng bềnh mây nước, soi 
bóng thùy dương giữa trời thơ đất mộng. 
Quanh năm rợp bóng dừa xanh ngát và 
lồng lộng gió nắng ngàn khơi đại hải, từ 
cửa biển Vạn Giã thổi vào.

Dào dạt lòng thơ lai láng bồi hồi, tôi 
ném cái ngã điên rồ của mình xuống 
dòng sông trước cổng tam quan. Tôi bắt 
đầu thực tập Thiền tông dưới sự hướng 
dẫn vô vi, vừa đơn sơ giản dị vừa ẩn 
mật khôn dò của bậc đạo sư thâm hậu. 
Thực sự Thầy dùng cách mặc như lôi, 
im lặng sấm sét, bằng ánh mắt thấu thị, 
chan chứa từ bi, để dắt dìu kẻ sơ cơ nhập 
diệu cõi miền sâu thẳm tâm linh, từ từ tự 
khám phá, tự lãnh hội, tự đáo bỉ ngạn và 
hoát nhiên thưởng thức được hương vị 
cô liêu, thuần nhiên thanh tịnh ở ngay 
giữa lòng mình.

Hình ảnh thanh thản, đạm bạc, im lặng 
trầm hùng, cung cách khiêm hạ, từ tốn, 
rộng lượng, bao dung cùng với nụ cười 
luôn luôn hoan hỷ là ấn tượng nổi bật 
nơi vị thầy khả kính mà bất cứ ai cũng 
đều cảm nhận được như vậy.

Thầy ứng cơ tiếp vật nhẹ nhàng, vô sự 
như nước chảy mây bay, chẳng có chi là 
quan trọng cả, chẳng có gì là ghê gớm 
lắm, chẳng hữu tâm chẳng vô tâm, hòa 
cùng tất cả bước trầm nhiên qua.

Trùng trùng duyên khởi thôi mà
Bến bờ tâm ngát trổ Hoa Nghiêm vàng
Lý và sự bước hòa chan
Ra vào vô ngại giữa ngàn đục trong.

Nghìn phương vẫn một phương lòng. 
Lòng không muôn việc cũng không 
chi phiền. Đó là bước đi kỳ cùng theo 
thể điệu tiêu dao, trên cung bậc thượng 
thừa, niêm hoa vi tiếu của thầy.

Mây trắng nghìn năm còn bàng bạc trên 
đỉnh núi Linh Sơn, vẫn còn đó muôn 
thuở, đóa hoa của Đức Phật đưa lên và 

Ca Diếp mỉm cười. Ôi từ đình Linh Sơn 
xưa đến Tổ đình Linh Sơn nay, vẫn con 
đường Mây Trắng đó, vẫn bất tuyệt thiên 
thu một nụ cười.

Nụ cười tiếp nối những nụ cười. Mở ra 
những phương trời bát ngát, những con 
đường huyền mộng không đến không 
đi. Không đến chẳng mang theo gì, cũng 
như vậy đó, ra đi nhẹ nhàng, sá chi đâu 
chuyện thế gian. Mà lưu dấu vết son 
vàng viễn vông?

Mây trôi nước chảy gió lồng
Từ hư không đến thì không hư về
Vạch cho đời thấy lòng quê
Để thênh thang bước vượt lề tử sinh

Cho đến bây giờ, tôi mới thấu hiểu hết 
nụ cười vô ngã, nụ cười không chấp 
mà Thầy âm thầm nhiếp dẫn, cảm hóa 
chúng ta và tôi vội:

Quỳ xuống đó với lòng thành chánh niệm
Lạy ơn Thầy một thuở mở khai tâm
Là muôn thuở thấy ra rồi lối ngõ
Bước đi về thanh thản hát nghìn năm.



Hình ảnh Lễ Hiệp Kỵ và Tưởng Húy Nhật lần thứ 32 
của Hòa thượng Bổn sư Thích Tịch Tràng
Ngày 24 tháng 5 năm Kỷ Sửu – 2009 (Nhân kỷ niệm 100 năm 
ngày sinh của Hòa thượng Bổn sư Thích Tịch Tràng)

hương án thờ long vị chư Tổ

án thờ di ảnh hòa thượng Bổn sư Tịch trànghòa thượng Thích Đức chơn và chư Tăng lễ tưởng niệm
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hòa thượng Đức chơn và hT. chánh kế chứng minh Thắp nến tưởng niệm tại vườn Bảo tháp

Thầy trú trì và thầy phó trú trì đại diện môn phong tác bạch Thắp nến nhiễu tháp Tổ vào tối 23 âm lịch hằng năm



Tôn tượng hòa thượng Bổn sư Tịch Tràng

Bái vọng hình ảnh khả kính của Bổn sư

Thôn Hiền Lương! Chiều nay về thăm lại
Mái chùa xưa yêu dấu ở nơi này
Bao tâm huyết ngỡ như là đã hết
Nhưng mà không tất cả vẫn còn đây

Đây chùa cũ Linh Sơn tình cố xứ
Bên con sông đồng vọng gió thầm thì
Chảy về đâu hỡi nguồn kinh xa ngút
Buồn hay vui thôi đừng kể làm chi

Quỳ xuống đó với lòng thành chánh niệm
Lạy ơn Thầy một thuở mở khai tâm
Là muôn thuở thấy ra rồi lối ngõ
Bước đi về thanh thản hát nghìn năm

Linh Sơn ơi! Trời mây vờn đỉnh núi
Bay về đây che chở suốt bốn mùa
Từ đóa hoa xưa nụ cười Ca Diếp
Đến bây giờ vẫn trổ ngát hương xưa

Tâm Nhiên

VạN NINH - LINH SƠN - máI CHÙa Xưa! 
Kính dâng Hòa thượng Bổn sư Tịch Tràng
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Có niềm vui lớn quá chẳng nên lời
Hai mươi bảy năm về Linh Sơn tự
Nơi tuổi trẻ nơi vàng son luyến giữ
Nơi dấu yêu nơi hoài vọng chiêm bao
Đây chùa xưa quá đỗi ngọt ngào
Đây cây thị cây me cây kén
Hàng xoài xanh trái ươm vàng trong nắng
Cây sứ bạn xưa hương tỏa thơm lừng
Trở lại chùa ta run những bước chân
Bước chẳng nổi tuổi thơ như ùa dậy
Tiếng chuông chùa ôi yêu thương biết mấy
Thuở công phu ngủ gục đánh rơi dùi

Mùa an cư chùa thật đông vui
Có Huế, Quảng, Phú Yên, Bình Định
Dáng Thầy xưa từ hòa nghiêm kính
Bóng chiều nghiêng theo nhịp chuông chùa 
Con chừ đây trầm lạc giữa hơn thua
Manh áo miếng cơm chợ đời lận đận
Hình bóng Thầy trong trái tim kính cẩn
Không dạy nhiều lời vẫn cứ ngộ ra

LINH SƠN Ngày Về 
Kính tặng chư sư huynh

Huynh đệ giờ yên ở những phương xa
Đều chung nhớ về Linh Sơn ngày cũ
Mùa xuân ấy chim không còn chốn trú
Chắc Thầy buồn lo số phận chúng con
Nay về đây Thầy đã không còn
Bên tháp cũ hoàng hôn mắt đỏ
Bỗng lặng người nghe trong tiếng gió
Có tiếng Thầy trong tiếng mõ lời kinh

Kỷ niệm ngày 24/05/2002
Hoài Thu Tử - Lê Văn Long

Pháp huynh Thiện Đức và Pháp đệ Thiện Dương



Chương V 
giới thiệu quá trình đại trùng tu Tổ đình
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hòa thượng Thích Thiện Dương
Trú trì tổ đình linh Sơn

Hòa thượng Nguyên Hoằng - Thiện Dương - 
Thanh Huy nối Pháp đời thứ 44 dòng Lâm Tế, 

thuộc thế hệ thứ 10 pháp phái Liễu Quán, kế thừa 
trú trì đời thứ 8 tổ đình Linh Sơn. Thầy thế danh là 
Phạm Văn Khanh, sanh năm Mậu Tý (1948) tại Hiền 
Lương, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Thân phụ 
là cụ Phạm Huỳnh Hạp (Hiệp), Pháp danh: Không 
Sai. Thân mẫu là cụ Trần Thị Hải, Pháp danh: Nguyên 
Yến. Ông bà cụ có 3 người con trai, Ngài là con thứ 2. 

Năm 1961, khi lên 13 tuổi Thầy được song thân cho 
quy y xuất gia với hòa thượng Thích Tịch Tràng, trú 
trì đời thứ 7 tổ đình Linh Sơn và được Hòa thượng 
cho Pháp danh là Nguyên Hoằng. Sau ba năm hành 
điệu tu học tại tổ đình Linh Sơn, đến năm 1964 tại 
chùa Giác Hải - Xuân Tự Thầy được hòa thượng bổn 
sư Tịch Tràng và hòa thượng Viên Giác truyền trao Sa 

Lược trạng về Hòa thượng đương vi trú trì 
tổ đình Linh Sơn

A



Thầy mạnh Thát, thầy Tuệ Sỹ và thầy trú trì tổ đình linh Sơn
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di thập giới, có Pháp tự là Thiện Dương.

Năm 1968, ngày mùng 10 tháng 7 năm 
Mậu Thân, hòa thượng bổn sư Tịch 
Tràng viết thư giới thiệu gởi hòa thượng 
Giải An để xin cho Thầy thọ giới Sa di 
lại tại đại giới đàn Long Khánh – Quy 
Nhơn.

Năm 1970, được Hòa thượng Bổn sư gởi 
Ngài vào Phật học viện Trung phần Hải 
Đức Nha Trang để tham dự các khóa 
học tại đây, do Cố Đại lão hòa thượng 
Thích Trí Trủ làm Giám Viện.

Năm 1973, được hòa thượng Bổn sư cho 
thọ cụ túc giới tại đại giới đàn Phước 
Huệ - Hải Đức Nha Trang, do Cố Đại 
lão hòa thượng Thích Phúc Hộ làm 
Đường đầu hòa thượng, đồng thời Thầy 
được hòa thượng Bổn sư ban cho Pháp 
hiệu là Thanh Huy.

Năm 1974, sau khi tốt nghiệp lớp 
Chuyên khoa Phật học tại Phật học viện 
Hải Đức thì được tin hòa thượng Bổn sư 
lâm trọng bệnh, do dó Thầy quyết định 

rời Phật học viện về tổ đình Linh Sơn 
để lo hầu thầy. Khi về Tổ đình, một việc 
chăm sóc sức khỏe cho Bổn sư, Thầy còn 
nhận lại ruộng (ruộng chùa trước đó 
cho thuê) và đảm trách canh tác 24 mẫu 
ruộng của Tổ đình.

Ngày 24 tháng 5 năm Bính Thìn (1976) 
hòa thượng bổn sư Tịch Tràng viên tịch, 
Thầy được Bổn sư di chúc truyền thừa 
trú trì và pháp huynh Thích Thiện Vinh 
phó trú trì ngôi Tổ đình Linh Sơn. 

Năm 1978, ngày mùng 8 thánh tư năm 
Mậu Ngọ, tại tổ đình Linh Sơn Thầy tổ 
chức khóa lễ quy y Tam bảo trên 100 
người, cung thỉnh Đại lão hòa thượng 
Thích Trí Thủ giám viện Phật học viện 
Hải Đức chứng minh truyền giới và ban 
Pháp danh cho Phật tử tại gia. Trong 
khóa lễ này Cố hòa thượng Trừng San 
được đãi lao Đại lão Hòa thượng Giám 
viện truyền giới. Do vậy, hiện nay tại Tổ 
đình có một số đệ tử mang Pháp danh 
chữ “Nguyên” đồng hàng với Thầy. Cũng 
trong năm này, Thầy tiếp nhận đồ chúng 
xuất gia tu học tại Tổ đình.



lân trước tiền đường chánh điện

Năm 1987, Thầy khởi công đào giếng để lấy nước tưới và 
trồng rau xanh khắp cả vườn chùa. Vì cần lượng nước sử 
dụng nhiều, nên giếng được đào và xây với đường kính 3 
mét , độ sâu 9 mét, trong đó có 5 mét chứa nước, tương 
đương 50 mét khối nước.

Năm 1990, Thầy phát tâm khởi công xây dựng nhà thờ Tổ 
(hậu tổ).

Năm 1991, Thầy mở rộng chánh điện, xây dựng Phật điện 
tiếp giáp nền chánh điện cũ.

Năm 1992, Thầy trùng tu chánh điện và lấy chánh điện cũ 
làm bái điện tiền đường. 

Năm 1993, đại giới đàn Trí Thủ tại chùa Long Sơn, theo 
sự đề cử của Đại lão hòa thượng Trí Nghiêm nên Ban kiến 
đàn đại giới đàn Trí Thủ cung thỉnh Thầy làm Đệ ngũ Tôn 
chứng trong hàng Thập Sư - Thất Chứng của giới đàn. Đại 
giới đàn Trí Thủ này là kế tiếp Đại giới đàn Phước Huệ - 
Hải Đức năm 1973, sau 20 năm (1973 – 1993) tại Nha 
Trang Khánh Hòa đây là lần đầu tiên mới được tổ chức lại 
giới đàn.

Năm 1996, Ngài xây dựng bức tường thành bao bọc khuôn 
viên đất chùa.

Năm 1998, vào ngày 24 tháng 5 năm Mậu Dần, nhân lễ Hiệp kỵ 
chư vị Tổ Sư và Húy Nhật lần thứ 22 của hòa thượng Bổn sư, 
Thầy long trọng tổ chức lễ Khánh tạ ngôi chánh điện, hậu tổ và 
các công trình xây dựng khác tại Tổ đình.

Sau lễ Khánh tạ ngôi chánh điện và hậu tổ, từ đó đến nay (1998 – 
2013), ngoài việc tiếp tăng độ chúng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng 
của Phật tử gần xa và mọi Phật sự sinh hoạt hằng ngày trong chùa, 
Thầy còn tiếp tục trùng tu xây dựng kiến thiết nhiều công trình 
hạng mục tại Tổ đình. 



góc nhìn TỪ Tam Quan vào TiỀn Đường chánh Điện
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Niên biểu trùng tu xây dựng tại Tổ đình

Sân gạch trước chánh điện và nhà tưởng niệm Bồ tát Quảng Đức

- Năm 1999, ngày 17 tháng 8 năm Kỷ Mão (lẽ ra lấy ngày 19 
tháng 9 nhưng vì thời tiết không thuận) lễ chú nguyện rót 
đồng chú tạo Đại Hồng Chung tại cố đô Huế, dưới sự chứng 
minh của Cố hòa thượng Trưởng lão Thích Thiện Siêu, hòa 
thượng Thích Đức Phương và Cố hòa thượng Thích Đức Trí. 
Và cũng trong năm nầy khởi công xây dựng tháp chuông (lầu 
chuông). Ngoài ra, năm này còn xây dựng trai đường và nhà 
bếp. Ngày 24 tháng 5 năm Canh Thìn (2000) tổ chức lễ khai 
Đại Hồng Chung và khánh tạ tháp chuông, dưới sự chứng 
minh của hòa thượng Thích Như Ý.

- Năm 2000, ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Ngọ, phát lời kêu gọi 

B

- Năm 1987, Ngài khởi công đào và xây giếng với đường kính 3 
mét.

- Năm 1990, ngày mùng 8 tháng 2 năm Canh Ngọ, lễ đặt đá khởi 
công xây dựng nhà thờ Tổ (hậu Tổ), dưới sự chứng minh của Cố 
hòa thượng Thích Hạnh Hải.

- Năm 1991, ngày 15 tháng 2 năm Tân Mùi, lễ đặt móng, mở 
rộng chánh điện, xây dựng Phật điện tiếp giáp nền chánh điện 
cũ, dưới sự chứng minh của hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm.

- Năm 1992, trùng tu chánh điện và lấy chánh điện cũ làm bái 
điện tiền đường. 

- Năm 1996, ngày 19 tháng 2 Bính Tý, lễ đặt móng xây dựng bức 
tường thành bao bọc khuôn viên đất chùa, dưới sự chứng minh 
của Cố hòa thượng Thích Hạnh Hải.

- Năm 1998, hoàn tất các công trình trên và tổ chức lễ Khánh tạ.



mái cong tiền đường chánh điện

L
in

h 
Sơ

n 
ch

ố
n 

tổ
 n

gu
ồ
n 

tâ
m

12
2

- Năm 2004, khởi công xây dựng nhà 
Phương trượng và hàng Trụ biểu.

- Năm 2005, ngày 19 tháng 02 năm Ất 
Dậu, lễ đặt đá khởi công xây dựng Quán 
Âm các, dưới sự chứng minh của hòa 
thượng Thích Như Ý. Đến ngày 19 tháng 
9 năm Bính Tuất (09/11/2006), tổ 
chức lễ An vị tôn tượng đức Quán Thế 
Âm Bồ tát, chứng minh là hòa thượng 
Thích Đồng Tu. Sau đó, tiếp tục thi 
công phần dở dang (phần nền sàn, lan 
can và cầu thang) cho được hoàn thiện 
Bảo các, đến ngày 24 tháng 5 Đinh Hợi 
(8/7/2007) long trọng tổ chức lễ khánh 
tạ Quán Âm các, dưới sự chứng minh 
của hòa thượng Thích Đức Chơn.

- Năm 2006, mở rộng mặt tiền chùa, hút 
cát ở sông để san lấp mặt bằng làm sân 
tiền của tam quan và tu bổ hồ sen.

- Năm 2007, ngày 19 tháng 6 năm Đinh 
Hợi, lễ đặt đá xây dựng 2 bảo điện Hộ 
Pháp (2 bên tả hữu tiền đường chánh 
điện), dưới sự chứng minh của hòa 
thượng Thích Đồng Tu. Cũng trong năm 

này, xây dựng bờ kè bảo vệ đất ở mặt tiền 
chùa, dọc bờ sông Hiền Lương.

- Năm 2008, ngày 01 tháng 1 Dương lịch 
gởi Cáo Bạch Thư về việc trùng tu và xây 
dựng quần thể bảo tháp chư vị Tổ sư trú 
trì. Ngày mùng 6 tháng Giêng năm Mậu 
Tý, tổ chức lễ đặt đá xây dựng tôn tượng 
Phật Di Lặc và lễ khởi công xây dựng 
trùng tu quần thể bảo tháp Tổ, chứng 
minh là hòa thượng Thích Đồng Tu. Vào 
ngày 24 tháng 5 năm Mậu Tý, tổ chức lễ 
Đặt đá xây dựng trùng tu Nhà bảo tàng 
di tích Bồ tát Quảng Đức, chứng minh là 
hòa thượng Thích Đức Chơn, đến ngày 
16 tháng 10 năm Mậu Tý, làm lễ phạt 
mộc khởi công làm nhà rường (nhà bảo 
tàng di tích Bồ tát Quảng Đức) gỗ theo 
kiểu Huế.

- Năm 2010, ngày 13 tháng Giêng năm 
Canh Thìn, tổ chức lễ An vị tôn tượng 
Phật Di Lặc và đặt đá xây dựng Liên đài 
tưởng niệm chư vị Tiền bối hữu công 
của Tổ đình, chứng minh là hòa thượng 
Thích Đồng Tu. Ngày mùng 6 tháng 8 
năm Mậu Tý tổ chức lễ thượng Lương 

đóng góp tịnh tài để đúc tôn tượng Phật 
Bổn sư Thích Ca, lời kêu gọi đó được 
thông qua Thư Hóa Duyên của Thượng 
tọa trú trì Tổ đình. Đến ngày mùng 1 
tháng 8 năm Giáp Thân (2004) lễ chú 
nguyện đúc đồng tôn tượng Phật Bổn sư 
tại cố đô Huế, dưới sự chứng minh của 
hòa thượng Thích Như Đạt. Vào ngày 24 
tháng 5 năm Ất Dậu (2005) tổ chức lễ 
An vị Phật Bổn sư Thích Ca Mâu ni tại 
Tổ đình, dưới sự chứng minh của hòa 
thượng Thích Tịnh Nghiêm.



dựng nhà rường (Nhà bảo tàng di tích 
Bồ tát) dưới sự chứng minh của thượng 
tọa Thích Tuệ Sỹ. Sau đó công trình nhà 
bảo tàng di tích này được xuyên suốt thi 
công đến nay, và dự kiến sẽ hoàn thành 
trước lễ kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích 
Quảng Đức vị Pháp thiêu thân vào ngày 
24 tháng 5 năm Quý Tỵ.

- Năm 2011, ngày 23 tháng 5 năm Nhâm 
Ngọ, tổ chức lễ Nhiễu tháp Tổ - hoàn 
tạ công trình trùng tu quần thể bảo 
tháp, chứng minh là hòa thượng Thích 
Nguyên Từ. Cũng trong năm nầy, đổ bê 
tông mặt sàn, ốp đá chẻ Garanite làm 
sân tiền của Tam quan và làm bãi đậu xe. 
Và xây dựng cửa phía Đông (Đông bình 
môn). Tiếp theo là mở cổng xây trụ cửa 
chính dẫn vào sân tiền của tam quan.

- Năm 2012, ngày mùng 10 tháng Giêng 
năm Nhâm Thìn, tổ chức lễ cung nghinh xá 
lợi của Tổ khai Sơn về nhập bảo tháp mới. 
Ngày mùng 10 tháng  7 năm Nhâm Thìn, 
khởi công xây dựng cổng Tam quan (theo 
mô hình của tam quan cũ), đến ngày 25 
tháng Chạp Nhâm Thìn, lễ hoàn tạ.

- Năm 2013, đầu tháng 2 năm Quý Tỵ, 
trùng tu sân tiền của chánh điện, ốp bằng 
gạch đỏ tàu loại Hạ Long. Thời gian này, 
mời nhà điêu khắc phác thảo chân dung 
tôn tượng Bồ tát Thích Quảng Đức, dự 
kiến lễ đúc đồng tôn tượng Bồ tát vào 
ngày 20 tháng 4 năm nay tại cố đô Huế. 
Lễ An vị tôn tượng Bồ tát và khánh tạ 
Nhà bảo tàng di tích Bồ tát Quảng Đức, 
vào ngày 24 tháng năm Quý Tỵ.

Tổng lược trong chặng đường trên 20 
năm  (1990 – 2013) trùng tu tái thiết 
xây dựng tổ đình Linh Sơn như trên, 
ngoài ra Hòa thượng đương vi trú trì còn 
chú tạo, bài trí, điêu khắc nhiều pháp 
bảo, tự khí… cũng như vật hạng trang trí 
thờ cùng cho Tổ đình nữa, được thể hiện 
qua 4 thể loại như: đồng, sành (gốm sứ), 
gỗ, đá. Đây là điểm đặc trưng trong văn 
hóa nghệ thuật kiến trúc của Việt Nam.

Đức Phật Thích-ca mâu-ni (giữa), Bồ-tát văn Thù Sư lợi (phải), Bồ-tát Đại hạnh Phổ hiền (trái) trong Phật điện.
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Tam Thế PhậT Bên Trong chánh Điện



họa TiếT hoa văn Trên Trần chánh Điện



Phù điêu Tây phương Thánh cảnh - Tôn tượng đức Phật a Di Đà và 2 vị Bồ tát Quán âm, Thế chí
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hương án tại Tổ đường



lư đồng, tượng Tổ Đạt-ma và nhà hậu Tổ

cảnh Sân vườn nhà hậu Tổ
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Phiên âm:
Việt Nam quốc, Khánh Hòa tỉnh, Vạn Ninh huyện, Vạn 
Lương xã, Hiền Lương thôn.
Sắc tứ Linh Sơn tự tổ đình Trú trì tịnh quốc nội hải ngoại 
Phật tử chúng đẳng phát nguyện chú tạo hồng chung nhất 
quả dĩ thử công đức hồi hướng vô thượng bồ đề. Thượng 
chúc: Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển, âm siêu 
dương thới, hải yến hà thanh, thế giới hòa bình, chúng sanh 
an lạc.
Minh viết:

Thao thao đông hải
Nộ khởi kinh đào
Ai thanh trường dạ
Phách ngạn hung triều
Thiên trùng bi nguyện
Phiến phiến từ chu
Trường sơn trạo tích
Huệ nhựt luân cao.

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng 
minh.
Khánh Hòa tỉnh Tùng lâm đại thụ hiệu Trí Nghiêm Đại lão 
hòa thượng chứng minh.

Bài minh khắc trên Đại hồng chung

Bình Định tỉnh Tùng lâm đại thụ hiệu Huyền Quang Đại lão 
hòa thượng chứng minh.
Thừa Thiên tỉnh Tùng lâm đại thụ hiệu Thiện Siêu Đại lão hòa 
thượng chứng minh.
Quảng Ngãi tỉnh Tùng lâm đại thụ hiệu Giải An Đại lão hòa 
thượng chứng minh.
Như Lai khứ thế nhị thiên ngũ bách tứ thập tam niên.
Thiên vận Kỷ Mão niên cửu nguyệt thập cửu nhật,
Quán Thế Âm Bồ tát khánh đản Đệ tử chúng đẳng Hòa nam 
Cẩn bạch
Thích tử sa môn Tuệ Sỹ phụng đề.

Bài minh khắc trên Đại hồng chung



nội Dung Bài minh khắc Trên Đại hồng chung
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Dịch nghĩa:
Nước Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa, huyện Vạn Ninh, xã 
Vạn Lương, thôn Hiền Lương.
Chùa Tổ Đình Sắc Tứ Linh Sơn Trụ trì, Phật tử trong 
nước và ngoài nước... (chúng đẳng) phát nguyện chú 
tạo một quả Đại hồng chung, nguyện đem
công đức này hồi hướng quả vị vô thượng bồ đề. 
Thượng chúc: “Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường 
chuyển, âm siêu dương thới, hải yến hà thanh,
thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc”.
Minh viết:

Biển Đông cuồn cuộn
Gầm thép ba đào
Đêm dài thăm thẩm
Sóng vỗ lấp bờ
Muôn trung Bi nguyện
Thấp thoáng thuyền Từ
Trường sơn cắm gậy
Ánh Tuệ trời cao(1)

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại 
chứng minh.
- Tỉnh Khánh Hòa Tùng lâm đại thụ Đại lão hòa thượng 
hiệu Trí Nghiêm chứng minh.

- Tỉnh Bình Định Tùng lâm đại thụ Đại lão hòa thượng hiệu Huyền 
Quang chứng minh.
- Tỉnh Thừa Thiên Tùng lâm đại thụ Đại lão hòa thượng hiệu Thiện 
Siêu chứng minh.
- Tỉnh Quảng Ngãi Tùng lâm đại thụ Đại lão hòa thượng hiệu Giải 
An chứng minh.
Phật lịch 2543, Ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Mão
Khánh đản Đức Quán Thế Âm Bồ tát, Đệ tử chúng đẳng Hòa nam 
- Cẩn bạch
Thích tử sa môn Tuệ Sỹ kính ghi.



Điện hộ Pháp 2 bên tiền đường chánh điện lầu chuông



Đồ sứ Tân ký kiểu được trang trí tại chánh điện và hậu Tổ - Bình hoa vẽ mai rùa (quy giáp) minh mạng ngự chế, chóe nội khánh ngự dụng, chóe và thống khánh xuân thị tả
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Quán âm các - ảnh chụP ngày và ảnh chụP Đêm
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Tháp chuông, phía Tây bên trái chánh điện Quán âm các, phía Đông bên phải chánh điện
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Hai câu đối trụ biểu tại Tổ đình Linh Sơn do TT. Thích Trí Siêu đề:
- Linh địa đãi Linh nhân kỷ bách niên lai thiền tích do tại
- Sơn tằng lâm Sơn thế sổ vạn trùng tiêu thọ mộc vĩnh thanh

Dịch nghĩa:
Đất linh đợi người linh mấy trăm năm dấu thiền vẫn tồn tại
Tầng núi vào thế núi vài muôn trùng vách cây mãi còn xanh
(Hòa thượng Thích Quảng Hạnh dịch)

Tôn tượng Phật Di lặc an trí tại sân tiền



Câu 2 âm Hán:
- Phật nhựt thường minh dữ Sơn hà nhi vĩnh cố
- Tông phong đại chấn tịnh Xã tắc dĩ trường tồn

Dịch nghĩa:
Phật nhật sáng soi cho núi sông thêm bền vững
Tông phong lớn mạnh cùng đất nước được dài lâu
(Thầy Nhuận Châu dịch)

góc trụ biểu và hồ sen bên cạnh
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Ba chữ Hán của bức bình phong và câu đối Nôm tại vườn Bảo tháp do thượng tọa Tuệ Sỹ đề:
*3 chữ Hán: Hóa Di Thời (sự giáo hóa thay đổi đạo đức theo thời gian)
* Câu đối Nôm:
- Dòng đời in dấu chân chim sanh diệt đời vơi trong mắt Tuệ
- Đỉnh tháp ửng hồng nắng quái sắc không lấp lánh đọng sương Từ



liên đài - Tôn trí bia tưởng niệm chư vị Tiền bối hữu công cửa chính Tam quan
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Tam quan, kiến trúc theo mẫu di tích Bồ tát Quảng Đức

lục ngạn thê hà - bề cỏ với ráng nắng chiều bên sông hiền lương

vòm cửa chính Tam quan



cảnh chùa Bên Sông hiỀn lương
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Thạch hiệu Tổ đình linh Sơn trước cổng dẫn vào sân chùa

cổng chùa với con đường làng



Phương trượng huyền Quang

Ba bức hoành và 2 cặp đối Hán, dịch Nôm tại Phương trượng  
Huyền Quang do thượng tọa Tuệ Sỹ đề:

綠岸梯霞 (giữa) lục ngạn thê hà
課虛心 (phải) khóa hư tâm
參暮影 (trái) tham  mộ ảnh

隻履千重隱約朝暉斜谷口
Chích lý thiên trùng ẩn ước triêu huy tà cốc khẩu

雙翹絕嶺濛瀧逝水逐雲空
Song kiều tuyệt lãnh mông lung thệ thủy trục vân không

Dịch Nôm:
Một chiếc dép đi nghìn trùng
thấp thoáng nắng mai nghiêng cửa động

Đôi cánh non trên vạn nẻo
mịt mù nước cuộn đuổi trời mây

Phương trượng Huyền Quang
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Bên Trong Phương TrưỢng huyỀn Quang



Câu đối Hán, do thượng tọa Tuệ Sỹ đề và
thủ bút của thượng tọa Thích Phước Thành.

Vế 1:
Chích lý thiên trùng ẩn ước triêu huy tà cốc khẩu

- Bài phát Bồ đề tâm được khắc trên bảng gỗ lim, 
thủ bút của hòa thượng Đức Nhuận.

Phiên Âm:
Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhơn thiên phước 
báo, Thanh văn, Duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị 
Bồ-tát, duy y tối thượng thừa, phát bồ-đề tâm, nguyện 
dữ pháp giới chúng sanh nhứt thời đồng đắc A-nậu 
đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
Đức Nhuận thư

Dịch Việt:
Nay con phát tâm không vì bản thân mà cầu phước 
báo chư thiên nhân loại, hay cầu tuệ giác Duyên giác
Thanh văn, tuệ giác Bồ tát thuộc về quyền thừa con
cũng không cầu; con chỉ y theo đại thừa tối thượng
phát bồ-đề tâm: nguyện cùng pháp giới chúng sanh
đồng được Tuệ giác vô thượng. 
(Hòa thượng Trí Quang dịch)
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- Vế 2:
Song kiều tuyệt lãnh mông lung thệ thủy trục vân 
không

- Bài Vương Lang Quy được khắc trên bảng gỗ lim, 
thủ bút của hòa thượng Đức Nhuận.
Phiên âm:
Tường quang, phong hảo, cẩm phàm trương
Diêu vọng thần tiên phục đế hương
Vạn trùng sơn thủy hiệp thương lương
Cửu thiên quy lộ trường
Tình thảm thiết đối ly trường
Phan luyến sứ tinh lang
Nguyện tương thâm ý vị Nam cường
Phân minh tấu ngã hoàng.
Khuông Việt đại sư trước - Đức Nhuận thư

Dịch Việt:
Trời lành gió thuận, gấm buồm dương
Thần tiên về để hương
Muôn trùng vạn dặm biển mênh mang
Trời xanh xa dặm trường
Tình ray rứt chén lên đường
Bịn rịn sứ tinh lang
Nguyện đem thâm ý vì Nam bang
Phân minh tâu Thượng hoàng.
(Lê Mạnh Thát dịch)
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nhà Bảo Tàng Di TÍch Bồ TáT Quảng Đức



họa tiết điêu khắc bên trong nhà bảo tàng di tích bồ tát Quảng Đức



mẫu đúc đồng - Tôn tượng Bồ tát Thích Quảng Đức Đầu đao, mái ngói và ánh đèn nội thất của nhà bảo tàng di tích Bồ tát
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Câu đối Hán của Hòa thượng Tuệ Sỹ, thư pháp Trương Lộ:
- Thử thân thử nguyện thử thương dân nhất lỏa từ tâm tồn nhật 
nguyệt
- Nãi giới nãi sanh nãi mộng cảnh bán gian trượng thất tĩnh sơn hà
Phật lịch nhị thiên ngũ bách ngũ thập thất niên, Thiên vận Quý Tỵ niên 
tứ nguyệt Từ phụ Thích Ca khánh đản kiết nhật.
Sắc tứ Linh Sơn tự tổ đình, Quảng Đức di tích bảo tàng chi thất soạn liên 
Thích tử Sa môn Tuệ Sỹ phụng đề, Đạm Trung trai Trương Lộ kính thư.
Lược dịch:
- Vì thương dân phát nguyện đốt thân này, (lưu) một trái tim từ còn 
mãi thời gian,
- Với cảnh mộng phù sinh trong cõi ấy, (dựng) nửa gian trượng thất 
yên vững sơn hà.
(Nguyên Vương lược dịch)

Câu đối Nôm của Hòa thượng Tuệ Sỹ, thư pháp Trương Lộ:
- Giữa muôn trùng vận nước mịt mù 

bừng ngọn lửa bi hùng 
màu đất khổ sáng nguồn Chánh đạo,

- Ngoài mấy cõi phương ngàn thẳm biếc 
in dấu hài nguyện lực 
dặm đồng hoang rợp bóng Bồ đề.

Phật lịch nhị thiên ngũ bách ngũ thập thất niên, Thiên vận Quý Tỵ niên 
tứ nguyệt Từ phụ Thích Ca khánh đản kiết nhật.
Sắc tứ Linh Sơn tự tổ đình, Quảng Đức di tích bảo tàng chi thất soạn liên 
Thích tử Sa môn Tuệ Sỹ phụng đề, Đạm Trung trai Trương Lộ kính thư.
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Chương VI 
Lễ hội Dược Sư vào tết Nguyên tiêu hằng năm



Tháp đèn Dược Sư bảy tầng trên sông

cổng chào lễ hội - bảng hiệu nền bằng hạt mè, chữ nổi là hạt đậu đỏ
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DIỄN TỪ KHaI HộI DượC Sư  
Của THượNg TỌa Trú TrÌ TỔ ĐÌNH LINH SƠN - KHáNH Hòa

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
Kính bạch chư tôn Hòa thượng chứng minh
Kính bạch chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni
Kính thưa quý thiện hữu tri thức, quý nam nữ Phật tử gần xa

Hôm nay ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, tại Đạo tràng Tổ 
đình Linh Sơn - Vạn Ninh, Khánh Hòa, Tăng Ni và Phật tử long 
trọng tổ chức Lễ Hội Dược Sư để nguyện cầu quốc thái dân an, 
nguyện cầu âm siêu dương thái, hòa bình trên thế giới và sự ấm 
no, khỏe mạnh cho tất cả mọi người.

Kính bạch quý ngài,
Kính thưa liệt quý vị,

Nhân mùa xuân về trên quê hương, hoa xuân khoe sắc, cỏ cây 
nẩy lộc đâm chồi, lòng người cũng hoan hỷ đón chờ ngày mới 
tốt đẹp hơn… Tiết trời là thế, vận hành không ngừng nghỉ - Và 
lòng người cũng biến đổi vô thường, thế nên trong cõi Ta-bà 



hoa đăng cúng dường

Đàn tràng thất Phật Dược Sư

ngũ trược không dễ mấy ai có được sự tự tại, vạn sự thuận duyên 
mà thường là gặp những chướng duyên nghịch cảnh. 

Với tâm chí đại thừa, tu sĩ chúng tôi vô cùng mong mỏi nhìn 
thấy cảnh an vui trong thôn xóm. Muốn thấy trên môi trẻ thơ 
những nụ cười hồn nhiên chứ không phải đôi mắt cháu con 
nhòa lệ. Muốn thấy trên gương mặt dân quê sự chất phác thuần 
hòa thay vì nét hằn sâu của lo toan đời thường cơm áo. Muốn 
thấy khói lam chiều từ bếp nhà ai đầm ấm bên nhau chứ không 
phải là khói lửa ly tạo thời chinh chiến.

Đất nước chúng ta đã hòa bình thống nhất trên 30 năm là một 
phước duyên rất lớn để từ đây tay trong tay xây dựng và phát 
triển quê hương. Thế nhưng vì nhiều lý do, vì nhiều nghịch cảnh, 
chướng duyên, đồng bào còn những cảnh khổ đời thường, nhất 
là ở nông thôn… Vì thế, chúng tôi đem hết tâm thành tổ chức 
lễ hội Dược Sư nhân ngày tết Nguyên tiêu từ ngày 13 đến ngày 
Rằm tháng Giêng để nguyện cầu sự an lạc cho mọi người, cho 
âm siêu, dương thái.

Kính bạch quý Ngài - Kính thưa liệt vị

Trong Kinh Dược Sư Lưu Ly Sám Pháp, đức Thế Tôn đã nói về 
Phật Dược sư Lưu Ly Quang thời còn hành Bồ-tát hạnh đã phát 
12 nguyện lớn rằng:

Thứ nhất: Nguyện khi được tuệ giác vô thượng thì bản thân ánh 



chư Tăng, ni và Phật tử trong ngày khai hội Dược Sư
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sáng rực rỡ, soi chiếu vô số thế giới…

Thứ hai: Thân như ngọc lưu ly, trong ngoài 
trong suốt, tráng lệ hơn nhật nguyệt, chúng 
sanh được sáng soi.

Thứ ba: Vận dụng vô lượng phương tiện 
làm cho mọi người được đầy đủ, ấm no, 
không thiếu thốn.

Thứ tư: Hàng thanh văn, duyên giác đều 
được khai ngộ bằng pháp đại thừa.

Thứ năm: Nghe được danh hiệu, phục hồi 
tịnh hạnh, không rơi vào đường dữ.

Thứ sáu: Chuyển hóa thân tướng những 
kẻ không đủ giác quan, bệnh tật khổ đau, 
niệm danh hiệu rồi giác quan hoàn bị, 
thông minh hết bịnh.

Thứ bảy: Nguyện cho những kẻ bị bệnh khổ 
không nơi nuơng tựa, cô độc lẻ loi, không 
thuốc uống khi bệnh, thiếu cơm ăn áo mặc, 
không còn khốn khổ.

Thứ tám: Nguyện cho người nữ không còn 

bức não khổ đau, chuyển tướng trượng phu 
cho đến thực hiện tuệ giác vô thượng.

Thứ chín: Nguyện cho mọi người thoát 
khỏi mạng lưới ma vương, khỏi sa vào rừng 
rậm ác kiến để thực hiện đạo Bồ-tát mau 
thành tựu tuệ giác bồ-đề.

Thứ mười: Nguyện cho những kẻ bị gông 
cùm, tra khảo, khổ đau trong lao ngục 
thoát khỏi tai ương, tiêu tan sự lo âu, sợ 
hãi, khổ sở chốn tù đày.

Thứ mười một: Nguyện cho những kẻ vì cái 
ăn mà tạo ác nghiệp được thực phẩm tuyệt 
diệu, xa lìa ác nghiệp hưởng được an vui.

Thứ mười hai: Nguyện cho những người 
nghèo khổ không có y phục, bị chích đốt 
vì muỗi mòng, nóng lạnh được đầy đủ y 
phục tuyệt diệu và đầy đủ phương tiện tốt 
lành…

Kính bạch chư tôn đức,
Kính thưa liệt vị,



Vì thâm tín lời dạy của Thế Tôn, vì tiếp 
nối chí nguyện đại thừa của lịch đại Tổ sư 
- Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, 
chúng tôi kiên định tổ chức Lễ hội Dược Sư 
hằng năm tại Tổ đình Linh Sơn - Vạn Ninh, 
Khánh Hòa. Hôm nay, ngày khai hội đã 
được chư Tôn đức chứng minh và tín đồ gần 
xa tham gia lễ hội. Đây là thắng duyên để chí 
nguyện phụng sự chúng sanh cúng dường 
chư Phật thành tựu viên mãn.

Nhân ngày đầu Xuân, chúng con kính chúc 
chư tôn Hòa thượng pháp thể khinh an, 
chúng sanh dị độ. Xin thân chúc chư Tăng 
Ni và Phật tử mười phương chân cứng đá 
mềm trên con đường học đạo và tu đạo, 
luôn luôn được soi chiếu bởi hào quang trí 
giác của Như Lai.

Xin được trân trọng khai hội Dược Sư tại Tổ 
Đình Linh Sơn - Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.

Tôn tượng Thất Phật Dược Sư tại Đại hùng bảo điện

chư Tăng, ni và Phật tử khai hội
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hòa thượng sám chủ Thích Đồng Tu tác lễ
khai hội Dược Sư

Sơn ca hát mừng ánh dương
Mái chùa ẩn hiện khói sương tỏ mờ
Hư không mây trắng lững lờ
Hương rừng khói núi khuất mờ sương mai
Linh sơn cảnh tợ bồng lai
Sau lưng trước mặt Sơn đài, Thủy thanh
Ngoài thời chim hót giao canh
Trong chùa đại chúng kệ kinh sớm chiều
Chư Tăng trong chiếc y điều
Tay lần tràng hạt niệm đều hồng danh
Và khi tự tại kinh hành
Lặng nghe tiếng vạc tàn canh vọng về

Viết về ngôi chùa Linh Sơn

Thích Đồng Tu
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Đoàn lân Sư rồng chùa Bửu lâm - Phú yên, biểu diễn cúng dường ngày hội

Núi xanh lạnh, khoác khăn mây
Trắng ngần thanh thoát lay bay lụa viền
Là thênh thang áo mẹ hiền
Sáng lên vạn nẻo quê hương thanh bình

Trời trong hiện ánh dương Xuân
Hương trầm quyện tiếng chuông trầm về theo
Mắt ngời đầu ngõ đèn treo
Môi hoa nở khắp truông đèo xóm thôn

Đưa nhau vào chốn Linh Sơn
Hân hoan trẩy hội Dược Vương đại từ
Nguyện cầu pháp giới chân như
Chuyển vàng ba cõi cơn mưa pháp mầu

Bây giờ cho đến mai sau 
Tháng Giêng mở hội nhiệm mầu Lưu Ly.

Ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Sửu
Thích Trung Đạo

Lễ Hội Dược Sư 
Tổ đình Linh Sơn - Vạn Ninh, Khánh Hòa



lễ phóng đăng trong hội Dược Sư

Linh Sơn, Linh Sơn
Tiếng chuông vang lừng
Nước non trẩy hội
Mùa Xuân quê hương
Đầu năm lễ Phật
Dược Sư Lưu Ly
Linh Sơn lễ hội
Nắng bừng mùa Xuân
Cỏ cây trỗi hát
Núi rừng trầm hương
Triều âm hải hội
Một vầng trăng Xuân
Rừng xanh trúc biếc
Đóa đóa hoa mai
Dâng hương lễ Phật
Tình quê rạng ngời

LỄ HộI DượC Sư LINH SƠN

Nhật Uyển – Tân Mão 2011
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Xe dừng lại bên cầu Hiền Lương
Con đường thôn đưa con về đất Phật
Cây thị tròn xoe ngàn bàn tay lá vẫy
Linh Sơn ơi! Thân thiết tự bao giờ

Con về đây ngồi lặng để nghe ra
Lòng bình an long lanh vầng trăng muộn
Trăng hạ tuần hiền hòa soi bóng nước
Núi xa xa biêng biếc đẹp trầm tư

Ngày Về Chùa Linh Sơn

Thích Trung Đạo

Giao cảm vời cao làn gió nhẹ đưa
Cờ ngũ sắc bay giữa đêm trăng huyền diệu
Dòng sông vươn vai mơ màng bóng khói
Khói bên sông ôm giấc ngủ xóm làng

Đất bao dung trong nhịp thở bình an
Đất thương quê đất giữ gìn chùa tháp
Đất thiêng liêng bởi chân người đã bước
Đất nhiệm mầu mang hạt giống từ bi

Sương khói khơi vơi lặng lẽ trăng khuya
Tiếng chuông ngân nga qua làng qua núi
Tiếng chuông đưa xa hương trầm vời vợi
Trước Phật đài thấp thoáng bóng thiền Tăng.



Ý Nghĩa Hoa Đăng Trong Lễ Hội Dược Sư  
Tổ đình Linh Sơn - Vạn Ninh Khánh Hòa

Thích Tịnh Niệm

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Trong kho tàng truyện cổ Phật giáo có câu 
chuyện liên quan đến hoa đăng như sau:

Một bà già nghèo khổ, ăn xin độ nhật, một hôm có 
lễ hội cúng dường Phật và chư Tăng, từ hàng Phật tử 
tại gia giàu sang, quyền thế cho đến những người có 
thiện tâm đều nô nức trẩy hội. Bà già ăn xin vì hoàn 
cảnh nghèo khó, hằng ngày chỉ biết lo miếng ăn nên 
chưa bao giờ gặp được Đức Phật. Tuy thế, bà vẫn 
âm thầm ngưỡng mộ, quý kính Ngài. Ngày hội gần 
đến, gần xa nô nức kéo về Tịnh xá Kỳ Viên. Lúc này, 
bà già nghĩ rằng: Một đời ta đói khổ, lại già nua, sắp 
hết tuổi trời, nếu hội này không gặp Phật thì không 
có bao giờ được gặp Ngài. Nghĩ như thế, bà ta vừa 
lần hồi xin ăn dọc đường vừa đến gần Kỳ Viên tinh 
xá, nơi Đức Phật và chư Tăng đang trú ngụ lại.

Khi đến gần Kỳ Viên, một cảnh tượng 
huy hoàng, tráng lệ chưa từng thấy. Ngựa 
xe chen chúc, đủ mọi hạng người nêm 
cứng những con đường về tinh xá. Dọc 
trên những con đường đó, hoa kết, đèn 
treo để cúng dường Phật và chư Tăng - 
Những ngọn đèn sơn son thếp vàng rực 
rỡ của hạng vua quan đại thần, bên cạnh 
những ngọn đèn nhỏ hơn, của hàng thứ 
dân dâng cúng. Bà tự nghĩ, ta phải cúng 
dường Phật và Tăng cho thỏa nguyện, 
Ngài là đấng thế tôn, là bậc từ bi, cao 
thượng.

Thế rồi bà dốc hết cả gia tài của mình có 
trong thắt lưng, than ôi, chỉ có 2 xu để 
mua cây đèn nhỏ và dầu thắp. Bà hướng 
về Kỳ Viên tinh xá, hướng về Phật để 
mong Phật chứng tri cho lòng thành của 
bà đã thắp…

Ba ngày đêm trôi qua, những tràng hoa 
héo rũ, những ngọn đèn lần lượt vơi dầu 
rồi tắt ngấm. Tất cả, tất cả đều lịm tắt, 
riêng ngọn đèn nhỏ của bà lão già nghèo 
ăn xin thì vẫn sáng, sáng mãi… Hiện 
tượng đó quá lạ lùng nên mọi người 
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truyền nhau đi xem và ai cũng cho rằng 
điều hy hữu, xưa nay chưa từng thấy. Có 
một Phật tử quyền uy, giàu có đến thưa 
hỏi đức Thế tôn. Tại sao ngọn đèn nhỏ, 
ít dầu kia vẫn còn sáng, đức Thế Tôn dạy 
rằng: Vì đó là ngọn đèn của một thí chủ 
nghèo khó mà tín tâm và nguyện lực 
lớn lao vượt bậc. Vì tâm thành đó thanh 
lương và cao tột nên ngọn đèn của bà ta 
cúng Phật vẫn còn sáng khi tất cả đều 
lịm tắt… Với thiện tâm này, sau khi bà ta 
chết sẽ được sanh thiên hưởng quả vui vi 
diệu… Như thế, hoa đăng cúng dường 
đã có từ thời Đức Phật tại thế, truyền 
mãi cho đến ngày hôm nay… 

Phật giáo đại thừa với tiêu chí thượng 
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh thực 
hành bồ-tát hạnh, lấy chúng sanh làm 
đối tượng phụng sự. Đồng thời cũng lấy 
chúng sanh làm phương tiện tu tập, cho 
nên Tổ Huệ Năng minh định rằng:

Phật pháp bất ly thế gian giác
Ly thế mích bồ-đề do như cầu thố giác

Nghĩa là đạo Phật không thể tách rời 

thế gian đau khổ, lìa thế gian để tìm sự 
giác ngộ thì như tìm sừng thỏ lông rùa. 
Lấy chúng sanh làm phương tiện, như là 
duyên tốt để tu tập. Kinh Trung Bộ ghi 
rằng: Phật đã xâu kim cho một người già 
mắt kém và nói với hàng đệ tử rằng: Ta 
từ vô lượng kiếp đã từng góp nhặt những 
công đức nhỏ bé này để hôm nay được 
đạo vô thượng chánh giác… Phật giáo 
đại thừa phát triển tư tưởng đó nên kinh 
có câu: Phụng sự chúng sanh là cúng 
dường chư Phật…

Chúng sanh có bốn loại, noãn, thai, thấp, 
hóa, nên người tu tập đại thừa phải mở 
tâm từ bi rộng như hư không mới có thể 
dung nhiếp, phụng sự và hóa độ…

Quốc độ Việt Nam chúng ta, trải qua  
bao cuộc chiến tranh tàn khốc, có không 
biết bao nhiêu cái chết thương tâm, oan 
uổng. Chắc rằng, những thần thức đó 
vẫn còn ôm giữ lòng hận thù hoặc nuối 
tiếc, hoặc mơ màng không hiểu rõ nẻo 
chánh đường tà, vì thế mãi còn làm hồn 
ma bóng quế theo tuế nguyệt ta đà. 
Theo sự biến đổi của thế gian mà vui 

giận không lường. 

Đất Vạn Ninh, Khánh Hòa, là xứ sở trầm 
hương, nơi duy nhất tại tỉnh nhà có rừng 
cây huỳnh đàn quý giá, nơi nổi tiếng là 
xứ sở thiêng liêng của quỷ thần. Nơi hội 
tụ của núi cao, rừng rậm, biển rộng, sông 
dài. Nơi đầy khí thiêng nên đã lưu xuất 
bao bậc cao tăng và hiền tài của đất nước. 
Cũng là nơi đạn bom ác liệt khiến đồng 
bào bao thế hệ oan khuất bỏ thân…

Ngôi Linh Sơn cổ tự xưa kia là thảo am 
của Tổ khai sơn, Ngài đã vạch cỏ, bức dây 
xẻ lối giữa rừng núi thiêng liêng, trùng 
điệp, tu hành tinh mật đạo lực cao vời 
nên có thể nhiếp hóa ác thú hung thần!

Chính nơi đây, hôm nay tưng bừng lễ 
hội Dược Sư, cúng dường hoa đăng lên 
chư Phật… Chúng ta phước báu tròn 
đủ có được thân người, hân hoan chung 
sức, chung lòng làm nên lễ hội. Trên tay 
chúng ta có đèn cúng Phật, cảm thương 
những kẻ bơ vơ thần thức phiêu lãng 
nhiều đời. Một ngọn đèn trên tay vận 
hết tâm thành trên cúng dường chư 



thượng hướng Phật-đà, hạ hướng những 
chúng sanh khổ đau để chia sẻ thiện 
pháp cúng dường hôm nay!

“Ôi dòng sông chảy trong tim như dòng lệ
Của một thời ly loạn ngược xuôi
Của nụ cười trăng sao như nến lụn từng đêm
Người nằm xuống ôm sông trôi về biển”
Hỡi những anh linh chiến sĩ
Hỡi những tử nạn đồng bào
Hỡi những oan hồn uổng tử…

Không phân biệt là lính Mỹ, lính Pháp, 
hay anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, 
không phân biệt người Chàm, người 
Việt, không phân biệt kẻ phố người quê. 
Tất cả hương linh đều được bình đẳng 
trong lễ hội hoa đăng. Mỗi vị một ngọn 
đèn cúng dường chư Phật để chuyển 
hóa mê tâm, chuyển hóa nghiệp thức mà 
thác sanh về cảnh giới an vui, hoặc về 
nơi ao sen của Tây phương cực lạc. 

Ngọn đèn sẽ theo dòng sông xuôi qua 
làng xóm và trở về với biển cả… Khi đi 
qua ruộng đồng xin quý vị giúp đỡ cho 
lúa tốt màu tươi, đi qua xóm thôn, quý vị 

giúp đỡ cho người người no ấm, đời sống 
thuần phát hiền lương, đi qua cầu cao, 
đường thấp, quý vị trấn giữ không cho 
ác thần, ác linh hại kẻ giao thông đường 
bộ, đường thủy. Về nơi biển cả, quý vị 
hãy ý thức tâm lượng đại từ của Phật 
tổ để quy hướng theo tam bảo đời này 
và những đời sau… Được như thế, bao 
nhiêu công sức, tâm lực của chư Tăng và 
Phật tử mười phương không luống uổng. 
Được như thế, xóm làng có giấc ngủ an 
lành, âu đó cũng là ước nguyện của chư 
tôn Hòa thượng chứng minh lễ hội, ước 
nguyện của Tăng Ni Phật tử gần xa…

Lời thì ngắn, mà tâm ý mênh mông.

Giữa đêm Xuân thiêng liêng mắt nhòa lệ 
cảm thương người bơ vơ cô quạnh. Xin 
chứng tri tấm lòng thành kính trên báo 
đáp ơn Phật dưới cứu khổ ba đường của 
toàn thể Tăng Ni và Phật tử ở đây, cũng 
như Tăng Ni và Phật tử phương xa hiến 
cúng tịnh tài cúng dâng lễ hội.

Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát

Phật mười phương. Cúng dường Đông 
Phương Dược Sư Hội Phật và thánh 
chúng. Dưới vận từ bi tâm bao la vô ngại, 
hướng về tất cả hương linh, vong linh cô 
hồn liệt vị, nguyện rằng ánh sáng này sẽ 
soi tỏ nẻo chánh để quy y. Nguyện rằng 
hơi ấm này sẽ xua đi sự bơ vơ, lạnh lẽo 
nơi chốn mê đồ. Một ngọn đèn nữa thay 
cho một hương linh oan hồn cúng Phật 
như chúng ta… Đèn hoa đã sẵn kết, 
quý Thầy Cô, quý Phật tử hãy nhất tâm, 
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Dòng sông trôi muôn ngàn đóa sen hồng
Ôi mênh mông, mênh mông…
Hoa đăng trôi về biển cả
Như kiếp người đi về cõi không.

Dòng đời trôi... trên lòng sông
Muôn đóa sen hồng ai chờ mong, 
Đêm lặng tĩnh dòng sông tĩnh lặng
Gởi đóa hoa lòng ai đợi ai trông…

Nụ cười Di Lặc thành triệu đóa hồng
Trôi theo dòng sông trôi trên lòng sông
Cho gởi tấm lòng
Vào mênh mông… mênh mông.

Đêm hoa đăng

Quách Giao



Đóa Sen Hồng trên dòng Hiền Lương

Quách Giao

Năm 2009 được về tham dự đêm tổ 
đình Linh Sơn thả hoa đăng trên 

dòng sông Hiền Lương huyện Vạn Ninh, 
lòng tôi quyến luyến mãi cảnh những đóa 
sen hồng trôi lờ lững trên dải nước xanh 
đậm dưới bầu trời đầy sao trong sáng.

Năm nay tôi lại trở về Tổ đình trong 
mùa trăng thượng nguyên. Tổ đình bây 
giờ đã thay đổi nhiều. Cảnh quan rộng 
và hoành tráng. Dãy cột ba biểu phía sau 
khu vườn đá quanh tượng Di Lặc đứng 
nhìn dòng sông Hiền Lương nước nhẫy 

tràn dưới ánh trăng đêm.

 Tổ đình  tổ chức ba ngày lễ hội Dược Sư. 
Hôm nay là đêm mười hai tháng Giêng 
là đêm chuẩn bị cho ba ngày lễ lớn. Hai 
đêm mười ba, mười bốn có thả hoa đăng 
và phóng sanh đăng.

Đêm mười hai trăng vàng trong vắt. 
Nhân dịp tổ đình đang làm lễ cầu an, 
chúng tôi ra bờ sông Hiền Lương ngắm 
cảnh. Trên dòng sông, một đóa hoa sen 
hồng to lớn đang soi mình trên dòng 

nước. Bề ngang đóa hoa dài độ ba thước 
gồm những cánh hoa hồng to lớn đang 
ôm ấp và nâng đỡ bảy tầng hoa sen. Mỗi 
tầng, gồm 7 bông hoa, lớn nhỏ được sắp 
xếp theo thứ tự cao thấp. Tổng cộng là 
49 đóa hồng đang hé nở. Ngự trên cao, 
một đóa hoa sen duy nhất màu xanh 
tượng trưng cho nhụy hoa. Gần sát mặt 
nước, những cánh hoa sen hồng, xòe tỏa 
chập chờn trên mặt sông đang chảy lững 
lờ. Trong ánh sáng đèn điện nê-ông  đóa 
hồng ửng màu rực rỡ. Đêm mai, dưới 
ánh trăng huyền diệu,  49 đóa hoa hồng 
trên 7 tầng hoa sẽ bập bùng 49 ngọn 
đèn sáp lung linh. Sắc đỏ long lanh sống 
động trong ánh nến chập chờn. Trên mặt 
sông, hình khối một đóa hoa sen hồng to 
lớn, lóng lánh thắm tươi soi mình trong 
dòng sông chập chờn muôn ngọn sóng 
lô nhô dưới ánh trăng vàng trong trẻo.  
Đêm mai sẽ có muôn ngàn chiếc đèn 
hoa sen cắm nến cháy bập bùng trôi trên 
dòng sông xuất phát từ chiếc hoa sen mẹ 
khổng lồ.

Bên cạnh chiếc hoa đăng to lớn và rực 
rỡ, chiếc cầu sắc xe hỏa như thu mình lại 
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trên sóng biếc. Mỗi lần có chuyến tàu từ 
Nam ra Bắc hay ngược lại, âm vang lay 
động mặt sông như cơn gió nhẹ thoảng 
rùng mình làm  hình bóng chiếc hoa sen 
rung rinh, diễm lệ.

Sau khi tan buổi kinh cầu an, sư ông Tổ 
đình đưa chúng tôi đi dạo một vòng 
chung quanh chùa. Năm ngoái  trước sân  
chùa còn ngổn ngang đá đất mà hôm nay 
sân đã lót đá trải dài mênh mông dưới 
ánh trăng vàng. Dừng chân bên hồ sen 
có từ khi chùa được lập thành, tôi bàng 
hoàng sửng sốt khi trông thấy chính giữa 
hồ một vùng bông hoa súng đang độ 
sơ khai. Lá hoa súng nằm xây tròn trên 
mặt hồ lóng lánh ánh trăng, nơi trung 
tâm, những  hoa súng nhô cao và tỏa ra 
như một nhúm nhụy khổng lồ. Hồ sen 
hôm nay chỉ có một khóm hoa súng đơn 
độc. Đơn độc để làm nổi bật cảnh mặt 
hồ dưới ánh trăng rằm thượng nguyên. 
Cụm hoa súng như một bông hoa duy 
nhất do một nghệ sĩ tài hoa trang điểm 
cho khu vườn trước sân tổ đình.

Đến sát bờ sông chúng tôi dừng lại đứng 

ngắm chiếc hoa sen khổng lồ đang bềnh 
bồng tỏa hồng trên sóng nước. Đang say 
sưa lặng ngắm bỗng nhiên có một ý kiến 
phát lên: dường như hoa sen cánh chưa 
được nở bùng. Bông hoa còn là một 
búp sen hồng. Mọi người trực ngộ là 
cảnh hoa sen y như vậy. Tất cả đều đứng 
lặng yên. Một con tàu chạy qua cầu. Âm 
thanh rền vọng. Mặt nước như cau lại, 
ánh trăng rung rinh.

Bỗng nhiên, một tiếng niệm “Nam mô 
Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật” 
cất lên, rồi cả đoàn đồng loạt niệm theo. 
Lời tụng niệm cứ thế vang vọng mãi. 
Gió trên sông càng về đêm càng hiu hắt. 
Ánh hồng của hoa sen  xao xuyến mặt 
sông. Bỗng nhiên trước mắt chúng tôi, 
các cánh hoa sen từ từ bung nở. Tất cả 
đạo đồng đều cùng có một cảm nhận: 
sau khi nghe lời tụng niệm, đóa sen hồng 
đang búp đã xòe cánh nở, in bóng trên 
dòng sông Hiền Lương, dưới ánh trăng 
vàng long lanh, hình ảnh diễm huyền 
của một hiện tượng hiếm có.

Qua hôm sau, đúng đêm rằm Nguyên 

tiêu, tôi cố gắng trở lại Hiền Lương. 
Dọc theo bờ sông cũng như trước sân tổ 
đình Linh Sơn tự, Phật tử và nhân dân 
địa phương đã tập trung đông đảo. Trên 
sông chiếc hoa sen khổng lồ đang lóng 
lánh soi mình trên dòng nước. Các hoa 
sen nhỏ trên 7 tầng của hoa sen lớn đã 
bập bùng ánh đèn. Cánh của đóa hoa sen 
lớn vẫn nằm sát bên nhau. Hoa sen trong 
hiện trạng một bông sen búp. Hình ảnh 
hoa nở trong đêm qua không còn nữa, 
tôi nhắm mắt lại và tụng niệm “Nam mô 
Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật”. 
Mười phút sau tôi mở mắt. Trước mắt 
tôi, đóa sen hồng khổng lồ vẫn tỏa sáng 
trên sông. Những cánh hoa vẫn nằm xếp 
vào nhau. Nhưng một quang cảnh rực 
rỡ bao quanh lấy hoa sen: hàng trăm, 
hàng ngàn chiếc hoa đăng hình hoa sen 
hồng đang tỏa ra trôi lững lờ trên mặt 
sông. Những chiếc hoa sen hồng chập 
chờn ánh sáp như đàn con nhỏ đang vây 
quanh hoa Mẹ, rung múa ánh hồng tặng 
Mẹ rồi từ từ trôi xa theo dòng sông dưới 
ánh trăng trong trẻo đêm rằm Nguyên 
tiêu.
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa chư tôn đức Tăng Ni và quý Thiện Tín Nam nữ 
Phật tử,

Khi những cánh mai vàng hé nở, báo hiệu xuân về tết đến, 
hòa với không khí vui tươi của tiết xuân Mậu Tý - 2008, Tổ 
đình Linh Sơn - Vạn Ninh đã thực hiện một cảnh vườn và 
phòng tranh Thư pháp, với tên gọi đầy đạo vị là “THIỀN 
PHÁP TUỆ UYỂN”. Đây là một Phật sự tuy nhỏ bé trong 
dịp đầu xuân và lễ hội Dược Sư, nhưng nói lên được tinh 
thần phát huy nền giáo lý Phật đà cũng như duy trì nét đẹp 
văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

gIớI THIệu KHaI mạC  
THIềN PHáP Tuệ uyểN - LINH SƠN VạN gIÃ

Phụ trách: MC Nguyên Hỷ và Kiều Thu



Lên chùa lạy Phật đầu Xuân,
Thờ cha kính mẹ tâm hồn an vui.
Mai sau qua núi qua đồi,
Thiện tâm theo bước chân nguời đi xa.
Là hương là nắng là hoa,
Là người con Phật thiện và mỹ chân.
Lên chùa hái lộc Linh sơn,
Tắm trong suối Phật ân thâm vô bờ.
Đất Hiền, đơm trái hoa thơm,
Người Lương, thảo phải kính thờ mẹ cha.
Lòng Xuân ứng với lòng hoa,
Linh Sơn cổ tự giao hòa tân Xuân.

Những vần thơ trên xin được thay lời chúc xuân của Tổ đình 
Linh Sơn kính gởi toàn thể quý vị hiện diện hôm nay.

Kính thưa quý vị…

THIỀN PHÁP TUỆ UYỂN, được thể hiện qua ba loại chữ 
viết: Hán, Nôm và Quốc ngữ. 
…
Và hôm nay đây, tại phòng tranh Thiền Pháp Tuệ Uyển chúng 
ta sẽ được dịp thưởng ngoạn thư pháp chữ Hán và Nôm của 
thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, thượng tọa Thích Phước Thành và 
Đại đức Thích Đức Hạnh. Chúng ta thường biết đến thượng 
tọa Thích Tuệ Sỹ là một dịch giả lỗi lạc, một nhà nghiên cứu 
Phật học uyên bác, một thi sĩ với những phương trời viễn mộng 

và giấc mơ trường sơn còn ấp ủ… nhưng  ở một khía cạnh 
khác mà rất ít ai trong chúng ta biết đến, đó là một  nhà thư 
pháp điêu luyện, với những tác phẩm của Thượng tọa Tuệ sỹ 
đã được giới chuyên môn thưởng ngoạn thư pháp đánh giá 
rất cao. Ở đây người thưởng ngoạn không những chỉ bị lôi 
cuốn bởi những nét bút bay bổng mà trầm tư, phóng khoáng 
cô động mà còn được thu hút bởi những áng thơ bất hủ:

Đá mòn phơi nẻo tà dương
Nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi

Hay:
Năm chày đá ngủ lòng khe
Lưng trời cánh Hạc đi về hoàng hôn.

Thượng tọa Thích Phước Thành, là một thư pháp gia với 
những tác phẩm nghệ thuật đã làm sáng chói cho nền thư 
pháp Hán-Nôm đương đại. Từ những cụôc triễn lãm thư 
pháp trong và ngoài nước cho đến các tự viện khắp nơi, đâu 
đâu cũng có những tác phẩm của Thượng tọa và chính những 
tác phẩm ấy góp phần không nhỏ trong công cuộc gìn giữ vẻ 
hay nét đẹp của dân tộc. 

Một trong những tác phẩm xin được giới thiệu nơi đây:

Tất cánh thủy tu triều hải khứ
Đáo đầu vân định mích sơn quy.
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Tạm dịch:
Rốt cuộc trăm sông về biển cả
Vào ra mây nọ cuốn theo ngàn.

Hay:
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền.
(Trăng tà tiếng quạ giăng sương
Bờ phong đối lửa chài vương giấc sầu
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn
Nửa đêm chuông động mộng con khách thuyền).

Tác giả Đại đức Thích Đức Hạnh là một nhà thư pháp trẻ, 
nhưng với niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần làm việc 
không mệt mỏi, tác giả thể hiện thư pháp đa dạng: chữ Hán, 
Nôm và chữ Việt. Các tác phẩm thư pháp nơi đây được tác giả 
trình bày trên giấy dó, giấy xuyến chỉ, ghép chữ bằng những 
vỏ thông, và ghép chữ bằng gốc rễ tre... những tác phẩm này 
đóng góp một phần không nhỏ cho nghệ thuật thư pháp. 

Ở đây, với một chữ Không tác giả đã đưa chúng ta vào một 
thế giới: 

Có thì có tự mảy may,

Không thì cả thế gian này cũng không.
Có không bóng nguyệt dòng sông,
Cả hai tuy vậy có Không chút nào.

(Tác hữu trần xa hữu
Vi Không nhất thiết Không
Hữu Không như thủy nguyệt.
Vật trước hữu Không Không).
Và để không phải mãi rong ruổi trong cuộc lữ:
Đản tri kim nhật nguyệt
Thùy thức cựu xuân thu.

(Hôm nay ta biết hôm nay
Còn bao xuân trước ai hay làm gì).

Tóm lại, điểm quan trọng của nhất của một tác phẩm thư 
pháp đó là phần hồn của nó. Chúng ta có thể gọi là những tác 
phẩm sống. Đối với những tác phẩm sống, khi tiếp xúc hình 
như bị chúng quyến rũ làm cho chúng ta không thể dời bước 
đi được, ngắm mãi không chán. Và khi thưởng ngoạn một tác 
phẩm như thế, chúng ta có thể cảm nhận được tâm tư và cá 
tính của người nghệ sĩ tạo ra. Khi người viết đặt bút xuống 
trang giấy thì như là mở ra một thế giới lạ, nơi đó tâm và bút 
đã hòa thành một.

Bàn về thư pháp Việt Nam, hầu như ai cũng liên tưởng đến 
ông Đồ trong thơ Vũ Đình Liên.



Phòng thư pháp - Thiền Pháp Tuệ uyển

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông Đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Hình ảnh ông Đồ già là một đặc trưng tiểu biểu của thư pháp 
Việt Nam. Người Việt đã dựa trên nền tảng chữ Hán mà nghĩ 
ra một loại chữ Nôm cho mình, nhưng chữ Nôm thì lại phức 
tạp hơn cả chữ Hán, vì vậy thư pháp chữ Nôm chỉ phổ biến ở 
những bậc danh sĩ hay Thiền sư. 

Bên cạnh những bức thư pháp của thầy Đức Hạnh phòng 
tranh Thiền Pháp Tuệ Uyển còn có sự tham gia của những cây 
bút điêu luyện về chữ Việt, như:

Sư Cô Tắc Hồng là người đã từng tham gia nhiều hội triển lãm 
lớn tại Sài gòn. Sư Cô Quảng Nhật, với những bức thư pháp 
được kết hợp với tranh họa rất hài hòa. 

Thầy Chúc Chí với sở trường là vẽ tranh Bồ Đề Đạt Ma, đến 
từ chùa An Linh, Sài Gòn.

Giờ này, thay mặt Ban tổ chức trân trọng kính chào đón chư 
Tôn đức Tăng, Ni và chư thiện tín nam nữ Phật tử hiện diện 
tham dự khai mạc phòng tranh Thiền Pháp Tuệ Uyển tại Tổ 
đình Linh Sơn hôm nay.



Thấp thoáng dưới hàng cây,
Dáng một người thong thả,
Bước nhẹ như khói mây,
E chân trần giẫm lá,
Chẳng động cánh chim bay,
Áo vàng phơi nắng hạ.

Ta hỏi người là ai?
Mặc thế sự đổi thay,
Cát bụi chẳng vướng hài,
Lợi danh dừng cặn bã,
Vui gì qua tháng ngày,
Thân gầy, lưng áo vá.

Ta hỏi người là ai?
Ngất ngưởng búa trên vai,
Bao rừng cây đốn ngã,
Cho mặt trời rạng tỏa,
Người tỉnh hay người say,
Mà đời thanh thoát lạ.

Kính Thầy

Con kính đề tặng thầy (Thiện Dương), 
tỏ lòng hoài niệm 
Con: MAI - USA
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Sư phụ Thiện Dương - trà Đạo thưởng lãm thư pháp



Muốn hỏi người là ai?
Gậy trúc nhịp khoan thai,
Vang vang lòng thôn dã,
Đôi bàn tay chuyển đá,
Người xây trí tuệ đài,
Mặc trăng rũ hiên ngoài,
Nắng cười rung vách lá.

Còn đây cảnh thiên thai,
Những tâm hồn phóng xả,
Mặc thế giới lưu đày,
Lãng quên đời nghiệt ngã,
Ôi năm tháng u hoài,
Ta mong chờ đâu há!

Ta tìm người ? Tìm đâu?
Giữa khung trời êm ả,
Ẩn hiện mái chùa xưa,
Tường rêu in bóng lá !
Vẳng nghe gió xa đưa,
Từng hồi chuông gióng giã.

Lần đến chốn Phật đài,
Tìm hiện thân Như Lai,
Lòng lâng lâng rộn rã,
Tôn quý người cao cả,
Người lìa tục xuất gia,
Khẽ cúi đầu tay xá,
Ta gọi thầm “Thầy, Cha”.

Ngày 15 - 10 - 2008 
Bài thơ này, do cảm xúc hình dáng Thầy, con cảm 
tác cách nay hơn 20 năm, viết tặng cho người đồng 
bạn thơ văn được lưu giữ đến hôm nay.
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1 
. Đá ngẩng mặt nhìn cây cười không nói

Vạn hữu thảy từ mặt đất vươn cao
Thế mà cây mãi một đời xao xuyến
Bởi gió trời quất tàn nhẫn không thương.

2 
. Và đá xanh vẫn kham nhẫn dị thường

Vẫn đứng ngóng và cười không thành tiếng
Để một mai vân đá hòa sóng biển
Tiếng reo nầy vang dội cả mười phương.

Đá và Cây

Vườn Đá

Đá xếp hàng giữa dòng đời mềm mại
Người đứng nhìn khoảnh khắc hóa trăm năm
Mắt của đá trông ai mà mòn mỏi
Thương nhớ ai mà da nổi đường vân

Thích Nhuận Châu



cổ thụ trên 300 tuổi (cây kén)

Trên ba trăm năm lẻ sừng sững
Cây Kén ngày xưa còn đứng đây
Tàn lá phủ che nền cỏ chỉ
Rễ thân nương cậy khóm bìm dây
Cội xoài trước sân nay dù khuất
Chuông cổ thềm sau hiện vẫn bày
Sư tổ, sư tôn đà vắng bóng
Hiền Lương còn nước mãi vơi đầy

Cây Kén Chùa Linh Sơn

Quách Tùng Phương



Tiếng chuông chùa núi    
Hòa ngân biển trời
Linh Sơn mở hội
Mùa Xuân ta về

Mái chùa nắng tỏa
Đóa đóa hoa mai
Nụ cười mây bay
Trầm hương hỷ xả
Chén trà tĩnh tại
Thảo thơm suốt mùa
Nghe lòng phơi mở 
Dưới vầng trăng Xuân

LINH SƠN Trà XuâN

Phạm Thư Cưu – Tân Mão 2011

Chén trà soi bóng
Nụ cười thương yêu
Chuông ngân nhịp thở
Mái chùa quê hương

Tiếng chuông chùa núi
Hòa ngân biển trời
Linh Sơn mở hội
Mùa Xuân ta về
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Cỏ mềm phủ mấy vuông sân
Gạch son nâng bước bao lần người qua
Sương mai giăng lụa la đà
Nắng mai vương nếp cà sa ửng vàng.

Bao đời ta mãi đi hoang
Hàm ơn giọt nước mát dòng Tào Khê
Dặm dài một tỉnh mười mê
Bâng khuâng mây trải nẻo về Viên Không.

Hồ rêu cung biếc nửa vòng
Nghiêng cành súng tím mát lòng phương xa
Liễu mềm hờ rũ hiên hoa
Dép ai lẻ chiếc, hương trà còn đây.

Nước là nước, mây là mây
Ai đi vớt ánh trăng lay giữa dòng
Núi là núi, sông là sông
Bè lau neo sẵn bến Không đợi người…

Bến Không 

Giác Ngạn

Tâm thanh tợ thu nguyệt ảnh



Về đây Linh Sơn - Lễ hội Dược Sư

Linh Sơn vằng vặc trăng rằm
Dược Sư lễ hội đầu năm ta về
Nhật Uyển – Canh Dần 2010

L
in

h 
Sơ

n 
ch

ố
n 

tổ
 n

gu
ồ
n 

tâ
m

18
2

Qua cầu Hiền Lương núi sông bừngcánh én
Chùa Linh Sơn hiện ra giữa nắng ấm mùa xuân
Tiếng chuông ngân hòa điệu thở rưng rưng
Mặt trời thắp lên từng đầu cây ngọn cỏ

Thắp sáng nguồn thiêng đóa trầm hương dâng lửa
Mái chùa quê hương bờ mây trắng ngàn năm
Và dòng sông an nhiên nhịp cầu quê in bóng
Giọt nước nào soi gương mặt ta xưa

Qua cầu Hiền Lương núi cao hòa biển rộng
Hải triều âm vang nhịp thở thanh bình
Dừng chân bước đây chùa xưa chốn cũ
Ta gọi người cây lá bỗng hòa âm

Cây lá mùa xuân đàn chim én bay về
Chùa Linh Sơn vang khúc hát tình quê
Cầm tay nhau kết giăng đèn hoa lễ Phật
Hội Dược Sư bừng thắm mãi nụ cười

Qua cầu Hiền Lương miền trời xanh mây trắng
Ngôi chùa Linh Sơn hồn thiêng núi sông hòa quyện
Lễ hội Dược Sư về đây thắp sáng đóa trầm hương cầu nguyện
Nắng ngàn năm bừng khắp cõi yêu thương

Ngôi chùa Linh Sơn, ơi nguồn cội quê hương
Nắng phương đông lung linh từng đầu cây ngọn cỏ
Giọt nước trùng khơi về đây hòa dòng người trăm sông nghìn suối
Lễ hội Dược Sư bừng lên trong nắng ấm mùa Xuân



Hai nghìn năm đâu chẳng là cõi tạm
Trần gian kia có gì để vấn vương?
Mặt đất này đến rồi đi thoáng chốc
Nên sống thì như khói chết như sương

Hai nghìn năm khắp dọc đường quán trọ
Có hề chi mưa nắng ngợp hồn Xuân
Yêu cuộc lữ về làng quê phố thị
Mến thiên nhiên lội xuống biển lên rừng

Hai nghìn năm đẫm phong trần cát bụi
Đắm say lòng khiêu vũ khúc tình không
Bồng tênh quá giữa ba ngàn thế giới
Cười tiêu dao qua ngày tháng tang bồng

Hai nghìn năm hay bốn nghìn năm cũng vậy
Kiếp phù du đủ thấu suốt muôn chiều
Cùng nhập cuộc nhưng mà không dính mắc
Chẳng chốn về ngoài một nẻo Thương Yêu

Xuân yêu thương

Tâm Nhiên
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Một dải sông xanh triệu đóa hồng
Lững lờ trôi đến cõi mênh mông
Thuyền câu thả nến xao hồn sóng
Phật tử đùa hoa gợn bóng lòng
Di Lặc mỉm cười không đổi tướng
Hiền Lương uốn khúc chẳng thay dòng
Thả hoa đăng tặng cô hồn khách
Vời vợi tâm tình sóng biển Đông

Đêm thả hoa đăng

Trần Thị Phong Hương



ảnh bên trái:
- lưỡng long tranh châu và chữ ĐẠO kết bằng gốc tre.
hai câu đối:

Mộng trung ngộ mộng trùng mê mộng
Thân ngoại phi thân khước thị thân.

(Thư pháp Đức hạnh)
ảnh bên phải:
- Bình thường tâm thị đạo được làm bằng vỏ cây thông ghép trên ván gỗ mít.
hai câu đối:

Tâm dung diệu lý hư không tiểu
Đạo nghiệp chơn như pháp giới khoan

(Thư pháp Đức hạnh)



THIỀN
Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh
Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân
(Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác
Trăng trong mây trắng hiện toàn chân)
Thư pháp Đức Hạnh

NHẪN
Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không
(Nhịn một lần cho gió yên sóng lặng
Lui một bước biển rộng trời cao)
Thư pháp Đức Hạnh
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TĨNH
Thiếu Thất đình tiền thiên trượng bạch vân hàn lập tuyết
HoàngMai lâm lý nhất luân minh nguyệt dạ truyền y.
(Trước động Thiếu Thất trải bao ngày tháng đứng trong 
tuyết lạnh
Đến làng Hoàng Mai một đêm trăng tròn sáng tỏ thầy 
truyền y).
Thư pháp Đức Hạnh

ĐỨC
Đạo cao long hổ phục
Đức trọng quỷ thần kinh
(Đạo lớn hàng phục được rồng và hổ
Đức dày làm cho quỷ thần kiếp sợ)
Thư pháp Đức Hạnh



Thư pháp Hán: Thị Ngạn thư
Thế gian ly sinh diệt
Do như hư không hoa.
Trí bất đắc hữu vô
Nhi hưng đại bi tâm.
Viễn ly ư đoạn thường
Thế gian hằng như mộng.
Trí bất đắc hữu vô
Nhi hưng đại bi tâm.

Nghĩa là:
Thế gian rời sinh diệt
Cũng như hoa đốm giữa hư không.
Trí chẳng đắc hữu, vô
Mà hưng khởi tâm đại bi.
Rời khỏi đoạn và thường
Thế gian thường như mộng
Trí chẳng đắc hữu, vô
Mà hưng khởi tâm đại bi.

Thư pháp Nôm: Phước Thành thư
Kinh điển lưu truyền tám vạn tư
Học hành không thiếu cũng không dư
Năm ni tính lại chừ quên hết
Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như
- Năm 2006
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Thư pháp: Thị Ngạn thư
Nhứt thiết vô Niết-bàn,
Vô hữu Niết-bàn Phật,
Vô hữu Phật Niết-bàn.
Viễn ly giác, sở giác
Nhược hữu, nhược vô hữu.
Thị nhị tất câu ly.

Nghĩa:
Thảy thảy không có Niết-bàn
Không có Phật Niết-bàn
Không có Niết-bàn của Phật
Xa rời giác, sở giác
Dù hữu, dù vô hữu
Hai thứ ấy đều xa rời.

Thư pháp: Phước Thành thư
Tất cánh thủy tu triều hải khứ
Đáo đầu vân định mích sơn quy.

Tạm dịch:
Rốt cuộc trăm sông về biển cả
Vào ra mây nọ cuốn theo ngàn.
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Thư pháp: Thị Ngạn
Tích niên hành xứ thốn bộ bất di,
hoảng hốt nhất sanh, tương hà bằng thị.
(đường đi năm cũ thì một tấc một bước 
cũng không đổi dời, quảng hoảng suốt cả 
một đời thì còn lấy gì mà nương tượng và 
cậy nhờ?)

Thư pháp: Đức Hạnh
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự

Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền.
Trương Kế thi

(Trăng tà tiếng quạ giăng sương
Bờ phong đối lửa chài vương giấc sầu

Cô Tô thành ngoại Hàn San
Nửa đêm chuông động mộng con khách thuyền).
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