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Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni đều tụ về nhóm họp một nơi kiết giới an cư, hầu 
thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Ðịnh, Tuệ, là ba môn vô lậu học, tăng trưởng đạo lực sau những tháng 
ngày bận rộn hoằng pháp lợi sanh. 

Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp An cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm 
lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học” (ba tháng cấm túc an cư, chín mươi ngày 
chuyên tinh hành trì tu học). Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác 
biệt với quê nhà nên khóa An cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với thời đại. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi-Tân Tây Lan được thành lập năm 
1999, mỗi năm đều qui tụ tại một trú xứ được chọn trước để an cư tu tập trong mười ngày. 

Mười chín kỳ An cư trước đây được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, South Australia (2000, 2007, 
2017, 2018), Chùa Pháp Bảo, New South Wales (2001, 2006, 2009, 2015), Chùa Linh Sơn, Victoria (2002, 
2008), Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra (2003, 2012), Tu Viện Quảng Đức, Victoria (2004, 2011, 2014, 
2016), Chùa Phổ Quang, Perth (2005), Thiền Viện Minh Quang (2010, 2013), và năm nay 2019, Khóa An 
Cư Kiết Hạ kỳ 20 của Giáo Hội được tổ chức lần đầu tiên tại Chùa Thiên Ấn, vùng Canley Vales, tiểu bang 
New South Wales.

Và theo như thông lệ hàng năm, trong mỗi mùa An Cư, Ban tổ chức đều thực hiện một tập Kỷ yếu, để 
lưu lại những hình ảnh, những lời giáo huấn của Chư Tôn Đức, cũng như những cảm niệm tri ân của hàng 
hậu bối.

Vì thời gian hạn hẹp nên tuy đã hết sức cố gắng trong khả năng, nhưng những thiếu sót chắc chắn không 
sao tránh khỏi. Kính mong Chư Tôn Ðức và quý Phật tử hoan hỷ góp ý và bổ chính. 

Nam Mô A Di Đà Phật
Trân trọng,

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu Trường Hạ
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 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại lợi – Tân Tây Lan

CHÙA THIÊN ẤN
Số 56 – 58 Cardwell St, Canley Vale NSW 2166, (02) 87043362, 0426730114

Sydney, ngày 20 tháng 3 năm 2019

An Cư Kiết Hạ Kỳ 20, PL 2563

Kính gửi: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Ni Trưởng, Chư Ni Sư, Chư Đại Đức 
Tăng, Ni các tự viện thành viên của Giáo hội. 

Năm nay Chùa Thiên ấn tại Sydney hân hạnh được Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, giao phó trọng trách tổ 
chức An Cư Kiết Hạ Kỳ 20, PL 2563.
Thời gian: Từ thứ Tư ngày 10 đến thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019 (từ Mùng 8 đến 18 
tháng 6 năm Kỷ Hợi)
Địa điểm: Chùa Thiên Ấn số 56-58 Cardwell St, Canley Vale, NSW 2166, 
Tel: (02) 87043362, Mobi:0426730114.

Chiếu theo Thông Tư của Tổng vụ Tăng Sự về An Cư Kiết Hạ, chúng con, Ban tổ chức 
Trường Hạ tại địa phương, thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm, 
tham dự khóa An Cư Kiết Hạ năm nay. Để việc sắp xếp đưa đón được chu đáo, xin quý 
Ngàihoan hỷ điền phiếu hồi báo về cho Ban tổ chức sớm.

Gửi về cho Ban thư ký, địa chỉ: Chùa Huyền Quang 188 Chapel Rd South, Bankstown, 
NSW 2200.

Chúng con rất mong sự hoan hỷ và sự hứa khả của Chư Tôn Đức Tăng Ni. Nếu tại bổn tự 
quý Ngài có Phật tử tùng hạ cũng cho xin danh sách. Kính nguyện quý Ngài thân tâm an 
tịnh, Phật sự viên thành.

 Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
 Kính thư,

Trụ Trì,

(ấn ký)

 Tỳ kheo Thích Như  Định
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Trụ Trì Thượng Tọa Thích Như Định

Liên lạc:
Chùa Thiên Ấn

Thượng Tọa Thích Như Định
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp

71 Delamere St
CANLEY VALE, NSW 2166

Tel 02-87043362; Mobile 0431-313247

Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wollongong, tiểu 
bang New South Wales, cho đến ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa chính thức dời về 

Canley Vale thuộc thành phố Fairfield. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere St, Canley Vale (bao 
gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, Canley Vale), Sydney, New South Wales với diện tích tổng quát là 3,600m2.

Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình Thiên Ấn, Quảng Ngãi là quê hương của Thầy Trụ Trì 
Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phía dưới là sông Trà Khúc.

Chùa Thiên Ấn Quảng Ngãi là ngôi chùa nổi tiếng trong lịch sử PGVN, do vì ngôi Già Lam này không những 
được tôn xưng ngôi Tổ đình mà đối với quần chúng Phật tử, ngôi chùa này có sự gắn bó bền chặt trong tâm 
linh, tình cảm, thể hiện qua các giai thoại như Giếng Phật, Chuông Thần và nhiều câu ca dao sâu nặng nghĩa 
tình được truyền miệng từ đời này qua đời khác như câu “ Ông Thầy đào giếng trên non. Đến khi có nước 
không còn tăm hơi”.

Chùa Thiên Ấn Quảng Ngãi được xây dựng vào năm 1694 và hoàn thành vào cuối năm 1695 (năm Chính 
Hòa thứ 15), đời Lê Huy Tông (Chúa Nguyễn Phúc Chu Đàng trong). Tổ khai sơn chùa là Thiền sư Pháp Hóa, 
pháp hiệu là Phật Thông (1670 - 1754), gốc người tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa, Trụ trì tại Tổ đình 41 năm, viên 
tịch giờ ngọ, ngày 17 tháng 01 năm Giáp Tuất (1754), thọ thế 84 tuổi, thuộc dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh.

Năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1717, đời Vua Lê Dụ Tông), Chúa Nguyễn Phúc Chu, là một người rất sùng đạo 
Phật, đã ban cho Chùa biển ngạch Sắc Tứ Thiên Ấn Tự. Tấm biển này sau đó bị hư hại và được Thiền sư 
Hoằng Phúc tái tạo vào năm 1946.

Phía đông vườn Chùa là khu Bảo tháp tôn thờ sáu vị Đại Sư Trụ trì Chùa Thiên Ấn kế tiếp là Hòa Thượng 
Khánh Vân, Hòa Thượng Bảo Ấn, Hòa Thượng Giác Tịnh, Hòa Thượng Hoằng Phúc, Hòa Thượng Diệu 
Quang, và Hòa Thượng Khánh Tín (Sư đệ của HT Khánh Anh và là Bổn Sư Thầy Như Định), quý Ngài đều 
là những bậc Cao Tăng đắc đạo.

Chùa Thiên Ấn, Sydney, Úc Châu đã chính thức an vị Phật vào ngày 15-5-1993 (Quý Dậu). Năm 1994 (Giáp 
Tuất), xây hồ sen, dựng tôn tượng Quan Âm lộ thiên và xây giả sơn “ Phổ Đà” để tạo cho viên cảnh Già Lam 
thêm phần mỹ quan. Năm 1995 đến 1997, xây các bức phù điêu nói lên tính đặc trưng của giáo lý Đạo Phật, 
do điêu khắc gia Võ Đình Khoa thực hiện.

Ngoài ra, các Ban Từ Thiện, Ban Nghiên Cứu Giáo Lý và Dịch Thuật, Gia Đình Phật Tử... cũng đã được hình 
thành và đang hoạt động trong chiều hướng phát triển tốt đẹp.

Chùa đã được các Phật tử tích cực ủng hộ cũng như đóng góp xây dựng trong suốt thời gian qua, khung cảnh 
chùa ngày nay với những cây xanh tươi làm cho người được tươi mát tâm hồn và an nhiên thanh thoát, với 
Đức Quan Âm lộ thiên soi bóng từ quang xuống mặt nước hồ trong vắt, núi Phổ Đà cây cảnh chen đua khoe 
màu vươn lên tận đỉnh cao, tô điểm cho chùa trở nên một ngôi già lam đầy thiền vị.

Đến đầu năm 2013, TT Như Định khởi công xây dựng Chánh Điện Chùa Thiên Ấn (dài 36 m, ngang 14m), 
Tăng Xá (dài 32, ngang 9m, hai tầng), dự kiến công trình xây dựng này sẽ hoàn tất vào năm 2020. Mùa Đông 
năm nay (2019) Chùa Thiên Ấn nhận tổ chức Khóa An Cư cho GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc và Tân Tây 
Lan trong 10 ngày từ ngày 10 đến 20 tháng 7, rất trang nghiêm và tốt đẹp.



8

Ba ngày Tết đã qua mọi việc trở lại bình thường, 
không còn không khí nhộn nhịp vui xuân của 
đêm Giao thừa, sáng Mồng Một ngày đầu năm 

hay ngày Mồng Ba vẫn còn vẻ tươi mới của tiết xuân 
lần lượt tụ hội giữa đất trời. Bước sang ngày Mồng Bốn 
tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tôi ngồi tại thư phòng của 
Tự Viện Pháp Bảo, nơi có cây Bồ Đề cổ thụ trong sân 
kế bên chánh điện tỏa rộng vươn lên cao đầy sức sống, 
gồm sáu cành lớn biểu tượng cho pháp Lục độ: Bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ mà 
người hành Bồ Tát đạo thực hành cho đến khi công viên 
quả mãn. Pháp Bảo là ngôi chùa Việt đầu tiên tại Úc, 
mới đó mà cũng gần bốn mươi năm rồi, và người chăm 
sóc nay tuổi xấp xỉ gấp đôi vẫn đủ sức phấn đấu. Giờ này 
tôi trở lại công việc thường nhật là đọc Đại Tạng Kinh 
Đại Chánh Tạng, nay đã tới tập 23 thuộc Luật bộ của 
người xuất gia. Phật dạy hàng đệ tử xuất gia thật tinh tế 
qua từng oai nghi phép tắc của giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni, có nhiều việc hay vấn đề Ngài nhắc đi nhắc lại ít nhất 
cũng là ba lần, để cho hàng đệ tử chậm hiểu có thể nắm 
bắt, lãnh hội được ý của bậc Thầy cho đầy đủ rõ ràng 
hầu áp dụng được lợi lạc.

Luật Thập Tụng gồm 61 quyển, đây là quyển 49 từ các 
trang 358-360 và từ 367-368, Phật trả lời nghi vấn của 
Tỳ Kheo Ni. Đại Ái Đạo [1] về bốn việc: Thế nào là pháp, 
thế nào là phi pháp, thế nào là phi luật (tỳ ni), thế nào 
là Tỳ ni. Ý hỏi muốn Phật phân biệt giữa pháp, luật và 
Phật pháp. Đức Phật dạy Bà Kiều Đàm Di, nếu muốn 
biết pháp thời không theo dục mà theo vô dục, không 
theo lỗi lầm mà theo không lỗi lầm, theo tăng trưởng 
không theo không tăng trưởng; nhất mực không theo 
phiền não mà phải xa lìa: Lời Phật dạy lần thứ nhất đến 
lần thứ hai Phật hỏi có phải bà muốn rõ thế nào là chẳng 
phải pháp, không phải luật, chẳng phải là Phật pháp? 
Nếu muốn biết Pháp thời không tùy dục không tùy vô 
dục; không theo lỗi lầm chẳng tùy lỗi lầm, theo tăng 
trưởng thời không theo không tăng trưởng không tùy 
phiền não, nếu muốn biết thế nào pháp, luật và Phật 
pháp, lần thứ ba Phật muốn biết rõ ý định người hỏi. 
Sau khi Tỳ Kheo Ni Kiều Đàm Di xác định, Phật dạy 
rằng, nếu muốn biết rõ Pháp thời theo tham không thể 
theo không tham; theo không che dấu, không theo che 
dấu; theo đa dục thời chẳng theo thiểu dục, theo khó 
thỏa mãn chẳng theo không khó thỏa mãn; theo khó 
trưởng dưỡng không theo chẳng khó trưởng dưỡng. Bà 
muốn biết rõ thế nào là Pháp, Luật, và Phật pháp? Muốn 
biết pháp thời theo vô tham không theo tham; theo 
thiểu dục không theo đa dục; theo che dấu không theo 
không che dấu; theo không khó thỏa mãn không theo 

khó thỏa mãn; theo không khó trưởng dưỡng không 
theo khó trưởng dưỡng. Đó chính là Pháp, là Luật (Tỳ 
ni), là Phật pháp.

Như vậy Pháp, Luật và Phật pháp là ba phạm trù nằm 
đan xen nhau khó thể phân biệt một cách rành mạch 
rõ ràng. Do những vấn đề tham-vô tham, thiểu dục-đa 
dục, che dấu-không che dấu, thỏa mãn-không thỏa mãn, 
trưởng dưỡng- không trưởng dưỡng thật khó nhận ra; 
người học đạo giữ gìn giới luật đúng thì hiểu pháp và có 
hiểu rõ pháp mới duy trì bảo vệ và phát huy Phật pháp. 
Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng đối với Tăng Ni trong 
thời đại văn minh tiên tiến như hiện nay. Người xuất 
gia biết thiểu dục, tri túc, không tham cầu, biết che dấu, 
thỏa mãn không thỏa mãn, trưởng dưỡng không trưởng 
dưỡng… Do vậy mới duy trì phát triển Phật Pháp.

Trưởng lão Ưu Bà Ly [2] tư duy Chánh pháp, muốn biết 
những pháp nào làm cho giáo pháp sớm hoại diệt, tiêu 
vong?

Phật dạy có 5 pháp:

1. Tỳ kheo vô dục (không biết dừng lại) không dạy đúng 
pháp nhưng dạy phi pháp

2. Người căn tánh chậm lụt, không nhẫn nhục lại bất 
nhẫn.

3. Kẻ tụng kinh mà không lãnh hội được nghĩa kinh thời 
không có khả năng giúp người hiểu rõ.

4. Tự mình không đủ khả năng và tư cách để người tôn 
kính, thiếu hẳn oai nghi.

5. Tranh cãi ồn ào, không ở chỗ thanh vắng mà ưa thích 
những nơi ồn tạp. Sau khi Thầy viên tịch đâm ra bê tha 
phóng túng khiến pháp suy vi hoại diệt.

Đức Phật giải nghi cho Ưu Bà Ly nêu chỉ rõ 5 pháp, làm 
cho Chánh pháp tồn tại lâu dài.

1.Tỳ Kheo hữu dục, tinh tấn hành trì giới pháp

2. Người lợi căn (căn tánh bén nhạy) mau lãnh hội pháp

3. Tụng đọc hiểu nghĩa kinh nên khiến người cùng hiểu

4. Có oai đức nên được mọi người cung kính, giảng 
đúng pháp

5. Không tranh cãi ồn ào, sống chốn thanh tịnh, yêu 
thích nơi lan nhã vắng lặng. 

Kinh nghiệm thắng-bại trên đường tu luôn cần hành 
theo hạnh nguyện của người xuất gia mới duy trì, phát 
triển làm cho Chánh pháp tồn tại theo 5 pháp như:
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1. Tỳ Kheo dạy đúng pháp, không dạy điều phi pháp.

2. Học hạnh nhẫn không theo bất nhẫn.

3. Tôn kính những bậc trưởng thượng qua uy đức, oai 
nghi phép tắc.

4. Nghe Pháp ân cần tinh tấn khiến kẻ hậu học hiểu rõ 
Kinh luật, luận.

5. Sau khi Thầy viên tịch không buông lung, phóng túng, 
vẫn giữ đúng tu tập chân chánh.

Những đệ tử lớn của Phật hỏi chung quy các vấn đề làm 
sao bảo vệ giáo pháp tồn tại lâu ở đời mà không sớm bị 
suy tàn, hoại diệt? Tương tự Ngài Nan Đề muốn biết 
sau thời Chánh pháp, tới thời Tượng pháp có bao nhiêu 
pháp khiến giáo pháp chóng diệt?

Phật dạy, vào thời kỳ Tượng pháp (sau Phật diệt độ 500 
năm) có 5 điều phi pháp khiến cho Phật pháp diệt vong. 
Đó là:

1. Những Tỳ Kheo tâm thiếu dừng lại, tự cho mình 
chứng được Thánh quả.

2. Người xuất gia đọa ác đạo; còn người tại gia được 
sanh vào cõi trời

3. Những người lìa bỏ thế gian xuất gia lại phá giới 
phạm trai

4. Kẻ phá giới lại được nhiều người ủng hộ; còn người 
giữ giới chẳng ai quan tâm giúp đỡ.

5. Không ai không bị mạ lỵ, kể cả các bậc tu chứng 
Thánh quả.

Đó là những việc phi pháp tồn tại trong thời kỳ Tượng 
pháp. Đức Phật đã giải đáp nhiều vấn đề khác nhau để 
ứng xử, nhưng trong số chúng đệ tử vẫn có vị Tỳ Kheo 
lặp lại câu hỏi trên. Nhân đấy, Phật đem việc vừa nêu 
dạy rõ cho chúng Tỳ Kheo, nên bảo Ưu Bà Ly rằng, 
trong tương lai có 5 việc đáng sợ, còn bây giờ thì chưa, 
nhưng phải lo tìm phương pháp đối trị. Đó là những gì?

1. Có những Tỳ Kheo không tu giới, không tu thân, 
không tu tâm, không tu trí mà độ người xuất gia thọ 
giới khiến họ không tu giới, thân, tâm, trí và không điều 
phục. Tự mình không điều phục, lại cho người xuất 
gia thọ giới cũng khiến không tu giới, thân, tâm, trí và 
không điều phục.

Đối pháp sai thời luật sai; đối luật sai nên pháp hẳn sai. 
Đó là những việc đáng quan tâm lo ngại. Và nay thì 
những việc này đã quá rõ ràng chẳng giống như ngày 
xưa khi Phật còn tại thế hơn 2,600 năm trước tại xứ Ấn 
Độ. Bậc Đại giác đã nhìn thấu suốt mọi việc trong đời, 
trong đạo để dạy bốn chúng đệ tử xuất gia, tại gia những 
gì cần phải làm và những gì nên tránh, để giữ tròn nhân 
cách đạo đức của người làm đạo mới đem đạo vào đời 
làm lợi lạc nhân sanh.

2. Về sau có những Tỳ Kheo không tu thân, không tu 
giới, không tu tâm, không tu trí; đã không tu thân, giới, 
tâm, trí mà lại cho người y chỉ, nuôi Sa Di. Chính mình 
không có khả năng làm cho người tu thân, giới, tâm, trí; 
không biết tự chế phục lại cho người y chỉ, nuôi dưỡng 
Sa Di, không thể khiến người  tu thân, tu giới, tu tâm, tu 
trí. Đối pháp sai, thời luật sai; luật sai lầm thời pháp sai 
lầm. Đó là điều đáng lo ngại cần phải tìm cách trừ diệt.

3. Những Tỳ Kheo không tu giới, không tu thân, không 
tu tâm, không tu trí; đã không tu thân, giới, tâm, trí, lại 
cho người Tịnh nhơn (tập hạnh xuất gia), Sa Di sống 
gần; không biết ba tướng phạm: Đào xới đất đai, diệt cỏ 
cây, dùng nước có trùng…Đối pháp sai thì luật sai; luật 
sai ắt pháp sai. Đó là điều đáng lo ngại, thứ ba cần phải 
tìm cách trừ diệt.

4. Những Tỳ Kheo không tu thân, không tu giới, không 
tu tâm, không tu trí; vì không tu thân, giới, tâm, trí, còn 
giảng kinh, luật, luận lộn lạo đem trước sau cho vào 
giữa, lấy đoạn giữa đem để ra trước hoặc sau. Hay có 
thấy mà không biết phạm hay không phạm bạch pháp. 
Đó gọi là pháp lỗi, luật lỗi hay luật lỗi thì pháp lỗi, là 
điều đáng lo ngại thứ tư phải nên tìm cách trừ diệt.

5. Về sau có những Tỳ Kheo không tu thân, không tu 
giới, không tu tâm, không tu trí. Vì không tu giới, thân, 
tâm, trí nên không thành thật chính mình lại khuyên 
dạy người khiến người không tin. Dù có tụng đọc kinh 
cũng không hiểu nghĩa; còn chỉ dạy người khiến không 
hiểu nên hủy báng Phật pháp. Đó là điều nguy cơ thứ 
năm phải tìm cách đối trị mới mong trừ diệt.

Trong tương lai cũng còn có 5 điều tác hại Phật pháp 
nên phải biết tìm cách đối trị mới mong trừ diệt. Đó là:

1. Tỳ kheo không tu giới, không tu thân, không tu tâm, 
không tu trí, đã không tu giới, thân, tâm, trí, lại còn tiếp 
xúc gần gũi Tỳ Kheo Ni hay phạm trọng giới rồi hoàn 
tục.  Đó là điều đáng lo thứ nhất phải tìm cách ngăn 
chận.

2. Những Tỳ Kheo không tu giới, không tu thân, không 
tu tâm, không tu trí, vì không tu thân, giới, tâm, trí 
nên đối với kinh điển cao siêu như các pháp Không, 
vô tướng, vô nguyện, 12 nhân duyên cùng các pháp sâu 
mầu không tìm hiểu, không ứng dụng, cho dù có gượng 
gạo cũng không hiểu rõ.

3. Khi giảng pháp không có tâm lân mẫn, không lòng 
yêu quý; như thích tạo văn từ bóng bẩy (trang nhã) theo 
pháp thế gian như chỗ mong cầu nên khởi tâm ưa thích; 
bàn chuyện thế sự rất hào hứng.

4. Kinh điển thâm áo của Phật dạy các pháp Không, vô 
tướng, vô nguyện, mười hai nhân duyên, cùng những 
pháp sâu mầu khác sớm bị tiêu diệt. Do người tu không 
hiểu rõ, không có khả năng khiến người không hiểu, là 
điều đáng lo thứ tư.
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5. Những Tỳ Kheo không tu giới, không tu thân, không 
tu tâm, không tu trí. Không tu giới, thân, tâm, trí, chỉ 
vì việc ăn mặc nên rời bỏ nơi thanh tịnh rừng rậm, gốc 
cây. Vào xóm làng nếu không vì việc ăn mặc mà phần 
nhiều là mong cầu. Khi đã khởi tâm mong cầu hẳn bị 
loạn động đó là điều thứ năm.

Lúc bấy giờ Tỳ Kheo Ca La hay ưa lui tới những nơi 
không nên tới cùng chuyện trò với đồng nữ, đàn bà góa, 
chốn thanh lâu, chỗ Tỳ Kheo Ni. Do vậy, Phật dạy Tỳ 
Kheo không nên đến 5 chỗ: Nhà bọn giặc cướp, nhà của 
Chiên đà la, nhà đồ tể, chốn thanh lâu, quán rượu. Tăng 
sĩ lui tới 5 nơi ấy, hẳn mọi người nghi ngờ người xuất gia 
có tà tâm, dụng ý tới những nơi ăn chơi sa đọa ấy làm gì. 
Thậm chí không nên hay không được tới nhà bọn giặc, 
vì chúng thấy người tu tưởng rằng muốn nhập bọn nên 
tìm cách thuyết phục, đe dọa. Đã là Tỳ Kheo hẳn phải 
tâm niệm pháp quy y thứ ba: Không tin nghe theo bè 
bạn, bọn đảng xấu ác để khỏi bị lung lạc; không tới nhà 
Chiên đà la là nhà của những người nghèo khó (Canda-
la) là hạng hạ tiện làm những việc hèn mọn như hàng 
thịt, chài lưới, nô bộc…họ sống đời cơ cực nên không 
hiểu biết nhiều. Nếu tiếp xúc họ, e bị hiểu lầm không 
cần thiết; người đồ tể cũng là chỗ sát sanh nên còn gọi 
là lò mổ xẻ, lò sát sanh, nơi lưu huyết vô số sinh vật để 
làm kế sinh sống. Nhà tu tiếp xúc họ vì bất cứ lý do gì 
cũng đều bất lợi cho cá nhân và tập thể Tăng đoàn; chốn 
thanh lâu (brothel) là nhà chứa, động mãi dâm của bọn 
dâm nữ, gái điếm dụ khách làng chơi, tới mua hoa để 
thỏa mãn dâm dục. Nếu không có gian ý nhà tu không 
được tới chỗ động điếm với bất cứ lý do gì. Chốn sau 
cùng, quán rượu là nơi quy tụ đủ mọi hạng người: Giải 
sầu trút muộn, tìm quên qua men ruợu, bọn lục lâm 
giang hồ, chỗ hẹn hò của giới xã hội đen …là nơi phức 
tạp, ô nhiễm nên người tu cần phải xa lánh.

Phật dự tri biết trước trong tương lai còn xảy ra 5 điều 
tệ hại khác mà hàng xuất gia là Tỳ Kheo, Phật ví như 
ác Tăng giống như trẻ nít ngây thơ chưa biết gì, không 
giữ đúng vai trò của người nam tử theo ái, sân, si, bố 
nghi (ái dục, sân hận, si mê, dọa sợ, nghi). Hễ phạm 
vào những việc như vậy, người xuất gia đều thuộc loại 
ngây si như trẻ con không khác, nên không xứng đáng 
là người nam tử thuộc dòng Thích tử hay Thích Ca học 
nữ như thường được gọi. Những việc như trên thuộc về 
giới bổn; còn những việc sau đây về luật Tỳ ni (Vinaya) 
người xuất gia phạm có 5 tội: Ba La Di, Tăng già bà Thi 
Sa, Ba Dật đề, Ba La đề đề xá ni và Đột kiết la.

1. Tội Ba la di (Parajika) là bất cộng trụ không được 
ở chung cùng chúng, không được làm việc, học hành 
trong Tăng đoàn vì phạm tội nặng: Dâm dục, trộm 
cướp, sát sanh, đại nói dối, phải tẩn xuất ra khỏi chúng. 
Tỳ Kheo Ni phạm 8 tội: Dâm, trộm, sát sinh, vọng ngữ, 
móng tâm đụng chạm thân nam từ nách tới gối, vì ý 
dâm bèn nắm tay, nắm tóc, nắm áo, hẹn chỗ khuất, che 

chở dấu tội Tỳ Kheo Ni phạm trọng giới; toa rập theo 
một Tỳ Kheo phạm giới mà không biết ăn năn sám hối.

Bồ Tát có mười tội Ba la di: 1) giết 2) trộm 3) dâm 4) nói 
dối 5) mua rượu 6) nói lỗi người xuất gia và tại gia 7) tự 
khen mình, chê người 8) keo kiệt lại ưa tỵ hiềm và chỉ 
trích 9) giận hờn che tâm mà chẳng tỏ ra ăn năn 10) hủy 
báng Tam Bảo.

2. Tăng già Ba thi sa (Sanghadiseca) hay Tăng tàn, tổn 
hại Tăng có 13 điều, trong 250 giới của Tỳ Kheo; và Tỳ 
Kheo Ni 17 điều trong 348 giới.

Vị Tăng phạm tội Tăng tàn sau khi xưng tội và sám hối; 
rồi cho biệt trụ (ở riêng) và cấm phòng không được ở 
chung với chư Tăng. Trước khi Tăng kể tội đã phạm mấy 
ngày thời biệt trụ mấy ngày. Kế đó, còn bị cấm phòng 
thêm 6 ngày đêm (gọi là 6 đêm ý hỷ). Thời gian biệt 
trụ và cấm phòng đương sự phải ăn năn để sau không 
tái phạm lại nữa. Người phạm giới này như người bị 
thương nơi cổ, chứ chưa đứt đầu, vì còn có thể sám hối. 
Nếu không như kẻ bị đứt đầu bị tẩn xuất không còn 
sống chung trong chúng.

3. Ba dật đề (Payattika) tức tội Xả đọa. Bởi do tội ấy mà 
bị đọa lạc nơi địa ngục; cũng dịch là ứng đối trị, tức là 
đối với vị Trưởng lão, mình thành thật xưng tội sám hối 
thời được trong sạch: Trong 250 giới Tỳ Kheo thuộc 90 
giới Ba dật đề (tội đọa); trong 348 giới Tỳ Kheo Ni có 
178 giới Ba dật đề. Những tội tuy nhẹ nhưng khó giữ 
phải mắc phạm, thành bị đọa.

4. Ba La Đề đề xá ni (Pratidesaniya) dịch là đối tha 
thuyết, hướng bỉ hối, khả ha pháp (hướng về người 
khác hối cải, tội đáng quở trách). Giới này Tỳ Kheo và 
Tỳ Kheo Ni không giống nhau, liên quan tới vấn đề ăn 
uống có 4 việc: a) Thầy Tỳ Kheo không bệnh đi vào làng 
nhận thức ăn từ tay Tỳ Kheo Ni, nếu vị này không phải 
bà con. b) Thầy Tỳ Kheo đang ở trong nhà cư sĩ lúc ăn 
có Tỳ Kheo Ni đem đồ ăn ngon ưu tiên cho mà không 
theo thứ tự trong đại chúng. c) Thầy Tỳ Kheo đi vào 
nhà bậc Thánh hữu học không được nhận thức ăn thừa, 
khiến người cúng quá thành thiếu hụt. d) Thầy Tỳ Kheo 
gặp giặc cướp, tai nạn, gió, nước, hỏa hoạn…trên đường 
đến nhà đàn việt (tín chủ) thọ thực, mới báo gia chủ ấy 
đem thức ăn đến nơi mình ở. Vì vậy, Phật chế giới ngăn 
cấm những việc như trên.

5. Đột Kiết La (Siksakaraniya) là những giới chi ly 100 
pháp chúng học của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Tăng Ni 
nào phạm Đột Kiết La phải sám hối, và tự sửa đổi mà 
không cần phát lồ trước hội đồng Tăng giải tội như 
phần (1) ở trước.

Tại sao tội Ba la di, Tăng chỉ có 4 việc mà Ni tới 8 việc? 
Đây thuộc tánh phái không giống nhau. Phái nữ thâm 
trầm kèm tâm thâm độc, nên không dừng lại ở hành 
động mà bằng tác ý mới làm điêu đứng bao nhiêu đấng 
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mày râu thất bại, vì mê nữ sắc mà bị thân bại danh liệt. 
Đức Phật là nhà tâm lý học nên biết rõ người xuất gia 
là Tỳ Kheo Ni phải chịu nhiều thử thách giữ gìn giới 
luật nghiêm minh mới làm mô phạm trong Phật pháp. 
Cũng như giới bổn Tỳ Kheo có 250 giới, trong khi giới 
bổn Tỳ Kheo Ni có 348 giới, trong đó giới Ba dật đề của 
Ni có 178 giới, trong khi Tỳ Kheo Tăng có 90 giới tội 
đọa. Những tội tuy nhẹ nhưng không phải dễ giữ mà đã 
phạm hẳn phải đọa lạc nơi địa ngục. Điều này Phật cấm 
ngăn, người hành trì giới luật đừng khinh xuất mà tự 
dẫn mình vào đường đọa lạc, cho nên nói giới là chiếc 
phao nổi đưa người qua biển sanh tử là vậy.

Riêng tội Ba la di (Pàràjika) là giới cực ác trong giới luật 
Phật chế. Dịch ý là tha thắng, trọng cấm, đọa lạc, đoạn 
đầu, vì là tội căn bản trong giới luật. Người xuất gia nếu 
phạm giới này thời phải chịu những hậu quả như:

Thứ nhất, mất tư cách Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, không có 
phần trong đạo quả.

Thứ nhì, bị Tăng đoàn trục xuất, không được ở chung

Thứ ba, sau khi chết rơi vào địa ngục.

Cũng như người phạm tội hình bị chém đầu không sống 
được, vĩnh viễn bị đuổi khỏi cửa Phật, vì thuộc loại cực 
ác còn gọi là tha thắng. Vì phá giới Sa môn nên chết 
bị rơi xuống, khiến quân ma chắc thắng thế nên gọi 
là tha thắng. Lại còn được hiểu theo nghĩa khác như 
tự cho pháp lành là mình, pháp ác là người; pháp ác 
thắng pháp thiện, nên phạm tội này gọi là tha thắng. 
Như trên đã nêu bốn tội Ba la di của Tỳ Kheo: Giết hại, 
trộm cướp, dâm dục, nói dối; còn Tỳ Kheo Ni ngoài 4 
tội ấy ra, còn thêm 4 tội nữa là: Vuốt ve, tám việc thành 
tội nặng như: Che dấu tội nặng cho Tỳ Kheo Ni khác, về 
hùa với Tỳ Kheo đã bị xử tội mà Ni đoàn can gián ba lần 
không nghe tất cả tám pháp Ba la di. Bốn tội Ba la di của 
Tỳ Kheo giới và tám tội Ba la di của Tỳ Kheo Ni giới gọi 
chung là bốn nặng tám nặng.

Tội Ba la di của Bồ Tát (Đại thừa) có phần khác với Tiểu 
thừa, như kinh Đại Nhật quyển 6 phẩm Thọ Phương 
tiện học xứ lấy 4 pháp: Chê bai các pháp, lìa bỏ tâm Bồ 
Đề, keo kiệt, não hại chúng sanh làm bốn tội căn bản. 
Kinh Đại Nhật sớ quyển 17 thì ngoài 4 pháp đã nêu, 
thêm sáu pháp nữa: Không chê bai kinh pháp Ba thừa, 
không sinh tâm keo kiệt với tất cả pháp, không tà kiến, 
đối trước người phát tâm Đại thừa khuyên họ không 
nên thoái lui, đối trước người Tiểu thừa nếu chưa xét kỹ 
căn cơ thời không nói pháp Đại thừa, và các việc làm bố 
thí… gọi chung là mười trọng giới Bồ Tát.

Bảo vệ Chánh pháp tồn tại lâu dài, người tu hành phải 
chân thật như: Phi pháp nói là phi pháp, pháp nói là 
pháp: phi luật nói phi luật, luật nói luật, không phạm 
nói không phạm, phạm nói phạm, không tàn hại nói 
không tàn hại, tàn hại nói tàn hại, nhẹ nói nhẹ, nặng nói 

nặng. Đó là lời nói đúng hay lời Chánh ngữ. Người nói 
lời Chánh ngữ tự kiểm chứng được lời nói và chịu trách 
nhiệm lời phát ngôn của mình nên dù ở đâu và làm việc 
gì cũng được mọi người tin tưởng, giao thiệp, tiếp xúc, 
trao đổi, bàn bạc cùng nhau để đạt được thành công 
trong mọi lãnh vực.

Để làm cho chánh pháp vững trụ ở đời, hàng xuất gia 
phải đủ 10 đức tánh làm chỗ nương tựa yên ổn trong 
mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp như: Không sợ sệt làm 
ngăn chướng, trừ dứt phiền não hiểu biết rộng khiến 
người sanh tâm sâu lắng, tài biện thuyết vô ngại không 
ai qua được làm người nghe tin nhận, vào nhà người 
trong dáng khoan thai thanh thản, thuyết pháp giảng 
kinh nghĩa thú thâm diệu khiến thính chúng hâm mộ, 
phân biệt rõ các đạo để dẫn dắt người vào đạo, bố thí, 
cúng dường, giữ gìn phạm hạnh và khuyên người làm 
như vậy. Khiến người bỏ dữ theo lành đem bản thân làm 
gương mẫu, hiểu rõ các pháp Tứ Đế, 12 nhân duyên, Bát 
Chánh Đạo, sống an lạc trong pháp (hiện pháp lạc trú), 
cũng như người xuất gia phải nắm rõ hai qui tắc nằm 
lòng như chư Tổ đã dạy, cần phải vâng giữ đúng mới 
có thể giữ mình và giữ đạo. Hai qui tắc căn bản ấy là 
tướng đầu tròn và áo vuông như ta thường nghe câu: 
Viên đảnh phương bào hay phương phục.

1. Đầu tròn: Người xuất gia việc trước tiên là việc cạo bỏ 
râu tóc để dễ phân biệt khác với người đời. Người thế 
gian quý tiếc bộ râu, mái tóc, thì ngược lại người xuất 
gia tâm và hình khác tục để nối dõi dòng thánh; không 
thân cận với quan quyền, kẻ nhiều thế lực, người giàu 
sang.

2. Áo vuông là chiếc áo quê mùa thô sơ của Thầy Tăng 
mặc như người dân giả, để hòa đồng cùng với người 
lao động tay lấm chân bùn. Chiếc áo đơn sơ ấy (áo nhật 
bình) nơi cổ có chữ nhật mà các Sư Chú ở chùa hay mặc 
hằng ngày. Nói về Tăng có phân hai loại: Thanh Văn 
Tăng và Bồ Tát Tăng (theo phổ thông), còn một cách 
khác phân biệt ba loại Tăng: Bồ Tát Tăng, Thanh Văn 
Tăng và Phàm phu Tăng.

Phàm phu Tăng có 5 việc cần nên suy nghỉ như:

1. Dựa chế độ chính trị thuộc cơ chế công quyền do 
các đảng phải lãnh đạo quốc gia theo mỗi nhiệm kỳ 4 
năm phải qua kỳ tuyển cử bầu lại nhiệm kỳ mới, theo 
Hiến pháp qui định. Có thể đảng đối lập lên cầm quyền, 
không phải đảng đương quyền tiếp tục, lãnh đạo như 
các chế độ độc tài đảng trị áp dụng mô thức này; không 
có tự do dân chủ, nhân quyền, ngay cả không có tự do 
tôn giáo.

2. Thân cận giới cư sĩ nhờ cậy ra ngoài giới luật qui 
định như kết nghĩa thành cha mẹ nuôi, anh chị em theo 
thường tình thế gian nhằm mục đích lợi dưỡng, khiến 
người Phật tử đánh giá, coi thường chiếc áo nhà tu.
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3. Những kẻ có thế lực vừa có quyền hạn và thế dựa, 
cũng chỉ nhất thời. Khi chức tước bị thay thế, chỗ dựa bị 
lung lay liền mất chỗ không còn nhờ vả được nữa.

4. Không nương tựa Tăng đoàn tức đi ngược lại lời 
nguyện trước Tam Bảo và Hội đồng Giới Sư trong lễ thọ 
Đại giới Tỳ Kheo (Tỳ Kheo Ni), như qua tục ngữ: Hổ ly 
sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn.

5. Không nương theo pháp lữ tức là những huynh đệ 
đồng Sư hoặc khác Thầy, sống chung hay ở riêng, đều là 
những đạo bạn phải nên trân quý, duy trì, thì ngược lại 
không giữ câu: “Ăn cơm có canh, Tu hành có bạn”.

Đó là 5 việc người xuất gia phạm phải sớm làm cho 
chánh pháp tiêu vong. Ngoài ra 250 giới của Tỳ Kheo 
còn có 7 pháp dứt sự tranh cãi để giúp Tăng già hòa hợp:

1. Đáng cho làm phép dứt tranh cãi (hiện tiền Tỳ Ni) 
thời nên cho làm phép dứt sự tranh cãi.

2. Đáng cho làm phép nhớ nghĩ (ức niệm) Tỳ Ni thời 
nên cho làm phép ức niệm.

3. Đáng cho làm phép bất si thời nên cho làm phép bất 
si (không lầm, không lẫn lộn) Tỳ Ni dứt sự tranh cãi.

4. Đáng cho làm phép tự nói tội để trị thời nên cho làm 
phép tự nói tội để trị.

5. Đáng cho làm phép tìm tội tướng thời nên cho làm 
phép tìm tội tướng.

6. Đáng cho làm phép nhiều người tìm tội thời cho làm 
phép nhiều người tìm tội.

7. Đáng cho làm pháp sám hối như cỏ che đất (thảo phú 
địa) thời nên cho làm phép sám hối như cỏ che đất để 
dứt sự tranh cãi.

Bảy pháp dứt sự tranh cãi này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni mỗi nửa tháng tụng một lần trong lễ Bố tát (trưởng 
tịnh) trong Giới kinh chép ra. Lược giải ý nghĩa của mỗi 
pháp như sau: Pháp hiện tiền Tỳ Ni là có sự hiện diện 
của hai người hoặc hai nhóm người để giải quyết; ức 
niệm Tỳ ni tức sự tranh cãi đã lùi về quá khứ nay phải 
nhớ lại để giải quyết; pháp Bất si Tỳ ni là pháp sáng suốt 
không lầm lẫn (bất si), không cưỡng ép được đưa ra để 
mong dứt sự tranh cãi; pháp tự nói tội là người phạm tự 
nói rõ tội của mình cho Tăng đoàn theo đó sửa trị ngõ 
hầu dứt sự tranh cãi trong chúng; pháp tìm tội tướng 
(chỉ mới là tội lỗi chưa là tội ác) vốn vô hình, bây giờ 
tìm tội tướng thời cũng phải cố gắng tìm hầu trừ việc 
tranh cãi; pháp nhiều người tìm tội, vì chỉ một vài người 
do tính chủ quan cũng khó định tội danh, nên phải cần 
nhiều người tìm phăng ra đầu mối mới mong dứt tội; 
pháp như cỏ che đất (thảo phủ địa) rất phóng khoáng 
hay đẹp, hữu hiệu nên có thể châm chế, gia giảm với 
tâm lân mẫn của các Giới Sư khiến đôi bên tranh cãi 
hài hòa để kết lại đạo tình pháp lữ hầu xây dựng bản 

thân, Tăng đoàn, Giáo Hội và đạo pháp nói chung, cùng 
tâm niệm củng cố Tăng đoàn, Ngài A Na Luật (Anirud-
dha) đặt câu hỏi và mong Phật phân biệt rõ giữa Luật 
(Vinaya) Pháp (Dharma) và Phật pháp (Buddha-Dhar-
ma, teaching of Buddha). Đức Phật dạy rằng, nếu theo 
tham thời không có khả năng vô tham, theo không che 
dấu, không theo che dấu, theo đa dục không theo thiểu 
dục; theo tri túc không theo không tri túc; theo ác kiến 
không theo không ác kiến. Phật gạn hỏi lại và nhấn 
mạnh rằng, này A Na Luật đã phân biệt thế nào là phi 
pháp, phi luật (Tỳ ni), phi Phật pháp, như theo vô tham 
thời không theo tham; theo che dấu không theo không 
che dấu; theo thiểu dục không theo đa dục; theo tri túc 
(biết đủ) không theo không tri túc; theo không ác kiến 
không theo ác kiến.

Này A Na Luật, Thầy biết Pháp, biết Luật và biết Phật 
pháp, cũng như Ưu Ba Ly (Upali), Đại Ái Đạo (Kiều 
Đàm Di) Tỳ Kheo Ni (Mahàprajàpati) cũng hỏi như 
vậy. Pháp được Đức Phật dạy qua các Tôn giả mà hàng 
xuất gia thọ trì, khuyên các đồng phạm hạnh thọ trì, tôn 
trọng quí kính, tuân hành như luật dạy; cùng nhau thực 
hành 4 pháp: Tương thuận, tương giáo, tương kính, 
tương sám hay nói cách khác cùng hòa thuận, chỉ bảo 
nhau, kính trọng nhau và cùng sám hối, vì Tương ng-
hĩa là cùng nhau như tương thân, tương trợ mà cả đôi 
bên đều tôn trọng nhau. Lẽ cố nhiên, ta phải nhận phần 
trách nhiệm không thể đổ hết lỗi cho người khác được. 
Đó là cách xử sự đúng luật của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni 
theo phép hòa kính sống chung trong chúng như nước 
hòa với sữa thành một vậy.

Đời hay Đạo cũng đều y cứ theo luật qua các văn bản 
pháp quy làm chuẩn như Pháp chế, Nội quy, Luật pháp, 
Hiến pháp, Hiến chế, Hiến chương v.v…để điều hành 
mọi việc thông suốt và hiệu quả.

Qua luật Thập Tụng cho ta thấy rõ, Đức Phật chi ly chỉ 
rõ từng điều khoản, sự việc mà chúng đệ tử về sau cần 
phải ưu tư suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ Phật Pháp do 
công phu tu tập, cùng chí nguyện phụng sự chúng sanh, 
lấy giới luật làm mạng mạch của Phật Pháp hay giới luật 
còn thời đạo Phật còn; vì giới luật là phao nổi đưa người 
qua biển khổ sanh tử.

Sa môn Thích Bảo Lạc
Tự Viện Pháp Bảo Mồng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi

[1]Đại Ái Đạo là dì ruột Đức Phật, Ngài sanh 7 ngày thì 
Hoàng hậu Ma Gia mất, được dì mẫu nuôi nấng từ lúc nhỏ. 
Sau bà xuất gia hiệu là Kiều Đàm Di.
[2]Ưu Bà Ly là đệ tử hàng đầu của Đức Phật trì luật đệ nhất, 
cũng như A Nan là bậc đa văn số một vậy.
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- Thích Như Điển -

Hằng năm vào tháng 7 dương lịch tại Úc 
Châu mặc dầu đang là mùa Đông, nhưng 
vẫn gọi là tổ chức An Cư Kiết Hạ. Vì lẽ 

mùa Đông bên Úc là mùa Hè bên Á, Âu và Mỹ 
Châu. Thế giới có nhiều điều lạ như thế. Chỉ có 
ai hay đi chỗ nầy chỗ nọ mới biết được điều nầy. 
Ngược lại, ai đó chỉ muốn ở yên một chỗ, không 
quan tâm với thế giới chung quanh mình thì ít rõ 
biết về những gì đang xảy ra chung quanh mình. 
Ví dụ như ta đang ngồi cũng có nghĩa là ta đang 
di chuyển, nhưng vì lẽ quả đất quá lớn nên khi di 
chuyển chậm, chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta 
ngồi yên, nhưng trên thực tế không hẳn là như 
vậy. Điều nầy chúng ta cũng có thể suy nghĩ tiếp 
theo như sau: Chúng ta đang sống cũng có nghĩa là 
chúng ta dần đi đến chỗ chết, nhưng mấy ai ý niệm 
được điều nầy? Chính vì vậy nên Đức Phật tự ngàn 
xưa và chư Tổ Sư truyền thừa ngàn sau và ngàn sau 
nữa chư Tăng Ni vẫn luôn còn hành trì việc An Cư 
Kiết Hạ để thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức.

Trên nguyên tắc thì mỗi năm chư Tăng Ni phải 
An Cư Kiết Hạ trong vòng 90 ngày mới đủ pháp. 
Thế nhưng có nhiều nơi không thể thực hiện được 
việc nầy. Do vậy mà các Giáo Hội tại ngoại quốc 
ngày nay có nơi thực hiện An Cư trong vòng một 
tuần lễ, mười ngày, nửa tháng, một tháng hay cho 
đến 3 tháng. Tất cả đều tùy theo nhân duyên của 
trụ xứ ấy. Miễn sao lời Phật và chư Tổ Sư răn dạy, 
người xuất gia không xao lãng. Đó mới là công việc 
chính của: “Tác Như Lai sứ và hành Như Lai sự” 
là vậy. Người xuất gia nếu không phải làm công 
việc thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sanh 
thì không có việc gì để làm nữa cả. Trên cầu Phật 
Đạo có nghĩa là tự mình phải thúc liễm thân tâm, 
giữ gìn giới luật một cách miên viễn, mãi cho đến 
khi giác ngộ thành Phật mới thôi. Như vậy việc An 
Cư Kiết Hạ không thể thiếu được đối với người 
xuất gia. Việc bên dưới thì cứu độ chúng sanh. Đó 
là một nhiệm vụ thiêng liêng của người xuất gia 
không thể không thực hiện. Vì lẽ khi sinh sống, 
không thể nào thiếu sự hộ trì của Phật tử ở phương 
diện vật chất. Do vậy, người xuất gia phải cần tinh 
tấn siêng năng hơn, làm cho tinh thần của mình 
thăng tiến, vững mạnh. Có như vậy mới có thể 
giúp lại người tại gia tu tập, nhằm đền đáp lại một 

trong bốn ơn nặng mà người xuất gia vẫn đang thọ 
nhận hằng ngày. Nếu không có sự trợ duyên của 
người Cư Sĩ thuần thành thì người xuất gia cũng 
khó thành tựu bản hoài của mình được.
Chính vì sự quan trọng như vậy, nên người xuất gia 
không thể lơ đểnh trong việc hành trì. Trước khi 
thị tịch Niết Bàn, Đức Bổn Sư của chúng ta cũng 
đã căn dặn trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Di 
Giáo rằng: “Khi ta còn sống, ta là Thầy hướng dẫn 
các con. Khi ta viên tịch rồi, chính giới luật là Thầy 
của các con”. Đây là lời dạy sau cùng của Đức Phật 
đối với chúng xuất gia cả Nam lẫn Nữ, nên việc An 
Cư, Bố Tát tụng giới hằng năm và hằng nửa tháng 
vốn là những điều đã định theo luật tạng lâu nay, 
nên chúng ta thường thấy sau mùa Phật Đản đến 
Vu Lan là nơi nơi các chùa viện đều cử hành nghi 
lễ quan trọng nầy. Năm nay 2019 Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan tổ chức An Cư Kiết Hạ tại chùa 
Thiên Ấn, Sydney, nơi Thượng Tọa Thích Như 
Định Trụ Trì. Tuy việc xây dựng ngôi chùa trong 
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nhiều năm vẫn chưa hoàn thành 100%, nhưng với 
tấm lòng: Tiếp Tăng độ chúng để báo Phật ân đức, 
nên Thượng Tọa đã cùng tứ chúng bổn tự Thiên 
Ấn đứng ra lo việc trọng đại nầy. Hy vọng mọi việc 
do sự sắp đặt của Tam Bảo, thế nào thì việc An Cư 
nầy sẽ được thành tựu viên mãn.

Nhớ lại cách đây chừng 30 năm về trước. Chắc 
khoảng năm 1989, lúc ấy tôi có chuyến thăm viếng 
các trại tỵ nạn tại các nước ở Đông Nam Á Châu, 
trong đó có Phi Luật Tân. Trước khi đến thăm hai 
trại tỵ nạn và trại chuyển cư Palawan cũng như 
Pataan, tôi đã không biết một vị Thầy hay Phật 
tử nào đang ở trong hai trại nầy, ngoại trừ Soeur 
Pascal Tríu đang lo cho những người tỵ nạn Việt 
Nam qua Caritas tại Philippines. Soeur Pascal Lê 
Thị Tríu ngày nay không còn có mặt trên cuộc đời 
nầy nữa, nhưng những năm tháng từ sau năm 1975 
đến năm 2000 không ai ở Phi Luật Tân mà không 
biết đến tấm lòng độ lượng của Soeur cả. Khi tôi 
đến Manila, trước đó đã có liên lạc với Soeur qua 
thư từ, nên được Soeur đón về trung tâm Caritas 
để nghỉ lại qua đêm và những ngày sau là những 
ngày đi thăm các trại tỵ nạn tại đây. Khi tôi đến phi 
trường Manila, Soeur và một số người làm thiện 
nguyện tại Caritas ra phi trường để đón và ngày 
hôm sau chuẩn bị hành trang để bay đến trại tỵ nạn 
Palawan, nằm về hướng Nam của Manila.

Khi đến đó, tôi được gặp Thầy Như Định và Thầy 
Nhật Trí. Bây giờ một vị đã định cư ở Úc và một vị 
ở Hoa Kỳ. Nếu tôi nhớ không lầm thì chùa mà tôi ở 
tạm với hai Thầy trong trại tỵ nạn nầy là chùa Vạn 
Đức? Ban đêm nhìn lên mái nhà, thấy cả những 
vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Do vậy tôi cúng 
dường một ít tịnh tài để Ban Hộtrì Tam Bảo nơi 
đây mua tranh hay toll để lợp lại. Có một kỷ niệm 
đáng nhớ của ngày ấy như sau: Tôi đi dọc đường 
từ phi trường về trại tỵ nạn thấy người ta bán rau 
muống quá nhiều và điều mong ước của tôi là sẽ 
được dùng rau muống chấm với nước tương, vì xa 
quê từ năm 1972 đến năm 1989 cũng gần 20 năm ở 
Nhật Bản cũng như ở Đức, tôi ít được dịp thưởng 
thức những món rau quê hương nầy, nhưng Quý 
Thầy không tin tôi nên chỉ mua cải bắp thảo, su 
hào, cà rốt v.v… vốn là những loại đắc tiền tại trại 
tỵ nạn, nhưng với Âu Châu thì quá rẻ và tôi đã 
dùng những loại rau quả nầy thường xuyên rồi, 
nên mong mỏi được dùng rau muống. Đó cũng là 
lý do chính đáng, nhưng Quý Thầy đã chẳng thực 

hiện việc nầy, nên sau hai ngày ở đây, chính tôi ra 
chợ chở về một xe xích lô rau muống, Quý Thầy 
nhìn tôi cười khúc khích và tôi nói rằng khỏi cần 
đi chợ cũng không sao, Quý Thầy leo lên cây đu đủ 
trong vườn chùa bẻ xuống dùm tôi mấy quả để kho 
là đủ rồi, nhưng Thầy Như Định và Thầy Nhật Trí 
chỉ cười thôi. Riêng tôi phải nhờ người khác hái 
dùm mấy quả đu đủ nầy để dùng với tương chao, 
cũng ngon không kém gì những món chay tịnh 
khác.
Rồi có nhiều đêm giảng pháp cho đồng bào Phật 
tử ở nơi công cộng về, tôi được Quý Thầy và Phật 
tử đãi cho những món chay đặc biệt, nhưng với 
tôi, chỉ muốn tìm về cội nguồn bằng những món 
quê hương mà thôi; còn những món đặc biệt mà 
Phật tử cúng dường đó dành cho Quý Thầy. Tôi 
ở trong trại tỵ nạn một tuần lễ để thăm viếng và 
sau đó thì về lại Đức. Sau nầy có dịp sang Úc, tôi 
lại gặp Thầy Như Định nhiều lần, Thầy là người 
xuất thân từ Quảng Ngãi nên việc nông tang rất 
rành rẽ, ngay cả việc xây chùa Thiên Ấn trong hiện 
tại cũng chính do Thầy phác họa và tự trộn hồ, lót 
gạch, tô tường v.v… Quả là những điều đáng kính 
phục, mà điều ấy thì tôi đã không làm được, mặc 
dầu lúc nào cũng tự xưng rằng mình là nông dân 
của xứ Quảng.
Năm nay 2019, sau 30 năm ở Úc, Thầy Như Định 
làm Hóa Chủ của trường Hạ lần nầy, cốt làm nơi 
nương tựa cho tứ chúng trong những ngày An Cư 
Tu Học, chắc rằng Thượng Tọa Như Định cũng 
đã không quên ơn giáo dưỡng của Đại Lão Hòa 
Thượng Thọ Sơn tại quê hương Quảng Ngãi, với 
ngàn trùng xa cách, hay chùa Vạn Đức tại Palawan 
Phi Luật Tân ngày nào, mà chính hôm nay đây 
những gì Thượng Tọa đã cống hiến cả tâm lực và 
vật lực cho Giáo Hội nơi ngôi chùa Thiên Ấn tại 
Sydney Úc Châu lần nầy, cũng là một dấu ấn khó 
phai mờ trong tâm cảm của những người xuất gia 
cũng như tại gia, khi về nương tựa dưới bóng Phật 
Đài trong những ngày An Cư Kiết Hạ tại đây.
Cầu Phật gia hộ cho thượng Tọa và Đạo Tràng An 
Cư Kiết Hạ tại Thiên Ấn Tự năm nay luôn được sở 
cầu như nguyện.

Thích Như Điển,
Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác Hannover, 

Đức Quốc.
Viết xong ngày 20.6.2019 tại Tu Viện Viên Đức 

Ravensburg thuộc miền Nam nước Đức.
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Phải hết sức khó khăn, kể cả van xin, nài nỉ, 
khóc lóc, nhịn đói, đe dọa bỏ học và cuối 
cùng phải thật sự bỏ học [là điều Ba tôi ‘kiên 

quyết đòi hỏi’, tức là điểm yếu nhất của Cụ trong 
các quyết sách Cụ dùng để đối phó với yêu cầu xin 
đi tu rất mãnh liệt của tôi hồi 8 tuổi], tức là trốn vô 
chùa xin ngủ nhờ và ăn cơm ‘chực’, và không đến 
trường [lúc ấy là Tiểu học Công lập Nhơn An, do 
học xong Mẫu giáo ở trường Thầy Bé trong thôn 
Tân Long sớm quá, tôi phải chờ lâu mới đến lúc xin 
vào học Lớp 1 trong niên khóa 1961-62; và để đủ số 
tuổi hợp lệ, Cụ phải làm lại Khai Sinh cho tôi tăng 
thêm 1 tuổi, tức sinh 1956 mà ghi là 1955, tôi mới 
đủ tuổi được trường nhận vào Lớp 1 năm ấy)]. Đó 
là cách cuối cùng đủ sức mạnh để thuyết phục Ba 
tôi rằng, tôi rất nghiêm túc và quyết chí xin đi xuất 
gia cầu giải thoát, không phải “ham vui” mà đòi vô 
chùa như Ba nghĩ [chùa mà vui nỗi gì? Ở đời có em 
bé 8 tuổi nào quanh năm 365 ngày đều đặn tự thức 
dậy được lúc 3.15am để thỉnh Đại Hồng Chung từ 
3.30am đến 4am, rồi theo đại chúng bắt đầu công 
phu lúc 4am, mà cho đó là vui được sao?. Cuối 
cùng, cảm tạ Ba má đã hoan hỷ cho tôi ‘đi tu’[chi 
tiết còn dài, lúc khác mới kể hết] vào khoảng cuối 
tháng 11 của năm 1963. Tôi hăng hái xếp vài bộ đồ 
và ít tập vở, nhanh chóng từ giã song thân vội vã 
về chùa [chỉ cách nhà chừng 1200m nếu đi đường 
ruộng]. 

Nhưng không hiểu do đâu mà tôi phải tập sự đến 
gần 2 năm, mãi đến vía Quán Thế Âm 19/9 năm 
Ất Tỵ, hay 13/10/1965, khoảng một tháng sau khi 
thi đậu [khai giảng niên khóa mới], đã vào học Đệ 
Thất [lớp 6, cấp 2 thời sau nầy] trường Trung Học 
Công Lập An Nhơn mấy tuần, mới được Bổn sư 
làm lễ Thế độ cho tôi.

Cuộc đời tôi từ ấy hoàn toàn thay đổi hẳn.

Để kịp nộp bài nầy cho Ban Thực Hiện Kỷ Yếu 
Trường Hạ Thiên Ấn, kỳ 20 của GH Úc châu, dưới 
đây tôi chỉ ghi thật ngắn gọn các kỳ Giới Đàn và 
mùa An Cư tập trung [cả đại chúng an cư và tâm 
niệm an cư; như đại luật có cho phép- nếu trong 
hoàn cảnh quá đặc biệt, Tỳ kheo vẫn được tâm 
niệm an cư và tâm niệm tự tứ, và được lấy tuổi Hạ 

y như đi dự Hạ đại chúng] mà tôi được may mắn 
tham dự, kể từ dạo ấy cho đến nay. Xin hẹn lúc 
khác mới ghi đầy đủ hơn.

Qua bản lược thuật nầy, hy vọng độc giả có thể dễ 
dàng hình dung ra một vài tình trạng tu học của 
các Tăng Ni Việt Nam trong giai đoạn đúng nửa 
thế kỷ trước, kéo dài khoảng 55 năm, từ quốc nội 
cũng như ra hải ngoại.

-1968 Mậu Thân: Các Sư huynh Đồng Tu [sinh 
1940], Đồng Hạnh [1942] đều xuất gia đã hơn 10 
năm, nên được Bổn sư cho thọ Tam đàn tại Đại 
Giới Đàn Long Khánh [Quy Nhơn, tỉnh  Bình 
Định]. Riêng huynh Quảng Xả [1949 Kỷ Sửu] xuất 
gia trước tôi 2-3 năm, nên tuy đã đủ 20 tuổi ta, chỉ 
được Bổn sư cho thọ Sa Di. Riêng phần đám điệu 
chóp 4-5 đứa chúng tôi, theo tuổi sinh thì sàng 
sàng cùng lứa với nhau, từ 13/14 đến 15/16, không 
đứa nào được Thầy cho thọ Sa di. Chỉ riêng tôi xin 
được phép đạp xe 20km, chạy theo các sư huynh để 
tiễn chân, và phụ chở giúp các sư huynh ít đồ đoàn 
cá nhân, kịp nhập chúng Giới tử tại Tổ đình Long 
Khánh. Lần đầu được trông thấy cờ hoa, quyền 
môn, cổng chào, v.v… vô cùng rực rỡ, tôi thấy mà 
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phát ..thèm; nhưng biết mình chưa đến lúc, không 
dám đòi hỏi.

- 1969: Cuối niên khóa 1967-68 tôi học xong Đệ 
Ngũ, có nghe tin niên khóa 1968-69, tại Tu viện 
Nguyên Thiều [cách Hưng Long chừng 10km đi xe 
đạp], Tổng Vụ Giáo Dục của GHPGVNTN [theo 
kết quả thu xếp được với sự đồng thuận từ các vị 
Giám Viện của 15 Phật Học Viện & PH Ni Viện 
toàn quốc, đã] làm một cuộc ‘cách mạng giáo dục’, 
bằng cách dồn tất cả hơn 50 Tăng sinh học xong 
lớp 8 tại các tỉnh, hay từ nhiều PHV-PHNV khác 
nhau, cùng về trú xứ Tu viện Nguyên Thiều [đến 
đây được gọi là Phật Học Viện Trung Đẳng Phổ 
Thông], để được sống chung nội trú, tu và học lớp 
Đệ Tứ [từ lúc thành lập 1958 đến năm nầy, Nguyên 
Thiều chỉ được Tăng sinh gốc Bình Định và Phú 
Yên, nhiều lứa tuổi và nhiều trình độ khác nhau 
xin đến ở học; còn cùng lớp Đệ Tứ nầy, và cùng 
gốc xứ ‘nẫu” BĐ, ngoài chúng tôi chỉ có vài vị như 
Phước Minh, Đức Từ, v.v…là gốc BĐ. Số còn lại 
thuộc đủ vùng miền]. Trong năm học 1968-69 nầy, 
lần đầu tiên trong đời, quý Ngài Giác Ngộ, Đồng 
Thiện … cho Tăng sinh lớp 9 chúng tôi được nếm 
mùi An cư lần đầu tiên trong đời.

Chưa hết năm học tại Phật Học Viện Nguyên Thiều, 
tức khoảng hạ bán niên 1969, chúng tôi nhận được 
tin Tổ đình Thập Tháp sẽ mở Phật Học Viện Trung 
Đẳng Chuyên Khoa vào đầu năm 1970, và đang 
thu nhận danh sách cuộc thi tuyển vào cuối năm 
1969 [khai giảng đầu 1970]. Mừng quá, tuy học 
Phổ thông rất khá, nhưng từ ngày vào chùa, tôi chỉ 
mong ngóng một ngày được bỏ hẳn thế học, hay 
ngoại điển, để chỉ được chuyên ròng học nội điển: 
Kinh, Luật, Luận, Sử PG, v.v.. không thôi. Chờ mãi 
5 năm, nay mới có môi trường thuận lợi xảy ra…

Cũng may là Lớp 9 được GH phân công cho PHV 
Nguyên Thiều tại Tỉnh nhà lo nuôi dạy, nếu là tại 
tỉnh xa xôi, như nếu do PHV Phổ Đà Đà Nẵng, 
hay PHV Nguyên Hương Phan Thiết, v.v… cũng 
chưa chắc Bổn sư mình đã cho rời Tổ đình, rời tỉnh 
nhà đi xa sớm như vậy [còn nhỏ quá mà! Các Ngài 
luôn nghĩ về chúng tôi như vậy. Trong khi thực sự 
lúc 10-14 tuổi tôi đã đọc nát mấy trăm bộ truyện 
Tàu -tiệm Khai Trí cho thuê- và hàng trăm quyển 
về triết Đông Tây, học làm người, lịch sử thế giới, 
Krishnamurti, về các Ngài Long Thọ, La Thập của 
Trí Quang, hay Đạo Phật Hiện Đại Hóa của Nhất 

Hạnh…]. Là con mọt sách từ thuở 4-5 tuổi, lúc nào 
tôi cũng bị bệnh tham sách hành hạ khổ sở.
Thật tội cho rất nhiều điệu trong trạng tuổi của tôi, 
ở tại khá nhiều chùa khác trong tỉnh, trong thập 
niên 1960 mà tôi quen biết đều không được Bổn sư 
cho đi học xa, kể cả gần mà nếu phải rời chùa, dù 
cả là để học nội hay ngoại điển. Cả mấy chục năm, 
họ chỉ loay hoay tu hành, lao tác, học chút ít kinh 
tụng, nghi lễ … với Thầy mình, là hết [vì các vị 
Thầy của họ, thời tuổi trẻ trong các thập niên 1930-
40-50, cũng đâu mấy ai được Thầy cho đi học, nhất 
là cho đi học xa. Thế hệ các Ngài được Bổn sư hồi 
1930 đến 1950, khi họ mới được xuất gia, thông 
thường chỉ học sao để tụng được các bộ Kim Cang, 
Địa Tạng, Tam Bảo lượng tự, v.v… là đủ].
Do là PHV Phổ Thông, nên lớp Đệ Tứ tại PHV 
Nguyên Thiều, ngoài 26 giờ học đủ các môn như 
theo quy định của Bộ Giáo Dục [lớp 9 PHV Nguyên 
Thiều được ghi thành một lớp để lấy Học Bạ của 
Trường Trung Học Bồ Đề Nguyên Thiều ở Diêu 
Trì], chúng tôi chỉ được học mỗi tuần 8 giờ Nội 
điển, do các Ngài Bửu Quang, Giác Ngộ, Giác Lâm, 
Bửu Tịnh v.v… thay nhau dạy, mỗi vị một môn vài 
giờ/tuần. Đối với tôi, như vậy là hoàn toàn không 
đủ đáp ứng cho lòng thiết tha mong muốn chỉ được 
học toàn nội điển của tôi. Đứng nhìn tủ đựng Đại 
Chánh Tạng ở phòng khách PHV Nguyên Thiều 
mà tôi “thèm” muốn xỉu!! Tôi tự hỏi, đã đi tu, tại 
sao tôi còn phải học Toán, Lý, Hóa, Vạn Vật …làm 
gì chứ? Tu sỹ phải học để thi lấy bằng Trung Học, 
Tú Tài, Cử Nhân … để làm gì chứ ??
-1970: Do cố ý thi rớt [bằng cách làm thông suốt 
các câu hỏi của đề thi, nhưng chỉ xếp đem về trình 
Bổn sư; và xin tờ giấy thi khác, chỉ đề tên, để nộp 
giấy trắng …; rất hy vọng như vậy thì sẽ được PHV 
cho học lớp ‘dưới’, cùng với những bạn Sa di hay 
Điệu như mình; tự lý luận là nếu không nộp bài thi 
đã làm được khá thông suốt, thì sẽ khỏi bị PHV bắt 
học lớp trên, ngồi chung lớp với các sư huynh Tỳ 
kheo tại tổ đình mình, hay nhiều Thầy Trụ trì trẻ 
khác trong tỉnh, tuổi đã 30-40, v.v..] nên tôi được 
như ý nguyện: 2 tháng đầu được học chung lớp với 
các bạn ở cùng Liêu Sa Di: Đồng Liên, Đ. Hùng, 
Thị Quyên, Quảng Trừ, Đồng Lưu, Thị Ngọc, Thị 
Lương v.v… Nhưng mới qua tháng thứ 3 thì Thầy 
Giám Học [Ngài Đồng Từ] bắt tôi phải lên học ‘lớp 
trên’. Đời tu học tôi qua bước ngoặc lớn là do quyết 
định nầy.
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Mùa An cư 1970 tại Thập Tháp cho Tăng sinh do 
Ngài Giác Ngộ làm Thiền Chủ. Lúc nầy còn các 
Tăng sinh gốc Huệ Nghiêm, Hải Đức, được đưa ra 
Nguyên Thiều học Đệ Tứ nk 1968-69, nghe Thập 
Tháp có Chuyên Khoa, nên quyết bỏ Phổ Thông 
theo hệ CK nầy,

Dịp vía Quán Thế Âm 19/9 âl, hơn 20 Tăng sinh là 
Điệu & Sa di của PHV Phước Huệ, được Ban Giám 
Viện [Ngài Kế Châu là GV; Ngài Tâm Hoàn là Phó 
GV, Giám Luật của PHV là Bổn sư Phú Pháp tôi, 
Ngài Giác Tánh, húy Nguyên Lưu --có mỹ danh là 
Thầy Phật Vòi, chuyện rất ly kỳ, lúc khác sẽ kể rõ, 
tiếp nhận chức Trú trì Tổ đình Hưng Long từ Sư 
Ông Tâm Tịnh-Huệ Chiếu năm 1942--, là vị đã ban 
cho tôi, và cả gia đình: Má, Anh & Em, khi cùng 
xin quy y Tam Bảo khoảng năm 1960, pháp danh 
mở đầu là chữ Quảng] cho xe đưa đi Đà Nẵng thọ 
giới tại Đại Giới Đàn Vĩnh Gia. Tôi và Quảng Trừ, 
v.v… bạn tri kỷ mới kết tại Thập Tháp, đều thọ 
Sa Di dịp nầy. Các sư huynh Quảng Xả, Nguyên 
Quang v.v.. thọ Tỳ kheo.

ĐGĐ nầy do GH miền Vạn Hạnh tổ chức, rất long 
trọng, có thể nói là hàng đầu trong những GĐ mà 
các cấp GH tổ chức [từ khi thành lập 1964 đến 
1981, khi tạm gặp khó khăn vì thế quyền]: TLHT 
Thuyền Tôn [húy Trừng Thủy, hiệu Giác Nhiên] 
làm Đàn Đầu, sau nầy, 1972, Ngài là Đệ nhị Tăng 
Thống của GHPGVNTN chúng ta. Tôi quá may 
mắn vì được nhận giới thể từ Đức Tăng Thống Đệ 
nhị của GH.

-1971: An cư tại PHV Phước Huệ, Thập Tháp, được 
Ngài Giác Ngộ là Thiền Chủ, với tổng số chừng 50-
60 Tăng sinh.

-1972: An cư tại Tổ đình Linh Sơn, Vạn Giã [chùa 
cổ, thời 1940s do Bồ tát Thích Quảng Đức Trú 
trì], do Ngài Tịch Tràng [Bổn sư TT Thiện Hiền] 
Trụ trì. Ngài chuyên tu Tịnh Độ, rất từ bi thương 
chúng, rất sẵn sàng đón nhận chúng tôi, khoảng 10 
Tăng sinh từ Thập Tháp [được Ban Giám Viện tổ 
chức di chuyển hết Tăng sinh, chia làm 3-4 nhóm 
nhỏ, gởi nhiều nơi khác nhau, để tránh tai họa 
‘Mùa Hè Đỏ Lửa”]. Riêng tôi, còn được Ngài Tịch 
Tràng sai thay Ngài [các đệ tử lớn của Ngài đều làm 
việc hay ở xa] giao cho đứng lớp dạy Luật Trường 
Hàng chữ Nho cho gần 20 chúng của Linh Sơn [và 
các chùa quanh vùng gởi đến Linh Sơn, nhờ huấn 
luyện thiền môn quy củ, và xin học ít nhiều Kinh 

Luật] gồm cả mười mấy Điệu và 6-7 Sa di. Có mấy 
Sa di lớn tuổi hơn tôi.

Đây là kinh nghiệm đầu đời tôi phải đứng lớp dạy 
nội điển cho tu sĩ lúc 17 tuổi, mặc dù hồi 15 tuổi, 
Ngài Bổn sư đã giao tôi làm Cố Vấn Giáo Hạnh, 
do đó đã mấy năm trường tôi phải đứng lớp [là 
dưới tàn xoài, mót, vú sữa…trong vườn chùa] để 
dạy Giáo lý các cấp cho Huynh trưởng và Đoàn 
sinh của GĐPT Hưng Long, do Ngài mới thành lập 
giữa/cuối năm 1970. Quái lạ hồi đó làm gì tưởng 
tượng nổi là 48 năm sau, 2018-2019 tôi phải nhiều 
lần lên online groups để dạy Kinh Thắng Man, hay 
Duy Ma … cho Trại Vạn Hạnh Hải Ngoại, hay trại 
Bậc Lực hải ngoại, v.v..

- 1973: Giữa mùa An cư năm nầy, cũng còn học 
tại Thập Tháp, chúng tôi được Tổng Vụ Giáo Dục 
[TT Minh Châu là TV Trưởng], theo yêu cầu của 
PHV Phước Huệ chúng tôi, đã cho tổ chức thi tốt 
nghiệp Trung Đẳng Chuyên Khoa cấp I [thi tại 
trường Bồ Đề Quy Nhơn]. Có nhiều chuyện buồn 
vui qua kỳ thi nầy, hẹn lúc khác mới kể đủ. Thi 
xong, 6-7 huynh đệ Hưng Long tôi về lại chùa Tổ 
Hưng Long để …làm ruộng, làm vườn, và làm gì 
… sẽ tính tiếp.

-1974: Cuối tháng 10/1973, sau ĐGĐ Phước Huệ 
do PHV Trung Phần-Nha Trang tổ chức [chúng 
tôi vì chưa nghĩ đến, cũng chưa đủ tuổi, nên không 
tham dự] vào mùa Vía Quán Thế Âm 19/9âl, tôi 
được ‘thu xếp’ [Ngài Bổn sư Phú pháp HT Thích 
Giác Tánh của tôi, vừa ngồi ghế Yết Ma xà lê cho 
Giới đàn của PHV Hải Đức vừa xảy ra trước đó, 
viết thư giới thiệu tôi cho Ngài Đỗng Minh, có lẽ 
thế nào 2 Ngài cũng có bàn riêng trường hợp tôi—
và quyết định thế-: Mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp Thủ 
Khoa TĐCK mấy tháng trước, lẽ nào không tạo 
cho học tiếp; thế nào Ngài Đỗng cũng lo ngại việc 
liệu tôi có đủ sức theo đuổi với trình độ của Tăng 
sinh TĐ Chuyên Khoa cấp II do Ngài đào tạo 3-4 
năm qua không?] vô ngồi dự thính ké vài tháng 
cuối với lớp Trung Đẳng Chuyên Khoa cấp 2 sắp 
tốt nghiệp tại PHV nầy. 

Tuy nhiên, khi có kết quả thi tốt nghiệp, tôi được 
đậu Bình Thứ với mấy anh em Tăng sinh khác [chỉ 
mỗi thầy Bảo Quang đậu Bình]. 

Đông đảo quý Ngài Viện Hóa Đạo về làm lễ Khai 
Mạc và khai giảng năm I/4 Viện Cao Đẳng Chuyên 
Khoa thứ nhì toàn quốc [Cao Đẳng CK Huệ Ng-
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hiêm, Saigon, hình như khai giảng từ 1971; và cũng 
hình như lúc ấy chưa, hay chưa có mấy Tăng/Ni 
nào, đã được học và đậu TĐCK cấp I & II, nên CĐ 
Huệ Nghiêm chỉ tổ chức thi tuyển ngang những 
Tăng sinh nào tự nghĩ mình học Nội điển đã khá 
rồi; không như Cao Đẳng CK Hải Đức chúng tôi, 
là phải đậu TĐCK cấp 2 mới được chuyển qua học 
Cao Đẳng CKPH].

Mới vào niên khóa CĐCK vài tháng, sắp sửa vào 
mùa Phật Đản và mùa An cư 1974, Ngài Phó Giám 
Viện là TT Đỗng Minh gọi tôi, Quảng Ba là Sa di 
duy nhất trong lớp lên cốc, dạy tôi mau mau trở 
về Tổ đình để đảnh lễ 2 Ngài Bổn sư “xin thêm 2 
tuổi”, để đủ 20 [tôi sinh tháng 2 năm Bính Thân, 
tức 3/1956, đến ngày tấn đàn chỉ được 18 năm 3 
tháng, tuổi ta là 19] mà xin đi thọ Tỳ kheo tại ĐGĐ 
Khánh Anh [do GH Miền Khánh Anh tổ chức tại 
trường Bồ Đề Long Xuyên, Ngài TT Tắc Phước, 
là Chánh Đại Diện Miền, làm Đàn Chủ]. Sau khi 
xin tuổi xong, tôi bắt đầu lấy tuổi mới, sinh năm 
Ngọ 1954, tức vào tháng 5/1974, khi tấn đàn, tôi 
phải đủ 20 tuổi, để khi đối trước Ngài Giáo Thọ A 
xà lê, và khi đến trước Thập sư, khi vấn già nạn để 
tấn đàn thọ Cụ túc giới, quý Ngài hỏi “ tuổi đủ 20 
chưa?”, tôi phải tự tin và mạnh dạn nói là “Dạ, đủ”.

Tôi lại được may mắn đắc giới thể TK với HT Đàn 
Đầu Thích Thiện Hòa. Ngài tuy bán thế xuất gia, 
nhưng từ 1928 đến 1948, Ngài từng ra Thập Tháp-
Bình Định, rồi các lớp ở Tây Thiên-Tường Vân- 
Huế, lại trở vào Tổ đình Long Khánh Quy Nhơn 
1938-40 học thêm cũng với Quốc sư Phước Huệ 
khi Ngài nghỉ dạy ở Huế về nghỉ dưỡng ở Bình 
Định và được Sơn Môn Huế lập trường tại LK 
thỉnh Ngài đến dạy, lại ra Huế dự thính lớp Siêu 
Đẳng Báo Quốc và Kim Sơn Huế, và cuối cùng, khi 
các bạn cùng miền Nam đều trở về xứ, Ngài lặn lội 
ra miền Bắc nghiên cứu thêm về Luật, học thêm 
mấy năm nữa trước khi trở về miền Nam dựng 
nên hệ thống nhiều trường Phật Học, để đào tạo 
cả Tăng lẫn Ni toàn quốc vô cùng hiệu quả. Ngài 
Thiện Hòa phải là vị Cao Tăng đáng kính, công 
đức bậc nhất toàn miền Nam. Tại Đại Hội kỳ V của 
GH tháng 11/1974, tháng 11/1974, Ngài được suy 
tôn làm Phó Tăng Thống.

TT Tắc Phước thỉnh HT Thiện Hòa làm Đàn Đầu, 
và 2 Ngài Huệ Hưng và Huyền Vi làm Yết Ma & 
Giáo Thọ A xà lê. Quảng Trừ bạn tôi cùng đi thọ Tỳ 

kheo như tôi. Tôi may mắn đậu Thủ khoa Sa Di tại 
Đàn giới Khánh Anh tháng 5/1974 nầy.
-1975: Nha Trang đổi chủ cuối tháng 3/1975 [Đại 
tá Lý Bá Phẩm, Tỉnh trưởng, bỏ chạy trước 28/3]; 
ngày 28-29/3 Nha Trang không chủ, vì CS từ Ban 
Mê Thuộc hành quân xuống Nha Trang không kịp 
với tốc độ bỏ chạy của quân dân VNCH. Thầy trò 
Cao Đẳng Hải Đức, sau khi chuẩn bị bỏ chạy [dự 
trù: Nếu đồi Trại Thủy bị tấn công, như lần 1968, 
nên Viện phát sẵn cho anh em Sinh viên Tăng 
chúng tôi mỗi người 1 túi gạo-khoai sấy 5kg, đủ 
sống 10-15 ngày, và $5000; để ai nấy nếu cần sẽ tự 
bỏ chạy, tự sinh tồn, hồn ai nấy giữ, mạng ai nấy 
giữ; nếu còn sống thì khi tạm ngưng súng đạn nhớ 
tìm về với Viện]. May quá, do VNCH chạy nhanh 
quá, nên không súng nổ, chúng tôi khỏi chạy.
Thầy trò CĐ Hải Đức chúng tôi, sau khi nhận lệnh 
của Ủy Ban Quân Quản TP Nha Trang cấm hết 
cả mọi sinh hoạt dạy-học, đã lách luật bằng cách 
quay qua ‘dịch’ Kinh. Cũng nhân có đề nghị của 
Tổng Vụ Giáo Dục [giao Huệ Nghiêm dịch Trường 
A Hàm] Hải Đức đã dịch xong Trung A Hàm trong 
mùa An cư 1975 nầy. Tôi xin và được giao cho việc 
phiên dịch [hoàn tất cuối Hạ, trước Tự Tứ] từ 
Kinh 1 đến Kinh 50 trong tổng số 224 Kinh. Hình 
như Thầy Giác Viên cũng nhận 50 Kinh kế tiếp; số 
còn lại chia cho cả lớp, ít nhiều tùy tốc độ nhanh 
chậm từng người. Công trình dịch thuật đầu tay 
nầy, được Thầy Giám Học Tuệ Sỹ hiệu đính và chú 
thích tất cả bài dịch của Anh em Sinh viên Tăng Ni 
[CĐCK Hải Đức chúng tôi có 4-5 Sư cô học chính 
thức; ngoài ra, còn có vài chục Tăng Ni sinh không 
tốt nghiệp TĐCK cấp II học dự thính, luôn cả 
quý huynh Viên Thành, Đồng Hạnh, Quảng Trừ, 
Nguyên Quang, cả 4 đều tốt nghiệp TĐCK Cấp 
1 của PHV Phước Huệ hồi 1973], và Ngài Viện 
Trưởng Thiện Siêu duyệt lại và chứng nghĩa.
-1976: Cuối năm 1975, Tổ đình tôi, chính xác là 
Bổn sư tôi, TT Bửu Quang, cùng tất cả tử đệ từ 
Hải Đức về [riêng sư huynh Đồng Niệm, từ lâu đã 
rời TĐ đi Saigon học và nghe có làm Giám Thị và 
Giáo Thọ PHV Huỳnh Kim, Gia Định, và sư huynh 
Đồng Tu, thì sau chuyến đi An cư tại Linh Sơn Vạn 
Giã 1972, đã nhận làm Trụ trì chùa Vạn Đức, Chi 
Hội PG Vạn Ninh; còn lại là Đồng Hạnh, Quảng 
Xả, Quảng Ba, Quảng Trừ, Nguyên Quang v.v…] 
tổ chức Đại giới đàn Hưng Long [30/12/1975-
1/1/1976] thành công viên mãn, giúp khoảng 75 
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giới tử thọ Tỳ kheo, và 70 giới tử thọ Sa Di [đa 
số là chúng điệu còn sót lại của đợt “sóng thần” 
4/1975 càn quét làm cho 50-60% Tăng chúng trẻ 
Bình Định đã bỏ chùa về nhà, hay chạy mất; các Tổ 
đình Thập Tháp, Long Khánh và Thiên Bình có rất 
nhiều chúng thọ giới tại chùa tôi, v.v…].
Tháng 1/1976: Tôi mang hết hồ sơ 150 giới tử của 
Giới đàn Hưng Long đem nộp cho Tổng Vụ Tăng 
Sự [Ngài Hành Trụ được thỉnh làm TVT, nhưng 
tôi chỉ gặp đệ tử Ngài, Thầy Đồng Bổn, phụ tá 
cho Ngài, nhận hồ sơ]. Dịp nầy tôi gặp ĐĐ Liễu 
Minh, gốc Tổ đình Thiên Bình, là Giảng sư VHĐ 
và thường trụ tại Ấn Quang, rủ về nghỉ ở phòng 
riêng để Ngài tâm sự, trước thế tình mới, Ngài nói 
khá nhiều về chế độ mới.
Thầy tôi, Ngài Bửu Quang, quá hoan hỷ về Giới 
đàn, nên tiến lên tổ chức ngay mùa An cư 1976, 
phần cũng do có sẵn dàn đệ tử mới ở Viện Cao 
Đẳng Phật Học về, nên vừa Hưng Long chừng 10 
Thầy trò, lại cho thêm vài chục anh em vừa thọ Tỳ 
kheo 4 tháng trước đó, cùng hăng hái đến nhập 
chúng An cư tu học rất tinh tấn hài hòa trong 3 
tháng. Rất cảm động, rất ý nghĩa, rất thành công.
Tháng 9/1976, sau An Cư và Vu Lan, tôi và huynh 
Quảng Bình đi Vạn Giã, Nha Trang, Phan Thiết, và 
Saigon, có nhiều Phật sự khác nhau. Sau khi đến 
thăm Ngài Thiện Minh tại Trung Tâm Quảng Đức 
[tôi phải viết sau bài riêng về Ngài Thiện Minh, và 
những ký ức của tôi], tôi đến thăm quý Ngài Huyền 
Quang, Quảng Độ ở Viện Hóa Đạo, khi được giới 
thiệu, tôi đã nhận đi trông coi chùa Bửu Minh, thị 
xã Phú Bổn. Khi Thu xếp ở Hưng Long xong, tôi 
cùng 2 pháp đệ/hữu: Nguyên Tú, Viên Lý [riêng 
Đồng Tịnh thì chỉ đi xem thử; tôi cũng đã xin giúp 
Bổn sư, Ngài Kế Châu, đồng ý, nên cùng có tên trên 
giấy Bổ Nhiệm của Viện Hóa Đạo] để được cùng 
đi Phú Bổn, nhận điều hành GH Phú Bổn và trông 
coi chùa Giáo Hội Phú Bổn [các Thầy GH Phú Bổn 
di tản 3/1975 theo Quân đoàn II đã đi luôn không 
trở về nhiệm sở]. Chỉ 2 tuần sau 2 đệ NT-VL bị 
buộc rời Phú Bổn [trên đường về trong chuyến 
đi Saigon báo cáo Phật sự Phú Bổn lên Viện Hóa 
Đạo, cả 2 đã bị bắt tại chùa Bảo Tịnh, Phú Yên]. 
Tôi cố kiên trì không chịu đi, dù bị Công An đuổi 
đi, thì đến 15/2/1977, trước Tết Bính Thìn, tôi bị 
Công An Phú Bổn ra lệnh bắt, tuy không tội vạ 
gì trừ việc nhận chùa, coi chùa, bị đuổi mà không 
đi, nhưng đã làm tôi phải bị ngồi tù 37 tháng, đến 

14/2/1980, cũng trước Tết 2 ngày, mới được về với 
tờ giấy Lệnh Tạm Tha.
Nói vui, nếu tính 3 tháng là 1 Hạ, thì tôi đã “ngồi 
Hạ” 12 lần trong 36 tháng ấy.
-1977-1979: Ba mùa An cư 3 năm nầy, tôi lần lượt 
“nhập thất” trong các nhà tù của NNCS, chính xác 
là:
[a] Mùa An cư 1977 tôi ‘an cư’ trong biệt phòng 
Trại Giam Ghềnh Ráng, Quy Nhơn; tôi bị giải giao 
từ Phú Bổn ra Pleiku sau vài ngày giam tôi tại Công 
An Phú Bổn, và tôi tuyệt thực phản đối liên tiếp 3 
ngày
[b] Mùa An cư 1978, thì đang ở tại phòng 5, khu 
A, Trại Giam T20, Bà Chiểu, Gia Định, họ chuyển 
tôi từ Pleiku về Qui Nhơn 4/1977, và từ Qui Nhơn 
đến T20 tháng 10/1977.
[c] Riêng mùa An cư 1979, một nửa thời gian tôi ở 
Biệt Phòng Trại Ghềnh Ráng, được chuyển từ T20 
về đây tháng 10/1978, nửa còn lại, hay trước Vu 
Lan, họ chuyển tôi lên Trại Cải Tạo Lao Động, Cải 
Tạo Kim Sơn, quận An Lão, Bình Định.
- 1980: Tôi  chỉ xin An cư “bán thời” tại Tu viện 
Quảng Hương Già Lam, Gia Định. Nói bán thời, 
vì thứ Hai đến thứ Sáu tôi bận qua [công tác chính 
để được triệu hồi từ Hưng Long vào Già Lam] chú 
mục dò Đại Chính Tạng, để sưu tầm tài liệu cho 
Ban Biên Tập bộ Bách Khoa Từ Điển PGVN [do 
Ngài Trí Thủ khởi xướng, thành lập, giao 2 Thầy 
Lê Mạnh Thát và Tuệ Sỹ chủ biên, quý vị Nguyên 
Hồng, Trí Hải, Nguyên Giác, Như Minh, Quảng 
Ba, Thiện Tu, Nguyên Siêu, v.v.. thành viên Ban 
Biên Tập; nhóm nầy mới chưa xong chữ A, quay 
roneo được 2 tập, thì tan rã, vì những chính biến].
Tại mùa An cư 1980 nầy, tôi chỉ đi quá đường mỗi 
tuần trưa thứ Bảy và Chủ Nhật. Nhưng Sám hối, 
Bố tát… thì tham dự đầy đủ…Những năm ấy, 
khá nhiều chư Tăng quanh Saigon-Gia Định sáng 
Rằm-30 chạy xe máy về Bố tát chung với chúng an 
cư Già Lam
Cũng lại vào mùa Vía Quan Âm, Viện Hóa Đạo, 
sau khi các Miền không được, và không thể đủ điều 
kiện tài chánh để tự tổ chức Giới Đàn nữa, thì Viện 
đã đứng ra, nhưng tài chánh thì toàn nhờ âm đức 
Thầy Minh Phát, một chúng nhỏ của Ấn Quang, 
một tay lo liệu tài chánh cho cả 3 Giới đàn của Viện 
Hóa Đạo: Cuối 1975, cuối 1976, và tháng 10/1980. 



20

Ngài Trí Thủ [vốn năm 1974, đã cho tôi và Quảng 
Trừ, khi từ Hải Đức vô tạm ngụ Già Lam để tìm 
đường đi Long Xuyên thọ giới, đã cho 2 huynh đệ 
tôi quá giang xe riêng Ngài về ĐGĐ Khánh Anh; 
có lẽ Ngài tìm ra tôi là ai, ra sao, trong chuyến ngồi 
chung xe hơi gần ngày dài ấy], đầu năm đã viết thư 
tay ra Hưng Long triệu tôi vô Già Lam hợp tác quý 
Thầy làm Bách Khoa Từ Điển, nay lại dẫn tôi lên 
giới thiệu với Hội Đồng VHĐ đề cử làm Phó Thư 
Ký cho Giới Đàn của GH [lẽ ra là việc của Chánh 
Văn Phòng VHĐ, lúc ấy là Thầy Minh Nghị, mà 
ai cũng cho là 2 mang cho NNCS. Muốn hoàn tất 
trách nhiệm với khối lượng hồ sơ cho hơn 1500 
giới tử tại gia- xuất gia của GĐ Thiện Hòa nầy, tôi 
đã phải dọn lên Ấn Quang ở suốt gần 2 tháng], 
cùng với Chánh Thư Ký là Thầy Trí Quảng [trẻ nhất 
HĐ Viện lúc ấy, và hơn tôi chừng 10-13 tuổi hạ; 
mới vừa được đặc cách tấn phong TT đề cử chức 
TVT Thanh Niên thay cho các vị HĐV vượt biên 
hay bị tù], thực tế tôi làm hết 95% công việc hành 
chánh Giới đàn, 2 nữ đệ tử của Thầy Trí Quảng gởi 
qua Văn Phòng Giới Đàn chỉ giúp tôi đánh máy 
các danh sách…. Qua 2 Giới đàn Hưng Long & 
Ấn Quang, do tôi được giao lo hết về hành chánh, 
kiêm Quản Giới Tử Tỳ kheo cho GĐ Hưng Long 
[đến nay giới tử còn khá đông, riêng hải ngoại có 
quý HT Nguyên Tú, Viên Lý, Phước Nhơn …]. Ai 
cũng cho đây là GĐ lớn nhất của 3 GĐ mà VHĐ 
tổ chức sau 1975 nầy, qua đây tôi thu thập, học hỏi 
khá nhiều kinh nghiệm về tổ chức một Giới Đàn.
- 1981-1982: Mùa An cư 1981, chỉ mới 1 ngày sau 
khi kiết giới, tôi bị NNCS đuổi ra khỏi Già Lam 
[không biết lý do] và cưỡng bách phải về nguyên 
quán Bình Định [nơi tôi bỏ đi từ 5/1980; khi chưa 
hoàn tất bản án quản thúc tại địa phương 12 tháng 
sau khi tạm tha hồi 2/1980, coi như đã phạm pháp, 
chắc chắn nếu trở về sẽ bị gởi vô tù cải tạo 3-6-
9-12.v.v.. năm nữa]. Nên tôi phải lẩn tránh quanh 
Saigon-Gia Định, để tìm chỗ vượt biên. Coi như 
cho 1981, tôi an cư tại nơi mình trốn lánh. Tháng 
9/1981, tôi có chỗ đưa đi vượt biên với anh T.C., 
không may chuyến đi bị bể, cả 54 người đều vô tù, 
riêng 2 huynh đệ chúng tôi thì đến 10/2/1983 [hay 
28 tháng Chạp Nhâm Tuất; lại cũng là trước Tết 2 
ngày; trùng hợp kỳ lạ!!] mới được thả ra. Vậy là lại 
có thêm một mùa An cư nữa được tâm niệm trong 
tù, một nửa ở Trại Giam tỉnh tại thị xã Tân An, 
tỉnh Long An, nửa cuối đưa xuống Trại Cải Tạo 
Lao Động Mộc Hóa.

- 1983: Mùa An cư 1983, tôi chỉ xin tâm niệm An 
cư trên chùa Từ Bi, đảo Pulau Bidong, Malaysia. 
Có hiền đệ Minh Dung và pháp huynh Phước 
Thuận [cùng lên Bidong sau tôi 1 tháng] ở chung 
với tôi. Trên chuyến tàu thành công, rời Long Hải 
3/1983, 7 ngày sau đáp vô Kota Baru bắc Mã Lai, 
còn có thêm 2 huynh đệ Thanh Châu & Quảng 
Hữu cũng lên Bidong, nhưng sang Hoa kỳ ít lâu họ 
mất tung tích.
- 1984-1999: Trong 15 năm đầu đến Úc, tôi chỉ 
được An cư với Tăng đoàn [không đúng nghĩa 
lắm, vì chỉ kéo dài chừng 3-4 ngày, và không mấy 
khi đủ 10 Tỳ kheo] chừng 3-4 lần. Vì từ 6/1980 đến 
2/11/1983, lúc tôi đến Úc [và tiến hành thành lập 
chùa thứ 7 tại Canberra vào tháng 4/1984], Tổng 
Hội PGVN tại Úc lúc ấy rất thưa thớt, và mỗi tiểu 
bang chỉ có 1-2 chùa, đều còn đang tự gắng gượng 
đứng lên cho vững, ai cũng chỉ còn thuê, hay mới 
mua một căn nhà cũ kỹ, nhỏ bé để làm chùa tạm, 
lấy đâu ra nơi chỗ, địa sở, Tăng Ni… để An cư?? 
[1980: có 2 vị đến Úc [2 TT Phước Huệ & Huyền 
Tôn] , 1981: 2 ĐĐ Bảo Lạc & Nhật Tân, 1982: 1 
[TT Như Huệ]; 1983: 2 [chúng tôi và pháp đệ 
Phước Nhơn- Bảy chúng tôi lập 7 chùa PGVN đầu 
tiên trên đất Úc]. Trong những năm 1984/85 đến 
1992/93, trong danh nghĩa Tổng Hội, hay TV Vạn 
Hạnh, hay Pháp Hoa, Pháp Bảo, v.v… các chùa có 
bảo lãnh từ các trại tỵ nạn qua Úc chừng 70 vị Tăng 
Ni, đa số không quen biết, thấy xin thì cứ lãnh, nên 
kết quả 1-10 năm sau chỉ còn lại tu hành và hóa 
đạo chỉ chừng 10 vị: Như Định, Tịnh Minh, Thiện 
Đạt, Thiện Tâm, Như Thanh, Tâm Phương, Tâm 
Minh, Bổn Điền, Quảng Nghiêm, Huệ Khiết, v.v…
Trong những năm ở Hải ngoại, đến nay 7/2019 là 
gần 36 năm rưỡi [tôi ra đi vượt biên tháng 3/1983], 
tôi đã có những lần tham dự vào hơn 10 giới đàn 
khác nhau, trong nhiều vai trò, chức năng khác 
nhau:
- 1985: Được TT Thiện Trì [cựu chúng Thập 
Tháp và Học tăng Khóa Chuyên Khoa Đặc Biệt 
Linh Quang, 1969-1972; sau làm Giáo Thọ PHV 
Nguyên Hương Phan Thiết; vượt biên giữa mùa 
An cư 1980, ra đi từ Già Lam], 1985, đang làm 
TVT Tổng Vụ Tăng Sự của Tổng Hội PGVN Hoa 
Kỳ, Ngài Mãn Giác là Hội Chủ, nhận lệnh tổ chức 
ĐGĐ Đại Nguyện tại chùa Kim Quang, vùng Sac-
ramento CA. Do có quen biết tại Thập Tháp từ thời 
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Thầy vừa học xong khóa Linh Quang, trên đường 
đi phó nhiệm ở Nha Trang, Phan Thiết, có ghé về 
chùa Tổ Thập Tháp, nơi tôi đang học Trung Đẳng 
cách… nhàm chán, vì các môn học không vừa tầm 
với khả năng, có lần Ngài Giám Học tính gởi tôi vô 
thi tuyển Cao Đẳng Huệ Nghiêm, nhưng bị một 
cản trở lớn, nên ý ấy không thành. Pháp huynh 
Thiện Trì đã nhắn tôi rời Úc qua Cali phụ tá Thầy 
tổ chức Giới Đàn [quá nhỏ, vì chỉ gần 20 giới tử] 
nầy; vì đang lúc ấy tôi chưa có quốc tịch và thông 
hành Úc nên thủ tục đi Hoa kỳ cũng khá rắc rối. 
Có sự trợ giúp của Thầy Viên Lý, tôi đã hoàn thành 
tốt trách vụ nầy. Khi huynh Thiện Trì viên tịch, tôi 
có bay qua giúp tổ chức đám tang.

- 2000: Làm Tôn chứng ĐGĐ Liễu Không, do TT 
Phước Nhơn tổ chức tại chùa Phổ Quang, Perth, 
do Thầy khai sơn hồi 1983. Đàn nầy HT Trí Minh 
dẫn qua gần 10 đệ tử thọ Tỳ kheo, lớp nầy, năm 
nay, tại ĐGĐ Quán Thông ở chùa Viên Giác-Đức, 
đều đã được tấn phong Thượng Tọa.

- Giữa 1986-1999: Khoảng 4 lần làm Tôn chứng 
cho các Giới đàn quy mô nhỏ hơn tí, do các chùa 
Pháp Hoa [Adelaide, SA, do TT Như Huệ khai sơn 
1982] và Pháp Bảo [do TT Bảo Lạc, khai sơn năm 
1981 tại Sydney, NSW] để truyền giới cho các đệ tử 
của 2 chùa ấy; cũng có 5-7 đệ tử xuất gia của Vạn 
Hạnh là giới tử trong các Giới đàn ấy.

- Trong các năm 1990 và 2011: Tôi được thỉnh làm 
Tôn chứng cho 2 ĐGĐ Liễu Quán & ĐGĐ Thiện 
Minh, do chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp tổ chức, 
nhân 2 lần Khánh Thành chùa [lần sau là dịp đại 
trùng tu sau cuộc hỏa hoạn 2007 thiêu rụi Chánh 
điện].

- Giữa năm 2001, nhân Thầy Hạnh Nguyện, đệ tử 
HT Như Điển, khánh thành Trung Tâm Tu Học 
Viên Giác, ở Bodhgaya- India, có tổ chức Giới đàn 
Minh Hải, truyền giới cho khoảng 30 giới tử, có 4 
đệ tử tôi đến từ Vạn Hạnh-Australia. GĐ nầy thỉnh 
tôi làm Giáo Thọ a xà lê. 

-2003: Phối hợp với Tu viện Quảng Đức, Mel-
bourne, trong lần Khánh thành, và Lễ Suy Tôn Đệ 
Tứ Tăng Thống GHPGVNTN do GH quê nhà ủy 
thác, tháng 10/2003, Tu viện Vạn Hạnh tổ chức 
ĐGĐ Ananda-Giác Tánh, truyền các giới Tỳ kheo, 
Thức Xoa & Sa di cho 21 giới tử Úc và Việt. Có tổ 
chức 3 ngày dạy cho các giới tử học ôn về Giới Luật 
trước khi tấn đàn. Đây là chưa kể những lần Vạn 

Hạnh tổ chức các Đàn giới Phương trượng [luôn 
đủ Thập sư], truyền Thức Xoa, hay Sa di – Sa di ni, 
để thành toàn cho các giới tử của VH và các chùa 
khác tại Úc.

- Các năm 2008 & 2019: Các ĐGĐ Minh Giác & 
ĐGĐ Quán Thông, đều do Chùa Viên Giác, Han-
nover, Đức tổ chức, 2 lần đều được HT Như Điển 
thỉnh trong vai trò Giáo Thọ A xà lê cho đàn 2008 
& Tôn Chứng đàn 7/2019;

-2000-2019: Chỉ từ khi tái cấu trúc lại một GHP-
GVNTN mới tại Úc [nghĩa là GHPGVNTN cũ do 
đổi từ tên Tổng Hội PGVN-UĐL tại kỳ Đại Hội 
1987 ở Melbourne; qua đó, khó khăn lắm, tôi trong 
vai Trưởng Ban Tu Chính Nội Quy Tổng Hội, mới 
thuyết phục được đa số phiếu bầu từ giới Cư sĩ chấp 
thuận đề nghị đổi tên từ Tổng Hội sang Giáo Hội, 
vì lúc đó đa số chư Tăng, trừ tôi, đều ái ngại lấy tên 
GHPGVNTN sẽ bị báo chí Cần Lao đánh phá], hồi 
tháng 9/1999, tôi mới hả lòng vì mình có góp một 
bàn tay dựng nên cơ chế mới nầy: Giáo Hội PGVN 
Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL. Đến nay, có 
thể GH Úc hoan hỷ và mạnh dạn tường thuật rằng, 
ít gì, trong thế giới PGVN tỵ nạn và ly hương, đây 
là một GH có thực chất, có kỷ cương, có nề nếp, 
có tương kính, tương giáo tương sám, có tu học, 
có kết liên hành đại từ thiện cứu tế, ngay từ năm 
thành lập, đã đều đặn hàng năm mở những khóa 
An cư cho chư Tăng Ni và Khóa tu PPUC cho hàng 
Cư sĩ, v.v…

Như vậy, đến 2019, tôi có thể an tâm sơ kết, là đến 
mùa An cư năm nay 2019, tôi đã được hạnh phúc 
đứng bên cạnh Tăng đoàn PGVN Úc châu & được 
sinh hoạt trong một Giáo Hội, tuy không hoàn hảo, 
nhưng ngày càng vững chắc hơn, đông đảo hơn, 
với liên tục 20 kỳ an cư do GH kêu gọi & triệu tập. 
Tuy chỉ An cư 10 ngày, và mỗi năm đi một chùa 
khác nhau, tuy cũng chưa dễ có chùa nào đủ sức 
dung chứa thỏa đáng từ 60+ đến 70+ Tăng Ni và từ 
80 đến 150 Phật tử xin đến tùng Hạ [ngoại trừ số ít 
là Phật tử địa phương, đa số từ xa đến đạo tràng để 
tụng kinh, nghe pháp, hạnh phúc được sống trong 
bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh hòa hợp 
nhiệm mầu…] cho mỗi Kỳ Hạ của GH Úc. Nhưng 
ít nhất đến nay, đã có 7 chùa thành viên là đủ tầm 
vóc để cáng đáng tổ chức một Trường Hạ định kỳ 
hàng năm cho GH:

- Pháp Bảo, Minh Quang, Thiên Ấn: Sydney, NSW
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- Quảng Đức, Linh Sơn: Melobourne, VIC

- Vạn Hạnh: Canberra

- Pháp Hoa: Adelaide

Ngoài ra, cũng từ năm 2000, cho đến nay 2019, là 
được 14 kỳ [trừ các năm 2009, 2013, 2014 và 2018 
bị gián đoạn, riêng 2003 và 2012 thì Vạn Hạnh 
nhận tổ chức An Cư 10 ngày cho Giáo Hội trung 
ương] -Tu viện Vạn Hạnh đã tổ chức An cư Nội 
Viện cho Thầy Trò Tăng Ni chúng trong Viện. 
Những năm đầu, chỉ khéo dài 3 rồi 5 tuần, dần dà 
7 và hiện nay, từ 2012 đến nay, là kéo dài 9 tuần, 
hay 63 ngày, thừa hơn con số 49 ngày mà Luật tạng 
cho phép một Tỳ kheo phải cấm túc An cư để có 
được 1 tuổi hạ: Sau khi dự an cư đại chúng được 
tối thiểu 49 ngày [gọi là tâm niệm An cư, theo lý 
cũng nên được có 1 hạ, nếu như pháp để tác pháp 
tâm niệm thọ An cư, kiết giới vức, giải chế và tự 
tứ… thật đầy đủ và đúng nghi quỹ] chẳng qua đọc 
tới đọc lui cũng đã khá nhiều, chúng tôi chưa gặp 
được tấm nào, trang nào ghi rõ như thế.

Được biết, cuối năm nay, từ 27-31/12/2019, GH lại 
ủy thác Tu viện Vạn Hạnh tổ chức Khóa Phật Pháp 
Úc châu kỳ 19. Vạn Hạnh đã thuê được Capital 
Country Holiday Park, khá tốt. Và mùa An cư lần 
21, vào tháng 7/2020, cũng Tu viện Vạn Hạnh sẽ 
nhận tổ chức Trường Hạ 10 ngày cho Giáo Hội Úc.
Mời Phật tử tại 43 chùa thành viên của GH khắp 
Úc châu ghi danh tham dự Khóa Phật Pháp Úc 
Châu 19 nầy, thật đông đảo. Ban Tổ Chức có thể 
nhận đến 500 Học viên. Mong chư Tôn Đức Tăng 
Ni và quý Phật tử lưu tâm ghi tên tham dự.

Tỳ kheo già bệnh Đức Minh Thích Quảng Ba.
[khởi viết 5pm 14/7, viết xong 2am 15/7, tại thư 

phòng chùa Thiên Ấn.
Hiệu đính xong 9.30pm 15/7/2019]

[Dĩ nhiên bài viết còn rất nhiều chi tiết sơ sót và 
sai sót, và chi viết bằng trí nhớ, chứ không đủ 

điều kiện lục tìm tài liệu phố kiểm, vì trong thời 
hạn khá gấp gáp, tôi chỉ có thể viết và tự hiệu 

đính đến chừng ấy thôi. Mong quý Ngài và quý vị 
lượng thứ và hoan hỷ bổ chính cho] 



23

Mùa Kiết Hạ năm Mậu Tuất 2018, kỳ 
trưởng tịnh của chư Tăng Ni tại NSW và 
ACT có phiên họp tại Tu Viện Nguyên 

Thiều. Đại Tăng đã đồng thuận ủy nhiệm An Cư 
kỳ 20 năm 2019 của Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu 
do Chùa Thiên Ấn chịu trách nhiệm tổ chức.
Sau khi nhận trách nhiệm được giao phó, thân 
tâm tôi thơ thới lạ thường, chẳng khác nào như 
người bệnh ngặt được toát mồ hôi, như kẻ lạc loài 
trong đêm chợt gặp mục tiêu và ánh sáng, cũng 
như kẻ khốn cùng nay bỗng được của báu vô 
lượng… nhưng cũng lại lo toan nhiều nỗi...
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan được một vinh hạnh lớn 
lao vô cùng, là viên đá của tòa nhà Phật Giáo đã 
đặt trên xứ sở này từ thế kỷ trước. Bấy giờ chư 
Tôn Thiền Đức đạo cao đức trọng lần lượt hội tụ. 
Những vị tích cực như Hòa Thượng cựu Hội Chủ 
Thích Như Huệ, Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng 
Thích Huyền Tôn, và hiện thời dưới sự lãnh đạo 
của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, là vị thuyền 
trưởng mẫu mực lèo lái con thuyền Giáo Hội 
trong cơn sóng gió bão bùng; và một số những vị 
khác hoặc ẩn hoặc hiện, cùng nêu cao ngọn đuốc 
trí tuệ  làm cho con thuyền Giáo Hội ngày một 
thăng hoa. Chính các Ngài đem ánh sáng Giác 
Ngộ của Phật Đà truyền rải khắp mọi nơi.
Những thành viên trong Giáo Hội đã khéo hòa 
nhịp khúc “Tông Phong” thanh cao vi vút khắp 
chốn tòng lâm. An Cư Kiết Hạ trau dồi thân tâm 
thanh tịnh Tự Tứ Tăng Thời, Phật Hoan Hỷ Nhật. 
Tăng đoàn này làm rạng ngời Tông Phong Tổ Ấn.
Thế nên biết: Dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh 
thấm nhuần khắp nơi từ quốc nội đến hải ngoại.
Nhân pháp duyên thù thắng này, con thành kính 
đốt nén tâm hương dâng lên mười phương các 
Đấng Điều Ngự cùng Lịch Đại Tổ Sư, Khánh Tín, 
Khánh Anh thượng nhơn, mong quý Ngài Từ Bi 
chứng giám cho con; đồng thời soi tỏ lòng con 
khiến con sáng suốt trên tiến trình tu học, hầu 
khêu tỏ ngọn đèn Trí Tuệ mà các Ngài đã nhen 
nhúm từ lâu.
Đồng thành kính Tri Ân Chư Tôn Đức Tăng Ni 

đã trợ duyên đảm nhận các Ban ngành cho đến 
ngày khóa tu thành tựu viên mãn, cũng như các 
Thiện Tín Nam Nữ một lòng ủng hộ tịnh tài, công 
quả làm cho tâm Thầy phấn chấn, hy vọng được 
tổ chức kỳ sau.

“Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình
Chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở”

(Thiền Sư Thích Thanh Từ)
Lại nguyện Pháp Giới chúng sanh đồng triêm lợi 
lạc. Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp cùng 
nhau kết làm Bồ Đề quyến thuộc để hộ trì Chánh 
Pháp tồn tại mãi thế gian lợi lạc hữu tình.

Mùa An Cư Kỷ Hợi -2019-PL 2563
Hóa Chủ TK Thích Như Định
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Tỳ kheo Thích Nguyên Trực

Cuộc đời luôn vô thường và biến đổi, không có gì là 
vĩnh cữu, cũng chẳng có gì là trường tồn mãi mãi. 

Tâm vô thường, thân vô thường, thời gian vô thường,  
vật chất vô thường và… cuộc đời cũng là vô thường.

Bản chất của cuộc sống, của cõi luân hồi là vô thường. 
Chúng ta thường không ý thức được về điều này nên 
luôn mải mê với vô số ham muốn, tham vọng, hạnh 
phúc và khổ đau... để chúng cuốn trôi chúng ta qua hết 
tháng ngày như những dòng thác lũ. Hãy tạm dừng 
một chút trên hành trình vội vã của mình để lắng đọng 
tâm tư duy và quán niệm rằng trên đời này, chẳng có gì 
không thay đổi, chẳng có gì vĩnh viễn thường hằng, và 
hãy ý thức được kiếp người mong manh ngắn ngủi, để 
chúng ta biết trân trọng hơn và sử dụng cuộc đời mình 
có ý nghĩa hơn.

Nói một cách chung nhất, vô thường là tính chất căn 
bản của vạn pháp thế gian bao quát toàn bộ thân, tâm, 
cảnh. Sự thay đổi này luôn tiếp diễn không ngừng và 
dẫn chúng ta đến cái đích cuối cùng của đời người, đó 
là cái Chết - một hiện tướng rõ rệt nhất, lớn lao nhất và 
khốc liệt nhất của vô thường. Đây cũng là một đề mục 
lớn về vô thường mà chúng ta sẽ cùng suy niệm.

Hôm nay chúng ta suy nghĩ về vô thường. Giáo lý Phật 
tuy nhiều, nhưng chủ yếu nằm trong vô thường, nghĩa 
là vạn vật luôn thay đổi và con người là vô ngã, tức con 
người do tứ đại hợp thành, không có thật.

- Thân vô thường: Sinh, lão, bệnh, tử, tai nạn bất ngờ có 
thể xảy ra bất cứ lúc nào.

- Tâm vô thường: Lòng tin dễ lung lay, lý tưởng cũng 
dễ thay đổi.

- Thời gian vô thường: Đời người thật ngắn ngủi để rồi 
thoáng chốc hiểu ra một điều, được sống thanh thản 
hưởng trọn niềm yêu thương là điều quý giá.

- Vật chất vô thường: Khi sinh ra ta không có một đồng, 
khi lớn lên làm tất cả để kiếm ra tiền nhưng đến khi 
chết lại không có đồng nào đem theo.

- Đời vô thường: Sự sống thì có giới hạn

Nói đến vô thường, gần như tất cả mọi người đều cảm 
thấy muốn buông xuôi tất cả, vì vô thường thì nỗ lực 
làm gì cho mất công. Nghe vô thường, chúng ta cảm 
thấy cuộc đời có rồi không, luôn thay đổi từ khi con 
người sinh ra rồi già, bệnh, chết; nói cách khác, chúng 
ta chưa có trước khi xuất hiện trên cuộc đời và khi từ 
giã cuộc đời, chúng ta cũng là không. Vì vậy, một số 
người nói đạo Phật yếm thế - chán đời.

Như vậy chúng ta phải hiểu rõ “vô thường” là thay 
đổi luôn luôn, chuyển dịch luôn luôn, chuyển hóa, 
chuyển biến luôn luôn. Vạn vật vô thường nghĩa là 
vạn vật không bao giờ ở trong một trạng thái cố định 
và nhất định. Mặt trời, mặt trăng, trái đất di chuyển 
không ngừng, tạo ra ngày đêm không ngừng, tạo ra bốn 
mùa thay đổi không ngừng, nắng mưa không ngừng và 
vạn vật trên thế giới ngày nay cũng chuyển hóa không 
ngừng. Loài người trên thế giới này cũng chuyển hóa 
không ngừng từ trạng thái người rừng đến trạng thái 
người thị thành, từ trạng thái hoang dã đến trạng thái 
văn minh hiện đại.

Cuộc sống này có được sẽ có mất,
Có yêu thương sẽ có quên lãng,

Có hợp mặt rồi cũng có chia phôi.
Nói đến vô thường thì đa số người học Phật đều biết, 
đều hiểu: Thế gian vô thường, cõi đời tạm bợ. Song 
người cảm ngộ sâu, hiểu vô thường có nhiều chăng? 
Ứng dụng vào cuộc sống thế nào mới thiết thực? Đây 
mới là điều quan trọng.

“Vô thường” hiểu theo Phật giáo, là mọi sự trên đời 
luôn luôn biến đổi, có được rồi mất, không gì là mãi 
mãi. 

Biển vẫn lặng lờ trôi, từng cơn sóng nhấp nhô, rì rào, vỗ 
về bờ cát trắng đã cuốn đi biết bao hạt cát vào lòng bể 
khơi. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Sóng sẽ về đâu? Hạt 
cát còn hay mất giữa đại dương mênh mông? Còn điều 
gì lung linh mầu nhiệm bên trong lớp áo vô thường 
biến dịch.

Trong giáo lý vô thường và vô ngã mà Phật dạy để 
làm gì? Điều này có mục tiêu rõ ràng, Đức Phật nói vô 
thường và vô ngã để giúp chúng ta tận diệt khổ đau và 
đạt Niết bàn. Từ vô thường, chúng ta tìm cái thường 
còn, từ khổ đau, chúng ta tìm cái an lạc là Niết bàn có 
thường, lạc, ngã và tịnh.

Chúng ta chiêm nghiệm ý nghĩa vô thường mà Phật 
dạy thấy rõ sự thật rằng, vạn vật biến đổi, hay gọi là tiến 
hóa, từng thế hệ luôn phát triển. Đời sống từ Phật tại 
thế cho đến ngày nay, nếu không có tiến hóa thì con 
kiến vẫn là con kiến. Từ thời Phật giáo Nguyên thủy 
cho đến thời Phật giáo phát triển cũng nhờ vô thường, 
tức hoàn cảnh đổi khác mà chúng ta có nhận thức khác, 
là có sự tiến hóa về vật chất và tiến hóa về tâm linh. 
Tiến hóa vật chất là từ cuộc sống đơn sơ của người cổ 
đại đã tiến lên cuộc sống văn minh hiện đại. Tiến hóa 
tâm linh là người khổ đau tu Tứ thánh đế thì diệt được 
khổ đau và đắc quả Tu đà hoàn, cho đến quả A la hán, 
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Bích Chi Phật và thành tựu quả vị Phật. Nếu không có 
vô thường thì tất cả mọi việc nằm yên, không thay đổi. 
Nhờ vô thường, chúng ta tích cực hơn, vận dụng được 
sự phát triển, giúp cho đời sống thăng hoa và tiến hóa.

Cho nên trong Kinh Kim Cang có câu:
Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điển,
Ưng tác như thị quán.
Nghĩa:
Tất cả pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như sương cũng như chớp,
Phải nên quán như thế.
Sinh ly tử biệt, đời người ai cũng phải trải qua. Dù biết 
rõ điều ấy nhưng mấy ai hiểu, có những người sống nay, 
chết mai một cách bất ngờ, có những điều kỳ diệu khi 
ngỡ chia ly, tai họa; hóa ra lại chuyện dữ hóa lành… Bởi 
cuộc đời vô thường lắm.

Dẫu biết cuộc đời hữu hạn, sinh có hạn, tử bất kỳ, 
không ai tránh được, thế nhưng không khỏi xót xa, 
bàng hoàng. Có những người chúng ta mới nói chuyện 
cùng nhau cách đây dăm ba hôm, còn hẹn nhau gặp lại, 
thế mà bất chợt một ngày nghe tin họ không còn trên 
đời nữa. 

Trong cuộc sống thực tại của con người, sở dĩ mang đầy 
gánh nặng đau khổ là do mê lầm, chìm đắm chạy theo 
ngũ dục, thất tình mà mấy ai nhận thức được rằng :
Cuộc đời rồi chẳng còn chi
Ruộng vườn nhà cửa có gì của ta
Trắng tay lòng mẹ sinh ra
Một hơi vĩnh biệt cũng là tay không
Đó chính là quy luật muôn thuở của vũ trụ nhân sinh, 
là định luật nghìn đời không thể thay đổi. Chúng ta 
hãy nghe Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú Phẩm Vô 
thường thí dụ thứ 4 như sau:
Thường giả giai tận
Cao giả tất đọa
Hiệp hội hữu ly
Sanh giả hữu tử
Tạm dịch:
Có còn thì có mất
Rơi xuống bởi trèo cao
Hết hiệp rồi tới tan
Có sống là có chết
Cuộc sống và vạn vật quanh chúng ta, từng giờ từng 
phút luôn luôn biến đổi theo không gian và thời gian, 
không có gì tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là “Vô thường”, 
nghĩa là không có gì thường xuyên trường tồn mãi mãi. 
Đời là vô thường, sự sống có giới hạn thì phải chăng 

con người ta khi sống nên có một chút ý nghĩa. Ta ước 
mong gì? Ta muốn làm điều gì? Ta cần phải làm điều 
gì? Ta yêu thích điều gì? Ta không nên làm điều gì? Ta 
có biết mình đang muốn gì hay không?... Nếu cuộc đời 
cứ thế trôi qua vô nghĩa, liệu điều gì sẽ khiến chúng ta 
ân hận về sau?
“Ba cõi phù du mây thu bay.
Sinh tử khác nào vũ điệu say.
Chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe,
Trôi nhanh như thác đổ non ghềnh”.
Bài kệ trên trích từ Kinh Phổ Diệu có nghĩa là Tam giới 
vô thường và không bền vững. Cuộc sống trôi nhanh về 
phía cái chết, như điệu nhảy của vũ công, tia chớp trên 
bầu trời, hay dòng thác đổ, chúng liên tục chuyển động 
và biến đổi không ngừng dù chỉ trong giây lát. Hơn nữa, 
cảnh giới và giây phút cái chết đến chúng ta không thể 
biết trước được. Trong Kinh viết:“Đời người với bao 
khổ não vô thường hơn cả bong bóng nước trước gió. 
Vì vậy, phi thường thay nếu được thở ra, hít vào và 
được thức tỉnh sau cơn mê dài”.

Đức Phật là vị lương y độc tôn, đã từng thấy khổ đau 
trong nhân loại, thuyết ra chân lý đầu tiên (Khổ đế) để 
mọi người cùng nhận định, đồng thời chỉ ra lối thoát 
an toàn, đưa người đến chỗ thanh thoát, bình an. Đây 
là điểm then chốt chỉ thấy trong đạo Phật. Phật giáo dạy 
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con người rất thực tế, giản dị, dễ tiếp thu đối với các 
tướng ‘sanh trụ dị diệt’ để không kẹt trong thọ dụng, 
chấp thủ, ái nhiễm vì thiếu hiểu biết. Con người luôn 
bằng lòng với hiện tại, giải quyết quá khứ và xây dựng 
tương lai. Nhận thức được đời là chuỗi khổ đau, tất 
nhiên cần hiểu nguyên nhân khát ái đích thực mà loại 
bỏ. Thấy được nhân rồi, nỗ lực đều đặn, tiêu trừ gốc 
rễ, để quả sai lầm của các nghiệp nơi thân khẩu ý và 
những hoạt động tiếp theo không có điều kiện tái phát. 
Hạnh phúc, an lạc trong tầm tay con người, nếu vị ấy 
một lòng thẳng bước trên con đường trung đạo, hòa 
mình vào quy luật tự nhiên, sống tỉnh thức trong từng 
hơi thở, quán triệt các pháp vô thường, vô ngã, làm tươi 
mát mình trong hương vị giải thoát.Cho nên cần nhanh 
chóng tỉnh thức, tỏ ngộ cuộc đời do duyên, tất cả có ra 
đều phù du, không thực thể, giả tạm, mà không nên 
chấp. Ai lầm chấp, tưởng giả là chơn, sẽ chuốc nhiều 
phiền muộn, lo toan về sau. Một khi phiền não chất 
chồng, khó lấy lại được sự bình an. Lại nữa, ngoài cái 
giả của cuộc đời nên hiểu còn có cái thật nhưng mong 
manh, ngắn ngủi, chỉ nhất thời để con người có thể 
mượn giả thật này mà đóng góp, ghi lại, hay cống hiến 
cho đời, cho người những bài học, những tấm gương, 
những giá trị phụng sự cao cả.

Vô thường là một lẽ thật chung cho tất cả thế gian, 
không phải của riêng ai, không phải của người này mà 
không của người kia. Người học Phật quán sâu, thấy rõ 
điều ấy sẽ cởi mở được nhiều đau khổ trong cuộc sống. 
Trái lại, cứ tưởng nó là của ai, thuộc về người khác 
không dính dáng gì tới mình, khi nó đến bất ngờ chịu 
không nổi, sẽ bứt tóc, đập đầu, đấm ngực than khóc kêu 
trời! Bởi do không có chuẩn bị trước.

Vào thời Phật còn tại thế, lúc Ngài ở tịnh xá Kỳ Hoàn, 
có bà KISA-GOTAMI có đứa con yêu quý bỗng chết đi. 
Bà chưa bao giờ thấy cái chết nên khi người ta mang 
thây đứa bé đi thiêu, bà không cho, tưởng là nó còn 
sống. Bà bế thây chết bên hông, chạy từ nhà này tới nhà 
khác cầu thuốc cứu con. Có người hiểu, chỉ cho bà đến 
gặp Phật. Phật bảo bà:

- Người hãy đi tìm một lon hạt cải trắng (có chỗ nói 
một ít nhang) của nhà nào từ trước đến giờ chưa có ai 
chết đem về đây, ta sẽ chữa cho.

Bà đi khắp từ sáng đến chiều, hỏi nhà nào cũng có người 
thân chết. Cuối cùng mệt mỏi, bà chợt hiểu ra, người 
chết quá nhiều hơn người trong làng, không riêng con 
bà, không phải một mình bà chịu sự vô thường đó. Bà 
liền cảm thấy nhẹ bớt và đem thây con vào rừng, rồi trở 
về gặp Thế Tôn. Ngài hỏi:

- Ngươi có tìm được lon hạt cải trắng chăng?

Bà thưa:

- Bạch Thế Tôn, không. Làng nào cũng có người chết 

nhiều hơn người sống.

Nhân đó Phật dạy:

- Thật hão huyền, nếu ngươi cho rằng chỉ mình ngươi 
mất con. Ai cũng chịu ĐỊNH LUẬT BẤT BIẾN đó là: 
“Thần chết như một dòng nước lũ, cuốn trôi hết thảy 
mọi chúng sinh ra biển hoại diệt, trong khi đó, lòng 
tham đắm của họ vẫn chưa thỏa mãn”. Thế Tôn liền nói 
kệ:
Người tâm ý đắm say
Con cái và súc vật
Tử thần bắt người ấy
Như lụt trôi làng ngủ.
Ban đầu, bà Ki-sa tưởng như sự vô thường chỉ đến với 
mình, riêng một mình bà phải chịu, và đó cũng là việc 
bà không bao giờ nghĩ tới, mà bất ngờ như thế! Phật 
khéo léo giúp cho bà thức tỉnh, thấy rõ những người 
chung quanh cũng từng chịu chung cái khổ đó, đâu 
phải chỉ riêng bà, khiến bà tỉnh ngộ, chứng quả Tu đà 
hoàn. (Tích Truyện Pháp Cú)

Tổ Qui Sơn Linh Hựu đã nhắc trong bài Cảnh 
Sách:“Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng?”. nghĩa là,” 
đường phía trước mờ mờ mịt mịt chẳng biết đi về đâu?”. 
Thật là đau đớn! Thật là hoang mang! Do đó, mỗi người 
phải tận dụng hết thời gian quý báu đang có để học, để 
tu, để hành, tạo công đức lành giúp cho mình có được ít 
nhiều quả lành cho ngày ra đi. Trong khóa lễ buổi chiều 
ở chùa thường có bài kệ nhắc nhở vô thường:
Thị nhật dĩ quá
Mạng diệc tùy giảm
Như thiểu thủy ngư
Tư hữu hà lạc?
Đại chúng!
Đương cần tinh tấn
Như cứu đầu nhiên
Đản niệm vô thường
Thận vật phóng dật!
Dịch: 

Ngày nay lại đã qua rồi, Mạng căn huyết mạch lần hồi 
tiêu hao, Dường như cá cạn ở ao, Khổ thêm thì có, 
chút nào vui đâu?Cần tu tợ lửa cháy đầu, Đừng cho sái 
buổi như chầu đế vương, Thân này mỏng mảnh không 
thường, Sớm còn tối mất lo phương cứu mình.

Đó là chư Tổ nhắc nhở người tu, mỗi khi chiều đến, là 
một ngày đã trôi qua, tức mạng sống của mình cũng 
theo đó mà rút ngắn dần, trong khi đó công phu tu 
hành của mình thì sao? Có tiến được gì chưa? Phải tâm 
tâm niệm niệm ghi khắc thống thiết, khẩn cấp công 
phu không dám bê trễ, biếng lười, giống như lửa rớt 
trên đầu, phải phủi ngay không để chần chờ, hẹn kỳ, 
lần lựa.
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Thiền sư Y Am Quyền mỗi khi chiều xuống liền tự rơi 
nước mắt than:“Ngày hôm nay lại cũng chỉ thế ấy trôi 
qua suông, chưa biết ngày mai công phu của ta sẽ thế 
nào?”.Người xưa cũng có câu:“Lúc hoàng hôn xuống 
chớ tự hào cho ngày mai ta sẽ thức dậy như thường lệ!”.

Rõ lý vô thường càng thấy thời gian chúng ta hiện có 
mặt ở trên đời rất là quý báu, do đó phải biết quý tiếc 
nó, phải sống cho xứng đáng không để phí thời gian 
trôi qua suông, có hối hận ăn năn không kịp.

Từ thấy rõ lý vô thường, người học đạo ở trong đó mà 
vươn lên, tìm cách giải thoát, vượt ra và làm chủ trở lại 
tức là sống bình an trong vô thường. Không phải biết 
vô thường rồi ngồi khoanh tay chờ chết! Bởi vậy, Bồ tát 
biết vô thường mà cười hoài và luôn lăn mình trong đó 
để độ người. Vì thấy rõ mọi việc vô thường, thân này 
cũng tạm bợ, không có gì đáng kể!

Thiền sư Vạn Hạnh sắp tịch có bài kệ:
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
Nghĩa:
Thân như điện chớp có rồi không
Cây cỏ xuân tươi thu héo tàn.
Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi
Thịnh suy ngọn cỏ hạt sương đông.
Thiền sư thấy rõ thân này vô thường tạm bợ như ánh 
điện chớp. Cảnh vật cũng vậy, không có gì dừng trụ, 
kiên cố. Vậy thì sự thịnh suy ở đời cũng đâu có gì quan 
trọng? Thân còn không chắc chắn gì kia mà. Do đó, 
Thiền sư sống vững vàng trước mọi sự thịnh suy thay 
đổi của cuộc đời. Nghĩa là, các Ngài làm chủ trở lại 
trong vô thường.

Đa phần chúng ta thường hay đợi, đợi ngày kia, đợi 
năm này, đợi tháng nọ để hẹn lần, hẹn lựa mà không 
dành thời gian cho gia đình, cho những người thân của 
mình. Chúng ta mải chạy theo vật chất, chạy theo danh 
vọng, công việc, chúng ta dành tất cả đầu óc của chúng 
ta cho nó mà quên rằng trên đời này còn rất nhiều 
điều quan trọng, gia đình, bạn bè, anh em cần sự quan 
tâm của chúng ta, cần chúng ta dành thời gian cho họ. 
Mãi đến mai này rời thế giới, ta có mang theo được gì 
đâu, vậy mà chúng ta chấp nhận đánh đổi những yêu 
thương, đánh đổi sức khỏe, đánh đổi nhiều thứ chỉ để 
lấy tiền, nhà cao, cửa rộng, xe cộ kia, mai này chết đi có 
mang theo được gì?

Bao nhiêu người con đã phải hối hận rằng, con đã 
không về thăm cha, thăm mẹ, thăm gia đình anh em 
sớm hơn. Con đã mải chạy theo vật chất mà quên đi 
trách nhiệm của mình, quên đi đạo làm con, quên đi 
tình nghĩa anh em, bạn bè.

Bao nhiêu người đã phải hối hận vì ngày thường đã 
không nói tiếng yêu thương người thân mình, thậm chí 
không nói chuyện rồi đến một ngày nhìn họ bỏ ta đi thì 
bật khóc và ân hận.

Đã bao nhiêu người đã hối hận vì không biết tha thứ cho 
những người thân yêu, chỉ vì những điều nhỏ nhặt và 
giữ mãi trong lòng để không nói được câu yêu thương, 
cho đến ngày người thân mình rời khỏi thế gian rồi ôm 
khóc kể lể lúc này có ai nghe nữa đâu.

Đã bao nhiêu người đã chờ đợi dịp này, dịp khác rồi 
không còn dịp nào nữa. Khi đó hối hận rằng tôi đã 
không làm nó sớm hơn, tôi đã không nói nó sớm hơn…

Đã bao nhiêu người muốn mua món quà này hay món 
quà khác tặng cho người thân vì biết họ thích, nhưng 
đợi dịp này hay dịp khác rồi không còn một dịp nào 
nữa cả.

Hôm nay ngồi đây, ngày mai chưa chắc còn ngồi thế 
này; nhân duyên tốt lành hôm nay gặp được đâu dễ gặp 
lại lần thứ hai? Người xưa có câu: “Không thể tắm hai 
lần trong một dòng sông” thì tại sao mình lại phung phí 
thời gian vô ích?

Hôm nay còn khỏe mạnh, ngày mai đâu chắc được? 
Hoặc bệnh hoạn, suy yếu, tinh thần sẽ yếu đi, việc 
muốn làm cũng không làm được. Rồi bất chợt nhắm 
mắt ra đi, lấy gì bảo đảm ra đi an ổn? 

Cuộc sống vô thường lắm. Nếu có thể được, hãy yêu 
thương những người bên mình và chính bản thân mình 
nhiều hơn nữa…

Đức Phật dạy: “Cuộc đời này là vô thường, có sinh phải 
có tử” (hữu hình tất hữu hoại). Mạng sống con người 
theo thời gian đang đi dần vào cái chết, thế nhưng có 
mấy ai trong chúng ta ý thức được điều đó:
“Không mời tự đến, không đuổi tự đi
Đến như thế nào, đi như thế đó
Đến như gió, hợp tan như mây
Gió mây vô thường, vấn vương chi khổ”
Chúng ta sinh ra trên đời này không ai mời mà tự đến, 
cũng không ai đuổi mà tự đi, đến như thế nào đi như 
thế đó. Sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này như 
gió thoảng mây bay, vốn vô thường, giả tạm. Biết như 
vậy thì sự đến và đi không có gì phải bận tâm, phải đau 
khổ. Vô thường là quy luật của cuộc đời, luôn chuyển 
động theo hướng tốt hoặc xấu tùy thuộc vào nhận định 
của chúng ta. Và nếu không hiểu và sống hòa hợp với 
quy luật vô thường, chúng ta rất dễ khổ đau, thất vọng 
khi một điều gì đó mất đi, biến đổi đi hình dạng ban 
đầu của nó.

Trong kinh cũng dạy: Tri uyển tức ly. Nghĩa là nhận biết 
được cái uyển vọng, hão huyền rồi quyết phải từ bỏ để 
nó không ràng buộc mà kéo theo những hệ lụy.
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Khi ly được tức trí giác ngộ sẽ được lộ lên. Bởi vậy 
thường trạng thái buồn vui là do ý niệm sinh ra. Và 
chúng ta thường khổ bằng ý niệm, suy diễn bên trong 
hơn cái thực tế đang diễn ra bên ngoài. Tiền tài, danh 
lợi, địa vị, sắc đẹp cũng nằm trong quy luật của vô 
thường, thành bại được mất là quy luật. Trên đời này 
không có cái gì được mà không mất. Chính vì cưỡng 
cầu và không chấp nhận lấy sự vô thường nên đó là lý 
do chúng ta buồn vui, hạnh phúc thất bại…phiền não 
trước mọi thứ dẫu rằng đó là quy luật, là điều tất yếu 
không thể đổi thay được.

Cuộc sống vô thường dường như không ai đoán trước 
được điều gì. Mỗi ngày ta còn có mặt trên cuộc đời đã là 
một điều may mắn rồi. Mỗi sớm mai thức dậy cám ơn 
đời cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương cuộc đời 
này. Bởi vậy, chúng ta nên trân trọng mỗi khoảnh khắc 
trong đời. Mỗi phút giây qua đi chúng ta đều không 
lấy lại được, nếu như không biết trân trọng chúng ta 
sẽ phải hối hận cả đời không bao giờ tìm lại được. Tất 
cả mọi bệnh tật đều có khả năng chữa được, nhưng 
bệnh hối hận thì không có thuốc nào chữa được, vì thời 
gian có quay lại bao giờ đâu? Làm sao có thể tìm lại 
được khoảnh khắc đó. Vì vậy, hãy sống mỗi ngày như 
hôm nay là ngày cuối cùng để rồi chúng ta không phải 
hối hận bất cứ việc gì cả. Hãy yêu thương tất cả những 
người thân yêu chúng ta ngay khi có thể, vì không ai 
biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Nếu ngày mai ta lìa 
thế gian này ta không phải ân hận, hay mai này người 
thân chúng ta có rời xa chúng ta, chúng ta không ân 
hận vì đã sống trọn vẹn với tất cả yêu thương đong đầy 
từ trái tim dâng trọn cho những người thân của mình.

Hiểu được lý vô thường của vạn vật, chỉ mong mỗi 
người chúng ta cố gắng học hỏi và tu tập, đem tình yêu 
thương san sẻ với muôn loài bằng trái tim hiểu biết. 
Chúng ta đừng quá say mê, tham đắm vào cá nhân 
mình mà làm khổ luỵ cho nhau. Cuộc sống con người 
vốn vô thường, tạm bợ. Và chúng ta nên nhớ rằng, sau 
khi chết không phải là hết hay mất hẳn, mà chết chỉ là 
hình thức thay hình, đổi dạng mà thôi, rồi tùy theo ng-
hiệp báo tốt, xấu của mỗi người đã gieo tạo trong hiện 
tại, mà cho ra kết quả trong tương lai và mai sau.

Nếu biết trước ngày mai mình chết chúng ta sẽ chiêm 
nghiệm cuộc đời mình như thế nào? Hạnh phúc hay 
đau khổ. Tại sao hạnh phúc và vì sao đau khổ? Hạnh 
phúc khi ta dành trọn cả cuộc đời này làm nhiều điều 
phước lành mang lại niềm vui cho mọi người, đến lúc 
chết thì ta chẳng có điều gì hối tiếc. 

Vậy phải chăng con người ta khi sống trên đời nên suy 
niệm vô thường để sống có một chút ý nghĩa? Có ích 
cho đời, cho gia đình, cho xã hội.

Nằm nghe từng đốt xương rêm
Tay chân rủ rượi mắt tèm quáng hoa

Thân hay tâm nghiệm xem qua
Nóng ran như thể lửa va chạm kề

Một bộ phận có vấn đề
Toàn thể tín hiệu chuyền về trung tâm

Biết lo chửa trị tự thân
Tìm tòi xem kỷ nguyên nhân tức thì

Từ thân miệng ý thực thi
Ăn mặc, ngủ nghỉ, tính suy so lường

Ấy là mấy việc tầm thường
Như không gìn giữ họa vương cấp kỳ

Đông Tây chửa chạy ích chi
Liệu bề ngăn chặn trước khi chúng hành

Kiêng dè theo phép dưỡng sinh
Nhiều tham sân giận sống thành kém vui

Chi bằng trao đổi nụ cười
Mất còn thành bại trò đời trả vay

Khác nào như thể con quay
Xoay vòng lăn lóc đọa đày khổ lao

Người lam lũ, kẻ phú hào
Phước đức kết tụ ngôi sao đủ đầy
Căn nguyên quán chiếu trước sau

An nhiên tự tại tháng ngày thảnh thơi.

Thiền Lâm Pháp Bảo
Sydney ngày 26/02/2019

Sông Thu
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Mùa Kiết Hạ An cư lần thứ 20 của GH-
PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây 

Lan, năm nay được tổ chức tại chùa Thiên Ấn, 
Canley Vale thành phố Fairfield, tiểu bang 
NSW.
Đây cũng là dấu mốc một chặng đường 20 
năm trong quá trình hoằng pháp và tu học của 
GH
dành cho hàng xuất gia và tại gia.
Kiết hạ an cư đã được Đức Đạo Sư thiết chế 
cách đây hơn 26 thế kỷ. Vào thời Đức Thế Tôn
vừa mới thành đạo và lập Tăng đoàn đầu tiên 
tại vườn Nai sau thời pháp đầu tiên độ 5 anh 
em Ngài Kiều Trần Như.
Mục đích Kiết hạ An cư của Chư Tăng Ni được 
Đức Đạo Sư thiết chế để cho hàng đệ tử xuất
gia có một thời gian nhất định trong năm trải 
nghiệm đời sống tu tập của mỗi hành giả, tư 
duy
thiền quán một chặng đường 9 tháng hoằng 
pháp và tu tập, cùng sống chung với nhau 
trong một cộng trụ Tăng đoàn  thể hiện sự hòa 
kính trong tinh thần tương kính, tương sám. 
Đây cũng là một cơ hội tốt cho hàng xuất gia 
thể hiện đời sống lục hòa cộng trụ của người 
đệ tử Phật.
Pháp lục hòa là bài học cột trụ của người xuất 
gia được thể hiện qua 4 oai nghi: Đi, đứng,
nằm, ngồi. Muốn thấy rõ tính chất quan trọng 
không thể thiếu để thành tựu đạo hạnh của 
người xuất gia, mỗi hành giả tư duy thiền quán 
mới rõ được yếu tố cần thiết của pháp lục hòa, 
pháp này sẽ mang lại cho mỗi hành giả sự an 
lạc thảnh thơi trong quá trình tu học.
Pháp sáu điều hòa thuận gồm:
1. Thân hòa đồng trụ ( thân ở cùng ở với 
nhau):

Mỗi người sanh ra trong cuộc đời này, đều 
do những nghiệp lực, tập khí, nhân quả ở đời 
trước
đã tạo tác để hình thành một nhân cách. Do đó 
không ai giống ai, mặc dù hai người được sanh 
ra cùng cha mẹ, nhưng nhân quả nghiệp báo 
mỗi người mỗi khác nếu chúng ta không biết 
tu tập xả ly thì chắc chắn những sự va chạm 
giữa người và người không thể không xảy ra.
Muốn cho hoàn cảnh và cuộc sống giữa 2 
người được hòa thuận về đời sống, mỗi chúng 
ta biết
nhường nhau một chỗ ngồi, chỗ nằm. Có được 
như vậy thì cuộc sống mới có nghĩa.
2. Khẩu hòa vô tranh (lời nói yêu thương):
Lời nói rất là quan trọng trong đời sống của 
người đệ tử xuất gia và tại gia. Lời nói sẽ đem 
lại
hòa bình cho thế giới, lời nói sẽ đem lại sự bình 
an cho mọi người, lời nói sẽ đem lại sự yêu
thương và chính lời nói cũng là lưỡi dao cắt tất 
cả những yêu thương đưa đến hận thù, chia rẽ.
Do đó nhà Nho đã nói: Giữ gìn cái miệng của 
mình cũng giống như giữ cái miệng bình”.
Người đệ tử Phật đối với lời dạy của Ngài, 
chúng ta phải cố gắng tu tập, tư duy quán 
chiếu, làm
chủ thân, khẩu, ý của mình trước khi làm, 
trước khi nói. Để lời nói của mình khi nói và 
sau này
mình sẽ không ân hận vì người khác. Muốn 
vậy mỗi chúng ta phải thực hành chánh niệm 
để làm chủ được 3 nghiệp của mình.
3.Ý hòa đồng duyệt (Ý hòa cùng vui):
Cùng sống với nhau trong một môi trường tu 
tập, tâm chúng ta phải thư thái an vui, phải giữ
tâm hòa ái, yêu thương cùng hướng về một 
hướng, để tâm luôn an lạc. Lúc đó tâm hành 
giả sẽ
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thảnh thơi và tha thứ được những điều khó 
tha thứ. Yêu thương nhiều hơn những điều 
khó yêu
thương. Có được như vậy thì trong lòng mình 
luôn luôn nhẹ nhàng, nhìn đâu cũng thấy 
những
cánh hoa yêu thương nở rộ, Niết bàn hiện hữu 
trong chúng ta.
4. Giới hòa đồng tu (Cùng nhau giữ giới  tu 
tập):
Giới ở đây là những giới điều của Đức Phật 
dạy răn, để thể hiện đạo đức và đạo phong 
trong 4
oai nghi của hàng xuất gia. Giới và luật do Đức 
Đạo Sư tuyên thuyết là những lời giáo huấn để
chỉ rõ nguyên nhân, kết quả của nghiệp do 
mình tạo tác, giới luật không có tính quyền 
lực, không giáo quyền, không bắt buộc mà chỉ 
mang tính tỉnh thức và thấy rõ được tính nhân 
quả của sự tạo tác nơi mỗi tự thân của hành 
giả, nhằm nhắc nhở và giữ gìn.
Tác trì: Là kiến lập các giới trường và đạo 
tràng để thực thi giới pháp. Do đó trong luật 
bao gồm cả giới, trong giới hàm chứa luật. Là 
người đệ tử của Bậc Giác Ngộ, chúng ta phải 
luôn luôn thể hiện tâm từ bi đối với tha nhân, 
giúp đỡ nhau trong tinh thần hòa kính, an lạc 
đến với mọi người.
5. Kiến hòa đồng giải: ( Cùng chia sẻ hiểu 
biết cho nhau)
Trong tiến trình hành trì và chuyển hóa trong 
mỗi tự thân của hành giả, chúng ta phải chia 
sẻ sự
hiểu biết từ lỗi nơi mỗi cá nhân, cùng phân 
tích và tìm hiểu, cùng nhau tu học. Có vậy thì 
giá trị
đích thực trong sự kiến giải ấy sẽ đem đến lợi 
ích và trao truyền cho người khác cùng được
nhuần triêm lợi lạc.
6.  Lợi hòa cùng chia:
Trước khi Đức Đạo Sư xuất hiện trong đời, xã 
hội Ấn Độ là một XH giai cấp phân biệt giữa 

người và người, bắt nguồn từ truyền thống 
Giáo điều Bà La Môn, chính truyền thống này 
đã làm cho XH Ấn Độ ngày càng trì trệ không 
phát triển theo đà tiến của văn minh thông tin 
toàn cầu. Đây là một tảng băng quá vĩ đại khó 
mà đập vỡ, nó làm đà cản nền văn minh nhân 
loại không thể đến từng cá nhân nơi XH giai 
cấp này.
Đức Thế Tôn dạy 6 pháp hòa kính này như một 
bản văn cách mạng vĩ đại, để chận bớt những
bất công chia rẽ, gây đau khổ và chậm tiến cho 
nhân loại và chúng sanh. Ngài đã tuyên bố”
không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và 
giọt nước mắt cùng mặn”.
Là người đệ tử Phật, dù xuất gia hay tại gia, tất 
cả chúng ta phải thể hiện lòng thương yêu đến
mọi người, phải chia sẻ những điều khó chia sẻ 
được, để khuyến tấn an ủi, để cho mọi người,
mọi loài được an lạc và hạnh phúc. Đây chính 
là chất liệu cần thiết cho việc thực hiện niềm 
tin”
không có giai cấp” trong tinh thần đạo Phật.
Khóa kiết Hạ an cư lần thứ 20 của GH, năm 
nay 2019 không ngoài mục đích khuyến tấn 
Tăng Ni trong GH cùng trở về với nhau trong 
tinh thần “Lục hòa kính” để thể hiện đạo 
phong của bậc xuất trần Thượng Sĩ, nối gót 
chư Tổ Đức tiếp ngọn đèn tuệ mà Chư Phật 
Chư Tổ Sư đã
Truyền trao.
Hy vọng trong mỗi chúng ta thương yêu nhau 
nhiều hơn, tha thứ nhau những điều khó tha
thứ, yêu thương nhau những điều khó yêu 
thương. Được như vậy GH của chúng ta là con
thuyền vững mạnh để chuyển tải Phật Pháp 
đến với mọi người và tất cả chúng ta đang thực 
hiện nghĩa lục hòa mà Đức Đạo Sư đã dạy bảo.
Một buổi chiều mùa Đông tại trường Hạ Thiên 
Ấn lần thứ 20.

Thích Bổn Điền
13/7/2019
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Người xưa từng dạy: “Nhân thân nan đắc, Phật 
pháp nan văn, Thiện duyên nan ngộ, Phật quốc 
nan sanh”. Thật vậy, làm được thân người là một 

điều khó, làm người rồi, mà được nghe Phật pháp và tin 
theo Phật pháp mà tu học, để đãi lọc thân tâm, từ một 
người xấu trở thành tốt, từ phàm phu để trở thành bậc 
Thánh là cả một quá trình khó khăn, thiên nan, vạn nan.

 Có một lần đứng trên bục giảng, tôi cầm trái táo trên 
bàn thờ đưa lên và nói “Thưa quí vị, trái táo này hiện 
được dâng cúng Phật tại Tu Viện Quảng Đức, nhưng 
nếu chúng ta nhìn trái táo bằng con mắt của Thiền 
quán, nhìn bằng cái tâm và trái tim của một người Phật 
tử thì chúng ta phải niệm ơn và mang ơn không biết 
bao nhiêu người đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, và tất bật 
trên mọi nẻo đường, từ làng quê, ruộng đồng, núi đồi, 
nương rẫy, máy bay, tàu biển, nhà máy, hãng xưởng để 
làm ra trái táo này. Rồi từng hạt cơm của chúng ta ăn, 
từng chiếc áo che thân, từng đôi giày, cái mũ, từng viên 
thuốc, ống tiêm, và hàng ngàn phương tiện khác để 
phục vụ cho chúng ta được sống khỏe, an vui, thanh 
bình, hạnh phúc trên trái đất này. Thật đúng là trùng 
trùng duyên khởi theo giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm, 
“Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất”, “Một là tất 
cả, tất cả là một” mà các Khoa học gia của thế kỷ thứ 
20 đã nói ý này trong “Hiệu Ứng Cánh Bướm” là  “Một 
con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn bão lớn 
ở Texas”.

 Tôi dẫn chứng khái niệm và sơ khởi như vậy, để chúng 
ta cần phải có ý thức bảo vệ, nhất là môi trường thiên 
nhiên trong hiện tại, đã bị con người tàn phá một cách 
vô tội vạ. Cũng chỉ vì nhu cầu xa hoa vật chất lên đến 
tột đỉnh cao trào, nên hệ lụy tàn phá môi trường, rồi từ 
đó gây thêm không biết bao nhiêu thiên tai và bệnh tật.

 Sự thật phũ phàng là sự tồn tại của mỗi chúng ta chịu 
ảnh hưởng, tác động, hay vay mượn từ biết bao nhiêu 
nhân sinh và sự thể của vũ trụ, mà lăng kính của nhà 
Phật gọi là đầy đủ nhân duyên.

 Chúng ta có hột cải, hạt bông, củ giống, nhưng nếu 
chúng ta để trong kho cất kỹ đậy nắp kín, thì những 
hạt giống đó bị hư hoại, không sinh trưởng, nhưng 
nếu chúng ta đem hạt giống đó gieo xuống đất, rồi tưới 
nước, và cũng cần có ánh sáng mặt trời, có gió thoáng 
mát thì hạt giống đó mới nảy mầm, rồi thành cây xanh 
tươi tốt. Hạt giống là nhân, đất, nước, gió ánh sáng mặt 
trời, công sức chăm bón của con người là duyên tốt để 
đưa đến kết quả là hoa, trái.

 Rồi chúng tôi đơn cử thêm vài ví dụ nhân duyên tốt, và 
nhân duyên xấu. Nhân duyên tốt hay phước báo tốt của 
2 đứa bé cùng sinh ra cùng giờ, cùng ngày tại bệnh viện 

đó, nhưng hoàn cảnh gia đình của 2 đứa bé khác nhau: 
Một đứa bé có đầy đủ nhân duyên phước báo tốt được 
sanh ra trong một gia đình cha mẹ có đạo đức, nuôi dạy 
con cái lớn lên theo truyền thống gia phả lành mạnh 
đạo đức, thuần hòa chuẩn mực, học hành phẩm hạnh có 
thể đóng góp ích lợi cho xã hội. Còn đứa bé kia sanh vào 
một gia đình không hạnh phúc, cha thì rượu chè, mẹ thì 
cờ bạc, gia đình lúc nào cũng ăn ngang nói ngược, con 
cái mới lên 3 lên 7 là đã tự đi kiếm ăn. Tất cả những hiện 
tượng tốt xấu, giàu có, nghèo hèn mà chúng ta nhìn thấy 
trong xã hội và chung quanh đời sống của mỗi chúng 
ta, đều có sự liên quan đến đời sống kiếp trước và cả 
đời sống về sau của mỗi chúng ta, hay có liên quan đến 
đời sống của họ tộc tổ tiên ông bà cha mẹ. Có một lần 
tôi đàm đạo với HT Bổn Điền, Viện Chủ chùa Huyền 
Quang Sydney, chúng tôi nói về Nhân duyên, Quả báo 
và Phước Báo. HT hỏi tôi một câu: “Lâu nay nghe nói 
mà có bao giờ Thầy thấy ai sanh ra không có hậu môn 
chưa? Tôi nói có nghe người đời thường than oán “Cái 
thằng đó, gia đình ăn ở thất đức như vậy, mai mốt nó 
sanh con ra không có hậu môn.”  Sau đó HT nói cho tôi 
nghe chính Ngài thấy rõ ràng, có một gia đình nọ, sanh 
đứa con gái đầu lòng có 1 lổ tai. Người con trai thứ 2 
không có hậu môn. Thật tội nghiệp, rồi Ngài kể một vài 
nguyên nhân quả báo có liên quan… Nhưng rồi Ngài 
nói tại những người lớn gây tội, mà bắt những đứa con 
đời sau chịu quả như vậy thật là bất công.

 Tôi kể cho Ngài nghe ở làng tôi, có nhiều gia đình ngày 
xưa ruộng đất cò bay thẳng cánh, nhưng họ cho vay cắt 
cổ, ăn ở thất đức với những nông dân nghèo làm mướn, 
bây giờ tôi nhìn thấy con cháu của họ nghèo khổ, cơm 
không đủ ăn, áo không đủ mặc; ngược lại, những gia 
đình ngày xưa làm mướn, nhưng họ sống để cái đức nên 
con cái sau này ăn nên làm ra.

 Đây chỉ là bài viết ngắn cho Kỷ yếu An Cư, chúng tôi 
không thể phân tích nhiều về 2 chữ Nhân duyên và 
Phước báo. Chúng ta phải biết rằng trong cuộc sống này 
không có một cái gì đứng tách riêng biệt một mình mà 
nó đã, đang và sẽ ảnh hưởng, liên hệ  đến mọi thứ khác 
trên thế gian này.

 Nghĩ như vậy để chúng ta phải biết trân quý sự tương 
quan, nhân duyên để kết thành cái thân mạng này của 
chúng ta, để rồi chúng ta luôn luôn biết nhớ ơn, mang 
ơn và trả ơn cho muôn loài vạn vật.

 Viết đến đây tôi chạnh lòng nhớ đến tuần qua, tôi đi 
hộ niệm cho một Cụ Ông hơn 80 tuổi hấp hối tại nhà, 
người con trai thứ và người con dâu đến Tu Viện tha 
thiết thỉnh cầu Thầy đến  giúp trợ niệm cho người Cha 
sắp ra đi. Với lòng thành của anh đối với người cha già 
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sắp qua đời, tôi hối hả cùng anh lên xe. Xuống đến nhà, 
tôi bị hụt hẫng vài giây ban đầu khi nhìn thấy người phụ 
nữ trạc tuổi 60 và một người đàn ông cùng tuổi như vậy, 
họ đưa mắt nhìn tôi không một chút thiện cảm, và coi 
tôi như không có mặt, trong khi đó Cụ Bà cũng gần 80 
thì ríu rít chào tôi một cách khúm núm trân trọng.

 Thì ra, người con gái đầu trong nhà, lấy chồng theo đạo 
Tin Lành Cơ Đốc Giáo và theo đạo của chồng, trong khi 
gia phả 3 đời theo đạo Phật hay Đạo Lương thờ cúng 
Ông Ba Tổ Tiên. Ba ngày sau Tang lễ diễn ra, người con 
gái và 3 đứa cháu ngoại không bịt khăn tang, không đốt 
nhang tưởng niệm, không hề lạy Cha, Ông để tỏ lòng 
hiếu kính… Khi chúng tôi và ban hộ niệm tụng kinh, 
cúng cơm, họ đứng xa xa bên ngoài nhìn vào bàn Linh 
như những người xa lạ. Trong Tang lễ đó tôi ngẫm đến 
2 chữ tùy duyên, tùy phước của mọi nguời, tôi yên lặng 
chỉ lo giữ lòng thanh tịnh, mặc cho chuyện đời có nhiều 
chuyện mà mình không mấy vừa lòng. Nhắc đến đây 
tôi lại nhớ về hơn 30 năm trước, lúc đó tôi ở tuổi 33 và 
đang Trụ trì Chùa Quang Minh, cũng trong một lần tại 
Lễ tang ở nhà Quàn Nelson, Footscray, Cụ Bà qua đời có 
người em trai, vì thương chị ông ta đem 1 con heo quay 
lớn đặt nằm ngang trên bàn trước di ảnh Hương Linh, 
buộc lòng tôi phải đứng cúng Linh, phát tang cho cả 
gia đình, trước mặt tôi là 1 con heo quay nằm hả mồm, 
da ươm mỡ vàng rực. Cúng xong tôi chia sẻ vài lời, tôi 
nói: “Lẽ ra Thầy phải bảo gia đình đem con heo quay 
cất thì Thầy mới đứng đây cúng Linh, vì Thầy đứng đây 
cúng như vậy, quí vị quay phim chụp hình, rồi có nhiều 
người không hiểu nói rằng Ông Thầy Tâm Phương Trụ 
trì Chùa Quang Minh cúng mặn, cúng heo quay v.v…” 
Đại ý chia sẻ như vậy. Sau Tang lễ 1 tuần, người em trai 
coi lại cuộn băng Video, ông tức giận tự ái gì đó đứng 
vụt lên chửi xéo vài câu có xúc phạm đến đời sống tu 
hành và sự tụng kinh siêu độ. Trong đó có câu dặn dò: 
“Tao có chết thì đừng bao giờ mời mọc Thầy chùa kinh 
kệ gì cả” và có vài câu nặng hơn nữa, không may trong 
cơn tức và lòng tự ái cao độ ông lên máu và chết ngay 
sau đó, gia đình hoảng hốt kinh hoàng… rồi Tang lễ của 
ông cũng diễn ra âm thầm đơn giản.

Một câu chuyện khác liên quan đến “Niệm Ân” đến 
hai Đấng Sanh Thành cao cả của một người con. Cách 
đây hơn 3 năm, có một Ông cụ qua đời, Cụ ông sinh 
tiền trước kia là 1 sĩ quan cao cấp, gia đình trí thức mô 
phạm, gia đình Cụ rất tín tâm với Phật, định cư tại Úc 
rất sớm. Ông cụ có người con gái út đã từng học trường 
Đạo nên theo đạo Thiên Chúa và sau này đã trở thành 
Sơ nhà dòng, học thức cao rộng.

Khi ông cụ qua đời, mặc dù trong nhà có nhiều người 
lớn con trai con gái, dâu rể, cháu chắc đề huề, nhưng Sơ 
vẫn là người mà gia đình luôn quý mến. Sơ đại diện gia 
đình đến Tu Viện Quảng Đức quỳ thưa thỉnh tôi sắp 
xếp lo Tang lễ cho người Cha được chu đáo nhất theo 

truyền thống và niềm tin Phật Giáo của Cha. Sơ kể cho 
tôi nghe là Sơ thưa với Nhà Dòng Ban Giám Mục là “Ba 
Mẹ con có niềm tin Phật bất diệt, nên việc chúng con 
phải làm là thành tâm thỉnh Thầy siêu độ cho Ba chúng 
con”. Suốt trong Tang Lễ và 7 Thất tại Tu Viện Quảng 
Đức, Sơ lúc nào cũng có mặt kính cẩn tụng kinh theo 
đại chúng Phật tử hằng tuần để tỏ lòng hiếu kính đến 
đấng sanh thành dưỡng dục Sơ thành người, Sơ hướng 
dẫn những người trong gia đình vẫn còn niềm tin với 
Phật với tổ tiên ông bà họ tộc, phải luôn giữ tâm chánh 
tín để báo đền trong muôn một của người con trong gia 
đình, tùy hoàn cảnh.

Tôi đã kể ra đây vài mẩu chuyện đơn cử như vậy, để quý 
vị nhận xét… Trong đời sống này chúng ta đã gặp rất 
nhiều người Đạo theo nửa chừng, hiểu lõm bõm, niềm 
tin không vững, cực đoan không có cơ sở vững chắc… 
Lòng hiếu kính với 2 đấng sanh thành đã cưu mang cả 
quãng đời thơ ấu cho đến khi bước chân vào đời cho 
những đứa con của Cha, của mẹ, mà ngày Cha Mẹ nằm 
xuống, cũng chỉ vì Đạo theo nửa chừng mà 1 lạy cũng 
không, 1 nén nhang cũng không. Thật tiếc lắm thay!

Chúng ta hãy đọc vài dòng thơ dưới đây trong hàng 
ngàn câu thơ nói về Ân Nghĩa sanh thành dưỡng dục 
của cha mẹ, để rồi tất cả chúng ta cần phải luôn khắc ghi 
Niệm Ân và Nhớ Ân.
Con nuôi dưỡng tình thương không bờ bến.
Con là người được cha mẹ ân ban.
 Cha muôn thuở vầng dương soi sáng
Độ lượng gian lao không ngại khó.
Mẹ nghìn đời dòng suối ngọt ngào
Bao dung tận tụy chẳng hề than.
 Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Qua bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ, sự có mặt và 
tồn tại của mỗi chúng ta đều cần vay mượn nên phải 
biết Niệm Ân nhớ ân hàng trăm ngàn phương diện 
chung quanh liên quan đến cuộc sống của chúng ta. 

Làm con người có mặt trên trái đất này, chúng ta phải 
mang ơn, trả ơn cho Quốc gia thủy thổ nơi cưu mang 
chúng ta. Chúng ta phải biết mang ơn, nhớ ơn Cha mẹ, 
Thầy Tổ tác thành và dạy dỗ chúng ta nên người. Nếu 
là tu sĩ chúng ta phải biết mang ơn, những người thiện 
nam, tín nữ, bạn thiện tri thức và tất cả mọi người trực 
tiếp hay gián tiếp giúp đỡ cho chúng ta những phương 
tiện thăng tiến trên con đường phụng sự. Sống biết niệm 
ơn, mang ơn và trả ơn, biết sống vì yêu thương tôn trọng 
người khác, như lời thơ của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh:

“Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không”.

Nam Mô A Di Đà Phật
Sydney, Thiên Ấn Tự Mùa An Cư 2019

TK.Thích Tâm Phương
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Mùa An Cư của Giáo Hội năm nay được 
tổ chức tại Chùa Thiên Ấn, vùng Canley 
Vale, NSW, cách trung tâm thành phố 

Sydney khoảng 30 phút lái xe, chùa do TT Thích 
Như Định khai sơn vào năm 1992, là một ngôi chùa 
nhỏ theo lối “cải gia vi tự” để sinh hoạt tạm. Đến 
đầu năm 2013, TT Như Định chính thức khởi công 
xây dựng Chánh điện Chùa Thiên Ấn (dài 36m, 
ngang 14m), Tăng xá (gồm 2 tầng, dài 32m, ngang 
9m), dự kiến công trình xây dựng này sẽ hoàn tất 
vào năm 2020.

Lúc đầu, đơn vị Tự Viện Pháp Bảo (TT Phổ Huân) 
phát tâm đảm nhận trách nhiệm lo cho mùa An 
Cư năm nay, nhưng việc xây dựng Thiền Lâm Pháp 
Bảo không kịp,  nên cuối cùng đơn vị Chùa Thiên 
Ấn phải phát tâm thay thế. Mặc dù công trình xây 
dựng chưa hoàn tất, nhưng TT Hóa Chủ Thích 
Như Định vẫn mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm 
khó khăn này. Quả thật công đức phát tâm hộ trì 
Chánh pháp của TT Như Định không có bút mực, 
ngôn từ nào có thể chuyển tải cho hết được.

TT Như Định là người con của Quảng Ngãi, xuất 
gia từ nhỏ ở Chùa Thiên Ấn, bên dòng sông thơ 
mộng Trà Khúc. Thầy Như Định có duyên với Tổ 
Sư Thiền và có nhiều tâm đắc về pháp môn này, 
bản thân người viết bài này rất thích hầu chuyện 
với Thầy vì được Thầy kể lại những giai thoại nhà 
Thiền cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn. Người viết thật 
khâm phục về trí nhớ dai của Thầy. Thầy Như Định 
từng rủ người viết học thuộc lòng Kinh Pháp Hoa, 
nhưng tôi từ chối vì “ngã bất kham năng”, và chỉ 
chọn option dễ nhất để đua với Ngài, là đọc một 
mạch thuộc lòng mục lục 28 phẩm Kinh Pháp Hoa, 
và sau đó 2 Thầy trò chọn một option khác khó 
nuốt hơn Kinh Pháp Hoa là thi đua thuộc nằm lòng 
bộ truyện dài “Đường Xưa Mây Trắng” của Sư Ông 
Làng Mai. Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó hai 
Thầy trò sẽ phô diễn trí nhớ để cống hiến với đại 
chúng về bộ truyện này.

Nói về TT Như Định là nói đến Chùa Thiên Ấn ở 
Sydney, mà nói đến Chùa Thiên Ấn ở Sydney là nhớ 
đến Chùa Thiên Ấn ở Quảng Ngãi. Cổ đức từng 
nói: “Mộc tùng căn trưởng, thủy tự nguyên lưu”, 

- Thích Nguyên Tạng -

ThưThưThưThượnợnợợnggg gg Tọa HHóHóHóHH a a ChChChCChChChhủủủủủ ThThThThíThíThTh chhhchh NNNNNNNhưhưưưưưưưưưư ĐĐĐĐĐĐĐĐịnịnịnnị hhhhhh &&&& &&&&&& tátátátátátátt cccc cc gigigigiảảảả,ảả ThThThượợợợượợợngnnnnn  Tọaọa ThThícíccccccccccchh hhhhhh h h h hhhh NNgNggNggNNNN uuuuyu ênn Tạnngg
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nghĩa rằng: “Cây có cội mới đâm chồi nẩy lộc, nước 
có nguồn mới chảy khắp rạch sông”. Rõ ràng, nếu 
không có Chùa Thiên Ấn ở Quảng Ngãi thì mãi mãi 
sẽ không có Chùa Thiên Ấn ở Sydney.

Quảng Ngãi, nơi Thầy Như Định chào đời, và hình 
ảnh ngôi chùa Thiên Ấn đã ăn sâu vào con tim, khối 
óc và hơi thở của Thầy ấy, nên khi sang Úc định 
cư, ra lập chùa mới, Thầy đã lạy Tổ xin dùng tôn 
hiệu Thiên Ấn ở quê nhà Quảng Ngãi để đặt tên 
cho ngôi chùa của Thầy ở Úc, để lưu giữ toàn bộ ký 
ức một thời về ngôi Tổ đình này.

Tổ đình Thiên Ấn tọa lạc trên đỉnh núi Thiên Ấn, 
thuộc xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, cách sông Trà 
Khúc và tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3 km. Chùa Thiên 
Ấn do Thiền sư Pháp Hóa khai sơn vào khoảng năm 
1694 (cuối thế kỷ XVII). Ngài tên là Lê Diệt, người 
Phúc Kiến, hiệu là Minh Hải Phật Bảo, sinh năm 
1670, đã Trụ trì Chùa trong 60 năm. Năm Vĩnh 
Thịnh thứ 11 (1716, đời Vua Lê Dụ Tông ở Đàng 
Ngoài), Chúa Nguyễn Phúc Chu (Đàng Trong) là 
một người sùng đạo Phật, đã ban cho Chùa biển 
ngạch “Sắc tứ Thiên Ấn tự”. Như vậy, từ khi khai 
sơn đến nay, Chùa Thiên Ấn trải qua hơn 300 năm, 
đã 5 lần trùng tu (vào các năm 1717, 1827, 1910, 
1918, 1959) với 15 đời Trụ trì, trong đó có 6 vị được 
tôn là Sư Tổ, gọi chung là “Lục Tổ”.

Chùa Thiên Ấn, được xem là một danh lam thắng 
cảnh và là một niềm tự hào của người dân Quảng 
Ngãi. Núi Thiên Ấn xưa kia có tên là núi Hó, cao 
khoảng 105m, đỉnh núi bằng phẳng, rộng độ 10ha. 
Từ phía Đông nhìn lên, núi trông giống như cái ấn 
trên sông. Xưa kia, ở núi có nhiều đá son dùng mài 
mực son chấm quyển chữ Nho. Từ thời Nguyễn, 
Thiên Ấn đã được liệt vào hàng danh thắng, vì chùa 
được xây dựng ở một vị trí có một không hai, đó là 
đỉnh đồi Thiên Ấn, một thế đất thiêng trong tâm 
tưởng của người dân Quảng Ngãi.

Chùa Thiên Ấn không chỉ là nơi đào tạo Tăng tài 
cho PGVN, mà ngôi chùa này còn nổi tiếng trong 
dân gian với giai thoại Chuông Thần và Giếng Phật, 
cùng nhiều câu ca dao sâu đậm nghĩa tình được 
truyền miệng từ đời này qua đời khác.

Kỳ bí về chiếc Chuông Thần: Tương truyền vào năm 
1845, vị Tổ thứ ba của chùa Thiên Ấn là Thiền sư 
Bảo Ấn, khi Ngài đang tham thiền thì thấy có một 
vị Hộ Pháp mách bảo đến làng Chí Tượng thỉnh 
quả chuông về chùa. Nguyên do lò đúc chuông này 
có một quả chuông đã đúc từ lâu mà chuông không 
phát ra tiếng, bị gọi là chuông câm. Nhưng lạ thay, 
khi được thỉnh về chùa, Thiền sư Bảo Ấn gióng lần 
đầu tiên thì chuông phát ra tiếng ngân vang khắp cả 
dân làng đều nghe, nên thiên hạ cho đây là “Chuông 
Thần”, có nghĩa là do Thần Hộ Pháp giúp cho tiếng 
chuông ngân vang ra sau một thời gian dài bị câm 
lặng, và tiếng chuông linh thiêng mầu nhiệm này đã 
giúp chữa bệnh cho hàng vạn người dân ở Quảng 
Ngãi, hễ ai có bệnh gì, nhất là bệnh tà, bị ma quỷ 
quấy phá, đem lên chùa cho ngồi dưới quả chuông, 
Thầy Trụ trì vừa trì chú Đại Bi, chú Dược Sư, chú 
Chuẩn Đề và gióng vào “Chuông Thần” bảy tiếng 
thì lập tức người ấy khỏi bệnh. Hiện tại quả Đại 
hồng chung này vẫn đang được an trí tại Tổ Đường 
Chùa Thiên Ấn.

 Bí ẩn về Giếng Phật: Một giai thoại lừng danh khác 
ở Chùa Thiên Ấn mà khi nhắc đến ai ai cũng thích 
thú, đó là Giếng Phật. Câu chuyện xoay quanh việc 
xuất hiện của cái giếng này rất ly kỳ bí ẩn, pha lẫn 
chút thần thông diệu dụng của các Tổ sư Chùa 
Thiên Ấn. Chuyện kể rằng Giếng Phật là giếng mở 
nguồn cho sự sống của người dân ở vùng núi Thiên 
Ấn, đem lại nước uống cho người dân vùng này.

Được biết bắt đầu từ năm 1670, Thiền sư Minh Hải 
Phật Bảo khai sơn ngôi Chùa Thiên Ấn trên hòn 
núi Hó này, lúc đầu Ngài chỉ tu trong một cái am 

Chuông Thần ở Chùa Thiên Ấn
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nhỏ bằng cỏ, Ngài chỉ ăn lá cây và củ rừng. Sau một 
thời gian tu hành, Ngài bị một nhóm tiều phu đốn 
củi phát hiện ra. Nhóm tiều phu lên núi đốn củi và 
bất chợt phát hiện một nguồn suối nước trong vắt, 
đoàn người dừng lại uống nước, và khám phá thêm 
một con đường mòn dẫn họ lên đỉnh ngọn núi, nơi 
có vị Đại sư đang tọa thiền. Đó là mở đầu cho nhân 
duyên bắt nhịp giữa Thiền sư và đoàn người đốn 
củi, mở ra con đường tâm linh sùng kính đạo Phật 
cho đến ngày nay. Nhóm người tiều phu này nhìn 
thấy Thiền sư tướng hảo quang minh tỏa sáng, khác 
phàm, giữa núi rừng mà gặp được một người như 
vậy là một điều rất linh thiêng, họ xem Ngài như 
một vị Phật, vị Bồ Tát. Có cái gì đó thu hút họ như 
nam châm. Họ ở lại kề cận bên Ngài, cùng Ngài 
trò chuyện không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ngồi 
nghe Sư thuyết pháp về đời sống tâm linh tu hành 
đạt đạo giải thoát. Nhưng chiều tối đoàn người phải 
trở về vì nơi đây rất nhiều cọp, thú dữ. Một câu hỏi 
đặt ra, tại sao cọp không ăn thịt vị Thiền sư? Một vị 
tu hành đắc đạo, với tâm từ bi phát ra oai lực lớn, 
phước đức lớn, không những không bị chúng ăn 
thịt mà trái lại còn có công năng cảm hóa cọp, rắn, 
beo phủ phục dưới chân mình. Khi đoàn đốn củi 
xuống núi, trở về làng mạc, họ truyền miệng về một 
vị tu sĩ như một vị Phật, vị Bồ Tát linh thiêng, để rồi 
dần dần một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn 
ngàn…cứ thế dân làng tò mò lũ lượt lên núi đảnh 
lễ vị Thiền sư, nghe Sư giảng Pháp. Số lượng người 
càng ngày càng đông. Dòng nước suối trong vắt 
kia càng ngày càng vơi không đủ cung cấp cho dân 
làng, và sự khó khăn đưa nước dưới đồng ruộng lên 
núi là nguyên do dẫn tới việc Thiền sư phát nguyện 
đào giếng.

Thiền sư Trụ trì lúc ấy phải mất nhiều năm mới 
hoàn thành việc đào giếng. Khi đào đã khá sâu, Đại 
sư hy vọng sắp được có nước, nhưng rồi thất vọng 
khi gặp phải tảng đá to lớn chắn ngang. Đêm về 
nằm ngủ, Ngài được thần Hộ Pháp về báo mộng là 
phía dưới tảng đá có mạch nước ngầm. Sáng hôm 
sau, đột nhiên lại có một vị Sư trẻ đến viếng chùa và 
xin phép Ngài Trụ trì giúp sức việc đào giếng. Thế 
là hai Thầy trò miệt mài đục đá để đào giếng. Vị Sư 
trẻ ở dưới giếng đục đá, vị Sư già đứng ở trên để kéo 
đất đá lên, cuối cùng cũng xuyên qua tảng đá nằm 
ngang và bắt được mạch nguồn, nước phun lên xối 
xả. Hòa Thượng Trụ Trì vô cùng sung sướng vục 
mặt vào mạch nước uống thỏa thích, đến khi bình 
tâm lại thì nhìn xuống giếng không thấy vị Sư trẻ 

đâu cả, vị ấy biến mất tự bao giờ. Đêm ấy Ngài được 
báo mộng là có Phật, có Bồ Tát đến giúp đỡ việc đào 
giếng, nên dân gian truyền tụng đây là “Giếng Phật” 
và có câu thơ nói về sự kiện hy hữu này:

“Ông Thầy đào giếng trên non
Đến khi có nước không còn tăm hơi”.

Từ ngày có Giếng Phật, thiên hạ khắp nơi đổ xô về 
nơi đây chiêm bái, xin nước giếng này để uống, để 
trị bệnh, bệnh gì uống vào cũng khỏi. Có người nói 
rằng nước giếng này có công năng giúp người kéo 
dài tuổi thọ, trường sanh bất lão.

Ngày nay, giếng Phật vẫn còn hiện hữu và được 
Chùa làm hàng rào bảo quản cẩn thận pháp khí quý 
báu này. Trụ trì Tổ Đình Thiên Ấn hiện nay là Hòa 
Thượng Thích Hạnh Trình cho biết, Giếng Phật sâu 
21m và nước giếng không bao giờ cạn nước, dù 
múc hay dùng máy bơm cũng vậy, nước luôn trong 
xanh, mát và ngọt ngào.

Nếu như bên Quảng Đông, Trung Hoa có nước 
suối Tào Khê của Lục Tổ Huệ Năng, thì ở Quảng 
Ngãi, Việt Nam chúng ta có nước Giếng Phật Chùa 
Thiên Ấn, cả hai đều có công năng như nhau, nước 
mát ngọt ngào, uống vào hết bệnh, hết phiền não. 
Người viết bài này đã từng viếng thăm Tổ Đình 
Thiên Ấn, chụp hình bên cạnh Giếng Phật và rất tự 
hào rằng dòng chảy giác ngộ của Đức Thế Tôn vẫn 
tuôn trào từ đầu nguồn Hy Mã Lạp Sơn cho đến tận 
Quảng Ngãi, Việt Nam, dòng chảy ấy vẫn đang tưới 
mát cho nhân thế khổ đau, phiền lụy trong cuộc 
đời này./.

Nam Mô A Di Đà Phật
Viết tại Trường Hạ Thiên Ấn 2019

Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng

g ậ ạ g gẤẤẤẤẤẤẤẤGiếng g Phậtậ  tạiạ  Chùa Thiênnênnê ẤẤẤn,n,n, QQQQuảuảuảảngngngg NNNNgãgãgãg ii.
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Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một 
năng lượng tự nhiên. Tự thân của mỗi 
hành giả, sẵn có chủng tử Phật sáng suốt 

không hề mất. Giống như tấm gương luôn sáng 
và phản chiếu, nhưng vì bụi trần che lấp nên 
không sáng và tự chiếu được.
Ngày nay chúng ta có duyên gặp được Phật Pháp, 
gặp được Thầy sáng, bạn hiền cùng nhau tu học, 
nhập hạ An Cư, mười ngày nhằm thúc liễm thân 
tâm trau dồi Tam Vô Lậu học (Giới, Định, Tuệ)

“Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời
Hạnh phúc thay Giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp
Hạnh phúc thay Tứ chúng đồng tu”.

Tứ chúng đồng tu là phương pháp phản chiếu 
cho nhau, chư Tăng Ni tu học đạo lực tỏa sáng 
ảnh hưởng và quy tụ Phật tử về cùng nhau nhập 
hạ An Cư. Ngược lại Phật tử (Ưu bà tắc, Ưu bà 
di) về An Cư cùng chung với Tăng Ni học hỏi lẫn 
nhau trong tinh thần lục hòa. Nghe Kinh, học 
Pháp, tụng Kinh, tu Thiền, niệm Phật…cùng 
nhau sách tấn lẫn nhau, bước trên đường đạo tạo 
niềm tin vững chắc cho việc công phu của mình.

“Tu mà không học là tu mù
Học mà không tu như tủ đựng sách”.

Thật vậy, là người con Phật, dù đệ tử xuất gia hay 
tại gia chúng ta cũng phải nỗ lực và chuyên trì 
công phu hợp nhất.
Nhờ chúng ta học hỏi thông đạt các Pháp môn, 
và hành trì những Pháp môn thích hợp cho 
mình, chính sự học tập và công phu chuyển mật 
trong mỗi kỳ An Cư Kiết Hạ làm cho chúng ta 
nỗ lực thêm, chuyên sâu hơn. Nhờ những bạn 
đồng tu cùng sách tấn với nhau, chúng ta học hỏi 
lẫn nhau, nhận ra những cái hay cái dở của mỗi 
hành giả để cải thiện tâm mình cho trong sáng 
và hoàn thiện.
Nhờ những ngày sống chung tu học của mỗi 
hành giả là tấm gương phản chiếu cho chúng ta 
học và rèn luyện bản thân. Mỗi khi thân, khẩu, ý, 
khởi lên những điều bất thiện thì chúng ta phải 
nghĩ đến điều thiện để dập tắt điều bất thiện, 

nhờ vậy tất cả những gì ta nói, làm, nghĩ đều là 
thiện lành. 

Giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao
Giữ khẩu trong sạch hạnh phúc biết bao

Giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao.
Tất cả trong sạch hạnh phúc cao thượng.

Nhờ công phu tu học nơi Trường Hạ, chúng ta 
nhận ra được cái hay cái đẹp của người để mình 
tiếp tục tu học và hành trì. Ngược lại chúng ta 
cũng thấy được cái xấu, cái dở của người, của 
mình, để chúng ta khắc phục và không sai phạm.

Thiên Ấn Tự ngày 11/07/2019
Tỳ Kheo Thích Minh Thường 

Sáng nay trời chuyển ánh hồng
Hóa thành Thiên Ấn khai dòng vô sanh

Hạt sương niềm nở long lanh
Đón Huỳnh y vội tan nhanh lót đường..

Trang nghiêm Giáo Hội ngát hương
An cư thúc liễm Thiền đường vô âm..
Chuông khuya mõ sớm thăng trầm

Pháp loa giòn giã khai tâm chuyển nguồn
Cho đời với cả niềm thương

Hạ trường thanh tịnh chơn thường bao dung
Trần gian sóng gió bão bùng

Về đây tĩnh lặng, ung dung mỉm cười..
Sân chùa đón chiếc lá rơi

Chim về tổ ấm xa đời lãng du
Đảo điên vọng cảnh mịt mù

Tỉnh ra..thôi kệ, bây chừ ở đây !!

Thích Minh Hiếu
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Tổ Đình Thiên Ấn Quảng Ngãi, là điểm nương 
tựa tâm linh và cũng là niềm tự hào của người 
con Phật xứ Quảng Ngãi. Trải qua cùng bao tuế 

nguyệt phong sương, những bi thương cùng những 
đọa đày của chiến tranh tang tóc. Chốn Tổ uy nghiêm 
ấy vẫn hiên ngang kiên cường mặc cho những cuồng 
phong bão tố của cuộc đời.

Sau ngày biến cố loạn ly của quê hương Việt Nam, 
những người con Việt đành rời quê Cha đất Tổ, để 
lại sau lưng biết bao hoài niệm ân tình hồn thiêng đất 
nước, lũy tre, cây đa, bến nước… Chư Tôn Đức Tăng Ni 
ngoài những hoài niệm ân tình về quê hương, quý Ngài 
còn nặng thêm trong lòng với Thầy Tổ,  với Đạo Pháp, 
với mái chùa những tháng ngày tu hành thanh đạm, với 
những hoài bão cho Phật pháp và vạn loại chúng sanh.

Thượng Tọa Thích Như Định, vị Thầy khai sơn chùa 
Thiên Ấn tại Sydney Úc Quốc, cũng là một trong những 
vị Tôn Túc rời xa quê trong nỗi niềm ấy, Thượng Tọa 
vốn xuất thân từ xứ Quảng Ngãi, nơi có Thiên Ấn, Sông 
Trà… với tâm nguyện đền đáp công ơn Tổ Thầy và nối 
nghiệp Tổ xưa nên ngôi chùa Thiên Ấn đang hiện hữu 
với đạo tràng An Cư Kiết Hạ.

Trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, 
suốt gần 30 năm, khoảng thời gian mà như gần hết cả 
khoảng đời tuổi thanh xuân, Thầy đã và đang vun bồi 
để hoàn thành tâm nguyện: Kiến tạo một Thiên Ấn tại 
Úc quốc.

Thầy là hành giả thọ trì Kinh Pháp Hoa nhưng lại thích 
đường lối phương châm kiến giải của Tổ Sư Thiền: 
“Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực- Một ngày không 
làm một ngày không ăn”. Câu nói thời danh của Thiền 
Sư Bách Trượng Hoài Hải (720-814). Thiền Sư Bách 
Trượng Hoài Hải là một trong những vị Tổ nổi tiếng 
nhất đời Đường Trung Quốc, câu nói của Ngài tùy 
theo mỗi hành giả tu tập tuy có những nhận định khác 
nhau: Một ngày không làm, một ngày không ăn; hay có 
vị giảng giải theo ý tưởng: Một ngày không tiến tu đạo 
nghiệp thì không thọ nhận của Tín thí… Dù theo ngữ 
nghĩa nào thì lời của Tổ vẫn hàm súc, chứa đựng như 
một đại nguyện tinh tấn để cho hậu thế noi theo.

Trong suốt một thời gian người viết ở tại chùa Thiên 
Ấn. Thầy  Trụ Trì thực hành gần như triệt để, theo lời 
Thầy, suốt mấy mươi năm, theo tâm nguyện dấn thân 
và tích phước, gần như chưa bao giờ nghỉ ngơi. Từ lúc 
mới khai mở Đạo Tràng, Thiên Ấn tự lúc đó là ngôi 
nhà nhỏ, cùng với những người con Phật tại Đạo Tràng 
chùa Thiên Ấn, Thầy để hết cả tâm tư sức lực cho ngôi 
phạm vũ này.

Bản thân của Thầy và những huynh đệ có nhân duyên 
được Thầy bảo lãnh sang, dù với thời gian ở tại chùa 
Thiên Ấn nhiều ít cũng đã để lại trong lòng không biết 
bao nhiêu kỷ niệm. Từ nơi Thầy, tất cả những huynh 
đệ đều tích lũy thêm cho những đức tính siêng năng, 
cần mẫn… và tập có cái nhìn thoáng đạt hơn trong khi 
sống và làm việc tại một miền Đất mới với nhiều thử 
thách cam go. Hôm nay, trong niềm xúc cảm vô biên 
khi nhìn thấy tại Thiên Ấn tự mở đạo Tràng An cư, nơi 
chư Tôn Đức Tăng Ni cộng trú, tiến tu Tam Vô Lậu học. 
Như khơi nguồn tâm thức, nhớ về những tháng ngày ở 
Thiên Ấn.

Bước vào chùa Thiên Ấn, đối với những người nơi khác 
đến thì ai cũng rất ngạc nhiên, tại nơi một đất nước văn 
minh như Úc, lại có bếp lò. Đặc biệt trong những buổi 
chiều Đông, nhìn khói chiều bay lờ lững, xung quanh 
mấy bụi chuối... tiếng sáo trúc rì rào, Thầy thường nói 
khôi hài: “Anh Lò này hảo tâm lắm, chí lớn lắm, cái 
gì cũng chấp nhận” bếp lò là nơi đốt tất cả những phế 
phẩm bằng gỗ, giấy hay những thứ đốt được, nước sôi 
lúc nào cũng nóng, khi nghe Thầy nói tôi không hiểu 
được hết ý Thầy, nhưng ghi vài dòng:

Ngọn lửa Hồng giữa trời Đông giá lạnh
Đưa hồn tôi gợi nhớ quê hương

Giọt sương khuya nhẹ hạt vấn vương
Đang chuyển mình qua khung cửa nhỏ
Tâm nguyện đó cùng lửa Hồng cháy đỏ

Giữa Đông hàn hay oi bức Hè sang
Phật pháp trường lưu mãi nhân gian

Ngọn lửa Hồng cùng ươm mầm tâm nguyện
 Nguyện Bếp Hồng- Thiên Ấn Tự ngày 6/4/2006)

Thầy siêng năng tinh tấn vô cùng, hầu như những 
chuyện khó nhọc nào cũng không ngại. Có những 
lúc huynh đệ chúng tôi nhìn Thầy siêng mà “phát sốt”, 
những buổi trưa hè nóng bức ở rẫy hay những buổi 
đêm đầy giá lạnh, khi tối về huynh đệ ai cũng kiếm chỗ 
ngủ nhưng nhiều đêm Thầy phải đi chở đồ đi giao cho 
chợ một mình trong đêm vắng. Có đêm giật mình dậy 
khi siêng thì xin Thầy leo lên xe, nhưng đa phần là chìm 
sâu trong giấc ngủ.

Có hôm đi với Thầy, thấy Thầy cực quá, đi lúc chưa đầy 
3 giờ sáng, về đến chùa hơn 5 giờ sáng nhưng Thầy vẫn 
đi công phu, sau giờ tụng kinh xong, viết vội để dành:

Trong đêm khuya vắng vẻ
Tiếng xe ngân thanh vang
Giật mình trong thảng thốt

Như khúc hát Kê Vàng
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Biết đời như huyễn mộng
Nhưng Thầy vẫn hành trang
Cho Thiên Ấn trùng quang
Giữa Trần Gian Sanh diệt

 
Xe đi về bao lượt

Thiên Ấn đượm sắc mầu
Nguyện bắc một nhịp cầu
Đưa người sang bến Giác

 
Trong khói trầm ngào ngạt

Quyện tiếng mõ lời kinh
Thiên Ấn đượm ân tình

Như quê hương nguồn cội.
(Hạnh Nguyện Đêm Đông, Thiên Ấn tự sáng ngày 

12/5/2006 )
Thầy làm rất nhiều công việc để lo kinh tế cho chùa và 
để dành xây dựng Thiên Ấn, với tâm nguyện bao la ấy, 
tôi học được ở Thầy chuyển hóa những suy nghĩ khi 
đối diện với những cái gì mình cho là không thích hay 
chướng ngại, vì giữa hai trạng thái tâm lý chấp nhận 
chuyển hóa để vui hay bực bội để rồi phiền não. Trong 
một buổi chiều Thầy trò cùng ngồi lặt hành phía sau 
nhà, lúc ấy bên bờ trúc rất dễ thương, vì hành hôi quá 
mỗi khi bị ún ra càng hôi hơn. Lúc đầu Anh em ai cũng 
ngán. Vì cứ nghĩ rằng những công việc này không phải 
của mình, mình phải có những công việc, thích hợp 
hơn. Lúc đó không biết cơ duyên gì Thầy nhắc lại Lục 
Tổ Huệ Năng mười lăm năm ẩn nhẫn nơi rừng với thợ 
săn. Bất chợt như tôi được chút cảm nhận:

Lắng lòng trong buổi chiều sương
Gió lay nhẹ bên đường nao nao
Thinh âm đến tự phương nào

Như đang thổn thức tự trào nhỏ to
Bó hành đó còn đang dang dở

Làm chưa xong như tâm nguyện chưa tròn
Lá hành úa như đang từng chiếc héo hon
Chuyển đời nhé trong hồi sinh tươi đẹp

 (Chuyển Hóa, Thiên Ấn tự  ngày 7/ 8/2006)
Những tháng ngày nơi Thiên Ấn luôn là những bài học 
sinh động. Có lẽ do huynh đệ mới qua nhiều khó khăn 
để hội nhập một xã hội mới, hay do nội lực kém tu nên 
khi những cái bất như ý thường hay trách phận. Tuy 
kinh kệ học cũng có chút để lòng nhưng trên thực tế 
vẫn là trang giấy trắng của cuộc sống đa sắc màu, nhằm 
để tâm nguyện Bồ Đề thêm kiên cố. Tuy mỗi ngày đảnh 
lễ Bồ tát Phổ Hiền “Vạn hạn môn trung bất xả nhất 
pháp” nhưng vẫn còn có những tâm lý nhỏ hẹp sanh 
khởi. Trong buổi chiều đi làm, trong rẫy có nhiều cây 
cỏ, tôi không biết nó tên gì nhưng người Lebanese rất 
thích và họ mua không giới hạn số lượng. Thầy trò cùng 
đi cắt và về bó lại để hôm sau đem đi chợ:

Nhặt cây cỏ dại bên đường
Nghe hương pháp thoảng mười phương quyện về

Cỏ dại nên tọa Bồ đề
Muộn phiền sanh tử quay về Chân Như

Gió reo rung động Thái hư
Nghe Tâm tĩnh lặng bên bờ tử sanh
Dừng chân ngước ngắm trời xanh

Mây đùa trong nắng chim ca thanh nhàn
Ô hay trong cõi nhân gian

An vui khổ cực thanh nhàn tại Ta.

( Tràng Hoa Tâm, Thiên Ấn Tự 8/9/2006)
Mùa hè đến, công việc ngoài rẫy nhiều. Thầy phải làm 
đủ thứ công việc nặng nhọc và hoàn toàn vai chính. Vì 
huynh đệ chưa quen với công việc, phần trở ngại ngôn 
ngữ nên đi đâu cũng cần có Thầy. Lúc nhỏ hành điệu ở 
chùa, ai cũng làm công việc, nhưng vì thời gian đổi thay 
cùng với những suy tư nên có lúc những công việc tuy 
làm nhưng cũng ngần ngại. Có lần đi cùng Thầy và anh 
đi hốt phân gà để về bón hành và rau cải. Trong phân 
có những xác của gà chết và người nuôi gà cứ chôn vùi 
trong đó. Giữa nắng nóng và mùi hôi nhưng Thầy vẫn 
không chút than van. Chúng tôi không ai nói ra nhưng 
trong lòng vô cùng thán phục. Tối về nhớ lại ghi xuống 
vài câu như một lời nhắc nhở:

Buồn thay thân phận tử sanh
Bao lần chìm nổi giữa gành sông mê

Vùi chôn thân xác não nề
Đa mang nghiệp chướng bốn bề lụy thân

Nguyện cho vạn loại chúng sinh
Giã từ huyễn mộng Pháp thân hướng về.

(Thân mộng, Thiên Ấn tự ngày 1/10/2006)
Mấy ngày qua, Đạo Tràng An Cư như ngọn lửa hồng 
ấm áp giữa mùa Đông giá lạnh của Úc Châu.  Những 
gian lao vất vả của Thầy mấy mươi năm qua thật xứng 
đáng. Ngôi chùa Thiên Ấn góp phần điểm tô cho văn 
hóa Việt Nam tại xứ này và góp phần cho Phật pháp 
xương minh. Tâm nguyện của Thầy giờ đây như đã 
thành tựu. Trong cảm xúc, xin gom nhặt chút kỷ niệm 
và những vần thơ lúc còn ở Thiên Ấn ghi lại nơi đây. 
Xin đảnh lễ niệm ơn chư Tôn Đức Tăng Ni và niệm 
ân Thầy đã bắt nhịp cầu cho chúng con đến Úc. Khi ra 
mở Đạo Tràng càng niệm ân khó nhọc của Thầy nhiều 
hơn. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ Thầy được nhiều sức 
khỏe, tất cả những người con Phật nơi đây luôn được an 
lành và Đạo Tràng Thiên Ấn mỗi ngày một tươi sáng, 
như một nơi hướng về nguồn cội tâm linh, nơi hướng 
về quê hương của những người con xa xứ.

Thích Hạnh Phẩm
Viết tại  Đạo Tràng An Cư, Thiên Ấn tự ngày 13 

tháng 7 năm 2019
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Hạnh phúc, niềm đau, có và không, là bốn tiêu đề 
luôn xảy ra trong đời sống. Vì sinh ra làm người 
sống trên đời, xưa nay không ai không tìm hạnh 

phúc, và cũng thế gian này không ai lại tránh được nỗi 
đau! Nhưng điều đó mặc nhiên là sự tìm kiếm cho được 
cái Có để sống còn, rồi cuối cuộc đời phải từ bỏ hết tất 
cả, bấy giờ gọi là Không, không còn hiện hữu nữa! Đến 
đây thử tìm hiểu ý nghĩa bốn đề mục này.

Hạnh phúc: Là sự hài lòng dễ chịu thuận theo thân và 
tâm của một con người, nên con người luôn tìm kiếm 
và sáng tạo để được hạnh phúc. Không luận người đó là 
sắc dân nào, không phải người đó đã quá giàu, hay quá 
nghèo mà không cần hạnh phúc, hay không biết hạnh 
phúc ra sao, hễ còn có thân, có tâm con người cứ theo 
đuổi tìm kiếm! Như thế hạnh phúc cũng khó mà hiểu 
hết được! 

Hạnh phúc mà người giàu đang tìm kiếm, người nghèo 
sẽ không bao giờ biết hay hiểu được. Hạnh phúc đó trừu 
tượng, sâu nhiệm tinh vi, có khi lập dị, vượt lên suy nghĩ 
của hàng bình dân. Xã hội đã cho thấy những thú tiêu 
khiển của hàng thượng lưu, địa vi trong xã hội là như 
thế. Họ có thể chi một số tiền khổng lồ, có thể đánh đổi 
thời gian và cả sức khoẻ của mình, để mua một tác phẩm 
nghệ thuật, hoặc tìm danh tiếng, hay cố tạo ra một kiến 
trúc kỳ quặc khó nhìn, khó hiểu. Và tiếp tục duy trì, hoặc 
sản xuất những điều khó hiểu, không thực tế, để cho 
rằng đó là tư tưởng, tư duy của niềm say mê hạnh phúc.

Hạnh phúc của người bình dân, người nghèo, đơn giản 
mộc mạc nghĩ sao làm vậy, hay muốn gì thì nói thẳng 
ra. Với niềm hạnh phúc này, tưởng cần nên xiển dương 
ca tụng, để giảm bớt phức tạp rắc rối trong thế giới văn 
minh. Nhưng rồi hạnh phúc chân phương mộc mạc kia 
cũng thành rắc rối, vì mọi người trong xã hội, không thể 
nào đồng nhất một suy nghĩ nhất quán. Thế là ngay hạnh 
phúc đơn giản cũng không được như ý; và như vậy đề 
mục thứ hai xuất hiện, chính là nỗi đau.

Đau khổ: Là sự khó chịu, không hài hòa xảy ra ở thân và 
tâm. Đau khổ nào con người cũng không bao giờ muốn 
bàn luận tới, nói gì sở hữu nó. Nhưng nó lại phát xuất 
từ thân và tâm, thì làm sao tránh được, như vậy đau khổ 
cũng trở thành muôn mặt, thống trị hết không chừa một 
quốc gia nào, và không ai mà không đau khổ! 

Thế thì chúng ta có thể khẳng định rằng người nghèo 
đau khổ nhiều hơn người giàu? Nghe qua thật đúng, 
tuy nhiên vẫn chưa hẳn! Vì người giàu nếu còn tham, 
còn không chịu dừng lại sự giàu có của mình, thì cảm 
thọ đau khổ cũng chẳng khác gì cái cảm thọ thiếu ăn, 
thiếu uống. Ăn uống là khổ về thể xác vật chất, còn cảm 
thọ tham muốn quá độ của tâm con người, cũng đủ làm 

hủy hoại thân của họ. Nghĩa là họ không còn biết cảm 
thọ hạnh phúc gì nữa khi đang hưởng thụ vật chất. Cuối 
cùng vật chất đầy ắp kia không nuôi được thể xác, vì do 
tâm tham không thể sinh ra niềm hạnh phúc chân thật. 
Họ chết trong đau khổ, như vô số cái chết của người 
nghèo. 

Những ác vương, bạo chúa, những thủ lãnh tàn ác cai 
trị thường dân vô tội chính là một điển hình cụ thể; họ 
không thể nào thật sự có hạnh phúc và hưởng thụ đúng 
như vật mà họ hưởng. Họ chỉ bề ngoài che giấu bằng 
sự xa hoa và quyền lực, nhưng bên trong luôn cảm thấy 
thiếu thốn, sợ hãi mọi thứ, cũng vì lo sợ tổn hại thân 
mạng của mình.

Có: Là tất cả mọi hiện tượng, hình sắc hiện hữu trên đời 
này, là những gì mà con người nhận biết và tiếp xúc. Có, 
không thể định nghĩa hết được, vì nó là không gian bao 
trùm cả thân và tâm con người. Nói đúng ra sự suy nghĩ 
nhận thức về Có, là khi nào con người nhìn lại chính 
mình mới thấy rõ được ý nghĩa Có. Thế gian định ng-
hĩa Có là tương phản với Không, nhưng với chư Thánh 
Tăng, chư Bồ Tát, Có và Không chỉ là những dao động 
của tâm sinh ra, để trở thành hạnh phúc và đau khổ.

Không: Là trống rỗng, là không thấy theo con mắt 
thường tình, nhưng cho dù con người dùng viễn vọng 
kính phóng vào không gian vũ trụ thì không thể nào 
nói là Không được. Như vậy nói cho đúng, Không chỉ 
là tạm không thấy theo cái thấy hữu hạn của hoàn cảnh 
chung quanh chúng ta. Và nói theo quy ước đời sống con 
người trong xã hội, thì Không có vô số nghĩa liên hệ từ 
vật chất đến tinh thần. Chẳng hạn có người giàu nhưng 
Không đủ tình cảm, người nghèo Không đủ vật chất. Em 
bé Không cha mẹ trở thành mồ côi, em bé có cha mẹ 
nhưng là con độc nhất Không có anh chị em. Anh A, 
Chị B hạnh phúc vì sống Không nợ nần, Anh C, Chị X 
đau khổ vì Không đủ tài chánh nuôi con ăn học. Tóm lại 
cái Không theo nghĩa tương phản của Có thì vô số thí 
dụ, do đó chư Thánh Tăng, Bồ Tát có cái nhìn khác hơn 
chúng ta, hay nói đúng hơn cái nhìn Có Không đúng 
theo pháp chân đế, là sự thật giải thoát vậy.

Sau đây ta thử tìm hiểu hạnh phúc, nỗi đau, Có và Không 
theo cái nhìn giác ngộ mà chư Thánh Tăng, Bồ Tát đã 
sống và thực hành để được giải thoát giác ngộ.

Hạnh phúc: Là cảm thọ dễ chịu của thân và tâm khi tiếp 
xúc với pháp trần, tức hiện tượng vạn pháp chung quanh 
mình. Nhưng vạn pháp, hiện tượng mà con người nhìn 
thấy chỉ toàn là nhân duyên kết nối, giống như cuộn 
phim chiếu lên màn ảnh, trông như thật vì hình ảnh 
lung lay, con người đi lại, nói năng hành động, và rừng 
núi, thú vật, sông hồ di động như thật. Nhưng thật sự sẽ 
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không được như vậy, nếu máy quay phim không quay, 
và cuộn phim ảnh phải chạy tiếp nối nhau liên tục mới 
tạo ra hình ảnh. 

Cuộc đời cũng không khác cuộn phim, nhưng vì phàm 
phu chỉ thấy quả, mà không thấy nhân, nên tưởng thật. 
Thế thì mọi thứ hiện hữu trên đời chỉ toàn nương nhau, 
chứ không có thật, nói rõ hơn là không thể độc lập đơn 
lẽ mà thành. Như vậy chắc chắn một ngày, một lúc nào 
đó, hết nhân, hết duyên mọi thứ sẽ hư sẽ hoại, giống 
như chất lượng của phim không thể xử dụng hoài, và 
máy quay cũng không tồn tại lâu, chừng đó mọi thứ 
đều tắt, đều im lặng, trở thành vô ích không xử dụng 
được. Thế thì hạnh phúc của phàm phu được đánh giá 
bằng thời gian của một cuộn phim dài hay ngắn. Hay 
nói đời người của một cá nhân nào đó, được gọi là may 
mắn, hoặc thiện phước thế gian nhiều lắm cũng không 
hơn nổi một cuộn phim, ví như thọ mạng là trăm tuổi 
ít bệnh ít buồn. Nhưng có mấy người trăm tuổi, có mấy 
ai ít bệnh ít buồn! Và dù có đi nữa thì trước khi nhắm 
mắt mà không hiểu pháp xả ly, thì làm sao không buồn 
không khổ! Cho nên hạnh phúc ở trần gian, chư Thánh 
Tăng không tìm thấy được. Các Ngài chỉ thấy có hạnh 
phúc từ tâm không vướng mắc, từ sự thoát ly thân kiến 
qua cái nhìn chân đế, biết được sự thật thân này chỉ là 
giả hợp của Ngũ Uẩn (Sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Hay 
gọi là Danh Sắc, tức thân và tâm kết nối nhau, cho nên 
không thể độc lập gọi là thân này, hiểu biết này là Ta, của 
Ta, hay tự ngã của Ta. Do Hạnh phúc biết được điều này 
mà đối với pháp trần, hiện tượng vạn vật chung quanh 
đã không làm các Ngài dao động, cho nên hỷ lạc từ tâm 
xuất hiện, như thế mới đúng là hạnh phúc.

Nỗi đau, sự khổ: Là ngược lại với sự dễ chịu, nhưng 
chúng cũng vô thường, vì nền tảng của cái chịu khổ là 
thân này đã không phải thật, nên khổ kia cũng chỉ giả 
tạm mà thôi. Thành ra cuộn phim buồn đó, hay cuộc đời 
đau khổ thế nào cũng chắp nối một thời gian, nghiệp 
quả phải trả, nhưng chúng sẽ không thể như vậy mãi, vì 
phim hay đời người một trăm tuổi sẽ phải chấm dứt theo 
vận hạnh của nghiệp, tức sự chuyển di tâm thức thay đổi 
liên tục, chứ không thể chỉ một cảnh một đời như vậy. 
Phàm phu không hiểu, nên không chịu chuyển đổi tâm 
mình, nên lầm lẫn theo nghiệp khổ mà trôi. Chư Thánh 
Tăng, Bồ Tát đã nhận ra từ đầu, sự khổ chẳng khác gì cái 
hạnh phúc giả tạm, nên tâm dao động không còn trong 
tâm trí các Ngài, và Khổ chỉ có ở thế gian với chúng sinh 
mê lầm, chứ với các Ngài khổ hoàn toàn không có thật.

Có và Không: Đối với các Ngài cũng vẫn là sự rung 
động lăng xăng của tâm, khiến phiền não bộc phát. Câu 
chuyện Đại sư Huệ Năng khai ngộ cho hai vị hành giả 
khi nhìn gió làm động lá phướn. Một vị cho là phướn 
động, một vị cho là vì gió phướn mới động. Nhưng sự 
thật thì chỉ có tâm của hai hành giả động, mà phướn và 
gió chẳng hề sinh ra động! Vậy thì theo lời dạy của Ngài 

Huệ Năng, suy ra thế gian chẳng động chỉ có tâm con 
người động mà thôi! 

Tới đây sẽ có thắc mắc, trường hợp một đứa bé sanh 
ra trong thời chiến tranh, đến khi trưởng thành chiến 
tranh vẫn còn kéo dài không dứt, như vậy nói làm sao? 
Đứa bé mới sinh làm sao gọi là động, cho tới lúc trưởng 
thành, chiến tranh cũng còn đó! Xin thưa trên thực 
tế, đứa bé không động, nhưng theo luật nhân quả, thì 
không có gì là không có nhân duyên. Chính đứa bé đã 
động vô số đời trước nên mới bị hiện báo như vậy; tuy 
nhiên vẫn có không ít người không bị động, đó là những 
người sinh cùng bé nhưng được bảo vệ an toàn, được 
di chuyển khỏi nơi chiến tranh, sống một cuộc sống an 
lành hạnh phúc. Và đứa bé ấy lớn lên cho đến trưởng 
thành, cũng không bị sợ hãi dao động, đây là phước của 
nhiều đời trước không động. Và có một điều, ngay trong 
thời chiến tranh lại có nhiều người không bị dao động, 
đó chính là chư vị Bồ Tát, Thánh nhân mật hiện cứu giúp 
những nạn nhân đang trong hoàn cảnh khổ, do đó mới 
cứu được hàng triệu người dân vô tội tránh khỏi chết 
chóc trong lúc loạn ly binh lửa. 

Cho nên chỉ có thâm nhập hiểu biết giáo pháp giải thoát 
của Phật đạo mới ít dao động cuộc đời, và khi chứng 
đạo thì sự Có và Không của thế gian không bao giờ ảnh 
hưởng đến con người Thánh nhân đó. 

Đến đây tạm kết luận rằng, hạnh phúc, niềm đau, Có 
và Không, đều do con người chủ động nhận thức. Dù 
rằng cái chủ động nhận thức đó phần lớn ảnh hưởng từ 
nghiệp nhân của vô số đời trước, tuy nhiên khi đã hiểu 
giáo lý giải thoát: Các pháp do nhân duyên sinh, cũng do 
nhân duyên diệt, thì hạnh phúc, niềm đau, Có và Không 
sẽ được hiểu khác hơn. Nghĩa là khi chưa thể thật chứng 
hiểu biết như chư Thánh, Bồ Tát, ít ra người học Phật 
cũng nên dè dặt với hạnh phúc, tỉnh táo trong đau khổ, 
và với Có, Không lại càng sáng suốt, vì Có cũng khổ, mà 
Không cũng khổ. 

Thế giới từ ngàn xưa cho đến thời nay thế kỷ 21 cũng 
chẳng khác gì ngoài hạnh phúc, niềm đau Không và Có, 
và vì con người chưa thấy được các pháp do nhân duyên 
sinh, cũng do nhân duyên diệt, nên mãi đau khổ dính 
mắc không buông bỏ được. Trong nhân duyên mùa An 
Cư Kiết Hạ tại chùa Thiên Ấn thành phố Sydney, xin 
được viết lên vài ý tưởng thô thiển đóng góp vào tập Kỷ 
Yếu mà mỗi lần An Cư Giáo Hội đều thực hiện. 

Cầu nguyện thế gian mọi người luôn tỉnh thức với chân 
lý phổ quát này.

Nam Mô A Di Đà Phật
TK Thích Phổ Huân

Ngày thứ 5 mùa An Cư Trường hạ Chùa Thiên Ấn ngày 
12/7/2019
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Một bà cụ có tính tình cau có, thường xuyên nổi giận vì 
những sự việc nhỏ nhặt, hơn nữa, mỗi khi tức giận hay 

dùng lời lẽ ác độc, vô tình đã làm tổn thương nhiều người, 
vì thế bà ta giao tiếp với hàng xóm bạn bè đều không được 
hài hòa.

Bà cũng biết khuyết điểm của mình, mong muốn sửa lại lỗi 
lầm thành tật này. Nhưng mỗi khi tức lên thì chính bà ta 
cũng không thể khống chế được tâm mình.

Một hôm, một người đã nói với bà : “Chùa gần đây có một vị 
Thiền sư, cũng là vị Cao Tăng, tại sao bà không đến xin lời 
chỉ dạy, biết đâu Thiền sư có thể giúp được cho bà.”

Bà cũng cảm thấy có lý, đã đến tham vấn với Thiền sư.

Khi bà thổ lộ tâm trạng của mình, bà ta có thái độ rất thành 
khẩn, rất mong muốn có được một vài lời khai thị từ vị Thiền 
sư đó. Vị Thiền sư im lặng nghe bà kể lể, chờ cho bà ấy nói 
hết, mới dẫn bà ta vào một thiền phòng, sau đó khóa cửa 
thiền phòng và rời khỏi đó.

Bà một lòng muốn có được lời chỉ dạy của Thiền sư, nhưng 
không ngờ Thiền sư đã nhốt bà ta vào trong một thiền phòng 
vừa lạnh vừa u tối. Bà ta tức tối hét lên, cũng như ngày 
thường, bà ta buông những lời nhục mạ quái ác. Nhưng cho 
dù bà ta có la hét cách nào, nhưng ở ngoài vẫn im lặng, Thiền 
sư hình như không nghe thấy lời nào.

Khi không còn chịu đựng được nữa, thì bà thay đổi thái độ 
cầu xin Thiền sư thả mình ra, nhưng Thiền sư vẫn không 
động lòng thay đổi cách hành xử của mình, vẫn mặc kệ bà ta 
tiếp tục nói gì thì nói.

Qua một hồi rất lâu, cuối cùng trong thiền phòng cũng 
không còn tiếng la hét hay nói năng của bà nữa, thì lúc này, 
bên ngoài thiền phòng mới có tiếng nói của Thiền sư hỏi : 
“Bà còn giận không?”

Thế là bà ta giận dữ trả lời: “Tôi chỉ giận tôi, tôi hối hận sao 
phải nghe lời người khác, tìm đến cái nơi quỷ quái này để xin 
ý kiến của ngươi.”

Thiền sư ôn tồn nói: “Kể cả chính mình bà cũng không chịu 
buông tha, thì bà làm sao có thể tha lỗi cho người khác chứ?” 
Nói xong Thiền sư lại im lặng.

Sau một hồi im lặng, Thiền sư lại hỏi: “Bà còn giận không?”

Bà ta trả lời: “Hết giận rồi!”

“Tại sao hết giận!”

“Tôi giận thì có ích gì? Không phải vẫn bị ông nhốt tôi trong 
cái phòng vừa u tối vừa lạnh lẽo này hay sao?”

Thiền sư nói với vẻ lo lắng: “Bà xử sự kiểu này càng đáng sợ 
hơn đấy, bà đã đè nén cơn tức giận của mình vào một chỗ, 
một khi nó bộc phát ra thì càng mãnh liệt hơn.” Nói xong, 
Thiền sư lại quay đi.

Lần thứ 3 Thiền sư quay lại hỏi bà ta, bà trả lời: “Tôi không 
giận nữa, ông không xứng đáng để tôi giận!”

Thiền sư nói: “Cái gốc tức giận của bà vẫn còn, bà cần phải 
thoát ra khỏi vòng xoáy của tức giận trước đã.”

Sau một hồi lâu, bà đã chủ động hỏi Thiền sư : “Bạch Thiền 
sư, Ngài có thể nói cho con biết tức giận là cái gì không ?”

Thiền sư bước vào, vẫn không nói chuyện, chỉ có động tác 
như vô tình đổ đi nước trong cái ly trên tay. Lúc này thì bà ta 
hình như đã hiểu. Nhà mình hiểu thế nào về câu chuyện này?

Nguồn: Sưu tầm

Lời Bình:
Một niệm nảy sinh đấy vạn ma
Tu trì giữ đạo chẳng sinh tà
Đã đành có thân là có bệnh 
Ý suy tâm loạn giúp duyên mà 
Quét sạch vạn duyên thân là tịch
Diệt phăng ngàn tưởng thoát Ta Bà
Rồi đây Tâm tịnh Thân an ổn 
Vui ngắm chung trà khói bay xa. 
.....
Một yếu tố quan trọng để quyết định sức khỏe đó là Tâm Lý 
Thật vậy, cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Thích Ca đã 
chứng minh được yếu tố tâm lý (nóng, giận….) ảnh hưởng 
rất lớn đến sinh lý (trao đổi chất…..) 
Khi Giận dữ hại Gan
Khi Sợ Hãi hại Thận
Khi Lo Lắng hại Tỳ vị 
Khi U Uất hại Tim 
Do đó: 
Tâm Bình khí hòa Gan không bệnh 
An Nhiên Tự Tại Thận sung mãn 
Suy nghĩ tích cực Tỳ vị khỏe 
Buông xả tất cả Tim giải phóng 
... vọng tưởng nhiều, thân suy yếu phải biết cách dưỡng sinh... 
dưỡng sinh tốt nhất là 
Không Giận
Không U Uất 
Không Lo Lắng 
Không Sợ Hãi 
Không Vọng Tưởng 
Kết luận:

Hãy xem thân thể là cỗ máy, các tế bào là linh kiện... tinh 
thần là trung tâm bảo dưỡng... muốn bảo vệ linh kiện tốt thì 
trung tâm bảo dưỡng phải làm được 5 KHÔNG ở trên

Nếu làm được 5 KHÔNG thì dù đang bệnh cũng nhanh 
chóng phục hồi...  

Viết tại Trường Hạ Thiên Ấn 2019
Thích Hiền Tâm
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Trong kinh A Hàm Phật dạy rằng: “Thân 
người khó được, khó tu! Giống như biển 
cả, rùa mù lâu nay, mênh mông trôi dạt 

lưu đày, Biết bao giờ gặp bộng cây chui vào ?” 
Đúng là một việc vô cùng gian khó.
Nhưng tại sao lại khó như vậy? Có phải chăng, vì 
muốn được thân người, phải cả đời giữ gìn ngũ 
giới nghiêm ngặt:(1/ không sát sanh, 2/ không 
trộm cướp, 3/ không tà dâm. 4/ không nói dối, 5/ 
không uống ruợu). Nhưng vì sự hấp dẫn của “ngũ 
dục” (tài, sắc, danh, thực, thùy) để rồi thuận theo 
dòng vô minh, xem những tiện nghi vật chất trên 
thế gian này là trường tồn vĩnh viễn, là hạnh phúc 
muôn đời, xem những thành công về hình tướng 
là sự thành tựu chí nguyện, nên mặc sức để cho 
dòng đời lôi cuốn vào đường “thị  phi”, “danh lợi”, 
xem việc hưởng thụ “ngũ dục” là lẽ đương nhiên, 
là vinh dự và hạnh phúc. Từ đó lơ đểnh năm điều 
cấm giới. Một khi giữ năm giới cấm một cách lơ 
là, mãi “lang thang làm kiếp phong trần, quê nhà 
ngày một muôn lần dặm xa” thì cơ hội kiếp sau 
làm lại được thân người, rất khó là như vậy đấy!
Khi còn nằm trong vòng “Lục đạo” (Trời, người, 
Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) như một ai 
trôi trong dòng sông, nếu không quyết lội vào bờ, 
thì sẽ bị cuốn trôi ra biển khổ, cũng vậy, nếu được 
làm người, mà ta không quyết tu hành tinh tấn 
để thoát ly sanh tử, thì vẫn phải bị sống chết, luân 
hồi trong sáu đường này. Xuôi dòng dễ hơn bơi 
ngược vào bờ, thỏa mãn dục vọng dễ hơn phải giữ 
gìn giới hạnh, và khi thoải mái hưởng thụ “ngũ 
dục” thì tha hồ mà phạm giới: Tham tài, tham sắc, 
tham danh, tham ăn, tham ngủ, để rồi sẵn sàng 
sát hại chúng sanh, phục vụ món ngon vật lạ cho 
vừa cái miệng, hay hãm hại người này, người nọ 
để tranh danh đoạt lợi…“gieo nhân phải gặt quả”, 
giết chúng sanh phải đền mạng, gây thù, chuốc 
oán cũng phải trả quả, cho nên hầu hết khó được 
lại “thân người” mà đều đọa vào cõi tam đồ ác 
đạo là như vậy.
Lòng “tham” nặng thì “nghiệp thức” đọa vào cõi 
ngạ quỷ (quỷ đói), lang thang vất vưởng, phải lo 
kiếm ăn, không ai khai thị, hướng dẫn để biết 

cách thoát ra, tâm “sân” hận nặng thì vào cõi địa 
ngục khổ đau, với những hình phạt ghê gớm, 
không có thời gian để tu,ngu “si” nặng, thì u mê 
ám chướng, không phân biệt trắng đen, sống điên 
đảo, chẳng rõ chánh tà thì đến cõi súc sanh, phải 
chìm đắm mãi trong quả báo. “Nợ máu phải đền 
nợ máu”, “oán thù phải trả bằng oán thù” cứ thế 
chất chồng lên mãi, nên rất khó trở lại được thân 
người, là vậy.
“Hơi nước” gặp nóng bốc hơi bay lên thành mây, 
mây gặp lạnh đông lại thành mưa rơi xuống ao, 
hồ, sông, suối…cuối cùng chảy ra biển cả, và tiếp 
tục hành trình như cũ. “Nghiệp thức” của chúng 
sanh cũng giống như “hơi nước”, nếu không “Tu” 
để thoát ra khỏi vòng sinh tử, thì cũng phải trôi 
lăn mãi trong sáu nẻo luân hồi.
Tam độc phiền não: Tham, sân, si chính là ng-
hiệp nhân của tam ác đạo, cho nên Phật chỉ dạy 
cho chúng ta nhất định phải cắt đứt tham sân si. 
Nhưng tham sân si là do ở “chấp ngã”, do “cái tôi” 
của mỗi chúng ta mà tạo ra cả. Còn “cái tôi” là 
còn tham sân si, nên việc “Tu” của chúng ta, điều 
tiên quyết là phải “quán chiếu nội tâm”, không 
chạy theo ngoại cảnh, thấy rõ được “khổ” và sự 
“vô thường” của vạn vật, để không ham muốn và 
dính mắc, mà “diệt trừ cái tôi”.
Theo như Albert Einstein đã nói:“Cái tôi và sự 
hiểu biết, tỷ lệ nghịch với nhau, hiểu biết càng 
nhiều, cái tôi càng bé, hiểu biết càng ít, cái tôi 
càng to” cho nên Đức Phật khi mới sinh ra đời, 
đã truyền đi ‘thông điệp’: “Trên Trời dưới Trời, 
cái “Ta” này là quan trọng nhất”, rồi suốt thời gian 
truyền đạo, Ngài đã phải dẫn đệ tử đi xin ăn khắp 
đó đây, cũng không ngoài mục đích là diệt “cái 
tôi” ấy và dạy rằng: Hãy “lấy trí tuệ làm sự ng-
hiệp”. Như vậy, là người con Phật, muốn có “trí 
tuệ” thì “cái tôi” phải nhỏ hoặc không có.
“Luôn quán chiếu nội tâm, triệt tiêu bản ngã” 
mới tu hành đạt kết quả và có nhiều công đức, 
cũng giống nhưmuốn trồng hoa hay những cây 
hữu ích, thì phải diệt trừ “cỏ cú” hay bứng hết gốc 
rễ của những loài cây dại, thì hoa mới phát triển 
đơm bông kết trái được, còn nếu chỉ lo “hướng 
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ngoại tìm cầu” sẽ bị ngoại cảnh tác động, chi phối 
và bón bao nhiêu phân vào, sẽ bị rễ hay cỏ dại ăn 
hết, thì cũng tốn công vô ích. “Không có cái tôi” 
mới hy vọng hết tham sân si và chuyển hóa được 
nghiệp lực của mình, hầu tiến lên con đường giải 
thoát, giác ngộ (gốc của việc tu và diệt tham sân 
si là ở chỗ này, đây cũng là “bí quyết tu hành”!).
Biết được thân người là khó, và được làm người 
với đầy đủ lục căn, là một phước báu rất lớn. 
Nhưng nếu ta không biết vận dụng thân người 
này để mà tu, chỉ lo ham muốn dục lạc thế gian 
thì: Mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý của chúng ta sẽ 
thành sáu tên giặc vì “…mắt ưa xem huyễn cảnh 
hằng ngày, tai thích tiếng mật đường dua nịnh, 
mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, luỡi dệt thêu 
lắm chuyện gay go, thân ham dùng gấm vóc sa sô, 
ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham 
không đủ, lấp che dần trí tuệ từ lâu…” cho nên 
từ đó có thể giết người, phá nhà, cướp của, để rồi 
đọa lạc.
Nhưng khi ta biết vận dụng thân người để tu và 
tạo phước lành, sống “ít muốn, biết đủ” thì sẽ 
chuyển hóa, thân tâm thanh tịnh trong chánh 
niệm, lúc đó sáu căn cũng là sáu thần thông diệu 
dụng không thể nghĩ bàn. Mà cụ thể trong Kinh 
Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư Công Đức: “…”Nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn thọ trì Kinh Pháp 
Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc 
biên chép, người đó sẽ đặng tám trăm công đức 
nơi mắt, một nghìn hai trăm công đức nơi tai, tám 
trăm công đức nơi mũi, một nghìn hai trăm công 
đức nơi lưỡi, tám trăm công đức nơi thân, một 
nghìn hai trăm công đức nơi ý, dùng những công 
đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh 
tịnh”.
Khi Tôn giả Phú-Lâu-Na thỉnh Phật chỉ dạy pháp 
yếu tu hành, Phật đã bảo: “Chỉ cần sáu căn không 
dính mắc với sáu trần, ngay đó là giải thoát”. Kinh 
Lăng Nghiêm mô tả lời giải đáp cho nghi vấn của 
Ngài A-Nan, bằng lời dạy đồng thanh của mười 
phương Chư Phật: “Nguồn gốc của trầm luân 
sanh tử là sáu căn của ông; Nguồn gốc của Niết-
Bàn giải thoát cũng là sáu căn của ông chứ không 
đâu khác”
Nếu chúng ta được thân người, đầy đủ sáu căn, 
gặp được Phật Pháp để hiểu rõ được luật nhân 

quả và sự vô thường, khổ, không của vũ trụ, 
hầu tiến vào tám con đường chánh (chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, chánh định) 
thì từ thân người này sẽ vượt lên thành Thánh, 
thành Bồ Tát và thành Phật. Trong “lục đạo”, cõi 
Trời sung sướng quá, nên không lo tu; địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh thì tham lam, khốn khổ và mê 
muội quá nên cũng không biết đường tu; chỉ có 
loài người, mới có khả năng và nhiều điều kiện 
thuận lợi nhất để tu thành Phật mà thôi.

Đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo của của tình 
thương và sự hiểu biết, nên khi được làm người, 
ta nên luôn tỉnh thức, lắng đọng tâm tư qua các 
pháp tu tịnh thiền, để được thân an tâm lạc, hoặc 
thường quán chiếu nội tâm hay cắt đứt các duyên, 
để không bị ngoại cảnh chi phối, hầu thoát khỏi 
những mê lầm, dùng sáu giác quan của mình, 
thắm đượm và hoằng truyền Phật Pháp đến với 
mọi người được sống an lạc, thanh thoát hầu đem 
hạnh phúc lại cho nhau. Nếu không tỉnh giác, thì 
sẽ dễ bị vô minh sai sử, biến thành kẻ cuồng tín, 
với máu lạnh giết người không gớm tay, hay ôm 
bom tự sát, thì khổ đau cho nhân loại quá rồi.

Cho nên, muốn được an lạc, để tiến lên con đường 
giải thoát, giác ngộ, hầu thành Phật, thành Bồ Tát 
mà cứu độ chúng sanh, ta phải giữ gìn cấm giới, 
biết làm chủ bản thân, qua mắt-tai-mũi-lưỡi-
thân-ý, không cho sáu căn dính mắc sáu trần, vận 
dụng thân người,với sáu căn đầy đủ này, trong 
tinh thần “vô ngã để có sự khiêm cung và hoan 
hỷ, dùng “tứ nhiếp pháp” tận tụy phụng sự, hầu 
bảo toàn công đức, mà dễ nhiếp phục và hóa độ 
chúng sanh. Nên nhớ, với triết lý cao siêu của đạo 
Phật, biết rõ rằng: “Chơn không, diệu hữu”, nên 
hãy hân hoan, phấn khởi khi thấy mình không là 
gì cả, lúc đó ta sẽ thành “vô ngã” với biết bao sự 
“diệu hữu” của thân tâm, tha hồ mà phổ độ!

Pháp Hoa – Nam Úc, ngày 8/5/2019, 
Kính Mừng Vesak 2643 và đóng góp cho Mùa 

An Cư năm 2019, của Giáo Hội tại Chùa Thiên 
Ấn, Sydney.

Thích Viên Thành
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Hải Ngoại 
Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tổ chức an cư 
tại chùa Thiên Ấn Sydney, Úc Đại Lợi từ ngày 

10/7/ 2019 đến ngày 20/7/2019. Giáo Hội đã tổ chức 
an cư năm nay là lần thứ 20, nên chương trình tu học, 
hành trì và thảo luận phật pháp rất sinh động và trang 
nghiêm. Đặc biệt vào thứ 6 ngày 12/7/2019, Thượng 
Tọa Hoá chủ Thích Như Định chủ trì buổi hội luận 
phật pháp. Sau khi dứt lời trình bày, đã có một Phật tử 
đặt câu hỏi:

Kính thưa Thầy!

Cho con xin hỏi: Chúng con là hàng Phật tử tại gia đã 
tham gia nhiều pháp hội ở Đài Loan, như là Đài bắc, 
Đài trung, Cao hùng… nhưng con thấy quý Tăng Ni mặc 
y áo đồng phục rất trang nghiêm. Nhưng đối với Giáo 
Hội Thống Nhất của chúng ta, sao chư Tôn đức Tăng Ni 
mặc nhiều sắc phục khác nhau như vậy? Sau đó, Hòa 
Thượng Thích Bổn Điền đã giải thích rồi, nhưng người 
viết bài này muốn giải thích cho Phật tử được hiểu thêm 
của vấn đề đó.     

Trước tiên, chúng ta phải hiểu hai chữ Thống Nhất trong 
ý nghĩa thuần việt và thời điểm Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất được thành lập như thế nào?

Theo ý nghĩa hai từ Thống Nhất của tự điển Tiếng Việt 
online có ba nghĩa: Thống nhất là:

“Hợp thành một khối với một cơ cấu tổ chức và điều 
hành quản lý chung”

“Làm cho phù hợp với nhau, không mâu thuẫn nhau”

“Hợp thành một chánh thể duy nhất”

Đây là ý nghĩa của hai từ Thống Nhất trong ngữ ng-
hĩa Việt Nam sử dụng trong  giao tiếp. Từ quan điểm 
đó, sau khi Phật Giáo Việt Nam gặp phải chướng nạn 
trong cuộc sống xã hội. Nhất là pháp nạn Phật Giáo 
Việt Nam năm 1964. Trước hoàn cảnh khó khăn của 
nhiều thế lực chính trị và tôn giáo, lạm dụng quyền 
lực để triệt tiêu Phật giáo. Trước tình hình nguy cấp 
như vậy, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hợp lại với nhau, 
với tinh thần Thống Nhất tư tưởng của các trường phái 
Nam truyền và Bắc truyền; còn gọi là Tiểu Thừa và Đại 
Thừa, để có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong tinh thần 
hài hòa thanh tịnh nhằm đối phó những thế lực bên 
ngoài của ngoại đạo. Cho nên, quý Ngài đã thành lập 
Giáo hội được mang tên: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất.

Theo truyền 
thống thời 
Đức Thế Tôn 
còn tại thế, 
đệ tử Phật chỉ 
sống trong 
tập thể Tăng 
đoàn, không 
có giáo hội. 
Tăng đoàn là 
một tập thể 
Tỳ kheo có ít  
nhất từ 4 vị 
trở lên, cùng 
sống chung 
trong một 
trú xứ tu tập 
thanh tịnh. 
Sắc phục được Đức Phật chọn lấy màu vàng, vì màu 
vàng là màu hoại sắc không được ưa thích và hạ đẳng 
nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Hơn nữa, đời sống người 
khất sĩ ba cõi là nhà, bát cơm ngàn nhà để duy trì mạng 
sống. Nghĩa là đời sống tam thường bất túc (ăn – mặt- 
ngủ nghỉ vừa đủ) để phòng hộ và nuôi lớn pháp thân 
huệ mạng không bị tham nhiễm phát khởi. Do đó, y 
phục trong Phật giáo chỉ là hình thức bên ngoài, không 
đánh giá được vị trí tu chứng nơi tự thân của mỗi hành 
giả. Nên đức phật không chú trọng hình thức sắc phục, 
mà chú trọng nơi tu tập nội tâm để viễn ly ác nghiệp 
theo căn cơ cao thấp khác nhau. Ví như có vị vào trong 
rừng xâu thanh vắng, có vị đến bãi tha ma, có vị tại tịnh 
xá … nhưng mục đích hướng đến vẫn thanh tịnh nội 
tâm, diệt trừ tham, sân, si, đoạn trừ sanh tử và chứng 
quả Niết bàn an lạc. Trải qua thời gian sau khi Phật 
nhập Niết bàn, quan điểm hoằng pháp hay tu tập hành 
trì có một vài tư tưởng bất đồng ý kiến nên phân chia 
ra làm hai bộ phái: Thượng Tọa Bộ và  Đại Chúng Bộ.

Thượng Tọa Bộ là gồm nhiều vị Trưởng lão, lấy hình 
thức sinh hoạt của Phật còn tại thế làm khuôn mẫu. 
Đại Chúng Bộ là gồm nhiều tư tưởng phát triển, tùy 
thuận vào hoàn cảnh, văn hoá, chính trị của quốc gia 
sở tại. Nhằm chuyển tải giáo lý đi vào đời, làm lợi ích 
cho quần sanh.

Thượng Tọa Bộ được phát triển mạnh ở miền Nam Ấn 
Độ, còn Đại Chúng Bộ thì phát triển  ở Bắc Ấn Độ. Từ 
đó, Phật giáo được truyền sang các nước lân cận theo 
hai Bộ phái ở hai miền khác nhau. Miền Nam sang 
các nước như Thái Lan, Sri Lanka, Bangladesh, Ma-

Đại lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết,
 Đệ nhất Tăng thống HPGVNTN

(1891-1973)
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laysia, Indonesia, Lào và Cambodia… gọi Theravada 
Buddhism là Nam Tông Phật Giáo hay còn gọi là Tiểu 
Thừa phật giáo. Phía Bắc truyền sang các nước như: 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam… gọi là 
Mahayana Buddhism là Bắc Tông Phật Giáo hay còn 
gọi là Đại Thừa Phật Giáo. Hai từ danh xưng Tiểu Thừa 
và Đại Thừa nơi đây, thiết nghĩ phật tử tại gia cũng cần 
hiểu rõ theo ý nghĩa Tông chỉ, chứ không theo ý nghĩa 
thông dụng hàng ngày của thế gian: “Tiểu là nhỏ và 
Đại là lớn”.

 Chữ “Tiểu” và “Đại” này mang ý nghĩa gần và xa hay 
thủ cựu và phát triển. Tiểu thừa giữ hình thức sinh họat 
như: Trì bình bát khất thực, ngủ dưới gốc cây không 
quá ba đêm, ăn một ngày một bữa không quá ngọ, khất 
thực chỉ nhận thức ăn không nhận tiền bạc và vật báu. 
Nghĩa là khất thực chỉ nhận thức ăn độ nhật qua ngày. 
Khất thực mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với 
người xuất gia tu đạo. Chư Phật ba đời đều hành trì bát 
khất thực, là pháp môn tu để dẹp trừ tham lam, chặt bỏ 
tính cống cao ngã mạn của tự thân, nhằm làm ruộng 
phước cho chúng sanh có nhân duyên gieo trồng.

Còn Đại Thừa mang ý nghĩa tùy thuận và phát triển 
theo mỗi vùng lãnh thổ và quốc gia. Nó uyển chuyển 
theo truyền thống, văn hóa, chính trị của quốc gia sở 
tại mà không sai trái tinh thần Kinh Luật của Phật đã 
chế. Dung thông mọi tư tưởng nhưng không mất đi 
tinh thần giáo lý cốt yếu của Phật dạy. Không câu chấp 
hình thức, hay y phục sinh hoạt của người con đệ tử 
Phật. Nói như vậy, không phải ai, vị tu sĩ nào theo Phật 
giáo Đại thừa thì muốn mặc gì thì mặc? Không! Phật 
giáo Đại thừa ở mỗi quốc gia theo một quy củ thiền 
môn riêng biệt, như là Phật giáo Trung Quốc, Phật 
Giáo Hàn Quốc, Phật Giáo Nhật Bản và Phật Giáo Việt 
Nam…có những y phục khác nhau.

Đó cũng chỉ là hình thức nhưng nó cũng nói lên tinh 
thần bình đẳng, không giáo quyền trong Đạo Phật. Tôn 
trọng giá trị tinh thần và phương tiện hoằng truyền 
Phật đạo theo đúng như lời Phật dạy: “Này chư Tỳ 
kheo, ngày nào các vị còn giữ đoàn kết và thường xuy-
ên hội họp để học hỏi với nhau, ngày ấy Tăng đoàn còn 
tiếp tục phát triển và hưng thịnh. Ngày nào các vị còn 
giữ sự thống nhất và hòa thuận khi tụ hội với nhau hay 
khi cùng thảo luận những quyết định quan trọng, ngày 
nào các vị còn triệt để tôn trọng và tuân thủ những giới 
luật mà Như Lai đã ban hành để giúp đỡ và bảo vệ các 
vị, không bày thêm những giới luật mới khó khăn và áp 
đặt, ngày ấy Tăng đoàn không bị suy thoái và hủy diệt”.

Cho nên hai từ Thống Nhất trong GHPGVN Thống 
Nhất, không phải là thống nhất sắc phục quần áo. Mà 
nó mang ý nghĩa thống nhất hợp thành một khối với 
một cơ cấu tổ chức và điều hành quản lý chung. Thống 

nhất giữa Nam Tông và Bắc Tông tạo ra sức mạnh 
trong lòng quần chúng xã hội. Không phân biệt Tông 
phái trong giới xuất gia và giữa hàng Phật tử tại gia với 
nhau. Quý Ngài đứng trước sự trù dập, chèn ép, gây 
nhiều sự tan thương cho Phật giáo. Nên quý Ngài ngồi 
lại tìm ra phương pháp đối phó, hầu mong đưa con 
thuyền Phật Giáo Việt Nam vượt qua phong ba bão táp. 
Chứ thật ra, danh xưng Giáo Hội của Phật Giáo chỉ là 
hình thức sinh hoạt trong xã hội, không có thật quyền 
như các tôn giáo khác.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập 
trên tinh thần tự nguyện và tương kính tương giáo, để 
giữ truyền thống tu học và hoằng truyền giáo pháp. Do 
đó, là phật tử đừng có cái nhìn méo mó theo danh tự 
bên ngoài mà nhận xét. Để rồi đánh giá hay thầm chê 
trách một Giáo Hội thành lập mà không đúng với danh 
xưng đó.  Hơn nữa, hình thức không chuyển tải được 
nội dung. Ví như Phật Giáo Đài Loan đâu có Giáo Hội 
Thống Nhất đâu? Nhưng từ Đài Bắc đến Cao Hùng 
đều có chung một sắc phục. Đó chỉ là một hình thức 
quy tắc thiền môn của Phật Giáo Đài loan đặt ra, chứ 
Phật cũng không đặt ra hàng đệ tử phải mặc cùng một 
sắc phục. Thời Phật còn tại thế, chúng xuất gia nhiều 
người còn đi nhặt vải rách ngoài nghĩa địa về kết thành 
y, thì có đâu mà có đồng phục hay đồng màu.

Ngày nay chúng ta không còn như vậy, mà được Phật 
tử cúng dường vải hoặc tự mua vải để cắt may thành y, 
thuận tiện vô cùng nên chúng ta phải hiểu về ý nghĩa 
và công dụng của y phục như thế nào? Chứ không phải 
các nhà thời trang y phục của thời đại.

Tóm lại sắc phục không đóng vai trò quan trọng trong 
tinh thần tu tập giác ngộ giải thoát. Sắc phục chỉ là 
hình thức làm tăng thêm vẻ trang nghiêm cho người 
sơ cơ dễ sanh tín tâm. Nhưng tốt đẹp quá là sai với ý 
nghĩa của chiếc Ca sa mà Đức Phật đã chế ra. Do đó, 
hai chữ Thống Nhất không phải hoàn toàn trên y phục 
mà là thống nhất tư tưởng tất cả các hệ phái cùng ngồi 
chung tu học. Đó mới thật là Thống Nhất.

Thích Đạo Hiển



46

Lòng tham của con người là vô đáy. Khi chúng 
ta có một thì lại muốn có hai, có một căn nhà 
thì muốn có có hai căn hay ba căn v.v...  rồi 

lại muốn có biệt thự. Đã tham muốn thì không bao 
giờ biết đủ cả. Vì thế Phật dạy: “Tri túc chi nhơn, 
tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, bất tri túc giả, tuy 
xứ thiên đường diệc bất xứng ý” Người biết đủ dù 
nằm trên đất cũng thấy an lạc, người không biết 
đủ dù được ở thiên đường cũng không vừa ý. Vậy 
chúng ta muốn an lạc thì cần phải biết đủ.

Biết đủ trong mọi sinh hoạt là được. Người đời 
thường tham tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn 
ngon, ngủ kỹ.

Một người có tiền, có quyền thế, có một người 
vợ thương yêu hết mực. Vì sao lại không vui? Vì 
lòng tham muốn không biết đủ. Tiền có nhiều họ 
lại muốn có nhiều hơn. Có một Thiền sư kể câu 
chuyện: Có một khách lữ hành băng qua sa mạc 
nắng như thiêu như đốt, cơn khát cháy bỏng khiến 
ông gục ngã ngay giữa cuộc hành trình, Phật Tổ xót 
thương đã cho một hồ nước xuất hiện trước mặt 
vị khách bộ hành, nhưng lạ thay người ấy không 
uống lấy một giọt, Phật Tổ thấy lạ bèn hỏi nguyên 
do. Khách bộ hành đáp: “Nước hồ nhiều thế này, 
còn bụng con lại bé nhỏ như vậy làm sao uống một 
ngụm hết được đây, vậy thì thà con không uống 
thì hơn.” Nghe đến đây Thiền sư nói với người đàn 
ông: “Con hãy nhớ rằng trong cuộc đời sẽ có nhiều 
điều tốt đẹp đến với con, nhưng con cần phải nắm 
giữ một thứ trong đó, thì đã có thể mãn nguyện.” 

Đôi khi điều hạnh phúc chúng ta dành cả đời để 
truy cầu vẫn không đạt được, nhưng có những 
hạnh phúc lại đến một cách thong dong đạm bạc. 
Con người có nhiều truy cầu cho dù ở giai tầng nào 
đi nữa, dẫu người đó giàu hay nghèo đều không 
thoát khỏi chữ “Cầu”.

Một con người khi cầu một cuộc sống an lạc, khi 
chúng ta biết đủ, phải quán chiếu một cách thấu 
đáo và phải biết mục đích đến của chúng ta. Như 
một người đánh cá có cuộc sống rất an nhàn, một 
ngày anh ta mất vài giờ để đánh cá  chỉ để đủ nuôi 
sống cả gia đình. Nhưng dưới con mắt của một 
giáo sư quản trị kinh doanh thì khác hẳn. Giáo sư 

đã vạch ra đường hướng để anh ngư dân trở thành 
một người rất giàu. Bắt đầu từ việc cho anh đánh 
cá thật nhiều rồi lập công ty và đưa công ty lên 
sàn chứng khoán, anh nông dân trở nên giàu có. 
Nhưng rốt cuộc khi anh nông dân giàu có đến lúc 
nghỉ hưu muốn hưởng cuộc sống an nhàn thanh 
thản thì lại trở về một miền quê yên bình bên bờ 
biển, hàng ngày đi đánh cá trong vài giờ.

Vậy cuộc sống của người ngư dân đang sống là 
tương lai của một người giàu có mong cầu.

Chúng ta sống trên đời phải chăng cần có nhiều 
thứ thì mới có hạnh phúc và an lạc? Dẫu vinh hoa 
phú quí thế nào đi nữa thì cuối cùng chúng cũng 
chỉ là cát bụi. Khi con người rời khỏi cõi đời này, 
sau biết bao lo toan, mệt mỏi và tranh giành, ta 
mới phát hiện ra rằng năm tháng tươi đẹp đã vuột 
khỏi tầm tay. Nhà ngàn gian, đêm cũng chỉ ngủ 
trên một chiếc giường không quá hai mét, thức ăn 
vạn món ngày ăn cũng không quá ba bữa.

Lòng ham muốn làm cho ta khổ bao nhiêu, thì biết 
đủ nó hạnh phúc an lạc bấy nhiêu. Đó là lẽ đương 
nhiên. Nhờ ít tham dục, nên con ma dục vọng 
không làm sao xui khiến được mình. Nhờ biết đủ 
nên con quỷ tham lam chẳng có quyền hành sai 
sử mình nữa. Một khi con người không còn làm 
nô lệ cho vật chất đê hèn nữa, thì lòng người bắt 
đầu tự do giải thoát. Con người lúc ấy mới xứng 
danh là con người. Khi ấy con người mới tự cho là 
có hạnh phúc; và dù cho thường ngày vẫn ăn cơm 
hẩm canh rau, quanh năm quần bô, áo vải, cũng 
thấy thong dong và hạnh phúc, an vui, sung sướng.

Trong kinh Di giáo Phật dạy các Tỳ kheo: “ Này 
các Tỳ kheo! Nếu các ông muốn thoát khỏi mọi 
khổ não, nên suy nghiệm hai chữ “Tri Túc” biết 
đủ. Người biết đủ thì ở cảnh giới nào cũng yên vui. 
Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo; người biết 
vừa đủ thì nghèo mà giàu. Người không biết vừa 
đủ thì bị năm thứ ham muốn kéo dắt, làm người 
biết đủ thương hại.”

Viết tại Trường Hạ Thiên Ấn, Sydney, 2019
Đệ tử Thích Đăng Từ
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Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một trong các nhạc sĩ 
mang trong mình tinh thần Phật giáo và chân 
lý cuộc sống rất cao. Trong lời nhạc của ông 

là những ngôn từ tuy có vẻ thế tục nhưng bên trong 
lại mang một nội hàm Phật giáo sâu sắc. Ông là một 
người con của xứ Huế, nơi có truyền thống Phật giáo 
lâu đời của triều đình Nhà Nguyễn. Một người sống 
trong cảnh đất nước đang nội chiến và chiến tranh, có 
thể hiểu được ông đang cần gì và xã hội đang cần gì.     

Bằng lối sử dụng ca từ hết sức khéo léo, ông đã mang 
đến cho thính giả những sản phẩm tinh thần quý giá, 
phù hợp với nhiều tầng lớp xã hội, dù là đời hay đạo, 
dù già hay trẻ, ai cũng có thể cảm nhận được chính 
mình là một phần trong đó. Riêng điểm này, ta có thể 
nhận thấy sự hạn chế của dòng nhạc Phật giáo đương 
đại. Trong khi nhạc Phật giáo mượn giai điệu và cải 
biên lời bài hát để đưa giáo lý vào nhạc, thì nhạc Trịnh 
lại đi theo một lối rất riêng, bằng giai điệu đơn giản, ca 
từ thế tục nhưng mang một triết lý sâu sắc, như một 
Thiền sư đang chiêm nghiệm về cuộc đời.

Bài hát “Để gió cuốn đi” là một lời tâm sự của tác giả, 
trên tinh thần “tất cả các pháp là Phật pháp” thông qua 
bài hát này, ta có thể thấy được một số giá trị chân 
lý qua cái nhìn của Phật giáo. Tuy nhiên vì ông là 
một người tại gia, ta không thể mong đợi ở tác giả có 
những cái nhìn giải thoát về cuộc đời mà không thiên 
lệch. Trước khi phân tích giá trị minh triết của Phật 
giáo qua bài hát, xin nêu nguyên văn lời bài hát:
“Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, 
em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi!
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông.
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông.
Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi 
rao lời dối gian.
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm 
ngùi theo lá bay.
Rồi nước cuốn trôi. Rồi nước cuốn trôi.
Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, lặng 
nhìn không nói năng.
Để buốt trái tim, để buốt trái tim.
Trong trái tim, con chim đau nằm yên ngủ dài lâu, 
mang theo vết thương sầu.
Một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hót trong 
trời gió lên.

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Cuộc đời ta 
ước vui.
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì 
em biết không
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi,…
Tấm lòng để gió cuốn đi:
Bắt đầu bài hát là một định đề:”Sống trong đời sống 
cần có một tấm lòng.” Chữ “Lòng” ở đây được hiểu 
là chữ “Tâm”. Theo thế gian thì người có tấm lòng là 
người sống tốt với những người xung quanh. Nếu 
hiểu theo nghĩa như vậy, thì chữ “Tâm” trong nhà Phật 
chính là tinh thần “vô ngã”. Đức Phật đã nêu rõ mục 
đích cao quý của Tăng đoàn trong Kinh Đại Phẩm 
(Mahavagga):

“Này các Tỳ-kheo, hãy đi đi, đi khắp nơi vì lợi lạc và 
hạnh phúc của số đông, do lòng từ bi đối với cuộc đời, 
vì lợi lạc và hạnh phúc của Trời và Người…”

Lời dạy trên cũng được áp dụng ở mọi tầng lớp nhân 
sinh. Con người cần những sự nhường cơm sẻ áo, trợ 
giúp những ai thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Đối 
với xã hội hiện đại, những hoạt động từ thiện càng 
mang nhiều ý nghĩa hơn về “tấm lòng”.

Và ông đã đặt ra câu hỏi “để làm gì?” Và tự trả lời là “để 
gió cuốn đi”. Trong câu trả lời này ta cần chú ý đến từ 
“gió” để nói lên cái dụng của “tấm lòng”. Gió là cuốn, là 
bay, là thổi, là luôn di chuyển không dừng lại ở bất cứ 
nơi nào, dù là núi hay là sông. Cũng vậy, gió sẽ mang 
“tấm lòng vô ngã” đi qua mọi nẻo đường, ngõ ngách, 
mang đến mọi nơi của cuộc đời mà không một mong 
cầu nào cả, một tấm lòng, một sự yêu thương mọi loài, 
mọi người vô điều kiện. Và lời tiếp theo của bài hát là 
mô tả về đặc tính của “gió” khi đi vào đời:

“Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông.
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông.”

Tiếng cười khi chiều tới:

Định đề tiếp theo mà tác giả muốn gửi gắm vào gió là 
“Những khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm 
ngùi theo lá bay. “Bằng cách sử dụng hình ảnh buổi 
chiều, ta có thể nhìn thấy rằng tác giả muốn nói đến 
“hoàng hôn” của cuộc đời con người, cũng như ta 
thường nghe “tuổi đã xế chiều”. Đây là một ẩn dụ mà 
tác giả muốn nói đến giáo lý “vô thường”. Cơn gió vô 
thường không chừa một ai, nên mỗi người cần phải 
sống có ý nghĩa, để khi tuổi đã về già ta “cười” vì ta 
không hối hận, ân hận với những gì ta đã làm. Vì thời 



48

gian đã trôi qua, và cái chết luôn cận kề với chúng ta 
khi về già. Cho nên trong kinh Pháp cú, bài kệ số 41 
đức Phật có dạy:

“Không bao lâu thân này
Sẽ nằm dài trên đất

Bị vứt bỏ vô thức
Như khúc cây vô dụng”.

Ý thức được, cuộc đời này là giả tạm, lợi danh là bóng 
mây chìm nổi, sự đau khổ, niềm an vui được nhận 
diện. Khi nhận chân được điều đó, thì pháp lạc xuất 
hiện, và những muộn phiền đó: ”Rồi nước cuốn trôi...” 
Như trong Kinh Niệm Xứ, đức Phật có dạy về pháp 
quán sự sanh diệt của ngũ uẩn và Ngài khuyên chúng 
ta có sống cho người và vì người đi chăng nữa, thì 
cũng không vì thế mà sinh ra tự mãn. Chính cái thân 
này còn đến lúc phải bỏ xuống, phải xả xuống, huống 
hồ những cái mà chúng ta không nắm bắt được, tất cả 
chỉ nên “để nước cuốn trôi...”

Nghiêng đời để nhìn suốt:

Định đề tiếp theo là: “Hãy nghiêng mình xuống nhìn 
suốt một mối tình, lặng nhìn không nói năng.” Ở đây, 
ta nhận thấy một tinh thần khiêm hạ đầy trí tuệ. Phải 
hạ thấp lại “cái tôi hay tự ngã” của bản thân để nhìn 
thấu được vào trong lòng sự vật và vào trong lòng 
người, mà tác giả đã sử dụng ngôn ngữ rất thơ, “tình”. 
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ví tất cả sự vật và tất cả 
mọi người qua một mối tình. Nhưng hạ thấp “cái tôi” 
đó bằng cách nào? Đó chính là sử dụng sức mạnh của 
sự quan sát: “Lặng nhìn không nói năng.” Chúng ta 
có thể nhận thấy rằng, “lặng nhìn” là sự an định nơi 
thân và “không nói năng” đó chính là sự định khẩu, 
khi thân và khẩu đã được định tĩnh, thân và khẩu đã 
được an tịnh, ta sẽ dễ dàng tiến đến sự lặng yên của 
“tâm”. Khi “tâm” không dao động, tâm được an trú nơi 
sự định tĩnh, thì khi ấy mọi biểu hiện của sum la vạn 
tượng đều bị thu nhiếp và không có sự can thiệp hay 
tác động bởi Thủ.

Từ cái nhìn không phân biệt như vậy, ta sẽ thấy rằng 
khi lòng đã rỗng không thì “Một sớm mai chim bay 
đi triền miên và tiếng hót trong trời gió lên”. Bởi ta 
không còn sự giới hạn nào nữa, không còn sự ràng 
buộc chướng ngăn nào nữa, giống như con chim tung 
cánh trên bầu trời và cất lên tiếng hót, nó vui mừng ca 
vang bài hát của tự do mà nhà Phật gọi đó là Niết Bàn. 
Chúng ta có quyền ước vọng như vậy, khi chúng ta đã 
có “một tấm lòng” và dần dần tiến đến các lộ trình như 
định đề 2 và định đề 3.

Hướng đến tương lai hạnh phúc:

Định đề cuối cùng mà tác giả nói đến là: “Hãy yêu 
ngày tới dù quá mệt kiếp người. Cuộc đời ta ước vui.” 

Định đề này tiếp nối cho định đề số 2 về phương diện 
thời gian, nhưng chung cuộc vẫn là một mục đích. Ở 
định đề 2 ta thấy một lời khuyên tìm thấy “một tiếng 
cười” khi tuổi về chiều. Ở đây lại khuyên “một tiếng 
cười”sớm nhất có thể của một đời sống.

Nhìn thấy cuộc đời là Khổ “quá mệt kiếp người”, 
nhưng vẫn hy vọng tìm thấy Diệt nhờ luôn “yêu ngày 
tới”. Nhìn lại định đề đầu, Tập được hiển lộ nếu chỉ cần 
chứa “không”phía trước cụm từ “để gió cuốn đi”. Còn 
nguyên định đề 3 chính là Đạo.

Khi đã nhận ra khổ và sự diệt khổ, nếu đi theo đúng lộ 
trình, ta có quyền mong ước sự hạnh phúc. Như trong 
Kinh Thánh Cầu đức Phật đã đạt được hạnh phúc tối 
thượng nhờ sự tu tập, biến ước nguyện thành hiện 
thực:

“Rồi này các Tỷ-kheo, Ta tự mình bị sanh, sau khi biết 
rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, 
vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn và đã 
chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách, Niết-bàn…”

Gió vẫn cuốn đi:

Bài hát: “Để gió cuốn đi” được nhìn dưới lăng kính Phật 
học, thì đó là tiếng nói của “vô ngã” phủ nhận sự chấp 
thủ về không gian; “vô thường” phủ nhận sự chấp thủ 
về thời gian. Không bị ràng buộc về hai phương diện 
thời gian và không gian, ta sẽ dễ dàng nối kết được với 
ngàn xưa và ngàn sau, và đó cũng chính là một nghĩa 
trong tôn hiệu của đức Phật: “Như Lai không đến từ 
đâu và cũng không từ đâu đến”. Hiểu được như vậy, thì 
ta sẽ thấy câu hát “dù vắng bóng ai” rất có giá trị. Dù 
Phật có nhập Niết Bàn đi chăng nữa, giáo pháp của 
Ngài vẫn là món quà tặng vĩnh hằng dành cho mọi 
chúng sanh. Đúng như lời tuyên bố trong Kinh Ví Dụ 
Tấm Vải: “Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 
thiết thực hiện tại, vượt thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí chứng hiểu.”

Bỏ qua những tuyệt vọng mà nhạc sĩ bày tỏ trong lời 
bài hát, bằng cách nhìn của nhà Phật, ta cảm ơn Trịnh 
Công Sơn đã tặng cho ta một bài pháp với ngôn từ đầy 
chất thơ. Và cũng xin được học theo hạnh “tuỳ hỷ” cho 
những ai đã, đang, sẽ hướng đến lời tâm sự hay nhất 
của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:“Sống trong đời sống cần 
có một tấm lòng, để làm gì em biết không?

Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”

Viết tại Trường Hạ Thiên Ấn, Sydney, 2019
Đệ tử Thích Đăng Nghĩa.
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(…) Đang diễn thuyết, bỗng ông dừng lại dõng dạc nói: 
“Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn 
trong sân vận động này (đèn tắt, cả sân vận động chìm sâu 
trong bóng tối âm u) ông John Keller nói tiếp: “Bây giờ 
tôi đốt lên một que diêm, những ai nhìn thấy ánh lửa của 
que diêm đang cháy thì hãy hô to “đã thấy” (một que diêm 
được bật lên), cả sân vận động vang rền “đã thấy”.

 Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller 
giải thích: “Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ 
bé như một que diêm, cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tối 
tăm của nhân loại, y như vậy”.

 Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại 
được tắt, một giọng nói vang lên: “Tất cả những ai ở đây, 
có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên”, bỗng chốc 
cả sân vận động rực sáng…, John Keller kết luận: “Tất cả 
chúng ta cùng hợp lực nhau, có thể chiến thắng bóng tối, 
chiến tranh, khủng bố, các ác và oán thù … bằng những 
đốm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của 
chúng ta”. 

 Câu chuyện của John Keller tôi tình cờ đọc được 
trong một tập san văn hóa Phật Giáo, qua câu nói đáng 
chú ý của tác giả viết tựa đề “Mỗi người một que diêm”, 
như thế này: “Chúng tôi viết cho nhau, cho vui thôi, đó 
cũng chỉ là những que diêm nhỏ, chia nhau chút ánh sáng, 
chút hơi ấm, giữa cuộc sống bộn bề và tẻ lạnh”.

 Rất thiết thực và cảm ơn những que diêm tươi 
mát nóng ấm tình nhân loại, và cũng chính từ câu chuyện 
này tôi liên tưởng đến ngọn lửa thiêng của Bồ Tát Thích 
Quảng Đức, tôi bồi hồi xúc động trước nghĩa cử rạng ngời 
chân lý bất diệt của một vị tu sĩ, noi gương Ngài Dược 
Vương Bồ Tát đốt thân cúng dường vì lợi ích cho Chư 
Thiên và loài người, xin đốt nén tâm hương kính cẩn đảnh 
lễ dâng lên Bồ Tát Thích Quảng Đức với tất cả lòng tri ân 
biết ơn vì Ngài đã làm sáng ngời cho lý tưởng Phật Giáo.

 An nhiên tĩnh tọa dùng ngọn đuốc cúng dường 
lên mười phương Chư Phật và gióng tiếng chuông cảnh 
tỉnh nhân loại trước vận mệnh Phật Giáo, như lời nguyện 
của Ngài đã viết vào ngày 08-04-1963.

“Kính dâng mười phương Chư Phật
Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình
Làm đèn soi sáng nẻo vô minh
Khói thơm cảnh tỉnh bao người ác
Tro trắng phẳng san hố bất bình
Thân cháy nát tan ra tro trắng
Thần thức nương về giúp sinh linh
Hỡi ai mộng ảo đang còn mộng
Hãy gấp tỉnh đi kẻo giật mình.”

 Với cử chỉ yên lặng bình thản trên khuôn mặt Hòa 
Thượng, Ngài niệm lớn tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật” thế 
rồi, Ngài bật một que diêm, ngọn lửa phừng phực bốc lên, 

phủ kín thân thể nhưng Ngài không hề lay động, trên tay 
vẫn cầm chuỗi hạt Bồ đề, thân chìm trong ngọn lửa, an 
nhiên nhập vào thế giới Hoa Tạng, trong khi bên ngoài 
Tăng Ni Phật tử kính cẩn lệ rơi.

 Cố Ni Trưởng Diệu Không đã ta thán sau khi 
chứng kiến Ngài hóa thân giữa trùmg trùng cát bụi phù 
du.

“Thầy ơi con biết tính sao đây
Lễ kính lòng đau trước Thánh thây
Lửa dậy lưng trời thân chẳng động
Dầu loang trắng đất ý không lay
Tiêu diêu cõi Tịnh Thầy theo Phật
Lận đận trần lao con nhớ Thầy
Phật tử Việt Nam còn nhớ mãi
Nét son lịch sử vẫn không phai”.

 Nhà Thơ Vũ Hoàng Chương đã mô tả qua bài thơ 
bất hủ “Ngọn lửa từ bi của Bồ Tát Thích Quảng Đức” đã 
nói lên được ánh sáng chân lý mà Ngài đã thắp sáng, có 
khả năng soi sáng lương tâm như ngọn đuốc trí tuệ bằng 
ngọn lửa từ bi, bằng trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích 
Quảng Đức trở thành “Xá lợi trái tim” đầu tiên và duy 
nhất bất diệt với thế gian, là biểu tượng của tình thương 
chiến thắng bạo lực bằng chánh trí, một ngọn đuốc yêu 
thương công bằng và sáng ngời trí tuệ.

“Ngọc hay đá chẳng cần ai tạc
Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi
Chỗ người ngồi một thiên thu kiệt tác
Trong vô hình sáng chói nét từ bi”
“Lửa lửa cháy ngất tòa sen
Tám chín phương nhục thể trần tâm
Hiện thành thơ quỳ cả xuống 
Hai vầng sáng rưng rưng 
Đông Tây nhòa lệ ngọc
Chấp tay đón một mặt trời mới mọc
Ánh đạo vàng phơi phới đang bừng lên! Dâng lên!”

(Trích đoạn lửa từ bi)
 Khơi nguồn Bồ Tát Quảng Đức, tiếp nối hàng 
chục Thánh Tử Đạo coi nhẹ cái chết nguyện theo dấu 
chân Ngài thắp sáng ngọn đuốc của tình thương, hòa cùng 
trái tim bất diệt của người làm nền tảng tâm linh cho cuộc 
sống nhân sinh, cho chúng ta rút ra một bài học nhập thế 
phụng sự chúng sanh hành Bồ Tát Đạo.

 Trong Phật Giáo thông thường nói đến lửa là đề 
cập đến tham ái, được Đức Thế Tôn diễn tả trong bài Kinh 
Pháp Cú 146 “Cười sao được, sướng vui sao nổi khi lửa 
tham cháy rụi thế gian” Đức Phật dạy: “Ngoài sự trói buộc 
của dục ra, ta không thấy một sự trói buộc nào khác trói 
buộc chúng sanh khiến cho luân hồi mãi mãi”. Phật ví dục 
như nhện sa lưới dệt, dục như hố tham, như tằm kéo kén 
càng buộc càng bền v.v… 
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 * Như Vua Trụ đứng trước sắc đẹp nghiêng thành 
của Đắc Kỷ mà cơ nghiệp thênh thang theo đó sụp đổ. 

 * Dương Quý Phi không kiềm nổi dục vọng phải 
tư thông với con nuôi là An Lộc Sơn.

 * Lữ Bố tướng đời Đông Hán thắng nổi muôn 
binh ngàn tướng được người đời tôn là anh hùng đệ nhất, 
nhưng vì đối đầu với Điêu Thuyền, vì tước lộc danh quyền 
mà phải giết cha nuôi là Đổng Trác.

 * Đại Đế Asoka đạt đến đỉnh cao của quyền lực 
thống lãnh một vương quốc hùng mạnh, nhưng sau một 
trận chiến, ông chống gươm nhìn lại và tự hỏi: “Đây có 
phải là chiến thắng không? Đây có phải là điểm dừng của 
sự thỏa mãn và hạnh phúc không?” Chính lòng dục mà 
ông đã thất bại chính mình mặc dù thắng được kẻ thù. 

 Đúng vậy Phật dạy: “Chiến thắng vạn quân không 
bằng chiến thắng mình”.

 “Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục 
khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại”, chỉ có ánh sáng 
của trí tuệ mới quán chiếu rõ bản chất thật của thất tình 
lục dục và hạnh phúc chỉ có được khi con người vất bỏ 
được những nhu cầu ham muốn thì mới thoát khỏi những 
phiền não khổ đau giữa cuộc đời đầy vạn biến.

“Lửa nào bằng tham dục 
Ngục nào bằng tâm sân
Lưới nào hơn mê đắm
Sông ái dục nhận chìm”

 Đời sống phạm hạnh trong sáng thuần tịnh đã un 
đúc tinh thần bi trí dũng của Ngài từ lúc phát tâm Bồ Đề 
cho đến ngày viên mãn hạnh nguyện.

“Nền Phật dò lần kiếp trả vay
Phủi tay rửa sạch nợ trần gian 
Tránh đàng danh lợi tìm nơi tịnh
Niệm chữ từ bi lánh cửa quan
Chuỗi hột tay lần khuya với sớm
Kệ kinh tụng niệm vái rồi van
Một lòng thành kính lòng mình nguyện
Tịnh Độ từ đây rất ở an”

 Ba mươi năm hạnh nguyện tròn đầy, dấn thân 
phục vụ vì lý tưởng giải thoát giác ngộ, Ngài để lại một trái 
tim bất diệt, một biểu tượng vô giá mà thế gian không có 
được.

 Bóng tối trong sân vận động ví như sự vô minh 
ngàn đời của con người đắm chìm trong dục lạc trầm luân 
trong sanh tử khổ đau không khi nào thoát ra được.

 Ngọn đuốc của Bồ Tát Thích Quảng Đức được 
đốt lên cho chúng ta nhận ra được thật tướng ngàn đời 
của vạn hữu, ngọn đuốc được đốt lên để thấy ánh sáng 
của chân lý bất sanh bất diệt, ánh sáng của trí tuệ và tình 
thương lân mẫn như que diêm trên tay của John Keller ví 
đóm sáng nhỏ như một hành động của lòng nhân ái vị tha.

 Nữ sĩ Hồ Cầm có nói: “Ngọn lửa và trái tim bất 
diệt của Người là một dấu ấn khó quên trong lòng biết bao 

thế hệ Tăng Ni Phật tử. Ngọn lửa đại từ đại bi của bậc xuất 
trần thượng sĩ là bài học vô giá, tạo dựng niềm tin bất diệt 
về chánh pháp ở cõi thế gian này”.

 Nói đến đây tôi liên tưởng đến câu chuyện vô tận 
đăng, Ma Ba Tuần đem mười hai ngàn tiên nữ đến dâng 
cho Ngài Trì Thế Bồ Tát, Trì Thế Bồ Tát hoảng hốt nói: 
“Kiều Thi Ca tôi là Sa Môn Thích Tử, ông đừng yêu cầu tôi 
nhận những thứ không đúng với pháp tu hành, điều đó 
trái với luật nghi của tôi”.

 Lúc ấy Ngài Duy Ma Cật đến đúng lúc nói: 
“Chẳng phải Đế Thích đâu! Đó là Ma Ba Tuần đến quấy 
rối Ngài đó”. Rồi quay sang nói với Ma Ba Tuần rằng: “Các 
nàng này có thể tặng cho ta, ta bằng lòng thâu nhận” Duy 
Ma Cật sẵn lòng, Ma Ba Tuần miễn cưỡng giao các nàng 
cho Duy Ma Cật, ông liền theo chỗ thích hợp mà thuyết 
pháp với các nàng, khiến cho tất cả đều phát đạo ý rồi nói: 
“Nay các nàng nên phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề”. Có những điều vui theo đúng chánh pháp để tự 
vui lấy, chẳng nên vui với năm dục nữa. 

- Các Tiên nữ nhao nhao nói: “Những gì là vui theo 
đúng pháp” 

- Đáp: “Vui thường tin Phật, vui muốn nghe pháp, vui 
cúng dường Tăng, vui lìa năm dục, vui quán năm ấm 
như oán tặc, vui quán bốn đại như rắn độc”.

- Rồi sau đó “chúng tôi sẽ làm gì khi ở nơi chốn cung 
ma” các nàng hỏi?

- Duy Ma Cật nói: “Này các cô, có một phép tu gọi là 
đèn không dứt” (vô tận đăng). Các cô nên học phép tu 
ấy. Đèn không dứt có nghĩa là như từ một ngọn đèn mồi 
ánh sáng ra trăm ngàn ngọn đèn liên tiếp. Những chỗ 
tối đều trở nên sáng, mà ánh sáng không bao giờ dứt 
(…) các cô tuy ở cung ma, hãy dùng phép tu đèn không 
dứt này mà làm cho vô số Thiên Tử và Thiên Nữ đều 
phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”.

Phải chăng ngọn đuốc của Bồ Tát Thích Quảng Đức, hay 
que diêm trong sân vận động và vô tận đăng của các nàng 
Ma Ba Tuần đã gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh, một 
thông điệp sáng ngời lý tưởng giác ngộ giải thoát như Ngài 
Duy Ma Cật nói: Nhân vì Bồ đề phát khởi lòng từ, nhân vì 
cứu độ chúng sanh phát khởi tâm đại bi, nhân vì giữ gìn 
chánh pháp phát khởi tâm hỷ, nhân vì nhiếp thâu trí tuệ 
thi hành pháp xả, vì giáo hóa chúng sanh mà quán triệt lẽ 
không, vì chẳng bỏ pháp hữu vi mà khởi lẽ vô tướng, vì 
thị hiện thọ sanh mà khởi lẽ vô tác, do hộ trì chánh pháp 
bèn khởi sức phương tiện … để thành tựu chúng sanh và 
thành tựu chính mình (những lời của các vị quyền thừa 
Bồ Tát thật sảng khoái biết bao). 

TKN Thích Tâm Lạc     
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Ai đó đã từng đặt chân đến Quảng Ngãi, khúc ruột 
miền Trung thân thương của đất nước Việt Nam 
liền nhớ đến câu ca dao:

Lên Thiên Ấn
“Ngọc Lan ngan ngát hương thiền

Giếng trời đẫm vị thiên nhiên trong lành
Ai người lánh trược tìm thanh

Thì lên Thiên Ấn tịnh thành nghe chuông!
Nắng mưa lắng lọc vui buồn

Sông Trà văn vắt lặng tuôn một dòng…”
Thật vậy! Đến với Quảng Ngãi, du khách không 
thể bỏ qua một thắng cảnh nổi tiếng đó là núi 
Thiên Ấn.

Người xưa gọi là: “Niêm Ấn Thiên Hà” 

Núi Thiên Ấn và sông Trà Khúc mãi là biểu tượng 
sơn thủy thiêng liêng. Trên núi có chùa Thiên Ấn, 
có chuông thần, có khu lăng mộ của các bậc tiền 
bối hữu công, đặc biệt còn có “Giếng Phật”. Nước 
ở giếng nầy rất ngọt, mỗi khi khách viếng thăm 
Quảng Ngãi, khi lên chùa Thiên Ấn đều đem theo 
bình đựng nước để lên chùa xin nước Giếng Phật.

Trên tất cả là những sự tích kể về những vị Tổ Sư 
đã từng tu hành ở chùa này và chứng Ngộ đạo lý 
nhà Phật, trải dài thời gian và không gian. Úc Châu 
chúng ta hôm nay có Đại lão Hòa Thượng Tăng 
giáo Trưởng thượng Huyền Hạ Tôn là bậc Cao 
Tăng cùng xuất thân từ Thiên Ấn tự:

“Thiên Ấn mây gom tình đất mẹ
Sông Trà nước tựu nguồn anh em”.

Những ngày An Cư năm nay 2019, lần thứ 20 
của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Úc Châu, 
TT.Thích Như Định là vị Thiền Sư từ Tổ đình 
Thiên Ấn mang hơi thở trong lành, tươi mát, tưới 
tẩm lên quê hương thứ hai của chúng ta là Syd-
ney Úc Đại Lợi.

Thật vậy! “Với thời gian và kiên nhẫn, lá dâu đang 
trở thành sợi tơ óng ánh”. Với tinh thần của “Tổ Sư 
Thiền” TT Trụ Trì khai sơn Thiên Ấn Tự ở Syd-
ney đã đang và sẽ đưa Hành giả khóa An Cư kỳ 
này bước vào một ngôi Đạo tràng hoành tráng 
đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ Khánh 
thành vào năm 2020.

Mọi thứ còn mới mẻ, nhưng với tâm nguyện xiển 
dương Phật Pháp, Ngài đứng ra nhận lãnh trách 
nhiệm làm Hóa Chủ Trường Hạ năm nay, cho nên 
có Câu:

“Tận nhân lực mới tri thiên mạng”. Quả đúng như 
vậy, nhờ Hồng Ân Tam Bảo gia hộ, chư Bồ Tát, 
Long thần, chư Thiên, Hộ Pháp gia trì mà buổi lễ 
khai mạc cho đến những ngày sau bầu trời Sydney 
vẫn trong xanh, nắng ấm, mặc dầu đang vào mùa 
Đông của xứ sở Chuột túi.

Những ngày này Hành giả An Cư được sự chở che 
của chư Tôn Đức, HT Thiền Chủ, TT. Hóa Chủ 
cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và quý nam nữ Phật tử 
trong ban chức sự Trường Hạ đã tạo thành.

“Đức chúng như Hải”. Một năng lượng an lành tỏa 
khắp  đất này. Có đến đây Hành giả mới cảm nhận 
được ân đức cao dày của TT Hóa Chủ qua thân 
giáo, khẩu giáo và ý giáo của Ngài.

Tổ đình Thiên Ấn Việt Nam đáng tự hào về một vị 
Thiền Tăng đã đem đạo Phật của quê hương mình 
tô điểm cho đất nước Australia Đa văn hóa này 
thêm một vườn hoa đầy hương sắc. Nhớ lại quê 
nhà với tình thương ấm áp

“ Lâu lắm rồi không về thăm xứ Quảng
Ôi thương làm sao và nhớ làm sao

Trà giang hởi, nước còn trong như cũ
Liễu còn xanh đỉnh Ấn của năm nào”

Quả thật vậy! Mang cả tình non nước và quê hương 
đến xứ sở phương Tây này, mỗi hành giả chúng 
ta có về Thiên Ấn Tự Sydney mới cảm nhận được 
hết cái nhọc nhằn, trăn trở và tấm lòng cao cả của 
vị khai sơn. Mong rằng tất cả chúng ta mỗi người 
cùng nhau trao gởi tình cảm này đến tất cả những 
đồng hương Việt Nam.

Kính ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ 
TT Trụ Trì chân cứng đá mềm, Pháp thể khinh an, 
chúng sanh dị độ.

Viết tại Trường Hạ Thiên Ấn 2019
Thích Nữ Thảo Liên

(Trụ Trì Tịnh Xá Thanh Lương, Sydney)
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Nguyên tác Anh ngữ: Ajahn Sumedho 
Chuyển ngữ Anh Việt: Thích Nữ Giác Anh

Mỗi khi có ai hỏi “Làm thế nào để trở thành người 
Phật tử?”. Chúng ta hay trả lời rằng, muốn trở 
thành một người Phật tử, điều đầu tiên cần 

phải làm là Quy Y Tam Bảo. Trong Nghi thức Quy Y Tam 
Bảo có phần: Con xin quy y Phật. Con xin quy y Pháp. 
Con xin quy y Tăng.

Càng trải qua thời gian hành trì tu tập, hành giả sẽ càng 
cảm nhận được sự thâm sâu trong giáo lý của Đức Phật. 
Từ đó, pháp Quy Y càng trở nên một pháp hành quan 
trọng trong tâm mỗi hành giả. Càng tu, vị ấy sẽ càng cảm 
nhận được tầm quan trọng, niềm hân hoan và sự an vui 
mỗi khi tụng đọc đến phần Quy Y Tam Bảo.

Sau mấy mươi năm tu tập, giờ đây trong tôi càng cảm thấy 
vui hơn mỗi khi tụng đến phần: Con xin quy y Phật. Con 
xin quy y Pháp. Con xin quy y Tăng. 

Thật ra, mười mấy năm đầu tiên trong đời tu, mỗi khi 
tụng kinh đọc đến phần Quy Y, tôi chỉ đọc cho chiếu lệ 
vậy thôi. Vì theo nghi thức có phần Quy Y, thì phải đọc 
Quy Y. Nhưng thật sự tâm của tôi không để vào đó. Tôi 
đọc như con vẹt. Thật ra, mình có thể luyện cho con vẹt 
đọc Quy Y rất hay. Tôi đọc theo nghi thức một cách rõ 
ràng, rành rẽ, thậm chí mặc dù tôi là người Anh, nhưng 
cũng có thể đọc theo tiếng Thái hay tiếng Pali một cách 
rành mạch, nhưng thật sự phải thú nhận rằng tôi hiếm 
khi để tâm vào đó.

Nhưng sau này, sau thời gian dụng công hành trì nhiều 
hơn, tôi mới thấy rõ sự quan trọng của pháp Quy Y. Quy 
Y là sự quán chiếu sâu vào nội tâm. Mỗi khi tụng “con xin 
quy y Phật”, thật sự như thế nào là quy Phật? Làm sao mỗi 
ngày tụng “quy y Phật” không trở thành sự lặp đi lặp lại 
sáo rỗng, mà thay vào đó mỗi lần tụng lên “quy y Phật” là 
một lần làm cho tâm thêm mạnh mẽ, vững chắc và hướng 
thẳng đến con đường giải thoát mà Đức Phật đã đi qua. 

Danh từ “Phật” thật sự rất hay. Phật có nghĩa “một người 
biết tất cả”. Pháp quy y đầu tiên là quy y Phật. Phật là một 
người có thật, một người có trí tuệ, một người có thật trên 
thế giới này, Phật không phải là đối tượng vô hình, không 
phải là người ở thế giới nào đó mà thế giới con người 
không thể nhận biết được. Mặc dù trí tuệ của Phật là của 
một bậc siêu nhân, sự chứng đắc của Ngài vượt lên con 
người phàm tình, nhưng rõ ràng Ngài sinh ra ngay trên 
thế giới này, tu tập ngay trên thế giới này và chứng đạo 
ngay trên thế giới này, Ngài mang vóc dáng của một con 
người thật như mỗi chúng ta. Chính vì vậy, quy y Phật 
cho chúng ta cảm giác nương tựa một bậc Thầy rất thật.

Chúng ta có thể liên tưởng Phật là Đức Cồ Đàm, một vị 
sáng lập ra Đạo Phật, một con người có thật trong lịch 
sử, Ngài đã chứng đắc Niết Bàn tối thượng tại đất nước 
Ấn Độ hơn 2500 năm qua. Ngài là bậc Thầy của giáo lý 
Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và rất nhiều giáo lý siêu việt 
khác nữa, những giáo lý này cho đến nay và mãi mãi về 
sau vẫn đem lại vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh. 
Khi chúng ta quy y Phật, không chỉ quy y với hình ảnh 
một bậc Thầy người Ấn rất thật với trí tuệ siêu xuất, mà 
mỗi lần quy y là mỗi lần cảm thấy sự gần gũi giữa trí tuệ 
của Ngài với tâm thức mỗi chúng ta. Quy y Ngài cho 
chúng ta một cảm giác, một niềm tin rằng ai trong chúng 
ta cũng đều có khả năng đạt được sự giải thoát và trí tuệ 
như Phật, nếu chúng ta thật sự muốn như vậy. 

Thời gian chúng tôi còn được gần gũi bậc Thầy của mình 
- Ngài Ajahn Chah vĩ đại - những lúc đó, chúng tôi được 
chứng kiến rất nhiều trường hợp mê tín của cộng đồng 
người dân tại đó. Truyền thống Thái Lan hay tạc những 
tượng hộ pháp như Ông Địa, Thần sông, Thần núi hoặc 
Thần tài… bằng đồng hoặc bằng đất sét, sau đó, đem lên 
chùa nhờ Thầy chúng tôi chú nguyện, để đem về thờ cho 
bình an trong gia đình hoặc may mắn trong kinh doanh. 
Thầy chúng tôi thường nói, “Các ông quy y mấy tượng 
này làm gì?. Chỗ các ông cần quy y duy nhất là quy y Phật. 
Có Phật là có tất cả. Có Phật là đủ rồi.” Thật sự, quy y vào 
những nơi như vậy là một niềm tin sai, là mê tín. Nương 
tựa những nơi ấy không an toàn, cuối cùng cũng không 
giúp ta được gì. 

Ngày nay mình có những hình thức quy y nương tựa 
khác, tuy không phải những bức tượng ấy, nhưng lại là 
những đối tượng vật chất khác, như tài sản, những con 
số trong tài khoản nhà bank… và nhiều những thứ khác, 
nhưng suy nghĩ cẩn thận chúng ta sẽ thấy, nếu ta dùng hết 
tâm lực để nương tựa những đối tượng ấy thì thật phiêu 
lưu, vì không ai dám chắc, những đối tượng ấy sẽ ở lại bên 
ta đến khi nào. Trong khi quy y Phật, Phật cho chúng ta 
một cảm giác an toàn. Trí tuệ của Ngài không thay đổi, và 
một khi học được trí tuệ đó, chúng ta có thể xử lý tất cả 
những thay đổi xảy ra trên thế giới này một cách bình an 
và an toàn nhất.

Trí tuệ không nhất thiết phải là những kiến thức của thế 
gian này. Trí tuệ là sự nhận thức, sự chứng đắc bản chất 
thật sự của mọi việc xảy ra xung quanh ta. Chứng đắc bản 
chất duyên khởi, vô thường và tuân theo quy luật nhân 
quả của vạn sự, vạn vật. Thêm một điều mầu nhiệm nữa 
mỗi khi tụng “Con xin quy y Phật” đó là, mặc dù Phật dạy 
“Ta là Phật đã thành, mọi chúng sanh là Phật sẽ thành”, 
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nhưng không giờ vì vậy mà mình tụng “Con là Phật”, mà 
mình tụng rằng “Con xin quy y Phật”. Điều đó biểu lộ đức 
khiêm hạ, vô ngã trước trí huệ một bậc Thầy siêu xuất, đó 
là Phật. Càng quy y, đức tánh khiêm hạ, khiêm cung sẽ 
tiến triển trong tâm thức mỗi chúng ta, cho đến một ngày, 
tâm thức chúng ta đạt đến cảnh giới của Vô Ngã, cảnh 
giới cuối cùng trên con đường giải thoát vậy.

Pháp quy y tiếp theo là quy y Pháp. Pháp là chân lý tối 
thượng, là sự thật tối thượng. Pháp là những gì xảy ra 
ngay xung quanh chúng ta. Tất cả những gì xảy ra xung 
quanh chúng ta đều do duyên khởi, đều theo quy luật của 
nhân quả và tuân theo quy luật vô thường, vô ngã của 
nó. Tất cả mọi việc xảy ra xung quanh ta đều không có 
một sở hữu thật sự, và không ai kiềm chế được sự vận 
hành theo quá trình nhân quả của nó. Nhân quả vượt 
qua tâm thức nhị nguyên của con người. Điều duy nhất 
có thể nhận thấy được pháp là nhận thấy ngay hình ảnh 
và tướng trạng của nó là ngay bây giờ và ngay tại đây. 
Thật sự sống với Pháp, là sống với tất cả những gì đang 
hiện hữu, đang xảy ra ngay bây giờ và ngay tại đây. Trong 
khi tâm thức chúng sanh thường hay bị ràng buộc với 
quá khứ hay tương lai, thường bị ràng buộc với chỗ này 
hay chỗ kia, nên mỗi khi quy y Pháp là nhân duyên đưa 
tâm chúng ta về với thực tại. Quy y Pháp là nhân duyên 
cho chúng ta dừng lại với tâm rong ruổi của mình. Quy y 
Pháp là cơ hội thoát ra khỏi quá khứ và tương lai, không 
đau buồn cũng không mơ mộng, không bám víu cũng 
không hờ hững, mà sống chân thật với mình và với người, 
ngay bây giờ và ngay tại đây.

Một nghĩa khác của quy y Pháp là ta đến với Pháp, đến 
nương tựa Pháp. Nghĩa là ta không chỉ ngồi đó chờ Pháp 
đến với ta, mà phải nỗ lực đến với Pháp. Pháp giải thoát, 
pháp giác ngộ không tự đến với ta, mà ta phải nỗ lực, phải 
tinh tấn không ngừng hướng đến với Pháp. Pháp chân 
thật không đưa ta đến chỗ mơ mộng, viễn vông, mà Pháp 
thật sự đưa đến Niết Bàn tối thượng, đến định tĩnh và hỷ 
lạc. 

Pháp quy y thứ Ba là quy y Tăng. Tăng là một đoàn thể. 
Tăng là số đông các vị Tỳ kheo sống đời phạm hạnh, làm 
lành lánh ác qua hành động và lời nói. “Con xin quy y 
Tăng” là xin quy y, xin nương tựa đức hạnh, quy y tánh 
Thiện, quy y lòng Từ Bi và Trí Huệ được biểu hiện qua các 
căn, nhất là qua thân căn và khẩu căn của chư vị đang tu 
tập trong giáo pháp của Bậc Giác Ngộ.

Mỗi chúng ta đều có tánh thiện và tánh bất thiện. Những 
tánh thiện và bất thiện tùy theo sự tu tập của mỗi hành 
giả, mà được thanh lọc và chọn lựa trước khi những đức 
tánh đó được biểu hiện ra thành hành động và lời nói. 
Thế giới này là thế giới xây dựng theo nhân duyên nhân 
quả của tất cả những chúng sanh sống trong thế giới này. 
Chúng sanh trên thế giới này mỗi người đều có cái tốt 
và cái xấu trộn lẫn nhau, nên thế giới này cũng được tạo 
nên từ cái tốt và cái xấu trộn lẫn nhau. Nhưng ai cũng 
muốn hướng đến cái tốt, cũng muốn nương tựa điều tốt 

trong con người mình và cái tốt trong những người xung 
quanh. 

Quy y Tăng là nương tựa những đức hạnh tốt, nương tựa 
những phẩm chất tốt. Và nương tựa điều tốt nhất trên thế 
gian này, đó là nương tựa đức hạnh Giải Thoát và Giác 
Ngộ. Đức hạnh đó có trong Đức Phật, có trong thực tại, 
và có trong mỗi chúng sanh. Nay mỗi lần quy y Tăng, là 
mỗi lần tạo nhân duyên quay về nhận thấy rõ và đặt nỗ 
lực khơi sáng đức hạnh Giải Thoát trong mỗi chúng ta.

Mỗi lần có duyên được quy y Tăng, mỗi lần nương tựa 
đức hạnh giải thoát đang được phát triển qua thân nghiệp 
và khẩu nghiệp, là mỗi lần có nhân duyên quán chiếu 
những tập khí và tập nghiệp trong mỗi chúng ta. Mỗi lần 
như vậy tạo cơ hội cho ta nhìn lại, cho ta thấy ta đang 
sống cuộc đời của mình như thế nào. 

Mỗi lần được quy y Tăng, là mỗi lần thấy rõ mỗi người 
phải tự chịu trách nhiệm với từng tâm niệm và hành động 
tạo tác của mình. Cuộc sống chúng ta đau khổ hay hạnh 
phúc, là do nhân quả chúng ta tự gánh lấy, không thể đổ 
lỗi cho ai được. Những nhân quả nghiệp báo hiện tại của 
ta, đều phụ thuộc vào sức mạnh quy y nương tựa tánh 
Thiện trong mỗi chúng ta mạnh hay yếu trong quá khứ 
như thế nào mà thôi. 

Những tâm thức yếu ớt thường hay bình phẩm, than 
phiền và đổ lỗi cho người khác. Những tâm Thiện dũng 
mãnh mạnh mẽ thì không có những phê bình, chỉ trích và 
hướng ngoại như thế. Có chăng là sự quay lại kiểm điểm 
tự thân, thanh lọc thân khẩu ý, nương tựa đức hạnh Giải 
Thoát và Giác ngộ để hướng tâm đến điểm cuối cùng là 
Niết Bàn Tịch Tĩnh mà thôi. 

Mỗi lần được tụng đến phần “Con xin Quy y Tăng” là 
cơ hội cho tâm hướng đến đức hạnh Giải Thoát, và đức 
hạnh cao đẹp đó đang được trau luyện và huân tập để 
sớm được thể hiện qua ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu 
nghiệp trong mỗi chúng ta.

Quy y Tam Bảo thật sự là một đại phước duyên cho mỗi 
hành giả trên bước đường tu tập. Quy y Phật, Pháp, Tăng 
là ba nơi nương tựa vững chắc để tâm thức chuyển hóa từ 
phàm phu sang giác ngộ giải thoát. Thực tập pháp Quy Y 
một cách đúng nghĩa sẽ giúp mỗi hành giả vượt lên khái 
niệm xa vời, quay về sống với pháp lạc của Giải thoát và 
Vô Ngã. Nơi đó là chỗ cho đức hạnh Từ Bi và Trí Huệ biểu 
hiện ngay tại nơi mình đang sống và với mọi người mình 
đang gần, đang có nhân duyên xung quanh ta. Pháp Quy 
Y thật sự có năng lực nhiệm mầu như thế.

Kính chuyển ngữ cúng dường Trường Hạ Thiên Ấn 2019
Ngày thứ năm của trường hạ - 14/7/2019

Đệ tử, TKN Thích Nữ Giác Anh
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An Cư là một truyền thống cao quý có từ 
thời Đức Phật còn tại thế. Ở quê nhà Việt 

Nam, An Cư được tổ chức từ tháng Tư đến 
tháng Bảy, ba tháng An Cư Kiết Hạ.
Mùa này, trời mưa dầm việc đi khất thực bất 
tiện và để tránh sự giẫm đạp các côn trùng bé 
nhỏ sanh sản và bò tràn lan trên mặt đất nên vì 
lòng từ bi Đức Phật cho chư Tăng mọi nơi tựu 
về một chỗ. Nơi đây chư Tăng an ổn thanh tịnh 
thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức. Đây cũng 
là dịp đồng đạo gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, 
trao lại cho nhau những kinh nghiệm chính 
xác hữu ích đã trải qua khi hành đạo khắp nơi.
Năm nay, Chùa Thiên Ấn tổ chức dưới sự quản 
lý của Thượng Tọa Trụ Trì. Mỗi ngày từ sáng, 
trưa, chiều, tối, đều có thời khóa hữu ích riêng 
cho chư Tăng Ni và Phật tử tùng hạ.
Đức Phật dạy: 
“Thân người khó đặng
Phật Pháp khó nghe.”
Nay chúng con có đủ duyên lành được hai điều 
khó ấy, lại sống trong môi trường thuận lợi, 
gần gũi các bậc đạo cao đức trọng. Mỗi ngày 
từ sáng, trưa, chiều được các bậc Tôn Túc thay 
phiên chỉ dạy, con nguyện với lòng đời đời 
không thay đổi, xin được làm người tiếp tục tu 
hành cho đến khi đến được Bảo Sở mới thôi. 
Rồi không phải ở nơi ấy hưởng an vui mà quyết 
theo gương các bậc Tôn túc đã đi khắp mọi nơi 
để san sẻ giúp đỡ mọi người và chúng sanh.
Cuộc đời này con đã mang ơn quá nhiều: Ơn 
Cha Mẹ, ơn Thầy Tổ, ơn Tổ Quốc, ơn Đàn Na 
Thí Chủ. Nặng nề nhất là ơn Tam Bảo Thầy 
Tổ đã vén màn vô minh cho con thấy được 
mình có Phật tánh và phải tự mình rèn luyện, 
tự mình dẹp bỏ những lậu hoặc, phải tự mình 
thúc liễm thân tâm, ly dục, ly bất thiện pháp, 
phòng hộ sáu căn để lần lần tiến hóa, có khả 
năng giúp mọi người cần giúp cho họ được 

lợi ích vui mừng. Đó là sự báo ơn trong muôn 
một.

Tóm lại, mùa An Cư này đã giúp mọi người lợi 
lạc về thân và tâm. Dù chỉ 10 ngày ngắn ngủi 
nhưng sau đó mọi người đều có thêm được tư 
lương để làm hành trang đi về Bảo Sở.

Sau, con thành kính tri ơn chư Hòa Thượng, 
chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đã góp sức 
bồi đắp cho hàng hậu học chúng con. Con xin 
cảm ơn Thượng Tọa Hóa chủ đã lao công lao 
trí bồi đắp và xây dựng ngôi già lam đồ sộ đầy 
tiện nghi là nơi khai tâm mở trí cho bao nhiêu 
người sau.

Con cũng xin cảm ơn ban nấu ăn đã cho con 
những bữa ăn bổ dưỡng để có sức khỏe tu 
hành. Đức Phật có dạy: Người cho người thức 
ăn sẽ có:
Sắc diện- An lạc- Sức mạnh.

Thích Nữ Thông Nhã
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Bố thí là một hạnh đức tính cao thượng và quan 
trọng hàng đầu của người Phật tử, mà Đức Thế 

Tôn đã hướng dẫn cho hàng cư sĩ nên gieo trồng ba 
ruộng phước điền vào mảnh đất tâm đó là:
Bi Điền: Đem tài vật trao tặng cho người nghèo 
khổ hoạn nạn.
Ân Điền: Mảnh ruộng ân nghĩa đối với cha, mẹ 
anh em, bà con, xóm làng.
Kính Điền: Cúng dường phụng sự Tam Bảo một 
ngày một hưng thịnh.
Ở đời có người sanh ra trong quyền quý, cũng lắm 
kẻ rơi vào gia đình thiếu cơm ăn áo mặc rách nát 
tang thương, sáu căn không đủ v.v… Muôn hình 
vạn trạng không sao nói hết được, làm người ai mà 
không muốn cho mình giàu sang phú quý, có ai 
muốn sống một cuộc sống khốn cùng hạ liệt bao 
giờ, nhưng nghiệp lực bủa vây, muốn thoát cũng 
không thoát được, Đức Thế Tôn dạy nhân nào quả 
đó rõ ràng, không ai có thể làm ta tốt hơn, hay xấu 
đi, ngoại trừ nghiệp lực chúng ta tạo.
Thời Đức Phật còn tại thế, lúc đó Ngài Ana Luật 
ngồi xâu kim nhưng vì mắt đã mờ nên không xâu 
được, Ngài hỏi lớn tiếng: “Có ai đó có thể xâu giùm 
kim cho ta, để được phước đức không?” 
Đức Thế Tôn đứng gần đó trả lời: “Như Lai sẽ xâu 
cho ông”.
- Ana Luật thưa: “Như Lai đâu cần phước đức nữa”
- Đức Thế Tôn trả lời: “Chính Như Lai cũng cần 
phước đức”
Thật là một bài học sống động một cách tuyệt 
vời, cho chúng ta thấy rằng chia cơm sẻ áo, bố thí 
cúng dường, trợ duyên giúp đỡ, hành động hiến 
tặng là một phong cách hoàn mỹ giúp cho đời vơi 
bớt khổ đau, là nhân tốt cho mình tu tập buông xả 
tánh tham lam keo bẩn, hẹp hòi đồng ∏thời tích 
lũy thiện căn phước đức, thắp sáng ngọn đuốc yêu 
thương, mang lại an lạc cho mình và lợi lạc cho 
người.
Trong tư duy nhận thức đứng đắn về sự tương 
quan, tương duyên của cuộc sống Đức Phật nhấn 
mạnh ba ruộng phước phải được tưới tẩm mới thể 

hiện được lòng tri ân tâm từ bi và trí tuệ của người 
tu tập hạnh bố thí được thể hiện qua:

Tài Thí: Có hai

Nội thí: Bố thí thân mạng, nội tạng để cứu giúp 
người thoát cảnh nguy nan.

Ngoại thí: Những vật sở hữu ngoài thân như tiền 
tài, của cải, vật thực đem cúng dường Tam Bảo, 
cứu tế giúp đỡ chia xẻ cho người khó khăn, biếu 
tặng những bậc trưởng thượng v.v…

Pháp Thí: Ấn tống kinh sách, khuyến tấn giảng giải 
cho người biết tin nhân quả nghiệp báo, khuyên 
bảo quy y Tam Bảo, hành trì giới pháp, tự thân tu 
hành làm mô phạm cho đời. Tài thí chỉ là phương 
tiện tạm để giúp chúng sanh bớt khổ nhưng không 
giải thoát, còn pháp thí thì giúp cho mọi người xa 
lìa ác pháp, thực hành thiện pháp tịnh hóa ba ng-
hiệp thoát khổ được vui.

Trong phẩm Chư Thiên có đưa ra những câu hỏi 
để làm sao cho cuộc sống có giá trị, suốt mười  hai 
năm đi cùng khắp mà không ai giải đáp được, sau 
đó quyết định đi gặp Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại 
Thiên Vương nghe xong cũng bó tay, vì mỗi vị đều 
đưa ra những quan điểm khác nhau không ai giống 
ai cả, rồi quyết định đi gặp Trời Đế Thích (là vua 
trong các vị Trời) Vua Đế Thích cũng đầu hàng 
không giải thích được, cuối cùng dẫn nhau đi gặp 
Phật, đến Tịnh Xá Kỳ Viên đảnh lễ dưới chân Phật 
và bạch rằng: Hôm nay chúng con đến xin yết kiến 
Ngài.

Thế Tôn hỏi: Chư Thiên có chuyện gì mà về đến 
Tinh Xá đông vậy?

Vua Trời Đế Thích đáp: Bạch Thế Tôn có bốn câu 
hỏi mà Chư Thiên chúng con tranh cãi đến mười 
hai năm trời, hỏi Tứ Đại Thiên Vương cũng chịu 
thua, hỏi con, con không có câu trả lời nào thỏa 
đáng cả, xin Đức Thế Tôn chỉ giáo cho.

Thế Tôn hỏi: Câu gì vậy?

Đáp:

- Vật gì bố thí là cao quý nhất?

- Vị ngon nào là ngon nhất?
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- Hạnh phúc nào là tột đỉnh?

- Việc làm nào là tối hệ trọng nhất?

Phật đáp: Lành thay! Chính vì dứt trừ mối nghi 
cho chúng sanh mà Như Lai phải tu tập hoàn 
thành Thập Độ Ba La Mật, hành năm pháp đại xả 
và chứng quả chánh giác, có trí tuệ để giải đáp tất 
cả những câu hỏi của Chư Thiên và loài người.

Về câu hỏi của Đại Vương: Vật gì bố thí là cao quý 
nhất?

Phật dạy: Pháp thí thắng mọi thí, tại sao vậy, dù 
cúng dường y cho các vị Phật, A La Hán, hiền 
Thánh tăng, nhiều từ dưới đất lên đến trời Phạm 
Thiên cũng không bằng một phần mười sáu một 
người đọc bài kệ hồi hướng giữa đại chúng, hoặc 
tứ hoằng thệ nguyện bằng tất cả tâm thành, chỉ 
mong mọi người thành Phật. Tầm quan trọng của 
đọc tụng, nghe pháp mới biết đâu là phước, đâu là 
tội, cúng dường pháp thí giúp mọi người lánh xa 
tà pháp, làm ác, nói ác, gần gũi thiện pháp, biết thế 
gian là vô thường; vật chất có khi bị lửa cháy, nước 
trôi, con phá sản, cá độ, cờ bạc. Phật khuyên buông 
xả bố thí để được phước lạc cho nên:

 Pháp thí thắng mọi thí,

Pháp vị thắng mọi vị

Pháp hỷ thắng mọi pháp là vậy.

Vô Úy Thí: Nghĩa là giúp mọi người bớt lo âu sợ 
hãi, bớt stress, bớt căng thẳng, an lạc tự tại.

Kinh Tăng chi Bộ III, phẩm Chư thiên, phẩm Bố 
thí: Đức Thế Tôn dạy rằng dâng thí vật đúng pháp 
gồm có sáu phần: 

Kinh nói: “Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Sàvatthi, 
tại Jetavata, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc 
bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukan-
daki làm một thí vật gồm có sáu phần cho chúng 
Tỷ-kheo Tăng, dẫn đầu là Xá Lợi Phất và Mục Kiền 
Liên. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, liền bảo 
các Tỷ-kheo: 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có ba phần thuộc người 
bố thí và có ba phần thuộc người nhận vật bố thí. 
Thế nào là ba phần thuộc về người bố thí? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, người bố thí, trước khi bố thí, ý 
được vui lòng; trong khi bố thí, tâm được tịnh tín; 
sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ. Đây là ba phần 
của người bố thí. 

Thế nào là ba phần của người nhận vật bố thí? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, những người nhận vật bố thí, 
đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; 
đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã 
được ly si hay đang thực hành hạnh ly si. Đây là ba 
phần của những người nhận vật bố thí. Như vậy 
là ba phần của người bố thí và ba phần của những 
người nhận được vật bố thí. Như vậy, này các Tỷ-
kheo, là thí vật gồm có sáu phần”.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, thực không dễ gì nắm 
được số lượng về công đức một thí vật gồm có sáu 
phần như vậy: “Có chừng ấy nguồn sanh phước, 
nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, 
là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc”; vì rằng cả 
khối công đức lớn được xem là vô số, vô lượng. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, trong biển lớn, thật không 
dễ gì nắm lấy một số lượng nước và nói rằng: “Có 
chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng 
nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có 
chừng ấy trăm ngàn thùng nước”; vì rằng, cả khối 
lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì để nắm được 
số lượng về công đức của một thí vật gồm sáu phần 
như vậy: “Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn 
sanh thiện, món ăn lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc 
dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, hạnh phúc an lạc”; vì rằng cả khối công đức 
lớn được xem là vô số, vô lượng. 

Người thực hành hạnh bố thí cúng dường phải đầy 
đủ ba yếu tố thì bố thí mới đầy đủ: 

Trước bố thí ý vui, khi bố thí Tín Tâm, sau bố thí 
hoan hỷ.
Người nhận thí cũng phải đầy đủ ba yếu tố mới 
làm ruộng phước cho người: Đã và đang ly tham, 
ly sân, ly si.
Vậy mới viên mãn được sự tự lợi và lợi tha của việc 
bố thí đúng pháp, mới được phước lạc vô lượng vô 
biên.

Trong Tăng Chi Bộ tập II phẩm Vudanda có kể: 
Lúc đó Phật ở Thành Xá-ly, có một người gia chủ 
đến đảnh lễ và trải tọa cụ cho Đức Phật ngồi, dâng 
thức ăn rất ngon và vải vóc rất đẹp. Ông nói: Bạch 
Đức Thế Tôn, hôm nay con dâng cúng cháo cho 
Ngài từ hoa Sala, vải vóc cao quý, xin Đức Thế Tôn 
vì lòng từ bi mà nhận cho chúng con, vì chúng con 
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có nghe Phật dạy rằng: Ai có cúng dường với tâm 
khả ý sẽ được nhận những sự khả ý trong cuộc đời.

Sau khi ông Vudanda nói xong, Đức Phật nói rằng: 
Đúng rồi ai dâng cúng những vật khả ý, tặng vật 
khả ý, là đang gieo những hạt giống ruộng tốt, nên 
những bậc chân nhân hay bố thí những vật khó bố 
thí, đây là hạnh buông xả giải thoát không sanh 
tâm tham đắm thí luôn luôn nhận được những sự 
khả ý trong cuộc đời.

Lúc Phật ở Kỳ Viên Tịnh Xá có con gái vua và 500 
người nữ hộ tống công chúa đến nghe pháp, công 
chúa bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn nếu có hai 
người đệ tử, trong cuộc sống đều giống nhau về 
sắc đẹp, về tu tập, đều quy y Tam Bảo như nhau, 
thì khi thân hoại mệnh chung có gì khác không?

Đức Phật bảo: Có, nếu trong hai người, có người 
biết bố thí và một người không biết bố thí, hai điều 
đó sẽ làm cho hai người khác nhau.

Đức Phật dạy tiếp: Người có hạnh bố thí, nhan sắc 
sẽ tươi nhuận đẹp đẽ hơn, tuổi thọ dài hơn, có địa 
vị trong xã hội được mọi người kính trọng, sẽ khác 
với người không từng cho ai cái gì, người đó sẽ khổ 
mãi, cho nên cần phải tu tập hạnh xả thí vì đó là 
phước điền đệ nhất.

Một hôm đức Phật tản bộ cùng với Ngài A Nan 
ở thành Vương Xá (Ràjagrha), đến một quãng 
đường có hai trẻ nhỏ Jaya và Vijaya đang vui đùa 
lấy đất sét nắn thành những cái nhà nhỏ. Khi thấy 
đức Phật đến gần, chúng rất vui mừng hớn hở. Jaya 
lấy đất sét nắn thành một cái bánh, thành kính cúi 
đầu cúng dâng cho đức Phật, còn Vijaya lúc đó 
cũng chắp hai tay lại cúi lạy theo bạn. Jaya, trong 
lúc cúng dường cái bánh đất, phát nguyện rằng sau 
này sẽ làm vua an trị cả một thế giới, rồi nó tụng 
lên một bài kệ cúng dường đức Phật. Đức Phật 
hoan hỷ đưa tay đón nhận cái bánh đất của bé và 
mỉm cười. Thấy đức Phật mỉm cười, Ngài A Nan 
lấy làm lạ nên hỏi lý do, và đức Phật trả lời rằng: 
“Một trăm năm, sau khi ta nhập Niết Bàn, đứa bé 
này sẽ là một vị Chuyển luân thánh vương (Cakra-
vartin) trông coi một trong bốn châu thiên hạ, và 
trong thành phố Kusumapura (Pàtaliputra), nó sẽ 
làm một vị minh vương tên là A Dục (Ásoka). Sau 
khi chia phát những xá lợi của ta xong, nó sẽ xây 
cất 84.000 Bảo tháp để làm lợi ích cho muôn loài”.

Chỉ cúng dường với lòng tôn kính mà được phước 
báo cõi nhân thiên, đây chính là phước điền cần 
được gieo trồng. 

Trong Lục Độ Vạn Hạnh, đứng đầu là hạnh Bố Thí 
Ba La Mật, một pháp tu rốt ráo quan trọng cho 
hàng Bồ Tát phát tâm muốn tu tập hạnh Bố Thí 
Ba La Mật, Đức Phật dạy cần phải quán chiếu tam 
luân không tịch, nghĩa là không thấy có ta bố thí, 
không có vật thí và cũng không có người nhận thí, 
đồng nghĩa với Kinh Kim Cang dạy “Bố thí mà 
không phải Bố thí mới thật là Bố thí”.

Đúng vậy bố thí mà không chấp nhân ngã, chúng 
sanh thọ giả mới chính là Bố Thí Ba La Mật, bởi 
tất cả đều duyên sanh không tự tánh, “vạn pháp 
tùng nhân duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt”, 
đã giả danh không thật tướng thì nhân ngã bỉ thử 
từ đâu sanh? Quán triệt như vậy mới thấy được 
tánh không của vạn pháp, mới thực hành hạnh Ba 
La Mật của Bồ Tát, mới rốt ráo mới giác ngộ giải 
thoát. 

Ngoài những phương pháp hành trì Bố thí trên, 
Đức Phật còn chỉ dạy thêm bảy phương pháp Bố 
thí nữa, bất luận ai ai dù căn cơ nào cũng thực hành 
được không cần tốn của nhọc công gì cả, chúng ta 
hãy lắng nghe Hòa Thượng nói để chiêm nghiệm 
và thực hành.

Bữa nọ có một người ăn xin chạy đến trước một vị 
Hòa Thượng, vừa khóc vừa nói: “Thưa Ngài, con 
khổ quá, làm việc gì cũng không thành ngay cả 
ăn xin cũng bữa đói bữa no, khổ tận cam lai, con 
chẳng biết gì hơn hai chữ khổ khổ”.

Vị Hòa Thượng cười và nói với anh ta rằng: “Đó 
chính vì con không học được cách Bố Thí đó thôi”.

Người đàn ông vừa khóc vừa nói: “Thưa Ngài, thứ 
cùng đinh đầu đường xó chợ như con, cơm không 
đủ ăn, áo không đủ mặc lấy gì để Bố Thí!”

Hòa Thượng nói: “Không phải thế! Này con, Đức 
Thế Tôn có dạy, con người dù nghèo khổ đến đâu 
vẫn có thể cho người khác bảy thứ mà không cần 
phải tốn gì, và ai ai cũng đều có thể thực hiện được. 
Rồi Hòa Thượng chậm rãi giảng giải lời Đức Thế 
Tôn dạy rằng”:

1. Nhãn thí: Mỗi ngày gặp bất cứ ai con hãy dùng 
ánh mắt hiền từ thương yêu nhân ái mà giao tiếp 
với người, con sẽ được an vui.
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2. Ngôn thí: Con có thể cho người khác những lời 
ái ngữ, vỗ về an ủi động viên, bằng những lời kh-
iêm tốn và những lời ấm áp tình người, đây mới là 
chân hạnh phúc.

3. Nhan thí: Một nét mặt vui tươi, một nụ cười 
hiền hòa, con hãy ban tặng cho người mình gặp 
trên đường, đâu thể không làm được.

4. Thân thí: Một hành động nhân ái, con hãy thật 
lòng giúp đỡ người khác, làm điều tốt cho người 
đôi khi còn giá trị hơn cả tiền bạc nữa con ạ.

5. Tâm thí: Con hãy mở rộng tấm lòng nhân ái 
của mình mà đối nhân xử thế với người, tâm hòa 
kính bao dung tha thứ, thương yêu, lòng biết ơn 
trung trực thánh thiện không dối, chẳng tốn một 
xu nào cả.

6. Tọa thí: Khi đi xe, hay tàu thuyền, con có thể 
nhường chỗ ngồi của mình cho người cần, không 
tốn một đồng bạc.

7. Phòng thí: Với lòng bao dung nơi ở, có thể 
nhường cho người không nhà tạm nghỉ qua đêm, 
người ta nói chật bụng chớ chật chi nhà, con hiểu 
không?

Bất luận là giàu sang hay nghèo hèn, bất luận là ai 
chỉ cần học được bảy loại Bố thí này và thực hành 
thì cuộc đời của họ sẽ mãi mãi tràn ngập hạnh 
phúc, có đâu còn đau khổ buồn bực nữa.

Người đàn ông nghe xong chợt bừng tỉnh cơn mê 
cúi xuống run rẩy nói: “Bạch Hòa Thượng, giờ thì 
con đã hiểu, trên đời, người cho đi nhiều chính là 
người được hạnh phúc nhất”.

Hòa Thượng đáp: Đúng vậy con ạ!

Trong cuộc sống chúng ta sở hữu quá nhiều thứ, 
nhưng dường như không làm mình vui và hạnh 
phúc.

Max một cậu bé có trái tim nhân hậu, bé rất thích 
chiếc Scooter và bảo quản rất cẩn trọng, sau khi 
được tặng một chiếc xe Scooter khác, cậu ta mới 
nói với bố mẹ, con muốn tặng chiếc xe này cho 
một gia đình khác không có đủ điều kiện để mua 
xe cho con họ (vì sở hữu hai chiếc là việc không 
cần thiết).

Bố mẹ Max bằng lòng, gởi nhờ chiếc xe ở chủ tiệm 
xe, với dòng chữ “những mong ai đó yêu thích và 
lấy chiếc xe về”.

Sau đó Max và cha mẹ cậu rất vui mừng khi nhận 
lại tấm bìa từ chủ cửa hàng với hai dòng chữ nhắn 
“Cảm ơn rất nhiều Max! Tôi yêu chiếc xe Scooter 
mới của mình, Ayla thân gởi”.

Cậu bé trao đi để đổi về niềm hạnh phúc từ một 
người khác.

Thông thường chúng ta hiểu Bố thí là cho đi tài 
vật của cải tiền bạc, vật chất bên ngoài, đây chỉ là 
một phần, cái mà Đức Phật muốn nhấn mạnh là ở 
tấm lòng, tấm lòng có rộng thì bố thí lại càng vĩ đại 
hơn, càng đại thiện đại nhân, là nhân cách quý báu 
của người tu đạo, bởi do diệt trừ gốc tham lam thể 
hiện lòng từ bi đối với vạn loại.

Chúng ta đến chùa cúng dường chút tiền công đức, 
hay quyên góp tài vật để giúp người chúng ta gọi 
là công tác từ thiện, nhưng thật ra mỗi việc làm 
mỗi ý nghĩ hướng đến người khác, giúp đỡ em nhỏ 
qua đường, người già bị ngã, hoặc nhường ghế xe 
buýt cho người già, thai phụ hay an ủi bằng lời từ 
hòa, nở một nụ cười vui tươi với người, bao dung 
hoan hỷ, biết ơn người trên, kính nhường người 
dưới, thuận hòa thương yêu chia sẻ lắng nghe, cảm 
thấu với người đây mới thật sự bố thí, bởi lúc này 
ta đang thật sự cho đi, cái cho đi không phải là tiền 
bạc mà chính là tấm lòng, tấm lòng ấy đôi khi là vô 
giá, hơn bất cứ vật gì bởi biết quên mình vì người 
khác, không sống vô cảm, như ai đau khổ mặc kệ 
là không đúng tinh thần của Đạo Phật. 

Nói tóm lại, người con Phật tu đạo giải thoát phải 
luôn quyên tặng, bố thí, cúng dường, tích đức 
hành thiện kiệm phước, từ hành động cho đến lời 
nói, việc làm đều đem đến an vui hạnh phúc cho 
người, khuyến tấn giúp đỡ người gặp khó khăn, 
cảm thông tha thứ, đùm bọc chở che trên tinh thần 
vô ngã vị tha, giúp người chuyển hóa ác nghiệp. 
Một ngày sống trên đời là một ngày sống hữu ích, 
lấy bố thí làm hành trang, làm nền tảng, làm tư 
lương tối thắng cho mình giữa thế gian cát bụi lắm 
nghiệt ngã và khổ đau này, khả dĩ mới lợi lạc hữu 
tình, an lạc cho chính mình. Đây mới là chân hạnh 
phúc, mà bố thí là một hạnh đức cao thượng và 
phước điền đệ nhất cần được thực thi trong đời 
sống tâm linh của người tu Phật.

TKN Thích Huệ Nhẫn
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Trước đây vài tháng nhân xem thông báo về 
việc tổ chức Trường hạ của Giáo Hội Úc Châu 
kỳ 20 tại Chùa Thiên Ấn, Sydney, tôi đã chuẩn 

bị xem lại các khoá trước để có một ấn tượng thế nào 
là an cư kiết hạ hay kiết đông ( theo đúng thời tiết của 
Nam bán cầu ) để có thể đóng góp vài kinh nghiệm 
bản thân mà nhiều năm tự học hàm thụ và tự sám 
hối hay suy xét lại chính mình qua lời khuyên của 
Thầy (Sư phụ) mỗi ngày với hội chúng.

Nhưng khoảng thời gian gần đây khi ra ngoài tiếp 
xúc với lớp trẻ và một số người có trình độ khá trong 
xã hội thì tôi lại do dự rất nhiều và thấy mình có nên 
đóng góp những tư tưởng này vào ban giảng huấn 
trường hạ hay không? Và tôi đã thì thầm cầu khẩn 
với Phật vì tương lai Phật Pháp kính xin cho con ....
Đông đã về... với mưa dầm gió  rét 
Thương làm sao ....người khách lữ dặm trường.
Gập ghềnh, quạnh quẻ....thăm thẳm thê lương! .
Kính chia sẻ.  ...mang đến người ...ấm áp 
Bằng vài lời thấu hiểu ...về Phật Pháp.
Dù ...chưa mẫn tiệp nhưng ý thiện lành 
Nguyện mãi cùng nhau ...tiến bước đồng hành 
Sẽ tháo gỡ …. trong tinh thần minh bạch ....
Và kính thưa các bậc Tôn Túc trong giới lãnh đạo tâm 
linh, vấn đề là có bao giờ chúng ta nghĩ đến văn hóa 
và truyền thống (dù có nhiều điều tốt) nhưng có còn 
phù hợp và thích ứng với một nền văn minh đang 
tiến xa so với những vài chục năm về trước không? 
Câu hỏi ấy hẳn ai là người có ưu tư về tình trạng Phật 
giáo hiện nay đang bị pha trộn đủ thứ, chắc hẳn khó 
tìm lại được sự trong sáng và giản dị như ban đầu ...

Đó là “ Hãy giữ một tâm trí thư thái giản dị, một thần 
khí nhẹ nhàng và tĩnh lặng, thuận theo bản tính tự 
nhiên của vạn pháp và đừng cưỡng ép ai theo ý riêng 
của mình thì mọi sự yên ổn,” thế nhưng ....

Gần đây theo thống kê về tâm lý học mỗi năm nước 
Úc có đến ba ngàn người tự tử và bịnh trầm cảm đang 
trở thành một vấn nạn trong giới trẻ vì bị quá nhiều 
áp lực của cha mẹ từ việc học đến việc mưu sinh ....

Làm thế nào các đề tài nầy cần được giới Tăng Ni 
trẻ ngày nay chú ý và có bao giờ các vị nghĩ đến cách 
giao tiếp với giới trẻ thật chu toàn chưa? Vì theo Max 
Weber (nhà Xã hội học ) đời sống xã hội trong thời 
đại kỹ nghệ hoá hiện đại hơn, tiện nghi hơn, nhưng 
hối hả hơn, khủng hoảng tinh thần hơn nên người 

ta thiếu tình người ( không có cơ hội tiếp xúc giữa 
người và người nên dần mất cảm xúc ) và do đó họ 
có thể làm những chuyện kỳ cục gì vào bất cứ lúc 
nào .....

Hơn thế nữa chùa, tu viện là nơi dạy dỗ các Phật tử và 
những ai đã đến chùa tham dự một buổi giảng pháp 
nào đó “hãy làm điều lành tránh điều ác “ nhưng 
càng ngày con số giới trẻ càng ngày càng ít ( chúng ta 
phải chấp nhận điều này trên thống kê toàn quốc chứ 
đừng dựa vào một ngôi tự viện nào) để thấy làm sao 
phải tạo ra được một cân bằng giữa khoa học và đạo 
đức trong một nền văn minh công nghệ vi tính như 
hiện nay ....mà tất cả thời gian còn lại trong ngày đều 
dựa vào IPhone, IPad khiến cho liên hệ gia đình càng 
ngày càng lỏng lẻo và mỗi một cá nhân lại là một ốc 
đảo của tự thân, thì làm sao mà khuyên bảo cho dù 
giáo lý Phật có cao siêu và rạng rỡ tới đâu mà những 
kẻ chưa có một niềm tin thì làm sao độ được ....

Chân lý không phải là cái gì cao xa vời vợi, mà nó 
luôn tiềm tàng trong dòng sống đang trôi chảy không 
ngừng trước mắt chúng ta, tuy không xa nhưng khó 
thấy vì chưa ai biết cách nhìn, lắng nghe và cảm 
nhận...

Dù rằng những ai học Đạo đều hiểu rằng “Không 
có một ân sủng nào hay một sự khai tâm nào mà ta 
sẽ được nhận liền, cũng như không có một câu thần 
chú nào hay một buổi lễ thần bí nào, mà có thể chỉ 
dạy cho ta hay chuyển hoá ngay cho ta lập tức, mà 
phải biết sự cải biến đến từng phút một giống như 
một tòa nhà được xây bằng từng viên gạch một “ 

KHÔNG CÓ MỘT CON ĐƯỜNG TẮT VÀ TẤT CẢ 
ĐỀU PHẢI TUÂN THEO LUẬT NHÂN QUẢ 

Như vậy nhiệm vụ của một người tu sĩ trong thời đại 
mới này rất quan trọng và phải làm sao tùy duyên mà 
giáo hóa và chuyển hóa được một phần tử cá nhân 
nào, nghĩa là đã góp phần vào sự kiến tạo một xã hội 
mới cho lớp trẻ hiện nay hơn là những bài kinh với 
nghĩa quá cầu kỳ bóng bẩy và cần phải suy tư thấu 
đáo để đạt tới một căn cơ nào đó ...

Kính xin được đóng góp với tinh thần thật vô tư và vì 
ích lợi cho con cháu sau này, kính xin được niệm tình 
tha thứ cho mọi điều bất như ý.

Huệ Hương 
Melbourne 14/7/2019 
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Sư Cô Giác Anh chia sẻ trên kênh youtube Dharma 
Around Us đề tài rất hấp dẫn về Luật Chiêu Cảm. 
Sư Cô nói những gì giống nhau thì sẽ hút lại gần 

với nhau và tự nhiên sẽ kết hợp lại với nhau.

Trong tâm mình suy nghĩ cái gì nhiều nhất thì mình sẽ 
chiêu cảm những điều đó đến với mình. Đức Phật cũng 
đã dạy Vạn Pháp Duy Tâm tạo, mọi sự vật hiện tượng 
đều do tâm tạo thành.

Ông Earl Nightingale, một nhà văn và xướng ngôn viên 
người Mỹ nổi tiếng thời bấy giờ cũng đã chia sẻ bí mật 
này đến với thế giới: “You become what you think about 
most of the time”.

Trong chuyến đi hành hương viếng thăm Tứ Động Tâm 
bên Nepal và India trong tháng Giêng vừa qua với Sư 
Phụ Phổ Huân, Sư Cô Giác Anh, Sư Cô Giác Duyên và 
phái đoàn Pháp Bảo với sự hướng dẫn nhiệt tình của 
Chú Tony Thạch đã có nhiều nhiệm mầu kỳ diệu. Ngoài 
sự gia hộ của Chư Phật, sự tổ chức chu đáo của Thầy 
Cô, có rất nhiều điều vi diệu và may mắn đã đến với 
phái đoàn trong chuyến đi. 

Lúc gần sắp đi Ban Tổ Chức rất lo vì chưa đủ tịnh tài 
dự định cho chuyến đi  cúng dường trên 4000 vị Tăng 
Ni người Tây Tạng đang lưu vong tại miền Nam Ấn Độ. 
Với sự cầu nguyện của chư Tôn Đức, và nhất là sự tự tin 
vào năng lực gia trì của Tam Bảo, nên có lẽ phái đoàn đã 
được Chư Phật, chư hộ pháp mật thùy gia hộ, cùng với 
tấm lòng của rất nhiều quý cô, chú, bác Phật tử gần xa 
cúng dường, cuối cùng Thầy Cô và cả phái đoàn đều rất 
vui trong ngày cận kề chuyến đi đã được sự chiêu cảm 
ngoài tưởng tượng vượt hơn mục tiêu, nhận tổng cộng 
tiền cúng dường lên tới $160K! 

Sư Cô Giác Anh thường chia sẻ với các bạn trẻ chúng 
con về niềm tin Tam Bảo, về luật chiêu cảm cũng còn 
gọi là luật hấp dẫn. Chư Tổ thường dạy niềm tin đối với 
Tam Bảo bất khả tư nghì, sẽ chiêu cảm mọi sự, mọi vật 
hiển hiện bất khả tư nghì.

Một thí dụ nữa trong chuyến đi là lúc Sư Cô muốn tìm 
vị Thầy lo phần Thủ quỹ cho chùa, đứng giữa mênh 
mông nhiều vị Thầy mà Sư Cô chọn ra một người đứng 
gần Sư Cô để hỏi, lại thành ra đúng ngay vị Thầy lo tài 
chánh cho mấy ngàn vị Thầy Cô trong Tu Viện! Con 
nhớ câu Sư Ông Bảo Lạc cũng thường nói ‘tâm tưởng 
thì sự thành’.

Lúc cả đoàn đi phóng sanh ở Sông Hằng, sau khi tụng 
một thời kinh xong, bỗng dưng chiêu cảm một cảnh 
tượng mầu nhiệm đẹp ngất ngây, một bầy chim bỗng 
dưng xuất hiện bay lượn quanh chiếc xuồng, tung tăng 

trắng xóa ngàn đôi cánh để tỏ bày lòng hoan hỷ với phái 
đoàn. Cầu cho những con chim, con cá và vong linh 
còn vất vưởng quanh sông mau trả nghiệp xong để trở 
lại làm thân người, có nhân duyên tìm được Phật Pháp 
để tu đạo giải thoát.

Trong cuộc sống những chuyện xẩy đến với mình tốt 
hay xấu là do tự tâm mình tác ý trước và gởi nhiều năng 
lượng và sự tập trung về một sự việc gì đó. Thí dụ về sự 
chiêu cảm may mắn gần đây xẩy ra cho Ba má con lúc 
đi về VN. Trong lúc đang sắp hàng check-in, con có nói 
với Ba má đùa vui ‘Ba má lần này tạm ngồi ghế econ-
omy, con biết Ba má sẽ được cơ hội ngồi hạng ghế first 
class trong thời gian thật gần nhe”. Ba má cười hoan 
hỷ. Không lâu sau đó bỗng dưng cô tiếp viên bên Pri-
ority Seating kêu Ba má tới check-in. Sau vài phút tiếp 
chuyện cô tiếp viên tự nhiên thấy cảm tình với Ba Má 
và upgrade Ba Má lên chỗ Priority Seating và được ưu 
tiên không cần sắp hàng lúc về tới Việt Nam. Sự chiêu 
cảm này của Ba má rất vô tư vì ông bà tâm trong lúc đó 
rất hoan hỷ cho nên gặp được may mắn!

Một thí dụ về sự chiêu cảm gây phiền não đến một 
khách hàng của công ty con làm. Có một cô khách hàng 
chia sẻ với con là chồng cô rất ghét mua đồ trên mạng 
vì lúc nào cũng gặp nhiều vấn đề cho những món hàng 
bị hư hay bị trễ v.v… và không bao giờ muốn mua trên 
mạng nữa. Nhưng lúc vợ ông sắp sinh em bé vì bận rộn 
nên ông phá lệ lên mạng mua quà tặng vợ. Quả thật 
không sai, ông ta lại rất phiền não gọi điện thoại trách 
công ty gởi hàng lộn. Ông mua sợi dây chuyền kim 
cương $3,200 nhưng lại nhận đôi bông sterling silver 
$270! Hàng gởi từ Mỹ rất kỹ lưỡng và duyệt rất nghiêm 
khắc nhưng không hiểu sao ông lại là trường hợp rất 
hiếm xẩy ra. Đây đúng là do ông tạo ra từ sự chiêu cảm, 
từ tâm luôn nghĩ chuyện không may mắn đến với ông.

Từ nhỏ con và em gái Thanh Kim thích ăn rau quả, hai 
chị em ước gì được ăn mỗi ngày. Lúc đó hai con không 
hiểu về ăn chay trường, Ba má vì sợ thiếu dinh dưỡng 
nên không cho ăn chay. Nhân duyên đến sau này trong 
lúc chị em con được nghe bài thuyết trình về bảo vệ 
động vật của một người mà con cho là Bồ Tát lên Lyn 
White, bà xả thân cứu những động vật bị giết tàn bạo 
để xuất khẩu đi các nước ngoài. Trong lúc đó hai chị em 
con nghe và bừng tỉnh ra, thương xót cho các động vật 
vô cùng! Bà Lyn đề nghị mọi người nên đọc cuốn sách 
tên là The China Study, cuốn sách có sự nghiên cứu, 
có đầu tư về một thành phố có nhiều người giàu bên 
China nhưng thống kê lại bị nhiều bệnh như ưng thư 
vì ăn nhiều động vật. Con dự định tìm kiếm mua cuốn 
sách này. Một buổi đẹp trời trên đường về nhà bỗng 
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dưng con thấy một cuốn sách nằm giữa đường không 
biết của ai con cầm lên không ngờ là cuốn sách con đã 
chiêu cảm đến tay con trong sự bất ngờ. Hai chị em con 
phát tâm ăn chay trường từ lúc đó.

Con nghe em gái Thanh Kim kể về Thầy Bhante Adhis-
ila từ Bangladesh lần đầu tiên dự An Cư năm nay của 
Giáo Hội. Thầy có viết một bài cảm niệm cho Kỷ Yếu 
bằng Tiếng Anh. Lúc Thầy viết xong, Thầy muốn tìm ai 
giúp Thầy xem qua bài viết, Thầy gởi năng lượng mạnh, 
bỗng dưng Thầy nghe Thanh Kim đang trò chuyện với 
Sư Chú Giác Pháp và Sư Chú Hữu Tín bằng Tiếng Anh 
nên Thầy hỏi Thanh Kim có thể giúp Thầy. Thầy đã 
chiêu cảm đúng người vì em gái Thanh Kim rất hoan 
hỷ và có rất nhiều kinh nghiệm về editing!

Trong buổi giảng Pháp của Thầy Nhuận Chơn, Thầy 
chia sẻ về thử thách của nhiều vị Thầy Cô trẻ phải đối 
đầu và vượt qua. Nghĩ đến con thấy thương Thầy Cô 
quá vì chuyện rất tế nhị và có những vị Thầy Cô mà 
Bồ đề tâm chưa đủ kiên cố thì rất khó vượt qua cái ải 
lớn này! Vì đức độ, tài trí của Thầy rất cao, trí nguyện 
bền vững và Bồ đề tâm dũng mãnh, nên đã chiêu cảm 
những đệ tử yêu kính Thầy như mấy bác, mấy cụ bảo 
vệ cho Thầy như giữ gìn tài sản quý báu. Cám ơn các 
cụ và các bác đã đóng vai trò rất quan trọng để giữ gìn 
nguyên vẹn cho Tam Bảo, luôn theo sát những nữ Phật 

tử trẻ tới Chùa không phải do học đạo mà vì lý do khác 
như trường hợp của một nữ Phật tử tỏ tình với Thầy. 

Con có lần nghe một bài giảng nói về sự ăn cắp bảo vật 
trong Chùa. Quý Thầy Cô là một trong 3 Tam Bảo, nếu 
ai tới Chùa muốn rinh hay rước Thầy Cô thì đã vô tình 
lấy của Chùa bảo vật. Phật tử chúng ta có trách nhiệm 
bảo vệ Thầy Cô là bảo vệ cho Tam Bảo và Phật Pháp 
được trường tồn mãi mãi! 

Đề tài về luật chiêu cảm rất rộng và gắn liền với luật 
nhân quả, nhân duyên và Duy Thức Học. Sư Phụ Phổ 
Huân cũng trình bày về Duy Thức Học trong cuốn sách 
Thức Biến Hiện của Thầy viết năm 2011. Thầy chia sẻ 
rất sâu sắc, tuy con không hiểu hết nhưng những đoạn 
con hiểu chút ít giúp con mở mang thêm để tìm hiểu 
thêm về sự diễn hành của Tâm và Thức.

Con xin thành tâm cảm tạ TT Hóa Chủ Thích Như 
Định đã tổ chức thành công Khóa An Cư kỳ 20 này cho 
Giáo Hội của chúng ta.

Con xin kính lễ quý Ngài.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Grace Mỹ Tuyền PD: Thanh Mỹ

Đệ tử Chùa Pháp Bảo, Sydney 
Viết tại Trường Hạ Thiên Ấn

Tháng Bảy, 2019
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Written by: Bhante Adhisila Thien An 
Monastery, Sydney

The Buddha said in the Pali Canon “Happy 
is birth of the Awakened Ones. Happy is the 
teaching of the True Dharma. Happy is unity of 
the Sangha. Happy is a meditation of those in 
unity” (Dhp.194).

It is rare in life to find a great master. I feel very 
lucky to have found mine. In this article, I will 
share my reflection on the 20th Sangha Sum-
mer Retreat organised at the Thien An Mon-
astery by my beloved Master Senior Venerable 
Thich Nhu Dinh. I will also share a bit about my 
Master’s background, his role and contributions 
to the Australian and Vietnamese community. 
Finally,I will share three key lessons I learnt 
from my Master.

I would like to express my deep appreciation 
for Master Thich Nhu Dinh for his incredi-
ble effort and dedication towards organising 
the 20th Sangha Summer Retreat. My Master 
has had many sleepless nights organising the 
Sangha Summer Retreat with the help of his 
students and volunteers. This is an excellent 
opportunity to gather over a hundred Sangha 
members (which include monks, nuns, and lay 
Buddhists) at the Thien An Monastery, Canley 
Vale (Sydney). Despite the challenges in ac-
commodating all the attendees, my Master has 
wholeheartedly provided all the necessities to 
ensure everyone is as happy and comfortable at 
the Retreat as possible. This is a huge benefit for 
the Sangha to build a strong relationship with 
each other. Strong relationships, in turn, help 
build a sustainable community. A sustainable 
community gives rise to a peaceful and healthy 
world. Moreover, during the retreat the Sang-
ha can refresh and exchange their knowledge of 
the Buddha Dharma. Additionally, during the 
Retreat, the Sangha can more actively practice 

the Dharma together, such as living together 
in one place, waking up early at 4.30am chant-
ing, meditating, discussing and listening to the 
Dharma from the Venerables, Senior Venera-
bles and Most Venerables. The younger gener-
ations can learn more about their culture and 
traditions and practice good manners and hab-
its. Therefore, the Retreat provides an outstand-
ing benefit for the Sangha and the community.

Now, I would like to share a bit of history about 
my beloved Master, Senior Venerable Thich 
Nhu Dinh. He was born in 1960 in Vietnam. 
In 1968, he became a novice monk when he 
was eight years old and in 1980, he became or-
dained as a monk in Vietnam at the age of 20. 
He fled from Vietnam as a refugee to The Phil-
ippines in 1985 and migrated to Australia in 
1987. My Master is a well-known Vietnamese 
Buddhist scholar and teacher. He has dedicated 
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his life to Buddhism and social welfare. He has 
dedicated his life to Buddhism and society not 
only in Vietnam but also overseas. He was the 
founder of many Buddhist Monasteries in Aus-
tralia and overseas such as Thien An Monas-
tery in Sydney, Tho Son Monastery in Vietnam 
among many others. He is currently associated 
with The Sangha Bhikshu of Australia and the 
Unified Vietnamese Buddhist Congregation of 
Australia and New-Zealand.

In 1991, he bought the land and began building 
Thien An Monastery in 2013. He is currently 
the Abbot of Thien An Monastery, Sydney. The 
construction of his monastery adds to a grow-
ing legacy for Buddhism in Australia, especial-
ly for the Vietnamese community. Ever since 
he migrated to Australia, he has been teaching 
meditation and the Dharma to many Buddhists 
in Australia and throughout the world for al-
most three decades. Therefore, I believe he is an 
icon of a Buddha-to-be (Bodhisattva or Bo Tat).

I would like to share three key lessons I learnt 
from my Master, which have had a profound 
impact on me. The first key lesson is to have 
great compassion towards sentient beings. For 
example, my Master is a great father figure for 
orphan children. Under his guidance, many 
students have become successful in life. He 
cared for many orphaned children in Vietnam, 
Thailand, Australia, India, Bangladesh and oth-
ers. I have also suffered similarly like these chil-
dren when I was trying to find a proper place 
to study and continue my monkhood life. One 
day I was passing the Thien An Monastery and 
I asked permission from the Senior Venerable 
to live in his monastery and to my surprise, 
he didn’t ask for anything. He told me I could 
live here for as long as I like! His unconditional 
kindness contrasts that of the Family and Com-
munity Service department, who told me that 
I had to relinquish my Buddhist robes before 
they would give me accommodation. Besides 
me, the Monastery is open for all Sangha mem-
bers and people in need of help regardless of 

their backgrounds, such as the homeless, wid-
ows and orphans.

The second key lesson I learnt is to be self-re-
liant. My Master taught me that we should not 
wait for others to help us but we should stand 
on our own two feet. For example, when my 
Master came to Australia, he did not rely on any 
government benefits but found himself a job 
making bread in the bakery despite not know-
ing how to speak English. Overall, one import-
ant lesson that I have taken from his teachings 
is that we should take control of our lives, make 
a valuable contribution and not let it be dictated 
by others.

The third key lesson I learnt is to be optimistic. 
Despite not having a background in construc-
tion, my Master was still willing to take part in 
the building of his monastery with his very own 
hands combined with an unbreakable spirit. He 
gave me some very sage advice, such as think-
ing before acting and to never say that “I can’t 
do anything”, but instead always say that “I can”. 
These are very motivating words for me as an 
overly prudent person.

In conclusion, I would like to express my great 
appreciation for the 20th Anniversary of the 
Sangha Summer Retreat to give me the oppor-
tunity to witness and share with you the great 
personality and good heart of my Master, who 
I admire very much. He is a great Buddhist 
monk, social worker, humanitarian-minded 
and a caring teacher. Thank you sincerely from 
my bottom my heart, Master!

May all Buddhists attending the Retreat bene-
fit greatly from all the Dharma teachings and 
practices over the 10 days. I would like to con-
clude with a very important reminder from the 
Buddha as we go back into our daily lives or 
practices as a monastic or lay Buddhist alike:

“Let none find fault with others; let none see the 
omissions and commissions of others. But let one 
see one’s own acts, done and undone.’’ (Dhp.50
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Lời Giới Thiệu 

Có nhân duyên gặp Thầy Adhisila (sinh ra tại Bangladesh) 
trong Mùa An Cư lần này, Thầy đã nhờ Thanh Kim giúp 
đọc và chỉnh sửa bài viết của mình cho cuốn Kỷ Yếu trong 
Trường hạ vì tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của 
Thầy. Vốn lớn lên tại Úc nên đối với Thanh Kim, tiếng Anh là 
ngôn ngữ quen thuộc với mình. Thanh Kim cảm thấy mình 
rất may mắn được dùng chút tài mọn của mình để giúp Thầy 
trong việc này và sẵn dịp được biết thêm chút ít về Thượng 
Tọa Như Định và cuộc đời của chính Thầy Adhisila.  

Bài viết này lấy ý tưởng chính của Thầy Adhisila về Mùa An 
Cư Kiết Hạ và những lời tâm tình của Thầy đối với Thượng 
Tọa Như Định từ bài viết “Great Admiration for a Great Mas-
ter”. Thanh Kim viết như là một lá thư từ một vị đệ tử cung 
kính gởi đến Sư Phụ của mình. Thanh Kim rất cảm động về 
những lời chia sẻ của Thầy Adhisila vì Thầy chia sẻ một cách 
rất chân thành dù tiếng Anh của mình còn hơi hạn chế. Thầy 
tâm sự thêm là Thượng Tọa Như Định không biết Thầy sẽ 
viết những dòng tâm sự này. Thanh Kim đã bổ túc vài ý sau 
khi tìm hiểu về Thầy để cho quý độc giả có thể hiểu thêm về 
Thầy. 

Gởi Đến Sư Phụ Như Định Kính Mến.

Ở đời, rất khó cho chúng ta tìm được một bậc Minh sư. Thật 
may mắn thay cho chúng tôi, vì đã tìm được một vị Minh 
sư hiếm hoi và đáng kính ở xứ Kangaroo này: Thượng Tọa 
Thích Như Định, Trụ Trì Chùa Thiên Ấn, Sydney. Chúng tôi 
là một người tu sĩ theo Phật Giáo Nam Tông đến từ  Bangla-
desh. Ở Bangladesh có 95% dân số theo đạo Hồi và chỉ có 
0.6% là theo đạo Phật mà thôi. Là một Tỳ Kheo theo đuổi 
Phật Pháp ở Bangladesh rất khó! Chúng tôi đã có dự định 
học bằng Tiến Sĩ tại Trường Đại Học Thái Lan (Mahachu-
lalongkornrajavidyalaya) nhưng vì Tiếng Anh chưa đủ chuẩn 
và nhiều lý do khác nên đành phải tạm ngưng. Sau nhiều 
biến cố trong cuộc sống, chúng tôi đến Úc và vì nhiều nguyên 
do khác nhau, chúng tôi chưa tìm được ngôi chùa để tạm trú 
ở Sydney. May mắn thay, chúng tôi được Thầy Như Định cưu 
mang trong ba tháng vừa qua.

Trong Mùa An Cư lần thứ 20 được tổ chức lần đầu tiên tại 
Chùa Thiên Ân, chúng tôi đã chứng kiến những đêm mất 
ngủ của Thầy để lo cho Khóa An Cư Kiết Hạ được chu toàn. 
Cùng với các đệ tử của mình và quý Phật Tử tại Chùa, Thầy 
đã dốc lòng tổ chức thật chu đáo từ việc ăn uống đến việc 
ngơi nghỉ cho các vị Chư Tăng Ni và các hàng Phật Tử. An 
Cư là cơ hội thật tốt cho Tăng Già và các Phật Tử khắp nơi tụ 
họp để cùng nhau về một nơi  thực hành lời Phật dạy, cùng 
nhau tu tập và công phu, như thức dậy sớm từ 4:30 sáng, 
thiền tọa, tụng kinh, nghe và thảo luận về Phật Pháp v.v…  
Mặc dù không biết tiếng Việt nhưng chúng tôi vẫn hoan hỷ 
tham gia đều đặn những thời kinh và những chương trình 
trong Khóa An Cư. Tâm của chúng tôi cảm thấy hoan hỷ và 
rất an lạc. Xin phép cho chúng tôi dùng cơ hội này để bộc 
bạch với Thầy Như Định khả kính đôi lời:

“Sư Phụ ơi! Con ngưỡng mộ Sư Phụ lắm! Chẳng những con 
ngưỡng mộ Sư Phụ trong việc Sư Phụ sắp xếp lo cho Khóa 
An Cư chu đáo lần này dù rất bận rộn với nhiều Phật sự, 
nhất là việc xây chùa, mà con ngưỡng mộ nhiều đức tính của 
Sư Phụ. Con đã học được từ Sư Phụ thế nào là lòng từ bi vô 
lượng với muôn loài. Sư Phụ đã giúp cho con có nơi để an 
trú để tìm nơi được tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình. Sư 
Phụ đã nhận con vào chùa khi con tìm nơi an trú mà không 
chút hoài nghi và cho con được ở lại chùa vô thời hạn! Con 
không biết lời nào để tả sự biết ơn của mình đối với Sư Phụ...

Sư Phụ đã dạy cho con phải biết tự độ mình. Chúng ta không 
nên đưa tay ra xin và chờ đợi ân huệ từ bất kỳ ai hết. Chúng 
ta phải dùng chính bàn tay và khối óc của mình để tự vươn 
lên. Cuộc đời của Sư Phụ là cả một bài học sống động cho 
con. Khi Sư Phụ qua Úc, Sư Phụ không xin tiền thất nghiệp 
của chánh phủ vì luôn nghĩ rằng mình có đôi bàn tay và sức 
khỏe, nên Sư Phụ đã làm những công việc như là làm bánh 
mì để tiếp tục theo đuổi con đường tu tập của mình. Ôi! Một 
bài học tuyệt vời đối với con.

Thêm một bài học thật quý báu mà Sư Phụ đã dạy cho con là 
phải suy nghĩ lạc quan trong cuộc sống. Qua việc xây chùa 
Thiên Ấn, con đã chứng kiến sự nỗ lực, dốc lòng và can đảm 
của Sư Phụ trong mọi việc mặc dù gặp nhiều thử thách, nhất 
là khi Sư Phụ không có kinh nghiệm trong việc trực tiếp xây 
chùa ở Úc bao giờ. Sư Phụ dạy cho con phải tin là “Tôi làm 
được!” và không bao giờ nên thối chí bất kể hoàn cảnh. Đây 
là lời nhắc nhở thật cần thiết đối với con vì con vốn có tính 
hay lo lắng và hay lo ngại đối với việc chưa làm qua. Sư Phụ 
đã cho con thêm sức lực và đầy niềm tin trong cuộc sống. 
Trong mắt của con, Sư Phụ là một vị Bồ Tát, một vị Phật 
trong tương lai. 

Con xin cung kính cảm tạ những sự đùm bọc và giáo huấn 
của Sư Phụ trong suốt ba tháng qua và nguyện sẽ tinh tấn 
trên con đường học đạo để đạt đến giải thoát”.

Xin chân thành cảm ơn Khóa An Cư Kiết Hạ lần Thứ 20 cho 
chúng tôi có cơ hội được đóng góp và tham gia lần đầu tiên 
trong Mùa An Cư  này để được chứng kiến cảnh Tăng Ni hòa 
hợp với đại chúng trong việc cùng tu tập và ôn lại lời Phật 
dạy. Xin cảm ơn cơ hội thật quý báu để được bày tỏ sự biết ơn 
của mình đối với vị Thầy khả kính của mình.

Mong rằng Thanh Kim đã hiểu đúng ý nghĩ của Thầy Adhisila 
và chuyển tải những tâm sự của Thầy qua bài viết này một 
cách chính xác và gần gũi nhất. Nếu có gì sơ xuất, mong quý 
Thầy Cô và quý độc giả chỉ dạy cho Thanh Kim. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bài Viết của Thanh Kim (Joyce My-Tuyen Nguyen) Chùa Pháp 
Bảo, Sydney
Dựa theo ý tưởng của bài viết của Bhante Adhisila 
“Great Admiration for a Great Master”
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Sangha Winter Retreat this year marks a sig-
nificant aspect of my life, as I recently was 
ordained as a Samanera (Sa Di) at VienGiac 

Pagoda located in Hannover, Germany. The Ordi-
nation Ceremony was named after Quang Thong 
Patrirch.
After coming back from the Ordination my mind 
kept of the future; I know that there will be more 
challenges to overcome and even higher expec-
tations of me. When those thoughts entered my 
mind, it made me think of the upcoming Sangha 
retreat, in which it was the best time to learn from 
the Most Senior Venerable, Venerable and so on.
As the days of the Winter Retreat comes closer, ev-
eryone settles down at Thien An Monastery to part 
take in this Retreat. Bringing the Congregation of 
Monks and Nuns together to learn and recapture 
the important messages of the Buddha also teach-
ing the dharma to Lay Buddhist followers.
During my first experience as a Sramanera, it has 
been a pleasure to service the Most Senior Venera-
ble during this time. Helping the Most Senior Ven-
erable helps bring me back to a state of inner peace 
as I notice their very calm and gentle actions, from 
their way of walking and to their way of eating and 
talking. I look up and admire their ways, thinking 
to myself is this what I want to be in the future.
As the Morning comes by the sounds of the bell 
spreads across the Main Hall, my mind and body 
sense the presence of the Buddha and Bodhisattva. 
As the voices of the Venerable chant the Sutra, the 
atmosphere was filled with a sense of peacefulness.
The rhythm of the bell and  wooden fish, keeps our 
mind to be in one state and reminds us to be mind-
ful of our surrounding and blocks out disturbances 
from our minds; it makes us focus on the words, 
phrases and sentences that we chant in order to 
understand and feel the connection of what the 
buddha has taught us. 
During this Sangha Retreat it has made me reflect 
on the things that I’ve learnt and new things that 
have come aboard to my mind, it makes me really 

think that its truly not just learning, from scrip-
tures of what the Buddha has taught, also to the 
small things from the Kitchen, Dinning hall etc. I 
sometimes ask myself, am I capable of continuing 
this path? Is this the life I really want to live for a 
lifetime? But with the guidance of the Most Senior 
Venerable, the answers to those question are still 
strong.
I would like to say, Thank you all Most Senior Ven-
erable, Venerable Monks and Nuns teaching and 
guiding me, to the people that have help prepare 
the meals, also the people that have stayed up tire-
lessly to look after the environment that we have 
been staying in. with all my gratitude and respect.

Thien An Winter Retreat 10 – 20/7/19
Sramanera Huu Tin



66

This year we have two Sa Di and one Chu 
Dieu. I would not blame anyone for being 
surprised and perhaps skeptical to see three 

young men who were not even born in Vietnam, 
but have decided to follow the path of Vietnam-
ese Buddhism! Surely we cannot stay on this path 
in this day and age? There are simply too many 
worldly distractions enticing us compared to the 
past. And yet, there was something inexplicable 
inside each of us that pushed us towards the doors 
of our respective temples and to relinquish the lux-
uries that  other people our age enjoy. Was this not 
the same mysterious impetus that the Venerables 
before us had? Only time will tell, but I certainly 
have no regrets about my decision. 

One has already completed the first step of leaving 
home and the other Chu and I have become novice 
monks. The road is still long ahead of us, our cur-
rent knowledge still only a droplet compared to the 
ocean of teachings that remains to be learnt from 
the Dharma the Buddha passed down thousands 
of years ago. But know this, we will try our hardest 
to remain steadfast on this path.

In this year’s Winter Retreat I will not be able to 
attend all 10 days because of my university educa-
tion. However, when work is done, I immediately 
jump on the opportunity to attend and learn the 
Dharma. I am happy to have Sa Di Hữu Tín and 
Chú Điệu Chúc Siêu be here alongside me in to 
service the Most Senior Venerables. I am incred-
ibly humbled and thankful for being able to be a 
part of a large Sangha community.

For me, I want to deeply thank the Most Venera-
ble and Venerable monks. I want to especially pay 
respect to my Master and wish him longevity and 
health. He is the main pillar supporting my Bud-
dhist studies and activities. I want to also thank my 
parents for their unconditional support.

Thank you to everyone to the organisers and at-
tendees for a peaceful and harmonious retreat.

Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật.
Winter Retreat at Thien An Temple.

Sa Di Giac Phap

Năm nay 
t r o n g 
trường hạ 

có hai Sadi và một 
chú điệu. Chắc 
mọi người cũng 
hơi ngạc nhiên và 
ái ngại khi thấy 
ba chàng trai trẻ 
sanh ra và lớn lên 
tại nước Úc này đã 
quyết định xuất gia 
theo Đức Phật.
Chắc chắn là một con đường khó, vì thời đại ngày 
nay có quá nhiều cám dỗ so với quá khứ. Vậy mà 
có cái gì đó không giải thích được trong mỗi chúng 
con đã đưa đẩy chúng con vào chốn thiền môn và 
bỏ lại những tiện nghi vật chất mà những người 
trẻ ở độ tuổi chúng con đang thụ hưởng. Đó có 
phải giống như nhân duyên mà các vị tiền bối của 
chúng con đã xuất gia chăng. Chỉ có thời gian mới 
trả lời, nhưng chúng con chắc chắn không hối tiếc 
về quyết định của mình. Chúng con đã thực hiện 
được một bước nhỏ trên cuộc hành trình vạn dặm. 
Kho tàng Phật pháp mênh mông mà chúng con chỉ 
mới bắt đầu được lãnh hội. Chúng con nguyện cố 
hết sức mình trên con đường đã chọn này.
Mùa An cư năm nay, vì đang trong năm học nên 
con đã không nhập hạ trọn vẹn được 10 ngày. Tuy 
nhiên con đã cố gắng tham dự và học Pháp sau khi 
làm bài ở trường. Con rất hạnh phúc khi được làm 
việc, chấp tác và làm thị giả cho quý Ôn. Con cũng 
cảm thấy niềm vui và biết ơn khi được làm một 
thành viên của Tăng đoàn thanh tịnh.
Một lần nữa, con xin tri ân quý Hòa thượng, 
Thượng tọa, Đại Đức, Tăng Ni. Đặc biệt con tri 
ơn Hòa thượng Bổn sư đã giáo dưỡng. Con mong 
Thầy nhiều sức khỏe và trường thọ. Con cũng cám 
ơn cha mẹ đã hỗ trợ con không điều kiện.
Con tri ơn Thượng tọa Viện chủ và các thành viên 
trong ban tổ chức Trường Hạ. Con cũng kính chúc 
mọi người có một kỳ An cư nhiều an lạc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
An Cư Kiết Đông tại trường hạ Thiên Ấn, Sydney 

Sa Di Giác Pháp
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An Cu Kiet Dong or Winter retreat is a good 
time to be learning about the Buddha and 
his teachings because during this time I am 

in an environment where have I to think about my 
actions towards the Senior Venerable, Venerable 
and the lay devotees. Everyone has high hopes on 
me in my path of Buddhism and this retreat will 
help me embrace on my journey.
There will definitely be difficulties on my journey 
I am sure of it even if you a follower or a young 
monk just beginning your long journey, there will 
be lots of people there that will be able to help you 
get past those difficult times because they been 
through those situations more than once so they 
can help me and/ or give me advice on how to deal 
with the situation other situations that I might face 
on my long journey.
During the ten days at this retreat I have learnt the 
way to act around my dharma brothers and there 
expectations toward me and I believe this whole 
retreat would help everyone.  From day one the to 
day ten there is nothing but learning and teach-
ing happening everywhere for kids to adults that 
attend.This retreat is not any ordinary retreat, this 
retreat will help you learn how to get rid of your 
anger and bad thoughts that roam your mind and 
other peoples minds so no one is ever alone with 
those thoughts.
I have made friends with two chu Sa Di both from 
different temples and I have had a very fun time 
with these two monks. I have also made many 
friends with some followers that are also attending 
the retreat as well as guest. This retreat is not only 
a great way to learn lots about buddhism, but it is 
also a great way to socialise and make lots of new 
friends like I did with people that I am surrounded 
by everyday during this retreat.
I would love to thank everyone who is apart of or-
ganisation group for this retreat from the ladies in 
the kitchen to the photographers who show the 
day to activities done here and put it live so people 
watching internationally and locally can know what 

is done during this time and so they can follow the 
footstep even if they are at home, they know what 
activities is done here so they can complete it at 
home themselves undisturbed by anyone.
If people watch internationally they can attend the 
An Cu Kiet Ha that is occurring in there country at 
the time because nearly every country in the world 
does the ten days and if people are watching inter-
nationally they can hop on line to check if the An 
cu in there country is near them if not then they 
can practice themselves or with there families at 
home so the could be lead onto the path to true 
happiness and enlightenment.
The environment that this retreat puts you in is a 
new feeling, the feeling of calmness and kindness 
around you and I love this environment that you 
get put in because it helps you forget all your prob-
lems that you are having no more stress which is 
what the buddha teaches and what everyone is try-
ing to teach you. It is impossible to become stress 
free by yourself. It may sound simple but it is not 
easy and you will need support no matter who you 
are, Monk or follower so you would love this re-
treat and I cant wait for any other upcoming re-
treats in the future and I hope those future retreats 
would help me and other people on the path to en-
lightenment.

Chu Dieu Chuc Sieu
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Kính dâng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
trong mùa An Cư tại Chùa Thiên Ấn tại Sydney

Thiên Ấn già lam (*) mở đạo tràng,
An Cư Kiết Hạ thập phương Tăng

Lục Hòa cộng trú gìn chân thể
Tam Học cùng tu hướng thiện nhân

Đạo nghiệp vun trồng ươm tuệ chủng 
Thiền hương tỏa ngát quyện kinh trang

Đường về Bảo Sở huyền trăng hiện
Rực ánh từ quang rạng ánh vàng...!

 
California, 24-03-2019

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cẩn đề )
***

Ghi Chú: Thiên Ấn Già Lam: Chùa Thiên Ấn ở 
Sydney do TT. Thích Như Định Trú Trì.

Hoạ y vận bài thơ: 
của Trúc Nguyên- Thich Chúc Hiền.

Truyền thống Phật gia lập đạo tràng,
Hoằng dương Chánh pháp bởi chư Tăng

Lục hòa, Giáo lý,  phương cơ bản
Tam tụ, nguồn chơn, cứu thế nhân

Tứ chúng môn đồ, duyên trưởng dưỡng
Thập phương bá tánh, thắm kinh trang.

An Cư Kiết Hạ, năm nay đến, (Kỷ Hợi, 2019)
Thiên Ấn già lam tỏa ánh váng.

***
Kiết hạ năm nay chọn đạo tràng
Già lam Thiên Ấn hợp hòa Tăng,

An cư thúc liễm đường tu học
Tự tứ  vo tròn hạnh, đức, nhân.

Giới luật Tăng đoàn, gìn Phật chủng
Hiến chương Giáo hội, sáng từng trang.

Chư tôn Thiền đức Như Lai Sứ.
Phụng đạo quang huy ánh đạo vàng./

Cali 27/3/2019
Hoà Thượng Thích Giác Lượng

Viên sương vắt vẻo thảnh thơi
Nắng vô tình cắn rụng rời rã tan

Tháng Tư khói tước mơ màng
Kéo mây về kết đạo tràng An cư

 
Gió thôi hắt lọn phù hư

Trăng vằng vặc chặn mối tư tình rồi
Tôi loay hoay cầm bóng tôi

Choàng vai sương khói tả tơi thẫn thờ
 

Thân ngồi ý phóc vật vờ
Bởi đau đớn ứa bủa thơ thẩn hoài

Chiều nhìn hoa cỏ tàn phai
Quay về lặng lẽ chẻ đày đọa soi

 
Mặc trăng gió ngoắt lả lơi

Đành khất thơ lại quyết ngồi tìm tôi
Lau bụi bặm yên sóng đời

Bút nghiên vào hạ chữ nuôi dặm Thiền.

Như Thị - Lê Đăng Mành

Kính tặng TT Hóa Chủ Thích Như Định

Thiên Ấn hôm nay rực y vàng
Ngày đầu khai Hạ thật nghiêm trang
Cảnh trong Phật điện toàn đẹp mới

Trầm hùng ấm áp lời kinh vang
Pháp Hoa khai thị truyền tánh giác

Đại chúng nghiêm trì tâm lạc an
Mừng Ngài Hóa Chủ lắm công phu
Gầy dựng Thiên Ấn, một điểm vàng
Kính Thầy sức khoẻ mãi trường lưu.

Sydney, 10/07/2019
Thích Minh Hội
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Kính dâng Chư Tôn Đức Tăng Ni

Phật Pháp chuyên tu đẹp cõi lòng
Dứt trừ mê vọng ngộ Tánh Không

Xuất nhập hóa duyên tùy phương tiện
Chuyển hóa nhân sinh chốn bụi hồng

Đẹp bước chân mây đời tu sĩ
Thế giới ba ngàn nhẹ bát phong

Y vàng giải thoát mùi hương đạo
Nét đẹp vân du cõi phiêu bồng.

   Dallas Texas, 20-5-2019
Tánh Thiện

Kính dâng Thượng Tọa Hóa Chủ Thích Như 
Định

cùng quý Phật tử Chùa Thiên Ấn
Nghe trên không ...trống vang rền tán thán

Tăng Ni Úc châu ...vui sống lục hòa!
Mười ngày bên nhau ... kinh luật ...dồi trau

Bao lỗi lầm, chỗ nghi ...được chỉ bảo.
 Thân tâm tịnh chỉ ..tự mình kiểm thảo,

Phản tỉnh lỗi lầm ...giảm bớt ăn năn.
Trí tuệ phát sanh đạo nghiệp... tiến thăng,

Vui thay ngày Tự tứ ...đầy an lạc!
 Pháp trần nay chẳng động lòng ...khao khát,

Trí tuệ quý hơn tất cả ...điều gì !
Vững niềm tin ...Tu là Đạo Từ Bi

Cùng truyền đăng, ngọn lửa thiêng .. sáng tỏa...
Kính chúc mừng Trường Hạ ....đạt  Đạo Quả!

 
Nam mô Công  Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Đệ tử Huệ Hương
Melbourne 14/7/2019

Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền

Mừng báo tin vui khắp đạo tràng, 
An Cư Kiết Hạ hội ....Ni Tăng .

Thực thi tâm nguyện nơi Thiên Ấn, 
Tương kính, tương thân....thể hiện Chân ! 

Sáu pháp trau dồi  truyền thống chuẩn, 
Huân tu Đạo nghiệp, Giới thuần ...trang**

Hoàn thành Phước,Trí... trăng  Như ...hiện !
Cõi tạm Ta Bà ....chính Niết Bàn.

** trang nghiêm và thanh tịnh

Melbourne 27/3/2019 
Huệ Hương cẩn họa

THIÊN ẤN MÙA AN CƯ
Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền
 

 Thiên Ấn Sydney thật huy hoàng 
An Cư Kiết Hạ quá khang trang
 Tăng Ni hòa hợp bên bờ giác

 Tạng kinh tu tập mãi khương an
 Trao dồi giới hạnh ươm mầm tuệ

 Pháp giới hương xông ngát đạo tràng
 Bốn phương tinh tấn đời tươi sáng

 Bồ Đề rạng rỡ ánh từ quang
  

 Florida 27/3/2019
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

Chiếc thân tứ đại khói,
Sinh hoạt thế gian mây.

Thành công khối nước đá,
Thất bại chùm bọt tan.

Nhục vinh bong bóng nước,
Thương ghét hạt sương mai.

Khổ vui trong giấc mộng
Danh lợi bóng chim bay.
Tháng ngày cái chớp mắt,
Còn mất nước trăng lay.

Chung cuộc cơn gió thoảng,
Viên mãn bầu trời trong.

HT. Thích Thanh Từ
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Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền

Đến mùa Kiết hạ của chư Tăng
Thúc liễm soi mình bậc Thánh nhân
Hành cước muôn nơi bừng ánh đạo

Vân du vạn nẻo rực y vàng
Trạm nhiên diệu dụng A Lan Nhã

Tĩnh mặc viên dung Chốn Đạo Tràng
Giữ pháp an cư rồi tự tứ

Tuệ thiền vô tận rạng ngời trang.

Quảng Trị 27/3/2019
Như Thị kính họa

Kính họa bài thơ “An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng” 
của Thầy Chúc Hiền. Kính dâng Chư Tôn Thiền 

Đức Tăng Ni trong mùa An Cư tại Chùa Thiên Ấn 
tại Sydney

Trường hạ an cư dựng đạo tràng
Nhân duyên kết hợp lục hòa Tăng
Cùng nhau sách tấn gìn chân thể

Tứ chúng đồng tu hướng thiện chân
Hiểu biết thương yêu ươm mầm tuệ
Lòng từ những để cuốn hành trang
Thiền môn nối bước tâm biểu hiện

Nguyện thắp niềm tin ánh đạo vàng...!

Germany, 27-03-2019
Cư Sĩ Đan Hà (kính họa)

Kính họa bài thơ “An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng” 
của Thầy Chúc Hiền. Kính dâng Chư Tôn Thiền 

Đức Tăng Ni trong mùa An Cư tại Chùa Thiên Ấn 
tại Sydney

 
Kiết hạ an cư tựu đạo tràng

Già lam Thiên Ấn, hội Ni Tăng
Thân tâm thúc liễm bày chân thể

Liễu ngộ chơn thường độ thế nhân
Tứ sự hộ trì Cư sĩ đảm

Hạ trường thanh tịnh quả nghiêm trang!
Trầm hương, vang vọng lời kinh Phật
Truyền thống An Cư điểm nét vàng.

 
Melbourne, 27-03-2019

Cư Sĩ Thanh Phi

Kính họa bài thơ “An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng” 
củaThầy Chúc Hiền. Kính dâng Chư Tôn Thiền 

Đức Tăng Ni trong mùa An Cư tại Chùa Thiên Ấn 
tại Sydney

 
An Cư Kiết Hạ sáng thiền tràng,

Lặng tĩnh bình hòa hợp chúng Tăng.
Lập hạnh tâm nguyền xuôi thiện pháp,

Vun từ đức ngập rạng chơn nhân.
Thâm nghiêm Phật quả khơi dòng tuệ,

Kính ngưỡng tôn qui tỏa sắc trang.
Đại đạo quảng truyền yên vạn loại,
Trùng tu diệu nghĩa lắng kinh vàng.

28/3/2019
PT. Minh Đạo (Cẩn họa)
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Phỏng theo bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Già Lam Thiên Ấn, thật khiêm nhường,
Chư Tăng Ni đến, khắp muôn phương,

Vân tập, An Cư mùa Kiết Hạ,
Rực Ánh Từ Quang, rạng ánh dương.

Đạo Phật vun trồng bao thế hệ,
Lời kinh tiếng mõ, thoảng đưa hương,

Lục hòa, An lạc vui tình Đạo,
An nhiên, giải thoát một con đường.

Đan Mạch 28.03.2019
Tâm Tú Aalborg  

Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền
 

Chánh niệm lần theo chuỗi hạt tràng
Hương đăng tỏa ngát đón chư Tăng

An cư thúc liễm Tâm tu sĩ
Kiết hạ tham thiền Tuệ đạo nhân

Bảo tự hoa khai thơm tịnh lạc
Già lam vọng pháp đẹp nghiêm trang

Thanh quy giới luật từng giây sáng
Thiên Ấn rực lên Ánh Đạo Vàng!

 
Nha Trang 27/3/2019

Cư sĩ Vĩnh Hữu

(Hoạ lại bài An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng của 

Trúc Nguyên – Thích Chúc Hiền)

 

Thiên Ấn Sydney kiến Pháp Tràng

Kiết đông tu tập toàn liên bang

Khắp nơi Phật tử về tòng hạ

Mọi chốn già lam lập đạo tràng

Hạ Lạp thăng hoa đời ẩn sĩ

An Cư năng lượng tạo hân hoan

Thiền môn nét đẹp hằng gìn giữ

Giới luật người Tu rạng đạo vàng

 

Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, 28/4/2019

TK. Thích Viên Thành

Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền

Thiên Ấn thiền môn hướng đạo tràng
Kiết Hạ ngày về tịnh giới Tăng
Trí huệ phát huy đồng chân thể

Lục hòa cùng trải nghiệm Pháp thân
Phước thắng vun bồi dòng thánh chủng
Thiền tâm hướng đẹp nét nghiêm trang

Đường về Cực Lạc càng hiển hiện
Ánh đạo huyền quang rực sắc vàng.

  Dallas Texas, 27-3-2019
Tánh Thiện

Kính họa nguyên vận bài thơ 
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”

của Thầy Thích Chúc Hiền

Từng bước chân đi niệm hạt tràng
An Cư vân tập khắp chư Tăng.

Nâng cao Trí tuệ gìn chân lý
Mở rộng Từ bi giữ nghĩa nhân.
Nỗ lực tu hành đường giải thoát

Ôn hòa chân thật hạnh nghiêm trang.
Đền ơn Phật Tổ niềm an lạc

Đường tu viên mãn rực sắc vàng.

Florida 27/3/2019
Tâm Minh
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1. Hóa chủ: TT Thích Như Định
2. Ban Thư Ký: TT Thích Thiện Hiền, ĐĐ Thích Đăng Nghĩa
3. Ban Thủ Quỹ: Diệu Ngọc, Tâm Minh Thư
4. Ban Trang Trí: ĐĐ Thích Hạnh Phát, ĐĐ Thích Đăng Nghĩa và Phật tử Chùa Thiên Ấn
5. Ban Hương Đăng, Hoa Quả: Sư cô Huệ Minh, PT Quảng Lưu, Quảng Hoàng và Phật tử Thiên Ấn
6. Ban Trai Soạn: Sư  Cô Thích Nữ Huệ Minh, và Phật tử Chùa Thiên Ấn và các Chùa trong Giáo Hội
7. Ban Hành Đường: Ni Sư Đạo Hương, Sư cô Huệ Minh, Sư Cô Huệ Nhẫn và Phật tử tùng Hạ
8. Ban Cư Trú: Pt Diệu Thảo, Tịnh Nguyện và Phật tử Chùa Thiên Ấn
9. Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phước và PT Thiên Mãn
10. Ban Âm Thanh Ánh sáng: Tâm Tấn ( anh Bàn)
11. Ban Nhiếp ảnh Quay Phim: Giác Nguyện, Hoàng Lan
12. Ban Thị giả: Sa di Hữu Tín, Điệu Chúc Siêu
13. Ban Trà Nước: Phật tử Chùa Thiên Ấn và  Phật tử tùng Hạ
14. Ban Y Tế: Thiện Bảo, Tâm Nguyện: 0412 739 888
15. Ban Bảo Vệ Môi Trường vệ sinh: ĐĐ Thích Hiền Tâm & Phật tử Chùa Thiên Ấn
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
PHẬT LỊCH  2563

(Từ ngày 10/07/2019 đến ngày 20/07/2019)

 

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn

Thiền Chủ: HT Thích Bảo Lạc

Phó Thiền Chủ: HT Thích Quảng Ba

Kiết Giới Trường: HT Thích Nguyên Trực

Đối Thú An Cư:  HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba

Hóa Chủ: TT Thích Như Định

Ban Giám Luật:  HT Thích Bổn Điền

Ban Giáo Thọ: HT Thích Minh Hiếu

Ban Khai Thị: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền, 
HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Như Định, TT Thích Tâm Phương, Thượng 
Tọa Thiện Hiền.

Ban Giáo Thọ Hội Thảo về Hành Trì Giới Luật & Phật Pháp:  HT Thích Bảo Lạc. HT Thích Quảng 
Ba, HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền, TT Tâm Minh, TT Như Định, TT Tâm Phương, TT 
Thiện Hiền.

Ban Giảng Pháp Cho Quý Phật Tử: TT Tâm Minh, TT Như Định, TT Tâm Phương, TT Thiện Hiền, 
TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Nhuận Chơn, TT Minh Hội, TT Minh Thường, TT Phổ Huân, 
TT Viên Trí, TT Viên Tịnh, TT Hạnh Tri, TT Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Phẩm, NS Tâm Lạc, NS Viên 
Thông.

Ban Thư Ký: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, ĐĐ Thích Đăng 
Nghĩa, Đh Quảng Thanh, Đh Thiên Mãn

Ban Kỷ Yếu: TT Nguyên Tạng, TT Viên Tịnh, TT Phổ Huân, ĐĐ Hạnh Phẩm, SC Giác Anh, Đh Diệu 
Ánh, Đh. Quảng Thiện Duyên, Đh Thanh Phi, Đh. Quảng Duy Minh.

Ban Thủ Quỹ Trường Hạ: NS Viên Thông, NS Thảo Liên, Đh Tâm Huệ, Đh Diệu Hòa 

Ban Nghi Lễ: TT Thiện Hiền, TT Nhuận Chơn, TT Viên Trí, TT Viên Tịnh, TT Hạnh Tri

Ban Hô Canh Tọa thiền: TT Thiền Hiền, TT Nguyên Tạng, TT Nhuận Chơn, TT Viên Trí, TT Hạnh 
Tri, TT Đạo Hiển

Chúng Trưởng Tăng: TT Đạo Hiển

Chúng Trưởng Ni: NS Chân Kim

Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ: Đh Huệ Đức

Chúng Trưởng Nữ Cư Sĩ: Đh. Tâm Huệ

Tri Chung Bản: ĐĐ Đăng Nghĩa
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Cúng Đại Bàng: Sa di Giác Pháp, Sa di Hữu Tín, Điệu Chúc Siêu
Ban Hương Đăng: NS Minh Hạnh, Sư Cô Huệ Minh, PT Quảng Lưu, Quảng Hoàng và Phật tử 
Thiên Ấn  
Ban Trai Soạn: Sư Cô Hạnh Chiếu cùng Phật tử Chùa Thiên Ấn và các Chùa trong Giáo Hội
Ban Hành Đường: Ni Sư Đạo Hương, Sư cô Huệ Minh, và Phật tử tùng Hạ
Ban Trang Trí: ĐĐ Đăng Nghĩa, ĐĐ Hạnh Phước, ĐĐ Hạnh Phát, ĐĐ Nghiêm Tịnh, SC Huệ Minh 
và Phật tử Chùa Thiên Ấn.
Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phước và Đh. Thiên Mãn. Đh Nhuận 
Thịnh, Đh Diệu Châu.
Ban Cư Trú: ĐĐ Huyền Tâm,  PT Diệu Thảo, Đh Tịnh Nguyện và Phật tử Chùa Thiên Ấn.
Ban Quay Phim & Chụp Hình Lưu Niệm: Đh. QuảngThiện Duyên, Đh. Giác Nguyện
Ban Âm Thanh & Ánh Sáng:  PT Tâm Tấn (Anh Bàn)
Ban Thị Giả: ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Đạo Trì, SC Đạo Nghĩa, SC Đạo Hiền, Sa Di Giác Pháp, Sa Di Hữu 
Tín, Điệu Chúc Siêu.
Ban Trà Nước: SC Huệ Minh, Phật tử Chùa Thiên Ấn và  Phật tử tùng Hạ
Ban Y Tế: Đh.Thiện Bảo, Đh.Tâm Nguyện 
Ban Vệ Sinh và Môi Trường: ĐĐ Thích Hiền Tâm & Phật tử Chùa Thiên Ấn
Ban Thiền Trà: TT Hạnh Tri, ĐĐ Hạnh Phẩm
Ban Trật Tự: Đh Quảng Pháp, Đh Thanh Tín, Đh Tâm Chánh, Đh Quảng Bảo
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Thứ Tư, 10-07-2019
05.00am: Thức chúng
05.45am: Lễ kiết giới, khai chung bảng, khai Kinh bạch Phật
08: 00am: Tiểu thực
09.am-11.00am: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Phó Thiền Chủ)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Như Định, TT Thiện Hiền)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Năm, 11-07-2019
05.00: Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bảo Lạc)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp ( HT Phó Thiền Chủ T. Quảng Ba)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Thiền Chủ - T Bảo Lạc)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Viên Tịnh, TT Đạo Hiển)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Sáu, 12-07-2019
05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Quảng Ba)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp ( TT Như Định)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật 
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
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04.45pm: Công phu chiều
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm:  
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Minh Hiếu)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Nhuận Chơn, TT Hạnh Tri )
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, 13-07-2019
05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bổn Điền)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp:  HT Minh Hiếu
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Công phu chiều
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm: 
 *Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (HT Bổn Điền)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư:  TT Nguyên Tạng, TT Phổ Huân)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, 14-07-2019
05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Minh Hiếu)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Húy Nhật 4 Đời Tăng Thống 
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Thiện Hiền)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Đạo Thông, TT Minh Hội)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 Thứ Hai, 15-07-2019
05.00 Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nguyên Trực)
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07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp  (HT Thiền Chủ Thích Bảo Lạc)
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-03.30pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.00pm-05.00pm: Hội Đồng Giáo Phẩm họp định kỳ
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (NS Trí Lưu, NS Thảo Liên)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: NS Tâm Lạc,  Ni Sư Viên Thông)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Ba, 16-07-2019
05.00 Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Tâm Minh)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (HT Bổn Điền)
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.30pm-05.00pm: Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ tại Bát Nhã Đường
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm: 
*Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ tại Bát Nhã Đường (tiếp theo)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Viên Trí, TT Minh Thường)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Tư, 17-07-2019
05.00 Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu, khai thị (T.T Thiện Hiền) và Bố tát
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (HT Quảng Ba) 
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Tâm Minh)
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* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Tâm Phương, TT Giác Tín)  
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Năm, 18-07-2019
05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Tâm Phương)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (TT Tâm Minh)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Bát Nhã Đường (TT Tâm Phương)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Tâm Minh, ĐĐ Hạnh Phẩm)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Sáu, 19-07-2019
05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Hóa Chủ)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Thảo Luận Phật Pháp (TT Tâm Phương) 
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực
05.30pm: Dược thực
07.00pm-09.00pm: Thiền Trà Đạo Tình (TT Hạnh Tri & ĐĐ Hạnh Phẩm)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, 20-07-2019 
05.00  Thức chúng 
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Lễ Tự Tứ & Giải Chế
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 20 
11.45am: Thọ trai
Buổi chiều: Hoàn mãn, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử hồi quy bổn xứ
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STT ĐẠO HIỆU TỰ VIỆN TUỔI HẠ
THỜI GIAN

AN CƯ
1 HT. Thích Bảo Lạc Chùa Pháp Bảo-NSW 1964 10 ngày

2 HT. Thích Quảng Ba TV Vạn Hạnh-ACT 1974 10 ngày

3 HT. Thích Minh Hiếu TV Minh Quang-NSW 1977 10 ngày

4 HT. Thích Bổn Điền Chùa Huyền Quang-NSW 1977 10 ngày

5 HT. Thích Nguyên Trực Chùa A Di Đà-NSW 1977 10 ngày

6 TT. Thích Như Định Chùa Thiên Ấn-NSW 1980 10 ngày

7 TT. Thích Tâm Minh Chùa Trúc Lâm-NSW 1981 10 ngày

8 TT. Thích Tâm Phương Tu Viện Quảng Đức-VIC 1983 5 ngày sau

9 TT. Thích Thiện Hiền Chùa Huyền Quang-NSW 1983 10 ngày

10 TT. Thích Nguyên Tạng Tu Viện Quảng Đức-VIC 1988 5 ngày đầu

11 TT. Thích Giác Tín Chùa Giác Hoàng-VIC 1989 5 ngày sau

12 TT. Thích Đạo Thông Chùa Hưng Long-NSW 1991 10 ngày

13 TT. Thích Minh Hội TV Minh Quang-NSW 1991 10 ngày

14 TT. Thích Thông Ánh Chùa Phước Hậu 1992 10 ngày

15 TT. Thích Minh Thường TV Minh Quang-WA 1994 10 ngày

16 TT. Thích Nhuận Chơn Chùa Kim Cang-VIC 1994 5 ngày đầu

17 TT. Thích Hạnh Tri Chùa Minh Giác-NSW 1996 10 ngày

18 TT. Thích Viên Trí Chùa Pháp Hoa-SA 1996 5 ngày sau

19 TT. Thích Viên Tịnh Chùa Bảo Minh-VIC 1996 5 ngày đầu

20 TT. Thích Đạo Hiển TV Nguyên Thiều-NSW 2000 10 ngày

21 TT. Thích Phổ Huân Chùa Pháp Bảo-NSW 1996 10 ngày

22 ĐĐ. Thích Hạnh Phẩm Tu Viện Từ Ân-VIC 1998 5 ngày sau

23 ĐĐ. Thích Viên Thành Chùa Pháp Hoa-SA 2003 5 ngày sau

24 ĐĐ. Thích Đăng Từ Tu Viện Quảng Đức-Vic 2005 10 ngày

25 ĐĐ. Thích Hạnh Phát Tịnh Thất An Đức-NSW 2006 5 ngày đầu

26 ĐĐ. Thích Hạnh Phước Tịnh Thất An Đức-NSW 2006 5 ngày đầu

27 ĐĐ. Thích Thông Tuệ TV Minh Giác-NSW 2008 10 ngày
28 ĐĐ. Thích Đăng Nghĩa Chùa Huyền Quang-NSW 2010 10 ngày

29 ĐĐ. Thích Minh Hỷ TV Minh Quang-WA 2010 10 ngày

30 ĐĐ. Thích Đạo Viên Chùa Hưng Long-NSW 2014 10 ngày
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31 ĐĐ Thích Hiền Tâm Chùa Thiên Ấn-NSW 2017 10 ngày

32 ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh Tịnh thất An Đức NSW 2009 10 ngày

33 ĐĐ Thích Thông Tuệ TV Minh Giác NSW 2007 10 ngày

34 ĐĐ Thích Hoằng Nhựt Chùa Thiên Ấn NSW 2013 10 ngày

35 ĐĐ Thích Hoằng Viên Chùa Thiên Ấn NSW 2015 10 ngày

36 ĐĐ Bhante Adhisila Chùa Thiên Ấn 2002 10 ngày

37 Ni Trưởng TN Phước Trí Chùa Quán Thế Âm-WA 1970 10 ngày

38 Ni Trưởng TN Chơn Đạo Chùa Quán Thế Âm-WA 1972 10 ngày

39 Ni Sư TN Tâm Lạc Chùa Liên Hoa-NSW 1980 10 ngày

40 Ni Sư TN Hạnh Từ Tịnh Thất Huệ Lâm-NSW 1981 10 ngày

41 Ni Sư TN Như Như Chùa Báo Ân-NSW 1984 5 ngày đầu

42 Sư Cô TN An Hiếu TX Minh Đăng Quang-NSW 1984 10 ngày

43 Ni Sư TN Chân Kim Chùa Phật Quang-VIC 1987 10 ngày

44 Sư Cô TN An Thảo TX Minh Đăng Quang-NSW 1988 10 ngày

45 Ni Sư TN Thảo Liên Tịnh Xá Thanh Lương-NSW 1991 10 ngày

46 Ni Sư TN Viên Thông Chùa Quan Âm-SA 1992 5 ngày sau

47 Sư Cô TN Trí Lưu Chùa Linh Sơn-QLD 1993 10 ngày

48 Sư Cô TN Thành Liên TX Minh Đăng Quang-NSW 1996 10 ngày

49 Ni Sư TN Đạo Hương TV Vạn Hạnh-ACT 1997 5 ngày đầu

50 Ni Sư TN Hạnh Từ Tịnh Thất Huệ Lâm-NSW 1981 10 ngày
51 Sư Cô TN Viên Minh Chùa Phật Quang-VIC 1998 10 ngày

52 Sư Cô TN Hạnh Chiếu Tịnh Thất-VIC 2000 10 ngày

53 Sư Cô TN Huệ Nhẫn Chùa Liên Hoa-NSW 2003 10 ngày

54 Sư Cô TN Hạnh Liên Tịnh Xá Thanh Lương-NSW 2006 10 ngày

55 Sư Cô TN Đạo Tịnh TV Vạn Hạnh-ACT 2008 5 ngày sau

56 Sư Cô TN Đạo Thanh TV Vạn Hạnh-ACT 2002 5 ngày đầu

57 Sư Cô TN Huệ Minh Tịnh Thất Hương Vân-NSW 2017 10 ngày

58 Sư Cô TN Thông Nhã TV Minh Giác-NSW 2015 10 ngày

59 Ni Sư TN Đạo Minh TV Vạn Hạnh ACT 1997 5 ngày đầu

60 Sư Cô TN Đạo Nghĩa TV Vạn Hạnh ACT 2012 5 ngày đầu

61 Sư Cô Thích Đạo Hiền TV Vạn Hạnh ACT 2016 5 ngày sau

62 Sư Cô TN Giác Nghiêm TX Minh Đăng Quang-NSW 2003 10 ngày

63 Sư Cô TN Hạnh Hiếu Chùa Liên Hoa- NSW 2001 10 ngày

64 Sư Cô TN Hạnh Nghĩa Chùa Thiên Ấn- NSW 1997 10 ngày

65 Sư Cô TN Minh Hạnh Chùa Thiên Ấn- NSW 1994 10 ngày

66 Sư Cô TN Huệ Hạnh Chùa Thiên Ấn- NSW 2003 10 ngày

67 Sư Cô TN An Thành Chùa Linh Sơn -QLD 2015 10 ngày
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68 Sư Cô TN Ngọc Liên Chùa Thiên Ấn 1998 10 ngày

69 Sa Di Giác Pháp  Chùa Huyền Quang-NSW 2014 Tập sự và công 
quả 10 ngày

70 Sa Di Hữu Tín TV Nguyên Thiều-NSW 2019 Tập sự và công 
quả 10 ngày

71 Sa Di Ni TN Huệ Như Chùa Liên Hoa -NSW 2017 Tập sự và công 
quả 10 ngày

72 Sa Di Ni TN Huệ Tâm Chùa Liên Hoa- NSW 2017 Tập sự và công 
quả 10 ngày

73 Điệu Chúc Siêu TV Minh Giác-NSW Xuất gia 2014 Tập sự và công 
quả 10 ngày
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STT PHÁP DANH ĐƠN VỊ GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Hoàng Lan - Quảng Thiện Duyên  TV Quảng Đức Nội trú, Ngoại Trú

2 Annada TV Quảng Đức Nội trú

3 Nguyễn Thị Ngọc Dung - Diệu Hòa TV Minh Quang NSW Nội trú

4 Nguyễn Thị Ngọc Hiên - Diệu  Ánh TV Minh Quang NSW Nội trú

5 Lưu Thị Hiệp - Diệu Hiền TV Minh Quang NSW Nội trú

6 Vũ Thị Hưng - Nhật Cát TV Minh Quang NSW Nội trú

7 Lưu Thanh Cơ - Trang Ngọc TV Minh Quang NSW Nội trú

8 Ngô Thị Sáu - Thiện An TV Minh Quang NSW Nội trú

9 Nguyễn Thị Nga -Quảng Thanh TV Minh Quang NSW Nội trú

10 Mai Thị Thu Hương - Ngọc Minh TV Minh Quang NSW Nội trú

11 Võ Ngọc Lan - Ngọc Tâm TV Minh Quang NSW Nội trú

12 Phạm Thị Ngọc Yến - Tâm Khánh TV Minh Quang NSW Nội trú

13 Cindy Tiên Trần - Ngọc Trân TV Minh Quang QLD Nội trú

14 Nguyễn Thị Lệ Chi - Tâm Hải TV Minh Quang QLD Nội trú

15 Du Ngọc Lang - Hiếu Ngọc TV Minh Quang WA Nội trú

16 Huỳnh Ngọc Loan - Diệu Hồng TV Minh QuangWA Nội trú

17 Nguyễn Thị Thùy Loan - Từ Viên Quan Âm Ni Tự WA Nội trú

18 Kim Liên Danh - Diệu Hoa Quan Âm Ni Tự WA Nội trú

19 Trịnh Thị Nga -Tâm Trúc Quan Âm Ni Tự WA Nội trú

20 Trần Thị Ngô Xinh -Văn Phạm Quan Âm Ni Tự WA Nội trú

21 Phạm Xuân Lan, Ngọc Hương TX Thanh Lương NSW Nội trú

22 Hà Thị Hương, Như Lữ TX Thanh Lương NSW Nội trú

23 Nguyễn Hà Tịnh Thường - Nguyên Vân TX Thanh Lương NSW Nội trú

24 Vi Tú Vân  - Diệu Phú Chùa Pháp Hoa SA Nội trú

25 Nguyễn Thị Ngọc Dung - Thiện Trí Chùa Pháp Hoa SA Nội trú

26 Trần Thị Út - Hạnh Hải Chùa Pháp Hoa SA Nội trú

27 Tâm Huệ Pháp Bảo NSW Nội trú

28 Huệ Ngọc Pháp Bảo NSW Nội trú

29 Liễu Ngọc Pháp Bảo NSW Nội trú

30 Diệu Yên Pháp Bảo NSW Nội trú

31 Diệu Quyền Pháp Bảo NSW Nội trú
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32 Từ Thư Pháp Bảo NSW Nội trú

33 Xuân Ngọc Pháp Bảo NSW Nội trú

34 Thanh Đạo Pháp Bảo NSW Nội trú

35 Thiện Đính Pháp Bảo NSW Nội trú

36 Diệu Minh Pháp Bảo NSW Nội trú

37 Lệ Hân Pháp Bảo NSW Nội trú

38 Tâm Huệ - N. T Lan Pháp Bảo NSW Nội trú

39 Lệ Nguyệt – Nguyễn Nhật Hà Pháp Bảo NSW Nội trú

40 Nguyễn thị Hạnh Chùa  Quan Âm SA Nội trú

41 Đỗ Ngọc Trúc lâm Chùa Quan Âm SA Nội trú

42 Diệu Trí TV Vạn Hạnh ACT Nội trú

43 Diệu Từ Chùa Pháp Quang (QLD) Nội trú

44 Thanh Lành Pháp Bảo NSW Nội trú

45 Chúc Vàng Pháp Bảo NSW Nội trú

46 Thanh Tín Pháp Bảo NSW Nội trú

47 Huệ Đức Chùa Pháp Bảo NSW Nội trú

48 Quảng Pháp Đăng Chùa Pháp Bảo NSW Nội trú

49 Thanh Độ Chùa Pháp Bảo NSW Nội trú

50 Tịnh Hạnh Chùa A Di Đà NSW Nội trú

51 Trần Kim Thanh TV Minh Quang NSW Nội trú

52 Annada Lê - Quảng Thiện Khánh TV Quảng Đức VIC Nội trú

53  Lê Tắn Ngọc - Quảng Bảo Chùa Thiên Ấn Nội trú

54 Nguyễn Thiện Tâm - Tâm Chánh Chùa Thiên Ấn Nội trú

55 Chúc Nhu Pháp Bảo NSW Ngoại trú

56 Diệu Hiền – Nguyễn Diệu Tâm Pháp Bảo NSW Ngoại trú

57 Thiện Thành Pháp Bảo NSW Ngoại trú

58 Hương Ngọc Pháp Bảo NSW Ngoại trú

59 Thanh Đăng Pháp Bảo NSW Ngoại trú

60 Thanh Cảnh Pháp Bảo NSW Ngoại trú

61 Thanh Hồng Pháp Bảo NSW Ngoại trú

62 Chúc Bạch Pháp Bảo NSW Ngoại trú

63 Chúc Nguyệt Pháp Bảo NSW Ngoại trú

64 Tâm Hiền Pháp Bảo NSW Ngoại trú

65 Diệu Lộc Pháp Bảo NSW Ngoại trú

66 Giác Xuân Minh Pháp Bảo NSW Ngoại trú

67 Chúc Quyên Pháp Bảo NSW Ngoại trú

68 Tâm Hạnh Pháp Bảo NSW Ngoại trú

69 Thanh Vi Pháp Bảo NSW Ngoại trú
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70 Chúc Vượng Pháp Bảo NSW Ngoại trú

71 Thanh Kim Pháp Bảo NSW Ngoại trú

72 Phạm Thị Thanh Thúy Pháp Bảo NSW Ngoại trú

73 Đồng Thanh Pháp Bảo NSW Ngoại trú

74 Diệu Nhã Pháp Bảo NSW Ngoại trú

75 Thanh Duyên Pháp Bảo NSW Ngoại trú

76 Thanh Phương Pháp Bảo NSW Ngoại trú

77 Thanh Giác Pháp Bảo NSW Ngoại trú

78 Thanh Khánh Pháp Bảo NSW Ngoại trú

79 Diệu Phương Pháp Bảo NSW Ngoại trú

80 Diệu Quang Pháp Bảo NSW Ngoại trú

81 Trung Thanh Pháp Bảo NSW Ngoại trú

82 Tăng Nguyên Anh, Ngọc Chiếu TX Thanh Lương NSW Ngoại trú

83 Phạm Thị Ngoạn, Ngọc Thuận TX Thanh Lương NSW Ngoại trú

84 Trần Thúy Quyên, Ngọc Nhã TX Thanh Lương NSW Ngoại trú

85 Diệu Thành TX Thanh Lương NSW Ngoại trú

86 Nguyễn Thị Thu Hà, Thiện Giang TV Minh Quang NSW Ngoại trú

87 Quảng Hạnh Chùa A Di Đà NSW Ngoại trú

88 Nguyên Trinh Chùa A Di Đà NSW Ngoại trú

89 Diệu Châu Chùa Minh Giác NSW Ngoại trú

90 Lý Ngành, Huệ Ngọc TX Thanh Lương NSW Ngoại trú

91 Quảng Phẩm TV Nguyên Thiều NSW Ngoại trú

92 Giác Hóa Chùa Huyền Quang NSW Ngoại trú

93 Quảng Oánh Chùa Huyền Quang NSW Ngoại trú

94 Thiên Mãn Chùa Huyền  Quang NSW Ngoại trú

95 Tâm Tuệ Hạnh Chùa Huyền  Quang NSW Ngoại trú

96 Vạn Diệu Chùa Huyền  Quang NSW Ngoại trú

97 Diệu Hải Chùa Huyền  Quang NSW Ngoại trú

98 Chơn Tâm Chùa Huyền  Quang NSW Ngoại trú

99 Diệu Xuân Chùa Huyền  Quang NSW Ngoại trú

100 Trương Phương Huyền, Tuệ Dung Chùa Huyền  Quang NSW Ngoại trú

101 Nguyễn Thị Công, Chiếu Thành Ngoại trú

102 Nguyễn Thị Hoa, Diệu Thảo Ngoại trú

103 Phan Thị Bích, Diệu Ngọc Ngoại trú

104 Võ Thị Kiều Nga, Diệu Huệ Ngoại trú

105 Trần Thị Biên, Diệu Nghĩa Ngoại trú

106 Vương Ngọc Tiên, Quảng Thủy Ngoại trú

107 Diệu Tịnh Ngoại trú
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108 Nguyễn Thị Hoa, Diệu Liên Ngoại trú

109 Trương Hồng Lan, Tịnh Nguyện Ngoại trú

110 Diệu Minh Ngoại trú

111 Diệu Thành Ngoại trú

112 Từ Ngọc Ngoại trú

113 Giác Hiền Chùa Huyền Quang Ngoại trú

114  Chân Phúc Châu Chùa Huyền Quang Ngoại trú

115 Tịnh Chí Chùa Huyền Quang Ngoại trú
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STT PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ TỰ VIỆN
TỊNH TÀI

GHI CHÚ
AN CƯ TRAI 

TĂNG
1 Cụ bà Tâm Thái Tu Viện Quảng Đức 100

2 Quảng Hương Nghiêm Tu Viện Quảng Đức 100

3 Nguyên Nhật Pháp Tu Viện Quảng Đức 200

4 HL Trần Tiêu pd Đức Pháp Tu Viện Quảng Đức 100

5 Diệu Lạc Tu Viện Quảng Đức 20

6 Diệu Thanh Tu Viện Quảng Đức 20

7 Tâm Mỹ Tu Viện Quảng Đức 20

8 Gđ Thiện Ngộ Tu Viện Quảng Đức 100

9 Diệu Chơn (Giàu) Tu Viện Quảng Đức 50

10 Hồng Ngọc Tu Viện Quảng Đức 50

11 Đồng Thanh Minh Tu Viện Quảng Đức 100

12 Thị Trường (Vĩnh) Tu Viện Quảng Đức 50

13 Lệ Mỹ Tu Viện Quảng Đức 100

14 Hồng Hạnh Tu Viện Quảng Đức 100

15 Nguyên Quảng Kim Tu Viện Quảng Đức 50

16 Nguyên Lạc Thủy Tu Viện Quảng Đức 100

17 HL Lương Công Ginh Tu Viện Quảng Đức 100

18 Nguyên Như Tu Viện Quảng Đức 100

19 Quảng Hạnh Tu Viện Quảng Đức 100

20 Nguyên Đà Tu Viện Quảng Đức 100

21 Liên Huệ Tu Viện Quảng Đức 50

22 Nguyên Nhật Lâm Tu Viện Quảng Đức 50

23 Gđ Quảng Niệm Tu Viện Quảng Đức 200

24 Nguyên Nhật Tịnh Tu Viện Quảng Đức 100

25 Diệu Hiền Tu Viện Quảng Đức 50

26 Nguyên Thiện Phúc Tu Viện Quảng Đức 100

27 Nguyên Nhật Mỹ Tu Viện Quảng Đức 50

28 Khánh Trúc (Duyên) Tu Viện Quảng Đức 50



89

29 Nguyễn Phương Thuý Tu Viện Quảng Đức 50

30 Quảng Ngọc Trần Kim Hường Tu Viện Quảng Đức 200

31 Tâm Hương (Huệ) Tu Viện Quảng Đức 100

32 Tâm Nhân Tu Viện Quảng Đức 100

33 Quảng Tịnh Tu Viện Quảng Đức 100

34 Bích Nghiêm Tu Viện Quảng Đức 100

35 Đức Thiện & Diệu Mỹ Tu Viện Quảng Đức 500

36 Quảng Giải, Quảng Mẫn&Chi Tu Viện Quảng Đức 300

37 Hoàng Lan, Ananda, Ryan Tu Viện Quảng Đức 140

38 Thanh Phi Tu Viện Quảng Đức 100

39 Nguyên Nhật Tú, Quảng Pháp Tu Viện Quảng Đức 200

40 Diệu Trí (Bình Phương) Tu Viện Quảng Đức 250

41 Dì Mười Ngọc Hoa Tu Viện Quảng Đức 100

42 Quảng Diệu Trí Tu Viện Quảng Đức 200

43 Loan Tỷ Tu Viện Quảng Đức 100

44 Quảng Diệu Thiện (Huyền) Tu Viện Quảng Đức 100

45 Diệu An Nguyễn Kiều Dung Tu Viện Quảng Đức 100

46 Tô Tấn Phát & Kiều Thị Nga Tu Viện Quảng Đức 50

47 Huệ Hương Tu Viện Quảng Đức 100

48 Nguyên Từ Tu Viện Quảng Đức 500

49 Nguyên Tánh Huỳnh Thị Liễu Tu Viện Quảng Đức 500

50 Cơm chay gây quỹ Chùa Thiên Ấn 9,020

51 Cô Biên Chùa Thiên Ấn 50

52 Hoà Sinh Chùa Thiên Ấn 50

53 Diệu Khiết Chùa Thiên Ấn 100

54 Hồng Chùa Thiên Ấn 100

55 Hiếu Nghĩa Chùa Thiên Ấn 1,000

56 Hà Huy Chùa Thiên Ấn 100

57 Diệu Uyên Chùa Thiên Ấn 50

58 Quảng Hảo Chùa Thiên Ấn 50

59 Lê Minh Chùa Thiên Ấn 50

60 Diệu Huệ Chùa Thiên Ấn 50

61 Nguyên Phương Chùa Thiên Ấn 100

62 Hà Tuấn Phong Chùa Thiên Ấn 50

63 Lực Chùa Thiên Ấn 50

64 Diệu Thiên Tựu Chùa Thiên Ấn 10
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65 Diệu Đào Chùa Thiên Ấn 10

66 Diệu An Chùa Thiên Ấn 20

67 Diệu Hạnh Chùa Thiên Ấn 10

68 Gđ Tâm Minh Chùa Thiên Ấn 200

69 Quỳnh Chùa Thiên Ấn 50

70 Chiếu Tâm & Chiếu Đạt Chùa Thiên Ấn 100

71 HL Ngọc Nhã Chùa Thiên Ấn 50 Xem trang cúng 
dường phẩm vật

72 Gđ Diệu Huệ& Tâm Từ Chùa Thiên Ấn 500

73 Diệu Thành Chùa Thiên Ấn 200

74

DiệuTrọng, VươngGiaTrang, 
NguyễnThanhHùng, Nguyễn 
Jenny,NguyễnViVien, Quách 

Muối

Chùa Thiên Ấn 40

75 Diệu Thiện Nguyễn Thị Vàng Chùa Thiên Ấn 20

76 Diệu Tôn Chùa Thiên Ấn 20

77 Dì Năm Chùa Thiên Ấn 20

78 Ong Hiền Chùa Thiên Ấn 10

79 Diệu Lạc, má Quỳnh Chùa Thiên Ấn 150

80 Gđ Diệu Ngọc Chùa Thiên Ấn 1,000

81 Kiều Diệu Vân Chùa Thiên Ấn 50

82 HL Ngô Kim Sang pd Minh 
Thiện Duyên Chùa Thiên Ấn 10,000

83 Chiếu Thành Nguyễn Thị Công Chùa Thiên Ấn 500

84 Phật tửẩn danh Chùa Thiên Ấn 1,000

85 Huệ Tâm & Tâm Lực Chùa Thiên Ấn 100

86 Gđ Chi Ba con bà Tỉnh Chùa Thiên Ấn 1,000

87 Gđ Diệu Thảo & Anh Trí Chùa Thiên Ấn 2,000

88 Diệu Nghĩa & Cô Biên Chùa Thiên Ấn 500

89 Tâm Minh Thư Chùa Thiên Ấn 500

90 Anh Quách Chùa Thiên Ấn 500

91 Anh Thắng Chị Chương Chùa Thiên Ấn 500

92 Anh Chị Tài Niệm Chùa Thiên Ấn 500

93 Cô Nhật Quang Chùa Thiên Ấn 200

94 Chiếu Minh Chùa Thiên Ấn 50

95 Trần Ngọc Sang Chùa Thiên Ấn 350

96 Hoằng Tâm Chùa Thiên Ấn 500

97 Trần Thị Oanh Chùa Thiên Ấn 50
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98 Nguyễn Anh Minh Chùa Thiên Ấn 500

99 Thiện Hạnh & Ngô Công Minh Chùa Thiên Ấn 50

100 Nguyễn Phương &Mai Thị Cúc Chùa Thiên Ấn 100

101 Minh Kiên Chùa Thiên Ấn 500

102 Nhâm Thị Huyền Chùa Thiên Ấn 100

103 Gđ Hoằng Trì& Thanh Tâm Chùa Thiên Ấn 200

104 Cẫm Phiêu Huỳnh Chùa Thiên Ấn 10

105 Phan Ngọc Hoa Chùa Thiên Ấn 20

106 Phật tửẩn danh Chùa Thiên Ấn 100

107 Lao Kiến Phú Chùa Thiên Ấn 100

108 Trần Văn Minh Chùa Thiên Ấn 50

109 Phật tửẩn danh Chùa Thiên Ấn 50

110 Diệu Tịnh Chùa Thiên Ấn 50

111 Diệu Bạch Chùa Thiên Ấn 100

112 Triệu Lệ San Chùa Thiên Ấn 20

113 Trần Thị Hạnh Kính Ngọc Chùa Thiên Ấn 100

114 Diệu Tường Chùa Thiên Ấn 50

115 Thanh Đạt Chùa Thiên Ấn 50

116 Võ Văn Tệt Chùa Thiên Ấn 100

117 Mỹ Huệ Chùa Thiên Ấn 30

118 Gđ Lệ Mỹ Chùa Thiên Ấn 50

119 Trương Thị Lịch Chùa Thiên Ấn 50

120 Diệu Hồng Chùa Thiên Ấn 50

121 Sử Di Sanh Chùa Thiên Ấn 1,000

122 Mẹ Thầy Hoàng Kiện (VN) Chùa Thiên Ấn 50

123 Thầy Hoàng Kiện (VN) Chùa Thiên Ấn 50

124 Diệu Huệ& Tâm Từ Chùa Thiên Ấn 1,000

125 Kiều Diệu Vân Chùa Thiên Ấn 50

126 Ngô Văn Tánh Thới Chùa Thiên Ấn 500

127 Thầy Hiển Tâm Chùa Thiên Ấn 100

128 Cô Hoa Huệ Chùa Thiên Ấn 200

129 Giác Bổn Nguyễn Thị Ngà, Giác 
Thanh Nguyễn Thị Cúc Chùa Thiên Ấn 500

130 Anh Lai Chùa Thiên Ấn 200

131 Lê Kim Hoa Chùa Thiên Ấn 100

132 Phật tử TX Thanh Lương TX Thanh Lương 1,200 10 và11/07/2019
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133 Ngọc Nhã TX Thanh Lương 50

134 Nguyên Vân TX Thanh Lương 250

135 Ngọc Chiến TX Thanh Lưong 50

136 Diệu Bình TX Minh Đ Quang 50

137 Diệu Tâm TX Minh Đ Quang 50

138 Từ Ngọc TX Minh Đ  Quang 200 200

139 DiệuHoàngTrần Thị Nhàn TV Vạn Hạnh 1,000

140 Quảng Phẩm TV. Nguyên Thiều 100 100

141 Quảng Phẩm TV. Nguyên Thiều 100 Cầu siêu

142 Diệu Liên TV. Nguyên Thiều 100 100

143 TT. Thích Thông Ánh 1,500

144 PtửTV Minh Quang. NSW, SA, 
WA TV. Minh Quang 3,000 Trai phạn

145 Phật tử TV Minh Quang TV. Minh Quang 2,200

146 Gđ Cô Tỉnh Ngọc TV. Minh Quang 5,000

147 Diệu Ánh TV. Minh Quang 200 300

148 Diệu Hòa TV. Minh Quang 200 300

149 Diệu Hiền TV. Minh Quang 100 100

150 Quảng Thanh TV. Minh Quang 100 100

151 Nhật Cát TV. Minh Quang 100 100

152 Thiện An TV. Minh Quang 100 100

153 Nhật Hạnh TV Minh Quang 50

154 Bích Nguyệt TV Minh Quang 20

155 Diệu Hạnh TV. Minh Quang 50 50

156 Tâm Thư TV. Minh Quang 50 50

157 Ngọc Minh và cháu TV. Minh Quang 120 50

158 Thiện Giang TV. Minh Quang 100 100

159 Đồng Ngộ TV. Minh Giác 150

160 Phật tử Quan Âm Ni Tự WA Quan Âm Ni Tự WA 200 200

161 Nguyễn Thu Trang Phật tử vãng lai 50

162 Phan Tấn Hiệp Phật tử vãng lai 100

163 Đỗ Ngọc Thôi Phật tử vãng lai 100 100

164 Tâm Anh Phật tử vãng lai 40 Cầu an

165 Tường Hạnh Phật tử vãng lai 50

166 HT. Huyền Tôn Chùa Bảo Vương-Vic 500

167 Sư Cô Hạnh Hiếu 500
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168 Sư Cô Viên Minh 200

169 Chùa Trúc Lâm Chùa Trúc Lâm 500

170 Diệu Tịnh Chùa Thiên Ấn 100 200

171 Lê Thanh Nga Chùa Thiên Ấn 50

172 Tịnh Nguyện Chùa Thiên Ấn 50

173 Andy Võ Chùa Thiên Ấn 50

174 Tâm Lễ Chùa Thiên Ấn 50 50

175 Diệu Chí Chùa Thiên Ấn 100

176 Chiếu Đạt Chùa Thiên Ấn 50

177 Chiếu Tâm Chùa Thiên Ấn 50

178 Diệu Hương Chùa Quan Âm -Vic 100 100

179 Đỗ Ngọc Trúc Lâm Chùa Quan Âm -Vic 100 100

180 Ngọc Đang Chùa Phước Hậu 100 100

181 Diệu Hằng Chùa Phước Hậu 100

182 An Vũ Chùa Pháp Hoa 50

183 Trí Ngọc Chùa Pháp Hoa 50

184 Ngọc Thuận Chùa Pháp Hoa 50

185 Thiện Tịnh Chùa Pháp Hoa 100

186 Hạnh Hải Chùa Pháp Hoa 200 200

187 Tâm Huệ Chùa Pháp Bảo 200 100

188 Diệu Quyền Chùa Pháp Bảo 200 100

189 Quảng Đức Trí Chùa Pháp Bảo 200

190 Chúc Liêm Chùa Pháp Bảo 100

191 Ngọc Nghiêm Chùa Pháp Bảo 300 200

192 Tâm Hoa (Nguyệt Hồng) Chùa Pháp Bảo 50

193 Diêu Hỷ Huỳnh Hoa Thám Chùa Pháp Bảo 100

194 Thanh Bạch Chùa Pháp Bảo 100

195 Diệu Thuỷ Chùa Pháp Bảo 100 100

196 Diêụ Ngọc Chùa Pháp Bảo 100

197 HươngNgọc HànLanKhanh Chùa Pháp Bảo 200

198 Chúc Vàng, Chúc Thêm Chùa Pháp Bảo 100

199 Diệu Châu Chùa Pháp Bảo 100

200 Thanh Hồng Chùa Pháp Bảo 100

201 Diệu Nhã Chùa Pháp Bảo 50

202 Chúc Hiền Chùa Pháp Bảo 100

203 Diệu Yên Chùa Pháp Bảo 100 50
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204 Chúc Bạch Chùa Pháp Bảo 200

205 Tâm Hoà Chùa Pháp Bảo 100 100

206 Chúc Nhu Chùa Pháp Bảo 100

207 Trung Thanh Chùa Pháp Bảo 50

208 Tâm Hiền Chùa Pháp Bảo 50

209 Diệu Hương Chùa Pháp Bảo 50

210 Thanh Hiệp Chùa Pháp Bảo 30

211 Thanh Kim Chùa Pháp Bảo 100 100

212 Huệ Ngọc Chùa Pháp Bảo 100 100

213 Đồng Thanh Chùa Pháp Bảo 50

214 Thiện Định, Diệu Minh Chùa Pháp Bảo 200 200

215 Chúc Nguyện Chùa Pháp Bảo 50 50

216 Thanh Đạo Chùa Pháp Bảo 100

217 Tịnh Kỷ Chùa Pháp Bảo 200

218 Chúc Ý, Chúc Dưởng Chùa Pháp Bảo 300 200

219 Tịnh Nguyện Chùa Pháp Bảo 100 100

220 Diêu Thanh Chùa Pháp Bảo 50

221 Dung Thông Chùa Pháp Bảo 200 100

222 Tâm Hạnh Chùa Pháp Bảo 100 100

223 Harry Nguyễn Chùa Pháp Bảo 50

224 Giác Xuân Minh Chùa Pháp Bảo 50

225 Chúc Thường Chùa Pháp Bảo 50

226 Huệ Đức Chùa Pháp Bảo 500 200

227 Chúc Tứ Chùa Pháp Bảo 50

228 Quảng Tâm , Diệu Quang Chùa Pháp Bảo 600 600

229 Thiện Thành Chùa Pháp Bảo 100 100

230 Tâm Tuệ Hạnh Chùa Pháp Bảo 200

231 Từ Thư Chùa Pháp Bảo 100 100

232 GĐ Tú Phương Chùa Pháp Bảo 100 200

233 GĐ Quang Minh Diệu Hiền Chùa Pháp Bảo 500 500

234 Chúc Vượng Chùa Pháp Bảo 50 50

235 Phạm Thị Thanh Thúy Chùa Pháp Bảo 50

236 Thanh Tín Chùa Pháp Bảo 500

237 Thanh Khánh Chùa Pháp Bảo 100 100

238 Chúc Quyên Chùa Pháp Bảo 100 100

239 Diệu Hạnh Chùa Pháp Bảo 100
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240 Tâm Hạnh Chùa Pháp Bảo 200 Cầu An

241 Sư Cô Giác Duyên Chùa Pháp Bảo 200

242 Sư Cô Giác Niệm Chùa Pháp Bảo 200

243 Diệu Lai Chùa Pháp Bảo 200

244 Thanh Đăng Chùa Pháp Bảo 50

245 Quảng Thái Minh Chùa Pháp Bảo 100

246 Phật tử Chùa Minh Giác Chùa Minh Giác 1,000

247 Phật tử Chùa Minh Giác Chùa Minh Giác 1,000

248 Diệu Lộc (NguyễnThị Bê) Chùa  Huyền Quang 100

249 Diệu Lộc Chùa  Huyền Quang 50

250 Giác Hoá Chùa Huyền Quang 300 200

251 Tuệ Dung Chùa Huyền Quang 50

252 Phậttử chùa Phật Quang Vic Chùa Phật Quang-
Vic 1,000

253 Diệu Phú Chùa Pháp Quang-
SA 50 50

254 Huyền Hân Chùa Huyền Quang 50 50

255 Tâm Viên Hoa Chùa Huyền Quang 50

256 Ngộ Trí TV Minh Quang 100 Ngày 12/07/2019

257 Từ Hội Chùa Pháp Bảo 100

258 Hiền Minh Chùa Pháp Bảo 100 100

259 Tâm Huệ (Lan) Chùa Pháp Bảo 150

260 Trương Thanh Nga Chúa Pháp Bảo 50

261 Diệu Phương Chùa Pháp Bảo 100

262 Chúc Tứ Chùa Pháp Bảo 100

263 Diêụ Nhã Chùa Pháp Bảo 50

264 Diệu Thuận TV. Minh Giác 100

265 Diệu Hằng TV. Minh Giác 100

266 Ẩn danh P.tử vãng lai 500

267 David Chung P.tử vãng lai 50

268 GĐ Hồng Phượng, Trúc Nhi P.tử vãng lai 300

269 Chùa Hưng Long Chùa Hưng Long 500

270 Daniel Samba,Natalie Samba Chùa Pháp Bảo 100

271 Thanh Biện Chùa Pháp Bảo 100

272 Chơn Nguyên Hiền Chùa Pháp Bảo 200 100

273 Xuân Sơn Chùa Pháp Sơn 100

274 Ngọc Hoan Chùa Pháp Bảo 100
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275 Diệu Hỷ Chùa Thiên Ấn 100

276 Liên Chùa Thiên Ấn 100

277 Đồng Hiền Tu Viện Minh Giác 300 Ngày 13/07/2019

278 Thanh Đạt Chùa Pháp Bảo 50

279 Thanh Đạo Chùa Pháp Bảo 50

280 Diệu Thật Chùa Pháp Bảo 50 50

281 Nguyên Vân Chùa Pháp Bảo 200

282 Chùa Quan Thế Âm SA Chùa Quan Âm -  SA 700

283 Thiện Cẩm Chùa Quan Âm -  SA

284 An Tín P. tử  vãng lai 20

285 Thanh Lý Chùa Pháp Bảo 215

286 Giác Nguyên Phong Chùa Huyền Quang 100

287 Giác Tánh Chùa Huyền Quang 50

288 Giác Hiếu Chùa Huyền Quang 50

289 Từ Ngọc TX Minh Đ Quang 50

290 Ẩn danh Chùa Phước Huệ 65

291 Ngọc Trân TVMinh Quang - 
Qld 200 100

292 Chúc Huệ Chúc Thật Chùa Pháp Bảo 100 100

293 Quảng Oánh C. Huyên Quang 100

294 Lệ Nguyệt Chùa Pháp Bảo 100

295 Thanh Độ Chùa Pháp Bảo 400 100

296 Thanh Cảnh Chùa Pháp Bảo 100

297 Thanh Ân Chùa Pháp Bảo 100

298 Chúc Yến Chùa  Hưng Long 100 100

299
Tịnh Hạnh, Phúc Mỹ, Nguyên 

Trinh, Minh Hải, Quảng 
Nguyện, Quảng Hạnh

Chùa A Di Đà 1,000

300 Quảng Đức Trí Chùa Pháp Bảo 100

301 Sư Cô Giác Trí Chùa Pháp Bảo 200

302 Diệu Hải Chùa Huyền Quang 50

303 Hiên Minh Chùa Pháp Bảo 100

304 Quảng Trí Chùa Thiên Ấn 100

305 Diêu Ân Ph. tử vãng lai 50

306 Đồng Liên Hoa Chùa Pháp Hoa 1,000

307 Phạm Thị Bích Phật tử vãng lai 50 Ngày 14/07/2019

308 Diệu Huệ& Tâm Đức Chùa Thiên Ấn 200
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309 Tịnh Huệ Chùa Pháp Vân -Vic 100

310 Diệu Liên (Huyền Quang) Chùa Pháp Vân 100 200

311 Ngọc An Chùa Pháp Vân 50

312 Diệu Hảo Chùa Pháp Vân 20

313 Diệu Phụng Chùa Pháp Vân 50 50

314 Tâm Hải TV. Minh Quang - 
Qld 100 150

315 Diệu Hoa Mỹ Phật tử vãng lai 50

316 Hiền Minh Chùa Pháp Bảo 100

317 Vạn Phẩm Chùa Phổ Quang-
WA 200

318 NgọcThiệt TV. Minh Quang 50 50

319 Thanh Kim Chùa Pháp Bảo 50

320 Đồng Ngộ TV. Minh Giác 200

321 Diệu Châu TV. Minh Giác 500

322 Diệu Thiện 100

323 Phật tửẩn danh 100

324 Diệu Thành TV. Minh Giác 100

325 Diệu Liên Chùa Pháp Bảo 200

326 Tâm Huệ (Lan) Chùa Pháp Bảo 100

327 Diệu Mỹ TV. Minh Giác 50

328 Nguyên Thư Phât tử vãng lai 20

329 Diệu Hoa Ni Viện Thiện Hòa 50

330 Nguyên Chánh Ni Viện Thiện Hòa 50

331 Quảng Lạc TV. Minh Quang 100 100

332 Chơn Tâm Chùa Huyền Quang 500

333 Thanh Lành Chùa Pháp Bảo 50

334 Phật tửẨn danh Chùa Hưng Long 30

335 Thanh Nguyên Chùa Pháp Bảo 50

336 Gđ. Châu Ngọc Chùa Huyền Quang 500

337 Diệu Tâm Chùa Huyền Quang 50

338 Gđ. Tường Liên & Minh Toàn Chùa Thiên Ấn 200 200

339 Lệ Nguyệt Chùa Pháp Bảo 50 Ngày 15/07/2019

340 Diệu Trí TV. Vạn Hạnh 200 100

341 Lệ Ý  Ni Viện Thiện Hòa 100

342 Nguyên Tòng & Hữu Đạt Chùa A Di Đà 100 100

343 Dung Liện (me Tịnh Nguyện) Chùa Pháp Bảo 50
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Đức Tăng Già sưởi ấm mùa đông lạnh
Gom tình người Thiên Ấn hội An Cư
Ngài Như Định dầu xây dựng mệt nhừ
Vẫn sốt sắng chung lo Mùa Kiết Hạ

Như thường lệ hằng năm, cứ vào mùa Đông, 
Chư Tôn Đức và Phật Tử ở khắp liên bang, đều 
câu hội về một trụ xứ, để tiến hành Lễ Kiết Giới 
An Cư. 
Từ khóa An Cư kỳ 19, mặc dầu vẫn còn đang 
trong kế hoạch xây dựng, chưa thật sự hoàn mãn, 
nhưng TT Thích Như Định, với tâm nguyện 
muốn nương nhờ “Đức Chúng Như Hải” để hoàn 
thành ngôi Phạm Vũ Thiên Ấn được huy hoàng, 
mà chu toàn sở nguyện, phụng sự chúng sanh, 
hầu cúng dường chư Phật, nên TT đã phát tâm 
đăng ký với Giáo Hội được Tổ Chức Khóa An Cư 
Kỳ 20 và được Đại Tăng hứa khả, thế là TT đã nỗ 
lực hết mình, trong khả năng sẵn có, vận động, 
vận dụng tài lực vật lực và tinh thần Phật tử, ngày 
đêm miệt mài cùng những người thợ tâm đắc, cơ 
bản hoàn thành ngôi Chánh Điện, Tăng Đường,  
Nhà Giảng, Trai đường và Bát Nhã đường để sẵn 
sàng cho Khóa An Cư Kỳ 20.
Sau buổi họp của toàn thể đại Tăng để bàn bạc 
chương trình tu học cho 10 ngày an cư và “cung 
an chức sự,” với chương trình và Ban Chức Sự 
Trường Hạ (xin xem chi tiết trong kỷ yếu).
Với những ngày chuẩn bị cho Kiết Hạ, trời mưa 
gió lạnh lẽo, thời tiết dự báo bão, tưởng rằng Chư 
Tôn Đức (CTĐ) và Phật Tử về tùng hạ trong Tịnh 
Nghiệp Đạo Tràng An Cư sẽ gặp nhiều khó khăn, 
nhưng không ngờ Phật Pháp nhiệm mầu. Cảm 
ứng được tâm thành phục vụ cho đạo, hầu mang 
lại niềm an lạc lợi ích cho số đông, của CTĐ 
trong Giáo Hội và nhất là TT Hóa Chủ, nên trên 
có sự gia hộ của Chư Phật, Bồ Tát, Chư vị Thiện 
Thần cũng như của Long Thiên Hộ Pháp, dưới 
oai lưc của CTĐ với giới thể trang nghiêm cùng 
màu hoàng y rực rỡ và sự nhất tâm, chí thành, 
cần cầu tu học của toàn thể Phật Tử để có được 

những ngày an cư tu học tuyệt vời. Thật sự là như 
vậy, Trời bỗng trở nên nắng ấm, bão không xảy 
ra, mọi người cùng câu hội về Chùa Thiên Ấn – 
Sydney để vào mùa cấm túc an cư.
Đúng ngày quy định 10/7/2019 dưới sự Chứng 
minh từ Bảo Vương Tự, Melbourne, Australia 
của TL Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng, Tịnh 
Nghiệp Đạo Tràng An Cư Kỳ 20 của GHP-
GVNTNHN UĐL-TTL đã được Khai mạc dưới 
sự Chứng minh và tham dự của HT Hội Chủ 
Thích Bảo Lạc, HT Phó Hội Chủ Thích Quảng 
Ba, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Minh Hiếu, 
HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Như Định- 
Viện Chủ Chùa Thiên Ấn làm Hóa Chủ, đặc 
biệt năm nay có sự tham dự sớm và đầy đủ của 
2 Ni Trưởng, Thích Nữ Phước Trí và Thích Nữ 
Chơn Đạo, cùng trên 70 Chư Tôn Đức Tăng, Ni 
là thành viên Giáo Hội và hơn 100 Phật Tử tòng 
hạ cùng tham dự.
Dưới sự điều khiển chương trình tài ba của MC- 
TT Thích Nguyên Tạng, các chương trình, nội 
quy, và kế hoạch, hành trì tu học, giảng dạy được 
Chư Tôn Giáo Phẩm thông qua, buổi lễ Khai mạc 
đã diễn ra thông suốt và hoàn mãn tốt đẹp, để sẵn 
sàng cho 10 ngày An Cư được mọi điều thành 
tựu.
Thường lệ, sau mỗi thời công phu khuya, để vấn 
và sách tấn là thời Khai Thị của Chư Tôn Giáo 
Phẩm lãnh đạo. Tiếp theo là buổi Thảo luận Phật 
Pháp chung cho Tăng Ni và Phật tử, buổi chiều 
thọ trì Kinh Pháp Hoa, buổi tối sau khóa lễ Tịnh 
Độ có 2 phần: Phật Tử được 2 vị giảng sư phụ 
trách mỗi đêm; Tăng Ni Thảo luận về Giới Luật 
tại Bát Nhã Đường. Đặc biệt chủ đề: “Cương Yếu 
Giới luật” do HT Thánh Nghiêm soạn rất công 
phu, được các vị giáo thọ đảm trách theo đề mục, 
được phân bố trước, nên các Ngài đã sẵn sàng 
trình bày những điều cần thiết về giới luật, để 
Tăng Ni học hỏi, ứng dụng. Thường thường, mỗi 
vị trình bày trong 30 phút, sau đó là phần thảo 
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luận góp ý của toàn chúng, thật linh động và hào 
hứng, trong tinh thần tấn tu đạo nghiệp.

Từ 9:30 pm-10 pm là thời hô canh tọa thiền.

Với tất cả những Lời Khai Thị vào buổi sáng của 
CTĐ, và các thời Pháp thoại cũng nhằm nhắc 
nhở Chư Tăng Ni trẻ và Phật tử hãy luôn quán 
chiếu lại mình, để thấy, biết kịp thời những tâm 
niệm, lời nói và việc làm chưa đúng của mình mà 
có sự chỉnh sửa, cho hoàn thiện tự thân. 
“Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương.
Cũng vậy, lời khéo nói,
Không làm, không kết quả.”
“Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương;
Cũng vậy, lời khéo nói,
Có làm, có kết quả.”  
Hãy có lời nói đi đôi với việc làm, chủ yếu là xoay 
vào nội dung, với chất lượng phục vụ tốt, để đạt 
được an lạc, giải thoát, chứ không nên chạy theo 
những hình tướng bên ngoài, để phải xa lìa chánh 
Pháp, gặp nhiều phiền não và phải trả đắc giá.

Biết ơn, nhớ ơn và đền ơn là đức tính và truyền 
thống cao đẹp, làm đúng theo lời Phật dạy của 
người con Phật, nên vào Chủ nhật 14/7/2019 ngày 
thứ năm của Hạ Trường, là ngày đặc biệt, Giáo 
Hội Tổ Chức Tưởng Niệm, Húy Kỵ 4 đời Tăng 
Thống và Cố TL HT Thích Như Huệ, nguyên Hội 
Chủ & Chứng Minh Đạo Sư,  HT Thích Quảng Ba 
qua ký ức đã lược lại những hành trạng của 4 đời 
Tăng Thống, nhưng cũng rất chính xác, có nhiều 
điều cụ thể và thực tế mà trong sử sách chưa ghi. 
Tiếp theo HT Thích Bổn Điền cung tuyên tiểu sử 
của Cố HT Hội Chủ Thích Như Huệ, ai cũng ng-
hẹn ngào thương tiếc. Sau đó là phần cúng dường 
Trai Tăng của Hạ Trường và Chùa Thiên Ấn.

Buổi chiều là thời khóa cúng Thí Thực mười hai 
loại Cô Hồn của Ban Kinh Sư và sự hộ đàn của 
Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Phật Tử, với mỗi 
người một bản có sẵn tập Khoa nghi, do TT 
Thích Tâm Minh soạn dịch và in ấn, tất cả đạo 
tràng đã theo sự hướng dẫn của Ban Kinh Sư để 
cùng chư Tôn đức đưa các tôn linh, âm linh, vong 
linh về cõi Tây Phương Cực Lạc, qua sự nhất tâm 
trì niệm và chú nguyện của quý Ngài.   

Sau những ngày tấn tu đạo nghiệp, đại chúng 
có nhiều năng lượng, chuyên sâu vào nội lực do 
thúc liễm thân tâm thanh tịnh. Ai nấy đều tuân 
hành Nội Quy Trường Hạ, nhất là trong những 
buổi công phu khuya, tối và giờ tọa thiền, thật 
trầm lắng, thanh tịnh. Riêng bữa ngọ trai, nơi 
trai đường, trên 150 hành giả mà vẫn giữ được 
sự chánh niệm. 

Theo truyền thống rất đặc biệt của Giáo Hội Úc 
châu, sau mỗi kỳ An Cư đều có phát hành một 
Kỷ Yếu, để mỗi người ghi lại những cảm nhận, 
những kỷ niệm, những trải nghiệm hay, tốt đẹp, 
đưa lên trang giấy mà chia sẻ cho nhau và làm 
quà kỷ niệm cho mỗi người mang về trụ xứ hoặc 
nhà của mình mà sẻ chia cùng người thân để 
cộng hưởng niềm an lạc. 

Trước khi chia tay, đêm Thiền Trà cũng là cơ hội 
cho mỗi hành giả, thực hiện khả năng, truyền 
cảm hứng của mình qua lời ca, tiếng hát, hay hoạt 
cảnh, kịch, để chuyển tải những sự lợi ích của lời 
Phật dạy, mang vào áp dụng cho cuộc sống mỗi 
người mỗi ngày được thăng hoa.

Chương trình An cư kỳ 20 của Giáo Hội được 
khép lại, qua buổi lễ Bế Mạc vào buổi sáng ngày 
20/7/2019, HT Thiền Chủ, cũng là Hội Chủ thay 
mặt Giáo Hội có lời tán dương TT Hóa Chủ, 
đồng thời cũng sách tấn Tăng Ni và Phật tử tinh 
tấn tu hành, cầu thoát ly sanh tử luân hồi.  TT 
Hóa Chủ đã một thân một mình tranh thủ hoàn 
thành sớm các công trình  để chu toàn cho Khóa 
An Cư và TT đã ghi nhận, cảm niệm công đức, 
khen thưởng với những sự đóng góp nhiệt tình 
và đầy sự chân thành của  chư Tôn Đức, nhất là 
hàng Phật tử tại gia, đã góp công, góp của, góp 
năng lượng, cho sự đón đưa, lo ăn nghỉ chu đáo 
trong 10 ngày tu học được hoàn mãn và thành 
tựu tốt đẹp. Cũng trong tinh thần tu học Phật, 
rất mong  quý thiện nam tín nữ Phật tử tích cực 
tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp cuối năm, do 
Giáo Hội chủ trương và HT Thích Quảng Ba tổ 
chức. Mong được gặp lại quý vị nơi đất trại tại 
thủ đô Canberra!

Thích Viên Thành
ghi nhanh trưa ngày 20/7/2019.
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Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19
của Giáo Hội PGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL - TTL

được tổ chức tại CANBERRA
Capital Country Holiday Park, 47 Bidges Road, Sutton  NSW  2620

(Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lễ Ngài Thuyết pháp đệ nhất Phú Lâu Na Tôn giả.
Kính lễ Ngài Luận nghị đệ nhất Ca Chiên Diên Tôn giả.

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội,
Kính thưa quý Đồng hương & Phật tử xa gần,

[1] Trong phiên họp Hội đồng Điều hành của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL nhân Khóa Tu 
Học Kỳ 18 tại Adelaide Nam Úc 26/12/2018, Tu viện Vạn Hạnh đã phát tâm trước Giáo Hội nhận 
trách nhiệm tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 
2019. Hiện nay, Ban Tổ Chức đã chọn được Capital Country Holiday Park [CCHP-- cách TV Vạn 
Hạnh & Phi trường Quốc tế Canberra chỉ 13-16 phút lái xe], 47 Bidges Road, Sutton  NSW  2620  
làm nơi tổ chức Trại cho Khóa Tu Học. Xem tiếp từ số [4] ở dưới.

[2] Ghi chú gấp: Lúc 10am sáng 26/12/2019, Tu viện Vạn Hạnh có tổ chức Ngày Tưởng Niệm Lịch 
Đại Tổ Sư, Chính kỵ Tổ sư MINH HẢI-ĐẮC TRÍ-PHÁP BẢO khai tông dòng Thiền Chúc Thánh, 
và húy kỵ Tổ sư THIỆT DIỆU-LIỄU QUÁN, khai tông Dòng Thiền Liễu Quán, cùng Liệt Vị Tổ Sư 
& Cư Sĩ Tiền Bối Hữu Công của PGVN.

[3] Muốn dự Húy Kỵ, [1] quý Học viên các TB có thể lấy vé bay sao để đáp Canberra: Airport/ 
Train Station /Bus Stations, hoặc 25/12, hay trễ nhất là 9.30am 26/12, và phải email báo về Vạn 
Hạnh [thichquangba@gmail.com] trước, để BTC cho người ra đón kịp về dự Húy Kỵ Tổ Sư [cách 
chùa 12/15/7 phút]. [2] Học Viên Sydney, nếu không dự định tự lái xe về Canberra, nên GẤP ghi 
danh với TT Hạnh Tri [0426-762-889], để được có xe Bus đón tại Ga Cabramatta lúc 6am ngày 
26/12/2019 [đến trễ, Bus KHÔNG CHỜ], kịp đến Vạn Hạnh dự Húy Kỵ. [3] Số Học viên đến sớm 
nầy sẽ được nhập Trại chiều 26/12. [4] Các Học viên SYDNEY nào KHÔNG dự Húy Kỵ, chỉ đi học, 
cần đi chung xe BUS do BTC thuê, cũng phải SỚM ghi danh [trước 30/10/2019] với TT Hạnh Tri, 
để có Bus đón lúc 6am 27/12 cũng tại Ga Cabramatta, kịp đến Trại 9.30am để nhận phòng & dự 
Lễ Khai Mạc lúc 10.30am.

[4] Trung tâm CCHP như là một Làng gia cư budget cho thuê dài, trung và ngắn hạn, với hơn 600 
chỗ ở, nhiều phẩm chất và giá cả khác nhau, có cả caravan park và tent area, nếu khách chọn ở cách 
đó. CCHP có nhiều khu cabinet thông thoáng, sang, quanh khu Admin Office sẽ có wifi [trong các 
cabin để ngủ nghỉ thì không có; BTC đề nghị ai không có smart phone, nên mua portable broad-
band, để có internet bất cứ nơi, giờ nào]. CCHP có nhiều tiện nghi thể thao: Sân bóng tròn, mini 
golf, hồ bơi, phòng giặt coin-op washer, dryer, sân tennis, v.v....

Mời quý Phật tử gần xa ghi danh xin tu học với KHÓA P.P.U.C. lần 19: [a] qua 43 chùa Thành 
viên Giáo Hội [xem danh sách tại www.phatgiaoucchau.com ], HAY [b] trực tiếp với Ban Tổ Chức 
[thichquangba@gmail.com & Tu viện Vạn Hạnh, PO box 1004 Dickson ACT 2602]

[5a] Thời gian tu học: Từ thứ Năm, 27-12-2018 đến ngày thứ Hai, 31-12-2018.
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[5b] Địa điểm: Capital Country Holiday Park, 47 Bidges Road, Sutton, NSW 2620 [gần biên 
giới thủ đô Canberra, cách Tu viện Vạn Hạnh & Canberra International Airport 15km]

[5c] Lệ phí: (Mỗi học viên đến tham dự bao gồm cả ăn, ở và đưa đón tại Canberra trong 5 ngày; xe 
bus đưa-đón Học viên Sydney sẽ hoan hỷ góp thêm ít nhiều riêng, do TT Hạnh Trị ấn định sau):

[a] Người lớn và thiếu nhi từ 15 tuổi trở lên tại ACT & NSW: $220/người;

[b] Các TB khác & các quốc gia khác: $190/người;

[c] Trẻ em từ 14 tuổi trở xuống 6 tuổi: $120/em [có các Lớp học Phật pháp Anh ngữ hay Song ngữ]

[d] Em bé từ 5 tuổi trở xuống: Miễn phí [các bà MẸ nếu đem con nhỏ đến Trại, sẽ cùng chia phiên 
vòng công chăm sóc con của nhau, để ai cũng được nghe Pháp, tụng Kinh, tọa Thiền, v.v..].

[5d] Lưu Ý: TẤT CẢ cabin để ngủ nghỉ đều có air-condition & đa số có bar fridge + kitchenette. 
BTC sẽ thuê thợ điện gắn hệ thống loa thông tin khắp Trại, và gắn đèn đủ sáng cho căn lều chính 
[12m x 39m x 2.1m/4m], có lót sàn ván; thêm bục lễ đài 5m x 10m x 0.5m lót thảm & 2 bậc cấp; 
thêm 100 bàn & 400 ghế, 8 misty fans, v.v..

[5e] Lều chính là nơi tổ chức ngày đêm 3 thời tụng niệm sáng-chiều-tối, Hội thảo sáng 150p, 2 
Lớp học chiều + tối dài 90p, v.v.. Trại có sẵn các khu vực ngồi ăn, tạm đủ cho 500 Học viên, buộc 
là phải chật chội tí ...

[6] Hạn chót đăng ký và đóng tiền lệ phí: Ngày 25-11-2019 [chùa nào ghi tên sớm hơn, được ở 
gần Lều Tu Học hơn; càng trễ càng xa hơn tí]. Phiếu GHI DANH TU HỌC kỳ 19, như đính kèm 
[attachment]

[7] Kính mong chư Tôn Đức Trú Trì:

[7a] Khuyến khích Đạo hữu, Phật tử chùa mình ghi danh sớm,

[7b] Hoan hỷ gởi danh sách học viên về Ban Tổ Chức trước 30/11/2019, để tiện việc sắp xếp, và 
chuẩn bị trai phạn, phòng xá... Mong quý Ngài thu Trại phí khi Phật tử ghi danh, và chuyển ngân 
cho Ban Tổ Chức cũng trước 30/11 [vì có quá nhiều khoản chi trong 2 tháng chót, kể cả đóng 100% 
tiền thuê Trại & thuê Lều, thực phẩm...; rất tiếc, không như lần 2005 & 2014, Vạn Hạnh đang trong 
giai đoạn không có khả năng ứng giúp cho Ban Tổ Chức.

[7c] EFT/transfer vào: ANZ account, BSB 01-2955, acount: 2568-35626; tên BUDDHIST EDUCA-
TION FUND.

[8a] Yêu cầu quý Phật tử Học viên ở TB xa, nếu không dự Kỵ Tổ, chỉ tu học, và tự book vé bay, hay 
tự lái xe thì:

[8b] Đáp Phi trường Canberra giữa 7am-9am 27/12/19; tốt hơn, nên đáp chiều 26/12, để được đón 
thẳng vô Trại.

[8c] nếu tự lái xe từ Sydney [Liverpool-Trại: 250km] hay Melbourne [TV Quảng Đức-Trại: 640km], 
xin có mặt tại Trại đúng, hay trước, 9am, sáng 27/12/19, để nhận phòng & dọn vào phòng, kịp dự 
KHAI MẠC lúc 9.30am.

[8d] Rời Canberra airport: Giữa 3pm-5pm 31/12/19. Lễ Bế Mạc: 9.30-11.30am & xong nhận lunch 
bag, lên bus BTC thuê [ car/van/...] ra phi trường. Từ Trại ra phi trường 14km freeway, không đèn 
đỏ, xe chạy 10p-15p.

[8e] Nếu đến airport sớm hơn, hoặc đi trễ hơn, khoảng thời gian ghi trên, mời tự sử dụng phương 
tiện: Taxi, ube, v.v…
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[8f]  Học viên ACT bấm GPS địa chỉ 47 Bidges Road, Sutton, NSW 2620. Sẽ thấy nhiều cờ PG 
ở đầu đường Bidges

[8g] Học viên xa gần [ACT & các TB] có thể quá giang xe Ban Tổ Chức/chùa Vạn Hạnh, sáng 
27/12, từ 6am-9am.

[8] Các số phone căn bản để liên lạc: Góp ý- Ý kiến- Đề nghị - Hỏi thêm chi tiết, đóng góp & cúng 
dường Khóa Học TỊNH TÀI+TỊNH VẬT [nếu cúng tịnh vật, mời đọc các chi tiết sau đây, tốt hơn, 
nên bàn trước với BTC]

- Trưởng Ban Tổ Chức: HT Th Quảng Ba: 0412-224-553 ,  email: thichquangba@gmail.com

- Ban Thư Ký –Hành Chánh: TT Viên Tịnh 0422 890 660 , email: chuabaominhvic@gmail.com

- Lo xe bus đón/trả Học viên từ/về Sydney: TT Hạnh Tri: 0426-762-889

- Ban Nghênh Tiếp [đón+đưa airport-bus-train]: ĐH Diệu Tín 0405-644-923 & ĐH Minh Trí 
0413-799-278, v.v..

- Ban Trai Soạn: Ni sư Đạo Từ 0490-230-786 [cần gạo/nếp/ bún/mì/ dầu/đường/gia vị/ rau-quả/
hoa trang trí/ v.v

- Ban Hành Đường: Ni sư Đạo Hương 0410-555-238 [cần Maggi Thái, trà, bánh trái, bình thủy, 
... các loại vật dụng xài một lần disposable: Ly-tách, đũa-muỗng, chén-tô-đĩa, giấy tissues bàn ăn, 
v.v..]

-Ban Thiết Trí-Trang Hoàng: ĐĐ Thông Tuệ [cần cây gỗ, đinh ốc, vải bọ...,nhất là cần nhiều vị làm 
công quả phụ đóng lễ đài, quyền môn, trụ cờ...; sau vía Quán Âm 19/9 bắt đầu làm, tại Tu viện 
Minh Giác Cabramatta, v.v..]

- Ban Cư Trú, Thị giả & Trà Nước: Ni sư Đạo Minh 0426-873-890 [cần khăn lớn+nhỏ/bàn chải/
kem/ nước tắm/ thuốc cảm-đau bụng/trà-coffee/sữa lon-sữa bột/ Ice Maker, chanh-gừng-tắc/  v.v..]

- Ban Thiền Trà & Hoa Đăng & Thỉnh Lễ: TT Viên Trí 0435-373-800 & các vị khác: [hoa nhựa, đèn 
cầy, trang trí sân khấu, trà-bánh, ly-giấy, mượn/chuẩn bị Lọng, Bê, Tích, Khay lễ+Khánh thỉnh, 
sắp đặt + diễn tập các Sa di + Tỳ kheo trẻ vào đội hình, diễn tập các Nam+nữ Phật tử có đồng phục 
vào đội hình Thỉnh sư 1 lần v.v...

- Ban Kỷ Thuật: [Mượn/thuê/mua: Copier/printewr, PA+speaker, ánh sáng, microfone, livestream 
các lớp, v.v...]

- Các Ban khác, cần xem danh sách BTC đầy đủ tại: www.phatgiaoucchau.com hay quangduc.com

 https://quangduc.com/p222a66048/thong-bao-so-02-khoa-tu-hoc-phat-phap-uc-chau-ky-19

[9] Khái quát giai đoạn chuẩn bị & vài chi tiết + chương trình ngày đầu 27/12 [các ngày sau chỉ 
còn tu học]:

[a] NGÀY 23-26/12: Ban Thiết trí-Trang hoàng, và các Ban Trai Soạn, Vận Chuyển, ...lo công tác 
của mình;

[b] 3-7pm 26/12: Sau giỗ Tổ, đưa Tăng Ni+ Học viên vô Trại; BTC tiếp tục vận chuyển tất cả vật 
dụng vô Trại ...

[c] 6pm-9pm 26/12: Họp HĐĐH & BTC để duyệt lại & thông qua mọi chi tiết/ngân sách, họp tại 
khu VP của Trại. [d] NGÀY 27/12: [d1] 6am-9am: Tăng Ni & Học viên tề tựu; Ban Thỉnh sư diễn 

tập nghi thức cung nghinh lần chót,
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[d2] 9.15am Học viên vào chỗ ngồi, Ban Thỉnh Lễ đội hình; BTC hướng dẫn đại diện Học viên 
tác bạch thỉnh sư,
[d3] 9.30am: Thỉnh sư từ khu VP Trại đến Lều Tu Học, [d4] 9.45am: Lễ Khai Mạc Khóa PPUC 19 
[tại Lều];
[d5] 11.45am: Chụp ảnh lưu niệm; 12pm: Ngọ trai [28-29-30/12 có nghi Quá đường]; 1pm: nghỉ 
ngơi, [d6] 2.30pm: Tụng niệm 1; 4pm: Giáo Lý 1; 6pm: Dược thực 1; 7.30pm:Tịnh độ 1; 8.15-
9.45pm: Giáo Lý 2; 10pm: Chỉ tịnh.
Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên 
thành.
Cầu chúc quý Phật tử & Học viên gần xa Bồ đề tâm kiên cố, thân tâm an lạc, sở cầu như 
nguyện.

CANBERRA 16/7/2019
Thay mặt Ban Tổ Chức,

Trưởng ban,

 Tỳ kheo Thích Quảng Ba

Sơ đồ toàn cảnh Capital Country Holiday Park, Canberra, nơi diễn ra Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19
(từ ngày 27-31/12/2019) tại Thủ Đô Canberra
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