
THẦY ƠI! CON CỐ GẮNG, 

DẪU BIẾT LÀ KHÓ 

 
 

• TN Tuệ Đàm Phương   

 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
• Thích Nữ Tuệ Đàm Hương 
Thay mặt môn đồ Pháp quyến    

 
Mùa Thu năm 2013, tại Tịnh Thất Bảo Liên 

long trọng tổ chức lễ an vị Phật. Thầy cùng Ni Sư 
Diệu Như, Sư Cô Tuệ Đàm Châu, Sư Cô Tuệ 
Đàm Nghiêm, Sư Cô Tuệ Đàm Giác về tham dự 
buổi lễ An Vị Phật tại Tịnh Thất Bảo Liên.  

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, 
Phật tử vân tập đông đủ, dưới sự chứng minh của 
Chư Tôn Đức Ni, Sư Bà đã thế phát xuất gia cho 
con và sau đó, Sư Bà dạy con tiếp tục ở Tịnh Thất 
Bảo Liên để phụ giúp Sư Cô lo việc Phật sự tại 
địa phương. Lúc được Thầy xuống tóc, con thấy 
mình thật hạnh phúc khi được bước vào hàng ngũ 
của người xuất gia.  

Bấy giờ con bắt đầu tu tập và sống cuộc đời 
xuất gia và Thầy đã đưa quyển luật Sa Di & Sa Di 
Ni bảo con học. Thầy có lá thư kèm theo, trong 
thư Thầy ghi chú: „Từ trang... đến trang... là Tỳ 
Ni Nhật Dụng thiết yếu. Từ trang... đến trang... là 
Thiên Oai Nghi“. 

Thầy dạy cố gắng học thuộc. Cứ mỗi tối chủ 

Nhật hằng tuần con đều trả bài và Thầy dạy rằng: 

”Con hãy học tùy theo sức của mình”. Có lần con 

thưa: “Thầy ơi ! Sao con học trước quên sau khó 

quá”, Thầy bảo: “Dễ quá đi thôi chỉ cần con cố 

gắng là được”. Vâng con biết mình tuổi cao, trí 

nhớ kém dần nhưng con cố gắng thì sẽ đạt được. 

Những lần về thăm Thầy, lúc ấy Thầy còn khỏe 

được dịp hầu Thầy đi dạo quanh chùa hoặc đi kinh 

hành trong chánh điện con thấy mình như đứa trẻ 

con theo sau mẹ, thấy bình an, yên tĩnh. Có lần 

Thầy nắm tay con đi kinh hành một lúc rồi đến 

trước bàn Tổ và chỗ thờ Sư Cố, Thầy đứng ở đấy 
thật lâu, con yên lặng đứng cạnh, con thầm nghĩ: 

chắc Thầy đang thưa chuyện về mình? Lúc đi ra 

cửa Chánh điện Thầy nói: “Con xuất gia muộn nên 

phải cần cố gắng nhiều hơn!”, con im lặng theo 

Thầy đi ra. 

Giờ đây Thầy đã về với Phật, những lời Thầy 
dạy: ”Tinh tấn tu hành, nghiêm minh giới luật, vui 

sống lục hòa, từ bi với mọi loài chúng sanh”. Con 

xin khắc ghi trong tâm, cố gắng hành trì để không 

phụ ân Thầy chỉ dạy. 
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