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Phật Giáo Việt Nam trong một thập kỉ qua đã lần lượt vắng bóng các vị cao Tăng “ Tòng 
lâm thạch trụ” của Giáo Hội: Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ, Đức Trưởng 
lão Chủ tịch Hội đồng Trị Sự- Hòa Thượng Thích Trí Tịnh….Đối với Phật giáo Gia Lai gần 
đây là sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương và các bậc tôn túc rường 
cột của Giáo Hội tỉnh nhà. Có thể nói nguồn mạch Tổ Đạo được lưu chảy xuyên suốt nhờ 
vào đạo phong trác tuyệt của Quý Ngài, tạo nên một giá trị nội tại vững mạnh cho Phật 
Giáo Việt Nam. Các bậc “Sơn môn sư tượng” ngày đêm âm thầm chở che, làm bóng mát 
cho hàng hậu học vững tâm bền chí tu học. Không còn Quý Tôn Đức khiến chúng ta không 
khỏi bơ vơ, lạc lõng. Ta còn nghe man mác đâu đây bài thơ đầy tâm sự của Thượng thư 
Đoàn Văn Khâm thời nhà Lý khóc Thiền Sư Chân Không viên tịch: 

Tiếng lừng ngoài nội với trong triều,
Môn đệ rồng mây quấn quít theo.
Thương xót nhà nhân cây cột đổ,

Ngậm ngùi vườn đạo gốc tùng xiêu.
Non xanh tưởng thấy chân dung cũ,

Tháp mới bên mồ cỏ biếc leo.
Vắng vẻ cửa Thiền ai kẻ gõ,

Qua đây buồn lắng tiếng chuông chiều.
Phải chăng đó là Tiếng chuông chiều mang theo tâm sự, trăn trở cho tương lai đạo 

pháp? Bắt chước những công việc hoằng pháp của quý ngài thì rất dễ, nhưng dư âm được 
khí chất thiền gia, nội lực thâm sâu của Quý Ngài thì biết tìm ở nơi đâu?

Để tôn vinh công hạnh của một bậc Thiền Gia, để lưu giữ những kỷ niệm đối với một 
bậc đạo sư khả kính, chúng con xin mạo muội biên tập Tập Kỷ yếu “Thơm Ngát Hương Từ” 
với tât cả sự chân thành. Trong tập kỷ yếu này chúng con mong muốn vượt ra sự đơn điệu 
của nỗi buồn ly biệt, để ghi thêm vài kỷ niệm với Tôn sư thuở sanh tiền và những vần thơ 
cảm tác trong hoàn cảnh tương thích với hiện thực cuộc đời, đạo pháp.

Cuối cùng, xin gởi lời tri ân những bài viết của các Tác Giả, Nhà thơ, Nhà văn đã gửi 
tình cảm thương mến đến Hòa Thượng Tôn Sư của chúng con.

Kính chúc Quý Tôn Đức, Quý Phật tử và Quý bạn đọc Thân tâm thường an lạc, dõng 
mãnh tinh tấn trên con đường đạo pháp.

Gia Lai, 20/3/2022

Kính ghi: Pháp tử Sa môn Thích Giác Tâm
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Nhớ Thầy 
Noi Dấu Chân Xưa 
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Lời Cảm Tạ Của Ban Tổ Chức Lễ Tang
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VIỆN CHỦ CHÙA BỬU NGHIÊM TP.PLEIKU
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TIỂU SỬ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương

(1928-2021)
I. THÂN THẾ

Hoà th ượng Thích Từ Hương thế danh là Nguyễn 
Mạnh Trừng.  Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1928 tại thôn 
Vĩnh An, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 
Định.Trong một gia đình phú nông. Thân phụ là cụ 
ông Nguyễn Tiêm. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Chai 
pháp danh Nhật Cang.

Từ lúc ra đời cho đến năm 1954, Hoà thượng ở tại 
quê nhà theo học tiểu học và sinh sống tại địa phươn g.

II. XUẤT GIA TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP

Tháng 12 năm 1955 Hoà thượng xuất gia tại Linh 
Quang tịnh xá (Sài Gòn) với Trưởng lão Hoà Thượng 
Thích Phổ Ứng. Sau 4 năm tu học tại Sài Gòn, đến năm 
1958 về cầu pháp với ngài Hoà thượng Đổng Quang – 
chùa Chi Hội (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Hoà 
Thượng được Bổn sư cho pháp danh Nhật Sanh.

Từ năm 1958 đến năm 1965 Hoà thượng tu học tại địa phương, theo học lớp gia giáo 
ở các chùa trong huyện. Năm 1962 – 1963, tuy ở chùa chi hội Phù Mỹ, nhưng tu học tại tu 
viện Nguyên Thiều. Cùng học với Chư tôn hòa thượng: Hòa thượng Quảng Cố, Hòa thượng 
Tâm Liên, Hòa thượng Huệ Quang, Hòa thượng Nguyên Bích chùa Tịnh Lâm Phù Cát….

Năm 1959 xây dựng chùa Vạn An (thôn Vĩnh An, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình Định).

Vì nhu cầu Phật sự tại Cao nguyên, năm 1965 Hoà thượng lên Gia Lai nhận chức trú trì 
chùa Bửu Minh (xã Biển Hồ, Tp Pleiku). Đến năm 1966 được Ban đại diện GHPGVNTN 
điều động về trú trì chùa Bửu Nghiêm.

Năm 1968 Hoà thượng thọ Tỳ kheo giới tại Đại giới đàn chùa Long Khánh, Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định, do ngài Hoà thượng Phúc Hộ - Tổ đình Từ Quang, Đá Trắng, tỉnh Phú Yên 
làm Đường Đầu.

Năm 1971 đến năm 1973 đảm nhiệm phụ tá Đặc uỷ Tăng sự Ban đại diện GHPGVNTN 
tỉnh Pleiku.

Năm 1973 trú trì chùa Bửu Thắng (Tỉnh hội Phật giáo Pleiku). Đến năm 1974 Hoà 
thượng về lại chùa Bửu Minh (xã Biển Hồ, Tp. Pleiku). Đến năm 1976, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam thống nhất tỉnh Pleiku lại điều động Hoà thượng về trú trì chùa Bửu Nghiêm cho 
đến năm 2009, Hoà thượng đề cử ĐĐ. Thích Quang Phúc làm trú trì chùa Bửu Nghiêm và 
Hoà thượng hoan hỷ đảm nhiệm Viện chủ chùa Bửu Nghiêm.

Trong thời gian làm trụ trì chùa Bửu Nghiêm, Ngài đã 4 lần tổ chức trùng tu, xây dựng 

lớn vào các năm 1987, 2002, 2007, 2014 để ngôi chùa có diện mạo trang nghiêm huy hoàng 
như ngày nay.

Nhiệm kỳ 1 và nhiệm kỳ lưu nhiệm (1983 – 1989) Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai – 
Kon Tum, Hoà thượng được suy cử là Uỷ viên Ban Trị sự.

Năm 1990 Hoà thượng được Hội đồng Trị sự GHPGVN uỷ nhiệm làm Trưởng ban Vận 
động tái thành lập Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai.

Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IV (1997 – 2002)  được tấn phong lên hàng 
Giáo phẩm Thượng toạ.

Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ V (2002 – 2007) và nhiệm kỳ VI (2007 – 
2012) Hoà Thượng được suy cử làm Uỷ viên HĐTS Trung ương và đảm nhiệm Trưởng ban 
Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai 3 nhiệm kỳ từ năm 1998 đến 2012.

Để ghi nhận và tán dương những đóng góp của ngài với Đạo pháp và Giáo hội, tại Đại 
hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VI (2007 – 2012) ngài đã được Đại hội tấn phong lên 
hàng giáo phẩm Hoà thượng. Khi niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã được Đại 
hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, lần thứ VIII suy tôn lên ngôi vị thành viên Hội đồng 
Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật.

III. GIỚI SƯ TRONG CÁC GIỚI ĐÀN

Năm 2004 Hoà thượng được cung thỉnh làm Giáo thọ A xà lê Đại giới đàn Huệ Chiếu 
chùa Long Khánh Quy Nhơn.

Năm 2010 và năm 2015 Hoà thượng được cung thỉnh làm Yết ma A xà lê Đại giới đàn 
Cam Lộ, do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức tại chùa Minh Thành Pleiku.

IV. THAM GIA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Hoà thượng tham gia Hội đồng Nhân dân thị xã Pleiku, nhiệm kỳ 1994 – 1998, tham 
gia Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai 2 nhiệm kỳ từ năm 1994 
– 2003.

V. KHEN THƯỞNG

-Huân chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, QĐ 2007 do Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang ký ngày 08/11/2011; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, QĐ 811/
KT/MTTƯ ngày 28/02/2006; Bằng tuyên dương công đức của HĐTS GHPGVN, TDCĐ Số 
404/HĐTS/VP ngày 01/12/2007 HT. Thích Trí Tịnh ký; Bằng tuyên dương công đức của 
HĐTS GHPGVN, TDCĐ Số 805/HĐTS/VP ngày 09/05/2012 HT. Thích Trí Tịnh ký.

VI. SỰ NGHIỆP KHAI SƠN VÀ GIÁO HÓA ĐỒ CHÚNG

Về mặt hành đạo Hoà thượng luôn năng nổ hoạt động giáo hoá độ sanh. Ngài đã tạo 
thiện duyên khai sơn các chùa:

1- Chùa Linh Bửu – huyện Chư Pưh;

2- Chùa Từ Quang – huyện Đức Cơ;

3- Chùa Bửu Pháp – huyện Chư Prông;

4- Chùa Văn Thù – huyện Ia Grai;
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5- Chùa Bửu Lâm – huyện Chư Prông;

6- Chùa Khánh Hưng – huyện Ia Grai;

7- Chùa Bửu Minh – huyện Hóc Môn, Tp HCM.

Đệ tử, đệ tôn tổng cộng 94 người. Đệ tử Tăng tiêu biểu gồm có cố HT. Thích Đồng Trí 
(Nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum); HT. Thích Giác Tâm, TT. Thích Quang 
Phúc, ĐĐ. Nhuận Đạo, Quang Trường, Quang Thuyết, Quang Trưởng, Quang Hướng…

Đệ tử Ni tiêu biểu gồm có các Sư cô: SC. Thích Nữ Minh Kiểu, Thích Nữ Tịnh Tâm, 
Thích Nữ Quang Thuần, Thích Nữ  Minh Trang, Thích Nữ  Quang Phụng…

Từ 24 tháng Giêng đến 11/2 năm Tân Mão (27/2 đến 15/3 năm 2011), tuy đã niên cao 
lạp trưởng Ngài cũng phấn chấn tinh thần theo phái đoàn chư Tôn đức Tăng Ni lên đường 
đi chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ, NePal và thăm viếng Thái Lan.

VII. BỆNH DUYÊN VÀ VIÊN TỊCH:

Tuy Hoà thượng niên cao lạp trưởng nhưng tấm lòng vì đạo không bao giờ ngơi nghỉ. 
Ngài thường xuyên đi đây đó thăm hỏi khuyến tấn hàng Tăng Ni đệ tử đệ tôn và cư sĩ phật 
tử tại gia. Tuy nhiên sức người dù khoẻ đến đâu cũng có hạn lượng. Sanh diệt là quy luật. 
Sau thời gian lâm bệnh ngắn Ngài đã thu thần thị tịch vào lúc 02 giờ 30 phút, ngày 07/3 năm 
Tân Sửu (nhằm ngày 18/04/2021). Trụ thế 93 năm, Hạ lạp 53 năm. Để lại cho môn đồ pháp 
quyến nói riêng, và Phật giáo đồ toàn quốc nói chung niềm tiếc thương vô hạn

Than ôi!

Hạc vàng vẫy cánh xa khơi,
Mây sầu vương đọng mấy dòng lệ rơi.

 

LỜI TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ HƯƠNG

Của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch . . .
Kính thưa  . . . 
Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp, nơi an 

nghĩ ngàn thu của trần thế, chúng tôi xin được thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng 
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai và Tăng Ni, Phật tử có 
đôi lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng! 
Hơn 93 năm hiện cõi trần,

Tùy duyên đại sĩ hiện chân thân
Hồng trần nhẹ gót trong phương tiện,

Ứng xử tùy duyên đã phỉ nguyền.
Tùy thuận đến đi theo duyên hiện,
Niết Bàn, sinh tử tánh bản nhiên
Giáo hội kính ghi công đạo hạnh

Thế gian hằng lưu bóng chân nhân.
Nhớ Giác linh xưa, từ chân tánh hiện thân Đại sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng 

trần. Nước sông Côn thao thao dòng Phật thủy, xứ Phù Mỹ gió quyện mây từ. Hòa thượng 
vốn sẵn có duyên lành, nên đã phát chí xuất trần, chốn Sài thành tìm đạo xuất gia, Linh 
Quang Tịnh xá nêu cao chí cả. Đường giải thoát lâng lâng nhẹ gót, vượt trần gian siêu thoát 
luân hồi, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lẽ huyền vi mãi ở trong.

Trong những ngày đầu xuất gia tu học, Đại lão Hòa thượng đã tinh cần tinh tấn, công 
phu công quả và tham học các lớp Gia giáo với các bậc Tôn túc. 

Theo Luật Phật định kỳ, Đại lão Hòa thượng được Bổn sư cho đăng đàn thọ Đại giới. 
Kể từ đó, ngôi Tam Bảo tam tôn kế vị, giới thân huệ mạng trang nghiêm. Từ đây, Ngài thực 
sự dự vào hàng Tăng bảo là sứ giả Đức Như Lai với trọng trách “Thượng cầu Phật Đạo, hạ 
hóa chúng sinh”.

Trên bước đường phụng sự Đạo pháp, Đại lão Hòa thượng đã tham gia nhiều công tác 
Phật sự tại địa phương từ việc phụ tá Đặc ủy Tăng sự Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất tỉnh Pleiku vào những năm 1971 đến 1973. 

Khi nước nhà thống nhất, Bắc Nam sum hợp, Đại lão Hòa thượng đã góp phần viết nên 
trang sử mới sáng ngời cho Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng thành công ngôi nhà 
thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Gia Lai - Kon Tum trong 
những ngày đầu của lịch sử, đoàn kết thật sự trong lòng dân tộc, thể hiện trọn vẹn tinh 
thần, nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam của Tăng Ni, Phật tử cả nước trong suốt 
2000 năm Lịch sử truyền thừa.
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Khi Tỉnh hội Phật giáo Gia Lai - Kon Tum được thành lập, Đại lão Hòa thượng đã tham 
gia Ban Trị sự với chức vụ Ủy viên liên tiếp trong nhiều nhiệm kỳ, đến khi chia tách tỉnh 
theo địa lý Hành chánh, Đại lão Hòa thượng được cử làm Trưởng ban Vận động tái thành 
lập Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai và đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội 
Phật giáo Gia Lai liên tiếp trong ba nhiệm kỳ từ năm 1998 đến 2012. Từ năm 2012 đến nay 
Đại lão Hòa thượng được cung thỉnh lên ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 
Gia Lai. 

Để tôn vinh công đức đóng góp cho đạo pháp, Đại lão Hòa thượng đã được Đại hội 
Phật giáo toàn quốc suy cử vào Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm 
kỳ V và nhiệm kỳ VI (2002 - 2012). Khi niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã được 
Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, lần thứ VIII suy tôn lên ngôi vị thành viên Hội 
đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật.

Trên cương vị Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, rồi đến thành viên Hội đồng 
Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng đã thể hiện trọn vẹn tinh 
thần đại hùng đại lực, đại từ bi, hộ quốc an dân Đẹp đời tốt Đạo, giống trống lôi âm, vang 
rền tiếng Pháp, nêu cao gương uy mãnh giữa rừng tà. Đại lão Hòa thượng đã vận dụng tùy 
duyên bất biến, bất biến tùy duyên, truyền trì đạo mạch Phật pháp một cách trong sáng và 
tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử, làm cho Phật giáo tỉnh Gia Lai trang nghiêm 
vững mạnh trong lòng Giáo hội. 

Bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, ân đức uy nghiêm, Đại lão Hòa thượng đã được cung 
thỉnh vào ngôi vị Giáo thọ, Yết ma A Xà Lê của các Giới đàn do Ban Trị sự tỉnh Bình Định, 
tỉnh Gia Lai tổ chức. 

Với đức tính vị tha vô ngã, nhiếp hóa mọi người, Đại lão Hòa thượng đã làm cho những 
Tăng Ni, Phật tử hữu duyên phát khởi tín tâm, tu hành tinh tấn, vững bền đạo nghiệp, tiến 
bước trên đường giải thoát. Dù ở cương vị nào, Đại lão Hòa thượng cũng luôn luôn thể hiện 
tinh thần Đạo pháp, nghĩa đồng đạo, đồng môn, đoàn kết hòa hợp trong tinh thần người 
con Phật.

Qua hơn 50 năm đóng vai trò Long tượng trong Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, 
Đại lão Hòa thượng đã đăng đàn thuyết pháp, thí giới khai tâm, phát huy huệ mạng, từng 
đàn Giới tử, Phật tử xa gần, chan hòa giới đức, giới thể chân viên, tín tâm kiên cố, đạo ng-
hiệp tinh chuyên và đã trở thành những pháp khí Đại thừa, hoằng truyền đạo cả, tốt Đạo 
đẹp Đời, chan hòa trong lòng dân tộc.

Trên ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam Bảo là trang nghiêm Tịnh độ tại thế gian, Đại lão 
Hòa thượng đã đầy đủ thiện duyên khai sơn chùa Linh Bửu, chùa Từ Quang, chùa Bửu 
Pháp, chùa Văn Thù, chùa Bửu Lâm, chùa Khánh Hưng, chùa Bửu Minh, nhất là Đại lão 
Hòa thượng đã nỗ lực trùng tu chùa Bửu Nghiêm trang nghiêm tú lệ, xứng đáng là chốn Tổ 
của Tông phong và cơ sở của Giáo hội tại địa phương.

Thế những tưởng, trên bước đường phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sinh, Hòa 
thượng còn tiếp tục lâu hơn nữa để làm Thiền đăng định hướng cho Giáo hội, làm bóng cây 
đại thụ che mát cho Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tỉnh Gia Lai. 
Nào ngờ đâu, Đại lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần viên tịch sau một thời gian thân tứ 
đại theo duyên tăng giảm. Đại lão Hòa thượng viên tịch là một sự mất mát lớn lao đối với 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, Môn đồ pháp quyến, và Tăng 
Ni, Phật tử nói chung. Sự mất mát này, chúng tôi cũng như Tăng Ni, Phật tử GHPGVN, 
không sao tìm lại được trong cuộc đời nhân thế của kiếp hiện tại. Hỡi ôi ! 

“Người xưa nay đã còn đâu
Chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương
Ra vào lòng dạ vấn vương
Bóng hình Đại sĩ muôn phương một màu”
Trên tinh thần sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người như huyễn, tử sanh 

nào có khác gì, nương thuyền từ cứu độ kẻ trong mê, nên Đại lão Hòa thượng đã đến và đi 
tự tại, như cánh nhạn trong không, bóng trăng in đáy nước. Quả thật:

Trải thân tâm phụng sự cõi trần,
Trần duyên mai một pháp thân sáng ngời.

Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, Cố Đại lão Hòa thượng hóa duyên đã 
mãn, trong pháp giới vô biên, Đại lão Hòa thượng đã ngao du tự tại, vận thần thông đoạn 
ngự cửu liên đài, xả báo thân, chứng nhập pháp thân, siêu tịnh độ không rời uế độ. Giờ đây, 
trước Giác linh Đại lão Hòa thượng, chúng tôi trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị 
sự, Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai là những người bạn đồng hành, đồng sự pháp lữ đại thừa 
trong Chánh pháp, xin nguyện tiếp tục xây dựng và phát triển trang nghiêm vững mạnh 
ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tỉnh Gia Lai trong lòng dân tộc.

Nơi thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, Giác linh Đại lão Hòa thượng hãy ngao du tự tại. 
Nơi Bảo tháp Chùa Quan Âm, nhục thân Đại lão Hòa thượng hãy an nghĩ để ngàn thu in 
bóng, mãnh hình hài lồng lộng tựa hư không, sẽ sống mãi trong lòng pháp lữ, trong tư duy 
cùng pháp giới Chân như.

Xin bái biệt Đại lão Hòa thượng !
Nam mô Chứng minh Sư Bồ tát Ma ha tát.
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LỜI TƯỞNG NIỆM
TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH TỪ HƯƠNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

CHỨNG MINH BTS PHẬT GIÁO TỈNH GIA LAI.
VIỆN CHỦ CHÙA BỬU NGHIÊM

Của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Gia Lai

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ny Phật.

Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm HĐCM. HĐTS.GHPGVN.

Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm BTS các tỉnh, thành, huyện, thị.

Kính bạch Chư Tôn thiền đức Tăng Ni.

Kính bạch Chư Tôn đức Môn nhơn pháp quyến.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa toàn thể phật tử xa gần.

Hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2021 nhằm ngày 11 tháng 3 năm Tân Sửu, toàn thể Tăng 
Ni, phật tử tỉnh Gia Lai vô cùng kính tiếc trước sự ra đi của bậc chân tu đức độ, lãnh đạo 
tinh thần Phật giáo tỉnh nhà.

Trong giờ phút trang nghiêm sẽ đi vào thiên thu này, trước khi cung tống Kim quang 
Trưởng lão Hoà thượng nhập bảo tháp, chúng tôi xin thay mặt Ban Trị Sự, Tăng Ni và phật 
tử tỉnh Gia Lai có đôi dòng tưởng niệm kính dâng lên Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng, 
ngưỡng mong Giác linh niệm tình chứng giám.

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hoà thượng tân viên tịch, 

Mây trời Phù Mỹ còn in bóng,

Nguồn nước Biển hồ mãi mênh mông,

Gia Lai đất mẹ tình chẳng đoạn,

Bình Định quê cha nghĩa vẹn tròn.

Mỹ Phong chùa cũ nghìn thu ấy,

Bửu Nghiêm hình bóng vẫn thong dong,

Giáo hội kính ghi gương đạo hạnh,

Ân sư phật tử mãi ghi lòng.

Hoà thượng vốn từ chơn tánh hiện thân Đại sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, 
xuất thân từ nhà lễ giáo gia phong, nhơn Phật chủng quyết từ thân cát ái, chí xuất trần dũng 
mảnh nên khó khăn không ngại, chốn thiền môn xuất gia theo chân lý huyền vi, nguyện nối 
gót ân sư đi về Bảo sở. Đường giải thoát thong dong nhẹ bước, chốn trần gian nguyền vượt 
thoát từ đây, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham đắm, dù ngọn gió lợi danh vây bủa muôn trùng, 

quyết một lòng thẳng tiến về cõi chân không, vượt tam hữu ung dung nơi vô trụ. Trên bước 
đường tu thân học đạo, dù lắm gian nan, dù bao chướng duyên vây bủa, nhưng nhờ lấy Bồ 
đề tâm làm thuyền nên luôn xông lướt trước phong ba, tuy bão tố bát phong không ngại nổi 
lên thử thách người ngược dòng sanh tử.

Nhớ Giác linh xưa,

Nơi ngũ trược hiện thân Đại sĩ,

Chốn hồng trần không nhiễm hồng trần.

Vốn túc duyên cát ái từ thân,

Nương diệu pháp bao la vô trụ.

Khêu đèn trí tuệ từ nay,

Hoa từ bi rải bàn tay nhiệm mầu.

Chơn hương nhuần thắm ân sâu,

Tông môn đệ tử ân sâu phụng thờ.

Thấm nhuần lời dạy: Tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, suốt thời gian hơn 50 năm thừa 
hành phật sự, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh tại nhiều nơi, từ Bình định, Lâm 
đồng đến Gia Lai là nơi trú chân lâu nhất. Hoà thượng đem hết tâm huyết làm cho phật 
pháp được xương minh khắp nơi trong tỉnh nhà, làm cho ánh sáng đạo vàng ngày càng sáng 
tỏ không hỗ thẹn trưởng tử Như Lai, không phụ ân đức cao dày Tam bảo, làm cho đèn thiền 
ngày thên sáng tỏ giữa trần gian u tối đau thương.

Thuyền tế độ xuôi dòng phật thuỷ, 

Nước từ bi dập tắt lửa si mê, 

Đưa mê nhân khỏi ba đường lưu lạc, 

Giúp chúng sinh vượt thoát cõi phiêu linh.

Báo ân Tổ đức Hoà thượng tinh cần vun bồi Tổ ấn, tiếp dẫn hậu lai, tạo thuận duyên cho 
nhiều đệ tử trên đường tu học, phục vụ Giáo hội và xã hội. Trong cuộc đời hành đạo Hoà 
thượng đã hoá độ nhiều đệ tử xuất gia và tại gia.

Đối với bốn chúng Hoà thượng lấy giới đức trang nghiêm thanh tịnh dắt dìu, lấy thân 
khẩu giáo độ kẻ sơ tâm, chính đức độ của Hoà thượng đã cảm hoá nhiều người giúp họ 
phát tâm bồ đề, trở thành những phật tử chân chính hộ trì Tam bảo đắc lực trong hiện tại. 
Công ơn giáo dưỡng của Hoà thượng tứ chúng mãi ghi lòng.

Hòa thượng không nói nhiều về tinh tấn, nhưng sinh hoạt thường nhật của Hòa thượng 
luôn tinh tấn.  Hòa thượng không nói nhiều về về từ bi hỷ xả, nhưng việc làm cùa Hòa 
thượng tràn dầy từ bi hỷ xả. Hòa thượng không nói nhiều về vô ngã, vị tha, nhưng cuộc đời 
của Hòa thượng là vô ngã, vị tha. HT không là giảng sư nhưng cuộc đời của HT là bài pháp 
sống động và sâu sắc. HT không là gia trì sư nhưng cuộc đời của HT làm lợi lạc cho bao kẻ 
còn người mất.
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Thật là:              

Đem chí nguyện hoằng truyền phật đạo,

Khéo lấy thân khẩu giáo độ người.

Nghìn thu Tổ ấn rạng ngời,

Ân sâu Tam bảo muôn đời không quên.

Giới như trăng, tràn đầy toả sáng,

Đức viên dung như áng mây từ.

Hương bay đi khắp nơi nơi,

Danh thơm để lại muôn đời không phai.

Đối với Giáo hội, nối tiếp truyền thống hai nghìn năm Phật giáo Việt Nam, noi gương 
các bậc Tổ sư, chư tôn đức tiền bối trang nghiêm Giáo hội lợi lạc quần sanh. Tại Cao nguyên 
Gia Lai, Hoà thượng đã có mặt ở đây hơn 50 năm cùng hoà mình và chứng kiến những bước 
thăng trầm của Phật giáo Gia Lai, nên ý thức được bổn phận và trách nhiệm của một sứ gỉa 
Như Lai trong lòng Giáo hội.

Trong thời gian hành đạo tại tỉnh nhà Hoà thượng phụ trách các chức vụ: Trú trì chùa 
Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Sơn, Bửu Minh, phụ tá đặc uỷ tăng sự, Phó Ban đại diện GHP-
GVNTN tỉnh Pleiku. Từ khi nước nhà độc lập, thống nhất, Giáo hội Phật giáo Việt nam được 
thành lập, Hoà thượng là Uỷ viên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh GiaLai-KonTum.

Với tinh thần đoàn kết, hoà hợp, xây dựng Giáo hội, tuy tuổi già, sức yếu nhưng được sự 
tin tưởng và tín nhiệm của Giáo hội Trung ương cũng như Tăng Ni phật tử tỉnh nhà, Hoà 
thượng nhận trách nhiệm vận động thành lập Tỉnh hội Phật giáo Gia lai sau một thời gian bị 
ngưng trệ, đồng thời tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội một cách tích cực, Hòa thượng 
đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, chứng minh Ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, thành viên HĐCM. GHPGVN.

Công đức và hạnh nguyện của Hoà thượng, phật giáo Gia lai vô cùng trân trọng. Công 
hạnh như thế nhưng Hoà thượng luôn tâm niệm; Hành tướng chỉ là phương tiện, giải thoát 
mới là điểm đích trên hết.

Thật là:

Trăng Bát nhã chờ thuyền không hẹn,

Bến Lăng già đợi khách vô tung.

Thỏng tay cài đôi cánh cửa tùng,

Cõi không tịnh an nhiên vô động.

Tưởng rằng với tâm nguyện phụng sự đạo pháp nhiếp hoá chúng sanh như vậy Hoà 
thượng còn chấn tích cõi nhân gian hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh làm chỗ 
nương tựa cho phật giáo tỉnh nhà lấy đà vững bước, làm bóng mát che rợp cho tứ chúng trong 
thế giới nhiểu nhương.

Nào ngờ đâu, hoá thân đã mãn, duyên hoá độ từ đây dừng gậy tích, theo Tổ sư quảy dép 
hướng trời tây, tứ chúng đớn đau nhìn hạt vàng khuất mờ chân trời diệu hữu, nào tìm đâu 
hình ảnh của Hoà thượng trong cuộc đời nhân thế hữu hạn này, song công hạnh của Hoà 
thượng đối với đạo pháp và quê hương vẫn còn lại mãi hoài trong lòng Giáo hội và Tăng Ni 
Phật tử Gia Lai.

Cho hay:

Muôn đời mây trắng vẫn bay,

Nghìn năm vẫn mãnh trăng này xưa xa .

Người đi trăng lạnh ca sa,

Sương mờ tích trượng xót xa mãi còn.

Kính bạch Giác linh Hoà thượng ,

Trong giờ phút thiên thu vĩnh biệt này Ban Trị Sự, Tăng Ni  Phật tử tỉnh Gia Lai  cùng 
các pháp hữu  kính mong Giác linh Hoà thượng  vân du tự tại trong thế giới vô biên, đoan 
nghiêm ngự toạ bảo liên đài, báo thân đoạn xả nhập pháp thân. Nguyện cầu ngài về tịnh 
cảnh không quên ta bà uế độ hộ trì chúng tôi tiếp tục sự nghiệp của người sứ giả Như lai.

Kính nguyện Giác linh Hòa thượng. Cõi Niết bàn bất diệt Giác linh Hoà thượng vân du 
tự tại. Thân xác phàm trần xin an nghỉ cùng đất mẹ thiên thu.

Nam Mô Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.
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CẢM NIỆM ÂN SƯ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Sư Ông!
Hỡi ôi!

Cội tùng từ nay đã đổ
Gốc bách giờ đã trơ cành

Bậc Đống lương về cõi an lành
Đấng Long tượng nghìn thu cách biệt.

Dẫu biết rằng:
Chuyện đến đi vô thường sinh diệt

Ấy cũng là định luật xưa nay
Sao lòng con vẫn cứ bi ai

Không ngăn được đôi dòng nước mắt.
Sư Ông ơi!

Chúng con nhớ lại:
Thuở Thế Tôn Niết Bàn nơi Ta la song thọ 

Hàng chư thiên, Thánh chúng rơi lệ ngậm ngùi
Thì hôm nay:

Chùa Bửu Nghiêm nơi đất Gia Lai 
Ngài an nhiên thâu thần tịch diệt

Sao tránh khỏi Môn đồ da diết
Khôn cầm lòng Tứ chúng rưng rưng!

Nhớ Sư Ông xưa:
Xuất thân nơi vùng địa linh nhân kiệt

Mảnh đất hiền hòa sông nước Mỹ Phong 
Thuở ấu thơ nề nếp gia phong

Lúc lớn khôn rèn thân tâm tri thức
Tuổi trưởng thành nhân duyên thoát tục
Ngài vào chùa Mỹ Phong học đạo từ bi

Được Hòa thượng truyền pháp Tam quy Ngũ giới 
Cầu Hòa thượng Phổ Ứng xuất gia thí phát

Sau nhờ Hoà thượng Đổng Quang Ân Sư dìu dắt
Ngài sớm lãnh hội pháp mầu

Phật học Sơ Trung giáo lý chuyên sâu
Thiền học sở hành chân tâm tỏ rõ

Nơi Tu viện chuyên tâm hạ thủ
Duyệt sách kinh khai mở nguồn tâm

Bắt đầu sự nghiệp hoằng dương chánh pháp
Xây dựng Chùa Vạn An xã Mỹ Phong
Thôn Vĩnh An chăm chút giống Thiền

Tiếp Tăng độ chúng hữu duyên
Gieo giống Phật trong lòng bá tánh

Nhớ Sư Ông xưa:
Chí nguyện lợi sanh chẳng nề khó nhọc

Tâm hạnh độ đời nào ngại gian lao
Lên Cao Nguyên hoằng dương Phật pháp 

Trú trì chùa Bửu Minh Biển Hồ 
Chùa Bửu Thắng Tỉnh hội 

Kế đến chùa Bửu Nghiêm Pleiku 
Trãi bao mùa Xuân Hạ Thu Đông

Chí kiên cường không nề mưa nắng
Dù đôi lúc bịnh đau sức yếu 

Vẫn vẹn tròn Phật sự đa đoan 
Ngài dạy chúng con từng câu từng chữ
Từng ngôn hành thân giáo uy nghiêm

Trong mắt Ngài chúng con luôn thơ dại yếu mềm
Nên Ngài vẫn luôn bên cạnh chỉ bày rành rọt

Dẫu là học Tăng hay làm Trụ trì, Giáo thọ
Ngài cũng ân cần giáo huấn bảo khuyên

Ngài rất nghiêm nhưng ai cũng muốn được đến gần
Ai cũng muốn được sưởi ấm trong tình thương cao cả 

Dẫu thân thể bịnh đau mà ánh nhìn luôn hỷ xả
Dẫu tứ đại hoành hành mà tâm trí vẫn kiện nhu.

Những tưởng: 
Cơn bạo bịnh sẽ qua cho tuổi đời trăm năm tròn đủ

Ngài sẽ tiếp tục nối đuốc trao đèn tiếp dẫn 
Đạo đời viên dung sứ mạng hoằng khai

Dẫn dắt khắp môn nhân tuyên bày diệu pháp
Nào ngờ đâu:

Một sáng cuối Xuân Ngài về miền Chơn lạc
Đất trời Pleiku bi lệ nhuộm màu tang

Môn hạ tín đồ thương tiếc bàng hoàng
Cung tiễn Ngài thong dong trời phương ngoại

Than ôi!
Vĩnh biệt Ân Sư nỗi đau tê tái

Cảm nghĩa Sư đồ se sắt sầu thương
Thành kính dâng Ngài một nén tâm hương

Nguyện noi dấu Ân sư tri hành tỏ rạng
Giờ đây:

Vân tán tuyết tan hoa tàn nguyệt khuyết 
Sinh tử vô thường tụ tán có không

Khóc Sư Ông con kính viết đôi dòng
Thắp tuệ lạp gửi mênh mông vô tận

Ô hô!
Mấy lời tâm sự, một bức ai văn.

Đệ tử kiền thành, hòa nam bái bạch.

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ PHỤNG VÌ TÂN VIÊN TỊCH, TỰ  LÂM TẾ CHÁNH 
TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ, BỬU NGHIÊM  ĐƯỜNG THƯỢNG, HUÝ THƯỢNG 
NHẬT HẠ SANH, TỰ TỪ HƯƠNG, HIỆU CHÁNH NHƠN TRƯỞNG LÃO HOÀ 

THƯỢNG GIÁC LINH TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.



20 21

TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH TỪ HƯƠNG Thơm Ngát Hương Từ

CỘI  TÙNG
Rung Chuyển

Thầy nằm ngửa mặt trăng sao
Thiền môn chúng đệ ra vào hỏi thăm

Tuổi Thầy tuổi đã gần trăm
Chuyến xe định mệnh xa xăm cuối trời

Yêu thương đệ tử một đời 
Truyền trao giới pháp mọi thời mọi nơi

Bây giờ thuyền “chuẩn” ra khơi
Tiếng chuông tiếng mõ núi đồi vang ngân

Gần thế kỷ cõi hồng trần
Công phu khuya sớm tĩnh tâm ngồi thiền

Thầy tôi có nụ cười hiền
Tâm luôn hỷ xả an nhiên tháng ngày

Ắp đầy kỷ niệm còn đây
Thiền môn tịch lặng bóng Thầy khuất xa

Thích Giác Tâm
(Bài thơ sáng tác lúc Thầy ốm nặng, 

đang điều trị tại chùa Bửu Nghiêm, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Ngày 17/04/2021

Kính Lạy
GIÁC LINH THẦY

Con quỳ xuống, đê đầu đảnh lễ

Kính lạy thầy, đã trở về tây

Chín ba năm - cuộc đời thầy

Đức tu phạm hạnh, hương bay ngát trời.

Thầy còn đó, đẹp ngời nhân thế

Để mỗi ngày, che chở chúng con

Dù cho sông cạn, đá mòn

Tâm thầy sáng mãi, núi non rực hồng.

Ngôi cổ tự, quặn lòng đau nhói

Cảnh chùa xưa, sớm tối nhớ thương

Sao thầy vội bước lên đường

Bỏ con ở lại, thê lương biển trần.

Chín ba năm, xác thân mòn mỏi

Trọn cuộc đời, trao gởi con tim

Công phu, hoằng pháp, toạ thiền

Dấn thân phụng sự, mọi miền đó đây.

Ân đức thầy, từ nay toả sáng

Gương đạo đời, tỏ rạng nghìn nơi

Mà nay thầy đã đi rồi...!

Không còn nghe nữa, những lời pháp âm.

Chín ba năm, lặng thầm cống hiến

Công hạnh thầy, con nguyện khắc ghi

Nổ lực, tinh tấn, hành trì

Nhớ lời thầy dạy, bước đi vững vàng.
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Chín ba năm, ngập tràn hương sắc

Vắng bóng thầy, khoảnh khắc thiêng liêng

Còn đâu, giọng nói êm đềm

Còn đâu, ánh mắt an nhiên của thầy.

Kính lạy thầy, những ngày tháng cuối

Bên mái chùa, sớm tối kệ kinh

Hoằng dương chánh pháp tâm linh

Độ người vượt thoát vô minh, mê mờ.

Kính lạy thầy, bến bờ vô ngã

Đến rồi đi yên ả ngàn thu

Trăm năm mãn nguyện đời tu

Hoá duyên khép lại, giã từ thế nhân.

Kính lạy thầy, ngàn lần son sắt

Tiễn người về, đất Phật an vui

Cỏ cây, chim chóc ngậm ngùi

Biển xanh, cát trắng, đất trời nhói đau.

Kính lạy thầy, trước sau một dạ

Trái tim người, đẹp cả đại dương

Chín ba năm, một con đường

Từ bi, trí tuệ, tình thương ngút ngàn.

Thành kính bái biệt thầy !

Thích Minh Tựu
Viết, 28/04/2021

Phật đã gọi Người về trên mây trắng
Rưới hương hoa thơm mát ngát tâm từ

93 năm – một giấc mơ
53 tuổi hạ vỗ bờ nhân gian.

Chẳng phân hệ phái, Bắc – Nam
Thong dong gió núi, mây ngàn tình thân

Bàn tay lặng lẽ khai sơn
Các chùa: Linh Bửu, Từ Quang, Văn Thù

Khánh Hưng, Bửu Pháp nên thơ
Bửu Lâm an lạc cùng chùa Bửu Minh.

Nhớ những năm còn bao gian khó
Rộng tâm từ, vì Phật tử chép kinh

Bàn tay mở những ân tình
Bàn tay mở những bình minh cuộc đời.

Ươm mầm đức hanh muôn nơi
Tạc vào năm tháng nụ cười Như Lai.

Trần gian một giấc mộng dài
Chúng sinh còn những lạc loài, u mê

Cúi xin thương xót trở về
Trên muôn bến giác hẹn thề chân như.

Con kính dâng Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Từ Hạ Hương . 

TRÊN MUÔN BẾN GIÁC
Hẹn Thề  Chân Như

(Bài thơ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương
Viện chủ Chùa Bửu Nghiêm, Gia Lai)

Lương Đình Khoa
00h11, 2/5/2021
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 慈心同体隨機應
香戒逆風普處聞 

Thuở sinh tiền Hòa Thượng Thích Quảng Bửu trú trì tu viện 
Nguyên Thiều đã có vế đối xưng tán công hạnh Hòa Thượng:

Dịch âm: 
Từ tâm đồng thể tùy cơ ứng, 

Hương giới nghịch phong phổ xứ văn.       

Dịch nghĩa: 
Từ tâm đồng thể tùy cơ ứng, 

Hương giới ngược gió khắp xứ thơm. 

Dịch Thơ: 
Từ tâm thể nhập tùy duyên 

Giới hương nghịch gió mọi miền triêm ân. 
(Vạn Chơn dịch thơ)

Hoà Thượng cùng Chư Tôn Đức trong giới đàn Cam Lồ 2010
Từ trái qua: HT Thích Đồng Tịnh, HT Thích Quảng Bửu, HT Thích Chơn Lạc, HT Thích Quảng Xã    

Năm 1959 Thầy của chúng tôi (Hòa 
Thượng Từ Hương) có lập một 
ngôi Chùa bảo hiệu Vạn An tại thôn 

Vĩnh An, Xã Mỹ Phong, Phù Mỹ- Bình Định 
trên nền đất của gia tộc, với mong muốn có 
chỗ cho bà con trong thôn đến niệm Kinh, 
lễ Phật. Vì chiến tranh ngôi chùa không còn 
nữa, chỉ hiện hữu trong kí ức của Thầy.

Thầy mồ côi cha từ lúc mới chào đời nên 
ở với mẹ và chung nhà với Ông Bà nội. Ông 
Bà nội là nhà khá giả nhất trong vùng. Sau 
này Thầy là người thừa hưởng thuở đất và 
dâng cúng trọn lòng mình cho Phật Pháp. 
Thầy kể, thuở đó còn khó khăn chùa được 
lập từ ngôi nhà từ đường nên cũng sơ sài, 
có bàn thờ Đức Phật nhỏ, bàn thờ Tổ, cặp 
chuông mõ và hai câu đối thì được viết trực 
tiếp trên cột nhà. 

Khi tôi hỏi Chùa lúc đó có đại hồng 
chung không? Thầy ngập ngừng một chút, 
đôi mắt Thầy sáng lên như hồi ức lại báu vật, 
Thầy gật đầu và nói có chứ! Thầy kể đó là 
một quả bom được cưa ra làm đôi, đường 
kính khoảng 40cm. Nhưng ngày ngày vẫn 
sáng tối hai buổi thỉnh chuông đều đặn.

Ngày đó, cũng hiếm có Chùa nào thỉnh 
được quả chuông đồng được đúc hoàn 
chỉnh. Các Chùa lớn có duyên lắm thì mới 
thỉnh quả chung một vài tạ. Kể ra như vậy, 
để chúng ta hình dung được một thời kì 
chùa chiền thiếu thốn nhưng tâm đạo thiết 
tha biết bao.

Quả chuông được làm từ quả bom cưa 
đôi, tưởng đến hình ảnh này cũng cho 

chúng ta triết lí về nhân sinh. Cũng là quả 
bom, nhưng với ý nghĩ của những kẻ tham 
lam, ích kỉ, hận thù, phe phái thì là một vật 
để sát nhân, gây ra đau khổ cho vạn loài sinh 
linh. Nhưng cũng với quả chuông đó, một 
tâm niệm từ bi của nhà Phật biến nó thành 
pháp khí linh thiêng của nhà Chùa. Một 
niệm giác xuất hiện cuộc đời chuyển từ khổ 
sang vui, từ bến mê sang bờ giác.

Tiếng Chuông chùa là một sự mầu 
nhiệm an lành, là một không gian văn hóa 
của Nhà Phật. Tiếng Chuông chùa mời 
gọi sự thức tỉnh, chuông Chùa không thúc 

CÕI LÒNG
Tiếng Chuông Ngân

Hoà Thượng Thích Từ Vân
bên quả chuông huyền thoại
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giục,tiếng chuông chùa nhẹ nhẹ rơi, khoảng 
chậm như từng giọt mưa rơi làm vỡ tan ngã 
chấp, ngã si, ngã ái của chúng sinh. Đối với 
những vùng đất hoang vu, tiếng chuông 
chùa cũng làm tan đi sơn lam chướng khí, 
siêu thoát những oan hồn vất vưởng. Cuộc 
đời Thầy rất chú trọng tiếng Chuông, đi đến 
đâu làm trú trì Thầy cũng khởi tạo hồng 
chung trước tiên. Năm 1974 Thầy cùng đạo 
hữu tạo chuông tại Chùa Bửu Nghiêm, Quả 
chuông này được Hòa Thượng Thích Trí 
Thủ- Viện trưởng viện hóa đạo thời bấy giờ 
- một vị cao tăng của Phật Giáo Việt Nam 
chứng minh. Năm 1996 Thầy có đi Huế 
thỉnh một quả chuông tầm 100kg thanh âm 
rất hay và ấm tặng cho Chùa Bửu Minh nơi 
Thầy Giác Tâm đệ tử của Thầy trú trì ( Được 
ghi trong lịch sử Chùa Bửu Minh, Gia Lai).

Thời gian hành điệu, chúng tôi quan sát 
mỗi khi nghe chuông chùa thỉnh lên Thầy 
đều ngồi tĩnh tọa niệm Phật. Thói quen này 
ngày hai lần sớm tối và được Thầy hành 
trì cho đến ngày nay, dù đã 92 tuổi. Thầy 
thường dạy chúng tôi bài kệ như sau:

Văn chung ngọa bất khởi

Hộ pháp thiện thần sân;

Hiện thế duyên phước bạc

Lai thế thọ xà thân”.

Tạm dịch:

Nghe chuông không ngồi dậy

Hộ pháp, thiện thần sân

Đời nay duyên phước tổn

Kiếp tới đọa xà thân.

Thầy muốn dạy chúng tôi lắng nghe tiếng 
chuông, cũng là lắng nghe lại một ngày của 
mình tâm thức đi về đâu? Về nơi tịnh độ hay 
đang lưu lạc ở các nẻo vô minh. Không phải 
đợi xong một kiếp sống mình mới luân hồi, 
mà từng ngày trôi qua tâm thức của mình 
đã từng siêu thăng lên cảnh Phật hay rớt 
xuống địa ngục các kiểu. Thầy muốn nhắc 
nhở chúng ta hãy mời gọi tỉnh thức trở về, 
để mình tươi sáng hơn và gia tâm tu hành 
qua từng ngày,từng khoảnh khắc để xua đi 
những ồn ào, náo nhiệt bên trong lẫn bên 
ngoài con người mình.

Nghe chuông Phiền não tan mây khói
Ý lặng thân an miệng mĩm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vươn tâm hoa tuệ nở xinh tươi

Không gian văn hóa tâm linh tuyệt vời 
của Phật Giáo là tiếng chuông Chùa. Tiếng 
chuông chùa thân thương, huyền diệu lan 
xa mãi ngàn năm. Cõi tâm linh trong sáng, 
bát ngát đạo tình của Thầy cũng ngân vang:

Ngày thời hai buổi bắt chéo chân

Bóng tấc quang âm * đã đến gần

Thiền Tăng trăm tuổi tin lời Phật

Cõi lòng là một tiếng chuông ngân.

Thích Quang Hướng
Mùa hạ PL.2564 - 23.06.2020

Ghi chú: * Bóng tấc quang âm: Chiếc bóng của ánh sáng đang 
lụi dần, chỉ cho ngày tháng trôi qua, thời gian vô cùng quí giá.

Thích Quang Hướng

Cuốn Kinh nhật tụng của Hoà Thượng chép cho Phật Tử đọc, thời còn khó khăn,
chưa có công nghệ in ấn. Cuốn kinh đã trên 40 năm tuổi

Nhật tụng Thầy chép cho con
Những lời Đức Phật vẫn còn nguyên sơ

Bao năm thắm thiết chưa mờ
Tưởng ơn Thầy Phật kính thờ tháng năm

Những đêm tuế nguyệt trăng rằm
Lòng con khấn nguyện thì thầm chơn kinh

Cầu cho con tự độ mình
Mãn duyên cuộc lữ tay vin sen vàng

Tâm Thầy bi mẫn chứa chan
Trang Kinh vẫn hiện rõ ràng ân sư

Tròn nghiêng nét bút hương từ
Giấy xưa mực bạc bây chừ vẫn thơm...

TRANG KINH HƯƠNG TỪ
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慈濟渡生正行襌威光日月
香薫淨土因成戒體徳生蓮

Từ Tế Độ Sanh Chánh Hành Thiền Uy Quang Nhật Nguyệt
Hương Huân Tịnh Độ Nhân Thành Giới Thể Đức Sanh Liên

TT. Thích Tâm Mãn

Chư Tôn Đức Giới Sư Giới đàn Cam Lồ - 2015

Đêm nay sao rụng tơi bời
Mây buông tím ngắt tùng rơi lá vàng

Chuông buồn đếm nhịp thời gian
Lời kinh hòa lẫn tiếng đàn hư vô.

Rong chơi giữa chốn vô thường
Thỏng tay vương nhẹ bụi đường phai phôi

Sương mai phủ trắng ven đồi
Bước chân thanh thản nụ cười vô ưu.

Trăng tà còn phủ lối đi
Lao xao gậy trúc thầm thì bước chân

Thong dong rũ bụi phong trần
Sờn vai bá nạp hóa thân liên đài.

Thầy Đi

HT. Thích Thông Đạt

Hoà Thượng đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ năm 2013
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Trăng vàng len nhẹ thiền song
Thầy vừa du hoá thiền phòng vắng hoe

Rưng rưng gậy trúc đêm về
Chao nghiêng tiếng vạc mà nghe chơn thường.

VIẾNG THẦYVIẾNG THẦY

HT. Thích Thông Đạt

Bửu nghiêm tăng chúng từ đây mất thầy 
Chín mươi ba năm trụ thế giới này 
Năm ba tăng lạp công đầy quả viên

Hai  giời ba mươi phút an nhiên
Nhẹ nhàn chích lý về miền lạc bang 

Tăng ni tứ chúng bàng hoàng
Tứ phương rúng động lệ tràn tiễn sư 

........ 
Miền cao nguyên từ đây vắng bóng 

Bậc chân tu trọn sống cho đời
Tấm giương đức hạnh tuyệt vời 

Việc đời hạnh đạo nay vơi trọn tình  

ÂN SƯ
 Quảy Dép Về Tây

Thích Lệ Cần

Hoà Thượng thăm lại Tu viện Nguyên Thiều - Bình Định
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Hoài niệm về 
Thầy, con nhớ 
vào ngày mùng 

9 tháng 5 hằng năm, là ngày 
giỗ Ông cố (thân sinh) của 
Thầy. Lúc đó, Thầy cùng 
phật tử chùa Bửu Nghiêm 
rất đông như: cô Quý, bác 
Sương, cô Năm Phong, cô 
Gái huế, v.v… về quê tại 
chùa Mỹ Phong (thôn Văn 
Trường, xã Mỹ Phong, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để 
tổ chức lễ kỵ Ông cố. Vai vế, 
Thầy là anh của Ông ngoại 
ruột con, (ông ngoại thứ 
8 Thầy thứ 7). Ông ngoại 

mất sớm chính 
Thầy là người 
nuôi má và dì 
con từ thuở còn 
bé. Ông ngoại 
mất năm đó má 
con độ khoảng 1 
hay 2 tuổi gì đó. 
Con nghe kể lúc 
ông ngoại mất, 
bà ngoại tái giá 
sớm, má con còn 
nhỏ nên khát sữa 
khóc la ỏm tỏi. 
Ông ngoại Bảy 
(Thầy) là người 
chăm sóc và lo 
cho má con, nên 
ông ngoại Bảy 

rất thương má con xem như 
con gái ruột. Cho nên lần 
nào về quê ông ngọai Bảy 
đều xuống nhà con trước 
thắp hương lễ phật, sau đó 
thăm má con và mấy cháu. 
Vì thế,  mỗi lần khi hay tin 
ông đau hay bị vấn đề gì, má 
con rất lo, bà phải đi thăm 
liền.Vai vế là Bác nhưng do 
nuôi nấng má con từ lúc nhỏ 
nên má chỉ biết người cha 
duy nhất trên đời này là ông 
ngoại Bảy tức là Thầy. 

Và cứ mỗi lần về nhà, 
khi gặp con ông ngoại Bảy 

hỏi:  - con bao nhiêu tuổi? 
học lớp mấy? . Ba con liền 
trả lời, xong ông nói:

Thôi lên ở với ông, ông 
nuôi . Lúc đó con chỉ khoảng 
8 tuổi, nên bà nội không 
cho. Bà hứa khi lên cấp II bà 
sẽ cho đi theo ông ngoại tu. 
Thế là hằng năm cứ vào ngày 
giỗ Ông cố con đều gặp Ông 
Ngoại Bảy, và ông cũng nói 
câu đó: “con lên ở với ông đi, 
ông lo cho”. Rồi năm tháng 
dần trôi, mọi vật thay đổi, 
con người đổi thay, con dần 
lớn lên và bước vào cấp II. 
Con còn nhớ vào Mùa hè 
năm 1994, ông ngoại Bảy và 
Phật tử chùa Bửu Nghiêm 
lại về nhưng không phải là 
ngày giỗ Ông cố mà là ngày 
giỗ Bà cố (24 tháng 4). Ông 
cũng xuống nhà thăm rồi gặp 
con và Ông cũng câu nói ấy, 
lúc này nhân duyên đã hội 
đủ con liền chạy xuống gặp 
Bà nội, xin bà cho con được 
theo Ông Ngoại Bảy đi tu. 
Bà nội đắn đo vài phút xong 
rồi khẽ gật đầu. Con mừng 
lắm liền chạy lên thưa Ông 

ngoại, “Bà nội đã cho con 
theo ông rồi”. Ông nói:  “vậy 
chuẩn bị đồ đi, rồi mai theo 
ông”. Đêm đó con không 
sao ngủ được một phần vì 
được đi theo ông, một phần 
vì phải xa gia đình. Nhưng 
mong ước đã ôm ấp nhiều 
năm trời rồi bây giờ mới trở 
thành hiện thực, dù như thế 
nào thì cũng đành bỏ lại tất 
cả ở phía sau. 

Và hôm ấy, khí trời mùa 
hè mới chớm cũng chưa 
nóng lắm, mặt trời vừa mới 
mọc đỏ ửng tạo cảm giác 
thỏa mái lòng người. Những 
tiếng chim ríu rít như thúc 
dục con sớm lên đường học 
đạo. Nhớ lại cảm giác hôm 
ấy, bây giờ trong lòng con 
còn cảm thấy vui vô cùng. 
Ngồi một ngày trời trên 
chiếc xe ca cũ kỹ ngày xưa, 
đến vùng đất mới Gia Lai, 
cảm giác đó vừa mệt vừa 
lâu, đến tận bây giờ con 
không sao quên được. Đến 
được chùa Bửu Nghiêm tạo 
cho con cảm giác thỏa mái 
không còn mệt mỏi. Chùa 
lúc ấy chỉ có ông ngoại Bảy, 
bác Thành và con. Cảnh vật 
xung quanh chùa cây cối um 
tùm và vắng vẻ lắm. Mới lên 
chưa quen biết ai, lại nhỏ 
tuổi, nên chỉ biết lủi thủi một 
mình, học một mình, chơi 
một mình cho đến buồn 
cũng một mình. Không như 
bây giờ phố xá nhộn nhịp kẻ 

đi qua người đi lại tấp nập 
vui vẻ biết chừng nào? 

Bấy giờ, ăn uống đạm 
bạc, sáng thì có gì ăn nấy, có 
bữa ông thương cho nửa gói 
mì lá Bồ đề, bữa không thì 
ông cho ké ly sữa Milo của 
ông còn dư lại, chiều thì ăn 
cháo trắng với muối tiêu. Cứ 
vậy ngày tháng sống với Ông 
và bác Thành cũng trôi qua 
ngon lành. 

Con nhớ có lần vào 
phòng mời ông ra dùng cơm 
trưa, “Dạ con mời Ông ngoại 
ra ăn cơm”, Ông nói; “ông 
ngoại là ở ngoài đời bây giờ 
đi tu rồi thì gọi là Thầy nghe 
chưa”. Từ lúc đó con gọi Ông 
Ngoại Bảy là Thầy. Chính 
vì thế mà sống được một 
tháng hơn, nhớ nhà quá tối 
nào cũng khóc và con quyết 
định vào thưa Thầy cho con 
về nhà, con không tu nữa. 
Khi lên vòng tay thưa Thầy 
xong, Thầy bảo; “về nhà để 
chăn bò à, thôi ráng ở ít hôm 
rồi đi học lại, có bạn bè sẽ đỡ 
buồn hơn”. Nghe xong con 
chạy xuống phòng rồi tự cố 
gắng an ủi mình. 

Rồi đến một ngày đẹp 
trời, ngày mùng 8 tháng 2 
năm 1995 (âm lịch) Thầy 
xuống tóc cho con và đặt 
pháp danh là Quang Trường. 
Từ đó, Thầy dạy con học 
kinh, học tán, học luật, học 
đủ thứ, v.v… những gì Thầy 

biết đều truyền trao hết. Cứ 
như vậy lớn dần lớn dần 
theo năm tháng, Thầy cho 
đi học các trường Phật học 
từ Bắc vào Nam. Trải qua 
nhiều biến động cuộc sống 
lúc vui lúc buồn lẫn lộn, 
cũng không ít lần làm Thầy 
buồn lòng. Thầy cũng gửi 
đến nhiều chùa để làm Phật 
sự, nhưng duyên không đủ, 
lại trở về bên Thầy. 

Thế rồi một cơ duyên 
thù thắng, một phép mầu 
của Phật đã ban phát cho 
con. Có một phật tử phát 
tâm cúng dường một lô đất 
để thành lập chùa (là cố Phật 
tử Nguyễn Văn Diện Pháp 
Danh Quang Hảo), đem bao 
tâm nguyện của mình và ước 
muốn của bao Phật tử nơi 
đây để phát triển thành một 
ngôi nhà tâm linh. Và cũng 
trải qua không ít lần thăng 
trầm nghịch cảnh, sự được 
mất của cuộc đời và tâm 
nguyện cuối cùng của gia 
đình Phật tử phát tâm cúng 
dường đất ấy đã thành hiện 
thực. Ngôi chùa được đặt 
tên là chùa Văn Thù và được 
công nhận vào năm 2018. 
Thầy cũng hay lên thăm 
chùa và động viên sách tấn 
con, cố gắng tu tập để ngôi 
chùa mới được phát triển. 
Thầy dạy: “chùa mới thì cần 
sự nổ lực tu tập nhiều mới 
làm được, con chuẩn bị vất 
vả lắm đó, hãy cố gắng lên”. 

Thầy...!
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Con rất cảm ơn đời đã cho 
con được gặp Thầy, một bậc 
Thầy khả kính, hiền lành, 
bao dung, độ lượng, v.v… 
tha thứ và chở che cho con 
từ lúc mới bước chân vào 
đạo cho đến ngày hôm nay. 
Đặc biệt những lễ dù lớn 
hay nhỏ ở chùa, Thầy cũng 
đều có mặt. Nhờ vào sự có 
mặt đó của Thầy đã tọa nên 
bức tường vững chắc cho 
con vững bước trên từng 
chặn đường phát triển. 

Thế là, một buổi chiều 
con đang miên man suy nghĩ 
chuẩn bị làm việc gì đây, thì 
có một cuộc điện thoại từ 
anh Đính báo tin Thầy bị 
té, con rụng rời tay chân, 
không lẽ đây là ý trời và thôi 
cái gì đến sẽ đến. Con chạy 
liền một mạch xuống bệnh 
viện tỉnh, nhìn Thầy đau yếu 
mà đến bây giờ con không 
dám nghĩ đó là sự thực. Tất 
cả những sự việc trên đời 

này đều có nguyên do của 
nó Thầy đã từng dạy con rất 
nhiều về lý này. 

Kính lạy giác linh Thầy, 
con không nghĩ Thầy ra đi 
nhanh như vậy, còn biết bao 
công việc quan trọng đang 
chờ Thầy phía trước. Than 
ôi ! giờ còn đâu nữa, những 
công việc dù có quan trọng 
như thế nào đi nữa? cũng 
không bằng có sự hiện diện 
của Thầy bên chúng con. 
Kính bạch giác linh Thầy! 
nhìn vậy chứ anh em huynh 
đệ chúng con còn rất non 
nớt lắm thưa Thầy, lúc nào 
cũng dựa dẫm vào cái bóng 
to lớn của Thầy để chở che, 
mong Thầy bao bọc. Giờ 
Thầy không còn nữa anh em 
chúng con tự mình nương 
tựa vào nhau mà tu tập và 
giúp đỡ lẫn nhau. Chúng 
con tự hứa với lòng, sẽ cố 
gắng thương yêu nhau, đùm 
bọc nhau, dìu dắt nhau khi 

còn có nhau. 

     Kính bạch giác linh 
Thầy ! mới thoáng chốc 
mà đã 21 ngày rồi, anh em 
chúng con ở khắp nơi tập 
trung về lại chùa Bửu Ng-
hiêm để thắp nén hương 
lòng tưởng nhớ đến Thầy, 
lòng ngẹn ngào từng dòng lệ 
rưng rưng, cứ nghĩ Thầy vẫn 
còn đây với hình hài ốm gầy 
thân trúc, với giọng nói nhẹ 
nhàng triều mến lẫn nụ cười 
bao dung, chống gậy ngắm 
nhìn đàn con thơ dại.

Kính lạy giác linh Thầy ! 
anh em chúng con sẽ cố gắng 
làm theo những gì Thầy dạy, 
những gì tâm huyết một đời 
Thầy truyền trao, chúng con 
nguyện noi theo gương sáng 
của Thầy. Kính nguyện giác 
linh Thầy Cao Đăng Thượng 
Phẩm, hoàn lai thử giới độ 
tận chúng sanh.

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP TAM THẾ BỬU NGHIÊM ĐƯỜNG 
THƯỢNG HÚY THƯỢNG NHẬT HẠ SANH TỰ TỪ HƯƠNG HIỆU CHÁNH NHƠN 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG CHỨNG MINH.

Thích Quang Trường - Giác Lưu
Ngày 27/3/Tân Sửu- Nhân tuần tam thất của Thầy
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Thưa Thầy!
Đêm khuya khoắt con ngồi đây lặng lẽ
Khóc vô thường nghe mộng rã bên tai

Tối hôm nay là đêm cuối cùng anh 
em chúng con được quỳ bên Thầy 

để hầu Thầy một đêm cuối. Lần này khác 
với những lần hầu Thầy trước, lần này là biệt 
ly mãi mãi. 

Kính bạch Thầy, chư Tổ dạy rằng: 
Sanh như thể đắp chăn bông

Thác như cởi áo hạ nồng sá chi
Xưa nay các pháp hữu vi 

Không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường
Thầy dạy con về hai chữ vô thường, 

thấm tháp và tận tường đó, nhưng đến tận 
hôm nay, người dạy chữ vô thường cũng 
thuận theo quy luật, kẻ đứng ngó vô thường 
thì đau thắt cả ruột gan. Vậy là, từ nay chúng 
con đã hết được thấy Thầy. 

Con còn nhớ, cách đây hơn 30 năm, 
khi con còn là một đứa nhỏ thơ dại, năm 
đó mười tuổi, được bác Chín Vân (thế danh 
Lê Thị Trinh – pháp danh Thị Khiết) dẫn về 
chùa kinh kệ hằng đêm, cũng từ nhân duyên 
đó mà con được diện kiến Thầy, được học 
Phật pháp. Đến sau này khi được Thầy quy 
y, ban cho pháp danh là Quang Huệ, con 
mới biết được Thầy và con có họ hàng phía 
ngoại, theo vai vế trong nhà con gọi Thầy 
bằng cậu. Rồi từ đó, Thầy là người dạy bảo 
từng câu kinh tiếng kệ, từng tiếng khánh hồi 
chuông, để đến tận về sau khi xuất gia hành 
đạo, con lại lấy đó mà vận dụng. Có thể 
không còn thời gian kề cạnh, nhưng những 
gì Thầy dạy lại theo mãi về sau. 

Nhớ về Thầy, kỷ niệm tuôn trào không 
biết kể khi nào mới hết, nhưng đậm và sâu 
nhất thì có ba lần nọ, suốt một đời tu không 
bao giờ quên được. 

Năm đó con xuất gia, nhân duyên đưa 
đẩy con đến Lộc Ninh – Bình Phước làm 
Phật sự ở chùa Giác Ngạn, hôm đó chùa tổ 
chức Trai đàn chẩn tế, cũng là ngày con nhập 
tự. Lúc bấy giờ, Thầy Bổn Sư thế độ cho con 
là Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ 
Nhơn và Thầy đích thân đến để chứng minh 
cho pháp hội. Xong lễ, Thầy bổn sư con về 
Thành phố lo công việc. Đúng ra đường xá 
xa xôi, chứng minh trai đàn đã mệt, Thầy 
phải về liền, nhưng Thầy ở lại với con thêm 
một đêm tại chùa Giác Ngạn. Con vẫn còn 
nhớ rõ câu Thầy nói với con, “Đáng lẽ là 
Thầy về, nhưng thấy con một mình nơi đất 
khách quê người, lại còn non nớt, nên phải 
ở lại với con đêm nữa, coi như khích lệ tinh 
thần con, ráng làm Phật sự cho tốt”. Đêm đó 
con không bao giờ quên được. 

Đến sau này, khi con quyết định lên 
Đức Cơ hành đạo, lập chùa Từ Quang, Thầy 
là người khai sơn, lại là người dẫn dắt con 
những bước đầu. Thời gian đó vô cùng khó 
khăn, con thì tuổi đạo tuổi đời còn quá nhỏ, 
chưa từng vấp ngã hay va chạm gì, lên trên 
đất lạ với hai bàn tay trắng, chưa từng có 
bóng dáng Phật pháp. Thầy lại lên thăm, rồi 
vỗ về, “Hay Thầy lên đó ở với con, dăm bữa 
nữa tháng, hết khó khăn rồi Thầy về”. Nhiêu 
đó cũng đủ để con gắng gượng ở xứ xa xôi 
gian khổ này. Lúc mới lên Đức Cơ, Thầy ban 

Khóc Lẽ
Vô Thường

Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch
trong đêm tưởng niệm Ân Sư

cho con pháp hiệu là Giác Chơn, tên chùa 
Từ Quang cũng do Thầy đặt, lấy chữ Từ của 
Thầy mà ra. 

Rồi lần nữa, cách đây ba năm, gia đình 
con cải táng phần mộ thân sinh từ miền Tây 
về an táng tại Từ Quang. Con thấy Thầy 
tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn, nên không 
dám thỉnh Thầy sợ phiền Thầy lên xuống. 
Con chỉ điện thoại thỉnh Sư anh con là Thầy 
Quang Phúc hoan hỉ đến chứng minh. Tám 
giờ sáng ngày đưa cốt nhập mộ, con ngỡ 
ngàng khi thấy Thầy Quang Phúc và Thầy 
Quang Hướng bước xuống xe, từ từ đi theo 
sau là Thầy. Con có hỏi Thầy Phúc là sao 
Thầy biết được mà lên. Thầy Phúc nói sáng 
ra xách giỏ định đi, Sư ông hỏi Thầy Phúc đi 
đâu, nghe nói lên kỳ siêu ông thân Nhuận 
Đạo đưa về chùa là Sư Ông im lặng vô mặc 
áo rồi ra xe. Con xúc động dữ lắm, thấy Thầy 
bước vô, con chưa một lời thỉnh, không một 
tiếng mời, mà chỉ vì con là đệ tử thì việc gì 
Thầy cũng đến.

Mỗi năm Tết về, theo phép thì con phải 
dẫn cháu con về đảnh lễ chúc xuân Thầy, 
mấy năm đầu lập chùa thì thường vậy, sau 
này chùa lớn, Phật tử đông, công việc nhiều, 
con ít về với Thầy mỗi dịp xuân. Ấy vậy mà 
con nhớ cứ chiều mùng một Tết, con chưa 
ra thăm Thầy là đã thấy Thầy kêu người chở 
lên Đức Cơ, hỏi thăm Tết nhứt trên này sao, 
bà con Phật tử có về vui xuân? 

Con còn trẻ mà ngồi trên xe đi năm sáu 
chục cây số còn mệt người, huống gì Thầy 
một ông già trên tám mươi mà cứ vì con đi 
đi về về. Không chỉ thăm mình con, mà còn 
ghé thăm mấy Sư anh, Sư chị, Sư em, Thầy 
không bỏ đứa nào, chỉ có tụi con quên Thầy 
chứ chưa bao giờ Thầy quên tụi con. 

Một chuyện nữa, năm đó Từ Quang đúc 
Đại hồng chung, con thỉnh Thầy lên chứng 
minh cùng quý Hòa thượng, Thầy lên dự 
lễ còn chở theo hai cái nồi đồng, nói con 

đập ra lấy đồng để bỏ vào nấu đúc chuông. 
Nhưng con tiếc, con cất lại, nghĩ lỡ sau này 
Thầy trăm tuổi, vẫn còn chút di vật để làm 
kỷ niệm. Sau đó Sư chị Minh Kiểu lên thăm 
Từ Quang, Sư chị xin lại một cái để kỷ niệm, 
nên hiện giờ con giữ một cái, chị Minh Kiểu 
giữ một cái. Đến lúc lễ đúc chuông xong, 
quý Ngài về hết, con tiễn Thầy ra xe, Thầy 
quay lại dúi vô tay con cái phong bì, trên 
đó Thầy ghi hàng chữ “Thầy Từ Hương cho 
Nhuận Đạo năm triệu”. Con cầm cái phong 
bì mà đứng khóc, Thầy hỏi sao khóc, con 
nói không phải Thầy cho tiền con mà con 
khóc, mà con khóc là vì Thầy thương con. 

Kính bạch Thầy, đến bây giờ con mới 
thật sự hối hận vì thời gian qua con không 
ở bên Thầy nhiều, đến khi con về thì Thầy 
đã thọ bệnh. Chỉ biết quỳ bên giường, nhìn 
Thầy nằm đó, không nói nên lời. Tự trách 
mình, giá như con về sớm hơn một chút thì 
không đến nỗi nào. 

Hôm nay, trước Giác linh Thầy, một lần 
cuối cho con được lạy dưới chân Thầy như 
cái ngày còn nhỏ con xin Thầy quy y, mong 
Thầy tha lỗi cho đứa đệ tử dại khờ, cứ rong 
ruổi chốn duyên trần mà quên mất Thầy lúc 
nào cũng ra vào trông ngóng. Con hứa với 
Thầy, sẽ sống thật là tốt, nếu không được 
mười mươi như Thầy thì cũng được năm 
được sáu, để không hổ thẹn là học trò của 
Thầy Từ Hương. 

Nguyện Giác linh Thầy chứng minh, 
mong Thầy nhẹ gót thong dong về cõi Phật. 
Nếu đủ duyên Thầy trở lại cõi này tiếp tục 
dẫn dắt chúng con, nguyện đời đời được làm 
cốt nhục Linh sơn, được thọ ân giáo dưỡng. 

Mong Thầy gia hộ cho tất cả chúng con, 
những mầm cây do Thầy chăm sóc sẽ được 
thật nhiều sức khỏe, tinh tấn học tu, rạng 
danh họ Thích. 

Một lần nữa, con mong Thầy tha thứ 
cho con! 

Đệ tử của Thầy
Tỳ kheo Thích Giác Chơn (Nhuận Đạo)

Từ Quang, 21h30 đêm ngày 11/3/Tân Sửu
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Rồi thì…một bậc chân tu cũng 
không thể nằm ngoài vòng sinh 
lão bệnh tử. Ngày mồng 7 tháng 3 

năm Kỷ Sửu, Trưởng lão Hòa thượng Thích 
Từ Hương - Viện chủ chùa Bửu Nghiêm, 
Gia Lai đã trở về cõi Bụt sau gần trọn một 
thế kỉ chung sống nhân ái với cõi trần. Thân 
đã gầy, mắt trần không còn có thể trông xa, 
người đã viên tịch trong tiếng chuông chùa 
trầm ngâm lặng lẽ. Ấy là chuyện thuận thế 
vô thường. 

Tiễn Hòa thượng, không chỉ có những đệ 
tử từng chung sống với người từ lúc còn để 
chỏm mà có cả hàng trăm Pháp tôn từ khắp 
mọi miền đất nước đơm cài hoa trắng. Dù 
không hoảng hốt, bàng hoàng nhưng nỗi tiếc 
thương là ngập tràn sông núi. Hai phần ba 
cuộc đời dành trọn cho Đạo pháp, Trưởng 
lão Hòa thượng Thích Từ Hương đã khai 
sơn gần chục ngôi chùa, trợ duyên cho nhiều 
người xuất gia hành đạo và gánh trên vai rất 
nhiều trọng trách trong Phật sự tỉnh nhà, 
nước nhà nhưng vốn khiêm nhường, chí 
công vô tư, chân thiện nên người nhận được 
vô vàn tình thương mến của quý Phật tử và 
bá tánh. Ngài Thích Từ Hương không hảo 
tướng, đó là sự thật, chưa kể gương mặt lúc 

về già lại có đôi nét gầy gò, khắc khổ. Nhưng 
đối với một bậc chân tu hảo tâm như thế thì 
chuyện hảo tướng hay không có sá gì? 

Ngôi tháp ở chùa Bửu Nghiêm được 
xây lên bằng những tấm lòng tôn kính của 
tử tôn nhưng lại không an táng nhục thân 
của trưởng lão như nhiều đệ tử, pháp tôn…
hằng mong mỏi. Người đã nằm với đất mẹ 
đơn sơ trong khuôn viên của chùa Quan 
Âm (Pleku, Gia Lai). Một nấm cỏ xanh! 
Thời gian như mảnh vỡ. 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương 
đã đi trọn một cuộc tu hành đẹp nhất trong 

kiếp này. Chút kỉ 
niệm về người còn 
lại với dương gian 
hiền lành như cỏ, 

như lời ai từng vang vọng:
“Không lưu dấu mà đã lưu dấu

Không để lại mà đã để lại”…
Người mang gì về cõi Bụt? Không phải 

những chức sắc! Không phải danh vọng! Dù 
đó là phương danh. Vậy xin người hãy mang 
theo dáng hình của ngôi chùa nhỏ bên hàng 
thông xanh châm lá vào chiều giữa sương 
mù hư ảo mà người từng lui tới khi bàn chân 
chưa mỏi. Xin mang theo cả dáng hình của 
người đệ tử đưa vai đỡ lấy kim quang của 
người lúc tiễn người về với cõi Bụt bao dung. 
Những đệ tử ấy chắc sẽ còn mang ánh sáng 
của đạo Phật từ trái tim người ra đi để làm 
đẹp cho cuộc đời, cho những người ở lại.

Một vì sao về trời, một cánh nhạn hóa 
hư không, một nấm mộ ngày kia cỏ bớt 
xanh. Cho dẫu thế, trang kinh còn ở lại, hồn 
người còn ở lại, vương vấn vào từng nhành 
cây, bụi cỏ, từng chân đá, giữa mầu nhiệm 
cuộc đời.

“Thầy trở về với đất
Bón hoa cỏ xum xuê

Hạt mưa xuân lất phất
Tưới tẩm dòng tào khê
Pháp thân thầy bất diệt
Cháu con luôn có thầy

Môn phong luôn tha thiết
Làm sáng đạo cõi này

Thầy không nằm trong tháp
Thầy ở khắp muôn nơi

Học tu là đền đáp
Nhớ thầy giọt lệ rơi”.

Ngày Sơ thất của cố Trưởng lão Hòa 
thượng Thích Từ Hương, Trưởng tử của ngài 
– Thượng tọa Thích Giác Tâm, trụ trì chùa 
Bửu Minh (Chư Păh, Gia Lai) đã viết những 
dòng thơ thân thương như thế. Nhiều đệ tử 
làm thơ về người, làm thơ tiễn người. Mỗi 
câu chữ là một nét phác họa chân tình. 

Người về cõi Bụt. Ở đó, tất cả sẽ lại bắt 
đầu như một bài thơ…

Thường Tâm

Người
Về Cõi Bụt

Dòng người tiễn biệt Tôn Sư

Tâm lành cung kính Phật
Hiếu hạnh học Huyền Trang

Cao nguyên mưa lất phất
Giỗ cha lòng mơ màng

Chân đau hơn ba tháng
Hiện tại vẫn còn sưng 
Lão bệnh như công án

Tinh tấn chưa hề dừng....

Thân đau tâm không bệnh
Hỏi: Trả lời không sao !
Hoằng pháp là sứ mệnh

Trả ơn cõi trần lao

Tưởng niệm cha ngày giỗ
Chân đau nhức lên lầu
Hiếu hạnh là bến đổ

Muôn đời ơn nặng sâu.

Bài thơ này viết hôm ngày giỗ thân phụ của thầy 
tôi, thầy tôi trên 90 tuổi ba tháng nay viêm tĩnh 
mạch cả hai chân rất đau đớn, vừa mới ở bệnh 

viện về, chân có giảm nhưng vẫn còn đau.
Nhà thờ Tổ, thờ linh chùa Bửu Nghiêm ở trên lầu, 

chúng tôi cứ nghĩ là Thầy chân đau không lên cúng được, 
nhưng không, Thầy sai thị giả dìu Thầy lên lầu lên bàn linh 
để thắp nhang cho Ông.

Thầy luôn nghĩ về ân đức sinh thành, thỉnh thoảng sai 
đệ tử đưa về xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 
để thăm mộ ông bà cha mẹ và thắp hương tưởng niệm. 

Thầy tôi về với đất rồi
Pháp thân bất diệt sáng ngời niềm tin

Một đời trọn nghĩa trọn tình
Chín ba năm ấy xương minh đạo đời.

Thích Giác Tâm
Ngày 29/06/2020 (09/05/Canh Tý)

Hạnh Hiếu
Của Thầy Tôi
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Chúng con khánh tuế chúc Thầy
Thân tâm khang kiện bóng mây che đời

Với người Thầy chỉ nụ cười
Bao dung tất cả khoảng trời bình an

Thầy không vội vội vàng vàng
Làm phật sự thấy thênh thang cõi lòng

Việc Phật làm không mau xong
Tùy duyên bất biến mới mong độ đời

Biết nhiều chỉ lặng lẽ thôi
Sửa lưng góp ý anh...tôi mất lòng

Một đời Thầy chỉ hoài mong
Ấm êm tổ quốc cửa Không thuận hòa

Thầy chưa du lịch đâu xa
Một lần duy nhất quê nhà Thế Tôn

 Hỏi Thầy về chuyện mất còn

Cười vui mắt nhắm như tròn ước mơ
Tử sinh chuyện của đôi bờ

Đến đi sinh diệt không hề bận tâm
Chỉ chăm niệm Phật âm thầm

Công phu bái sám cõi trần nhẹ thênh
Thầy luôn thăm bệnh đáp đền

Thương yêu rộng mở mông mênh khắp miền
Cuối đời sống tịnh bình yên

Tòng lâm thạch trụ thiêng liêng tỉnh nhà
Lăng Nghiêm kinh tụng sáng ra

Không hề nhầm lẫn nở hoa cúng dường
Kính lạy chư Phật mười phương

Thương Thầy gia hộ vô thường tránh xa
Nguyện cho trong cõi Ta Bà

Đạo vàng sáng mãi nhà nhà niềm tin....

Khánh Tuế Thầy 90 tuổi
(Ngày 17.11. 2018 chúng đệ tử tổ chức mừng thọ Sư Ông Từ Hương tròn 90 tuổi,

tại chùa Bửu Nghiêm đường Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Thích Giác Tâm
07/11/2018

Vậy là thầy đã đi rồi
Âm dương ly biệt đất trời xa nhau

Tử sinh nghĩ đến mà đau
Nguyện Thầy giải thoát, kiếp sau độ đời 

Chúng con hứa sẽ nhớ lời...
Hoằng dương Phật pháp sáng ngời niềm tin

Chúng con hứa nhìn lại mình.....
Ba y bình bát trọn tình bốn ân
Thầy ơi đứng trước mộ phần

Tâm hương tưởng niệm cõi trần chia xa.

Đời thầy qua chiếc áo
Dung dị quá khiêm nhường
Nhân sinh tuồng huyễn hoặc 

Ai dệt mộng vô thường? 

Lạy Thầy

Thích Giác Tâm

Thích Quang Hướng

Bá nạp
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Vẫy tay cõi thế vô thường
Lễ nghi  để lại cung đường hoang vu

Từ nay Thầy lại vân du
Về miền tĩnh lặng thiên thu đời đời

Chúng con nhìn hạt sương rơi
Hưng suy đạo pháp một thời lo toan

Tòng lâm thạch trụ  không còn
Rừng Thiền vắng bóng mỏi mòn chấn hưng

Ngoài kia rừng trúc chưa từng....
Măng lên xanh tốt tin mừng ngày mai .

Thầy đi mong được tái lai 
Độ cho bốn chúng  miệt mài tiến tu.

Thôi đi quên hết chuyện buồn
Xếp chân tĩnh tọa nghe chuông đêm về

Sinh tiền dạo khắp sơn khê
Báo thân xả bỏ nhớ quê liên đài

Thầy mình con của Như Lai
Bất sinh bất diệt hình hài ra chi

Đời thầy hạnh đức từ bi
Khoan dung độ lượng hiếm khi để lòng 

Tâm thầy tâm rộng mênh mông
Nằm chi trong tháp hoài mong làm gì

Thương thầy thì cũng đôi khi
Ngồi thiền niệm Phật từ bi như Thầy

Ta Bà cõi thế áng mây
Buông đi phiền não cõi này an vui.

Mong Thầy trở lại cõi này

Học theo hạnh Thầy

Thích Giác Tâm

Thích Giác Tâm
27/04/2021

Niềm cát trắng, trở về trong nguồn cội.
Chốn Vĩnh An, thác chất khí trượng phu.

Từ đất võ, ôm hoài tâm nuôi chí.
Dấu ấn thời, hạnh nhất dạ chân như.

Tâm ngộ học, ươm mầm bên song dưỡng.
Chí xuất trần, bái tạ quyết đi tu.

Sài thành thị, Linh Quang từ tịnh xá.
Phổ Ứng ngài, bái kiến giả tâm từ.

Ôm hoài bảo, hai thời công phu luyện.
Ngộ duyên lành, xã bỏ tục trừ ngu.

Thong dong bước, quay về quê hương cũ.
Bái tôn sư, lãnh pháp Nhật Sanh tư.

Ôm kinh luật, nấu thành tâm ngọc tuệ.
Dựng Vạn An, làm mạch khí thiền gia.

Vân du bước, chân trời y vàng diệp.
Bửu Minh chùa, sóc vọng mõ ngân xa.

Từng dấu chân, du hoá kiếp ta bà.
Đến Bửu Nghiêm, dựng toà kinh học pháp.

Dưỡng tánh lành, an trú tâm thiền tập.
Say mùi đạo, đối kinh ngài vấn đáp.

Đủ duyên lành, tấn đàn hương truyền giới.
Phúc Hộ ngài, hoà thượng diệp bối kinh.

Trao y bát, Từ Hương truy thi kệ.
Đá trắng thời, soi ánh sáng lung linh.

Kế thừa mạch, Bửu Thắng vui nguồn đạo.
Khiến Bửu Minh, từng bước vững Bửu Nghiêm.

Trao phú chúc, Quang Phúc làm kế vị.
Kiến xây thành, phạm vũ nét lam thiền.

Từ trưởng ban, suy cử hoàn thành nguyện.
Dẫu khó nguy, ngài vững ý khiêm cung.
Chẳng từ lao, giữa chốn cuộc hồng trần.

Tâm dõng mạnh, như chuông ngân trùng tụng.

Đàn Huệ Chiếu, văn thư cung mời thỉnh.
Dự ngôi hàng, giáo thọ nghiệp ân sư.

Đàn Cam Lộ, lên thành tâm bái nguyện.
Yết Ma thời, đắc nhiếp kệ thiên thu.

Sớm hôm tối, ngày đêm tâm niệm phật.
Sáu thời trì, nhã ngọc ứng kinh thi.
Ai tham vấn, ngài từ hương vấn giả.
Bái thỉnh thầy, thật khiêm hạ từ bi.

Từ tịnh độ, mật huyền luật khiến tánh.
Gối kinh văn, chấp ứng hạnh dung nghi.

Từ xứ Ấn, thành duyên tâm bái kiến,
Bốn thánh tích, ngài hoan hỷ đến đi.

Ôi kỷ niệm, Thế Tôn ngài ứng hiện.
Đến muôn đời, rơi lệ trãi an nhiên.

Dẫu trần gian, vướng kiếp tham si đắm.
Bấy nhiêu tình, ngài xã bỏ ưu phiền.

Chín ba năm, tự do trong sanh tử.
Năm bốn mùa, khoác áo mạch ca sa.
Từ dạo ấy, tử sinh ngàn sóng nghiệp.

Tự tu hành, mới thoát khỏi Ta Bà. 

Đến tự tại, ra đi trong hạnh trí.
Cái thị chúng, nhất tâm niệm lên đường.

Xây bảo tháp, lưu hình hài thờ phụng.
Mãi nhớ ngài, trong hai tiếng Từ Hương.

Mãi nhớ người

Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều
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Hàng hậu học chúng 
con: Tỳ kheo Thích 

Minh Thế cung từ kính tiễn 
trưởng lão cao đăng bảo sở, 
hội thuỳ liên hoa, ao sen cửu 
phẩm, cánh hạc thong dong.

Ngài là một vị cao tăng, 
khiêm cung, đức hạnh, 
chuyên trì Mật- Tịnh- Thiền.

Các thời công phu luôn 
duy trì và an tường luật học 
lấy giới làm thước đo cho 
chính Ngài.

Ngài được cung thỉnh 
Yết ma A Xà Lê, Giáo thọ 
sư, tại giới đàn Huệ Chiếu – 
Bình Định, Cam Lồ- Gia Lai 
tổ chức trong những năm 
2004, 2010, 2015.

Chúng con may mắn 
phúc duyên hội đủ, năm 
2006, 2017, 2019, 2020 để 
lắng nghe những lời dạy, 
những kim chỉ nam để 
chúng con vân trình lộ hành 
du hoá.

Duyên lành thù thắng 
năm 2016 chúng con phát 
nguyện khắc Mộc bản kinh, 
được sự hướng dẫn chư vị 
tôn túc, chúng con đã trở về 
Chùa Bửu Nghiêm diện kiến 
Ngài, nhưng duyên lành ấy 
gặp chướng duyên, để chúng 
con thành tâm cung thỉnh 
Ngài vào Ngôi vị chứng minh 
khắc mộc bản Kinh Lăng 
Nghiêm, Kinh Pháp Cú, và 
Một số bộ kinh do chúng 
con phát nguyện, mãi đến 
ngày 11 tháng 12 năm 2020  
Ngài hứa khả và chỉ dạy cho 
chúng con những bài học 
thâm Thuý 

Chúng con được Đại Đức 

Thích Nhuận Đạo hướng 
dẫn chúng con vào diện kiến 
trình bạch, Ngài chấp tay 
lắng nghe lời vấn bạch.

Chúng con thỉnh cầu, 
Ngài hoan hỷ hứa khả, và 
chấp thuận trì niệm, đồng 
thời Ngài vấn thị: 

"Khắc Mộc kinh, là việc 
ngàn đời chư Tổ trùng tuyên, 
Thầy Minh Thế nhớ giữ gìn 
tâm giới luật mà hành trì cho 
toàn năng chí nguyện, để sau 
này có khí mạch thiền gia.

Từ Hương Tôi, Đại từ 
hoan hỷ, từ mẫn Cố, gấp thị 
mà chứng minh. Đây cũng 
là duyên cũng là cuối nhớ lời 
Từ Hương Tôi..."

Ngài dạy: 
"Tâm an thì cảnh Phật 

an, Tâm yên thì cảnh tịnh độ 
yên, nên bản thân Ôn luôn 
an trú, để duy trì niệm Phật, 
trong những thời gian vàng 
ngọc cuối đời...."

Nhìn thấy pháp tướng 
Ngài khiêm cung đức hạnh, 
lắng nghe đều chấp tay và 
học những gì cần học. Ôi! 
chừng ấy thôi đủ cho chúng 
con học theo hạnh của Ngài.

Ngài bảo rằng:
"Đã Thầy tu thì tu cho 

tới, chớ đừng bỏ ngang mà 
như cua bò, nhớ vậy mà tình 
tấn.."

Chúng con lắng nghe và 
ghi nhớ, rồi Ngài Đọc:

"Như như chân tịch trú

Niệm niệm hạnh Phật tu.
An an từ du hoá.

Thập thập ngộ chân như..."
Ngài nói: 

"Ta tặng cho Minh Thế, 
về nhớ mãi lời ta...."

Khi ấy, Ngài niệm Phật 
A Di Đà, chấp tay vái xá, khi 
chúng con trình ảnh công 
trình khắc Kinh, Ngài cười 
hoan hỷ và an nhiên, khiến 
cho chúng con mãi nuôi lớn 
tâm hạnh nguyện nhờ chư 
thiên hộ trì tài bảo..! 

Chúng con y giáo phụng 
hành và cúi đầu cung thủ, 
lắng nghe và ghi vào tâm tâm 
thức.

Hôm nay hay tin Ngài 
quảy dép về tây, chúng con 
chúc từ cung tán bài phú 
thơ dâng lên Ngài, ngưỡng 
nguyện Ngài chứng giám..!

Nam mô từ Lâm Tế 
chánh tông tứ thập tam thế, 
Thập Tháp Nguyên Thiều 
pháp phái, Yết Ma A Xà Lê 
Sư, Bửu Nghiêm đường 
thượng, húy thượng NHỰT 
hạ SANH, tự TỪ HƯƠNG, 
hiệu CHÁNH NHƠN,  
Trưởng lão Hoà thượng tân 
viên tịch.

Hà Nội ngày nhớ, tâm 
hướng về Tam Bảo, phủ 
phục trước di ảnh thiết lập 
trong phương thất Hỷ Tịnh 
- Tại Hà Thành phố thị, giữa 
những giọt mưa cuối tiết 
thanh minh.

Thích Minh Thế
Ngày 19-04-2021 (08-03-Tân Sửu)

Nhớ Ơn Người
Từ bi là hạnh của Người

Hương thơm công đức giúp đời thêm vui
Ngài từ Bình Định quê tôi

Vân du hành đạo nơi miền cao nguyên
Khai sơn tạo tự hoá duyên

Tiếp tăng độ chúng, cửa thiền trang nghiêm
Bửu Minh, Bửu Thắng, Bửu Nghiêm

Cùng nhiều tự viện trong ngoài Gia Lai
Tử tôn trên dưới trăm người

Noi gương thầy Tổ rạng ngời môn phong
Giáo hội công tác đồng lòng

Triển khai Phật sự song song đạo đời
Tri ân công đức của Người

Tông môn tứ chúng đời đời kính tri.

Hương Từ Toả Ngát

Hạnh Chơn

Hoà Thượng ở ngôi Yết Ma trong Giới đàn Cam Lồ - 2015
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Trước khi ghi lại đôi dòng về một 
bậc Giới sư đạo cao đức trọng, 
từ Sài Gòn, tôi thành tâm hướng 

vọng về Gia Lai, đảnh lễ giác linh Người 
- Trưởng lão hoà thượng thượng Từ hạ 
Hương.

"Ông Ngài Bửu Nghiêm" - đó là cách gọi 
tôn kính mà chúng tôi vẫn gọi hoà thượng 
phương trượng chùa Bửu Nghiêm mỗi khi 
có dịp lên Gia Lai tham dự giới đàn Cam Lộ. 
Tôi còn nhớ, năm 2015, tôi cùng phái đoàn 
chư tôn đức Giới sư từ Sài Gòn đáp máy 
bay ra Gia Lai, sau khi vừa xong tang lễ của 
Hoà thượng thượng Đạt hạ Đồng - viện chủ 
Chùa Tôn Thạnh (Cần Giuộc - Long An). Tôi 
và thầy An Nguyện, thầy Vạn Ngưỡng theo 
hầu Sư ông Thiền Tôn, hoà thượng Tuyên 
luật sư và Thầy Định Thành. Vì chân Sư ông 
Thiền Tôn yếu, nên mỗi lần cung thỉnh Sư 
ông quang lâm hay truyền giới, Thượng toạ 
phương trượng Chùa Minh Thành có chuẩn 
bị cho các giới tử khiêng Sư Ông,  nhưng hễ 
về phòng, Sư ông lại nói với tôi và thầy Vạn 
Ngưỡng: "Ngộ Đạt quốc sư thọ trầm hương 
chi toà, mình tu bao nhiêu năm, mà cứ để 
người ta khiêng rước, tổn phước hết". Mấy 
thầy trong ban kiến đàn biết, qua thưa Sư 
Ông đừng lo, để cho Giới tử được dịp cung 
kính với Sư Ông. Tôi ngồi hầu quạt, nghe 
Sư Ông nói với mấy thầy: "Thôi, tuổi tôi lớn 
rồi, sức khỏe giờ cũng không làm gì được 
nữa. Đi xa rồi làm phiền mấy thầy phải lo 
lắng. Lần sau, tôi xin không làm Đường đầu 
nữa. Ở đây, có hoà thượng Yết-ma cũng đức 
độ, mấy thầy nên thỉnh Hoà thượng. Hoà 
thượng đó hiền, xứng đáng làm Đường 
đầu". Năm đó, ngôi Yết-ma A-xà-lê mà sư 
ông Thiền Tôn nhắc đến, tức "Ông Ngài Bửu 

Nghiêm". 

Đến cuối năm 2017, Sư ông Thiền Tôn 
tịch. Thượng toạ Tâm Mãn - phương trượng 
Chùa Minh Thành - cùng quý thầy có xuống 
Thiền Tôn đảnh lễ Sư Ông. Ngoài giờ trực 
kim quan, tôi và thầy trụ trì chùa Thiền Tôn 
thường ra vào phòng của Ban lễ sư, để Thầy 
Định Thành dạy việc. Chiều đó, trước khi 
làm lễ Yết-tổ và tụng giới Bồ-tát, chúng tôi 
ngồi cùng với Hoà thượng Tuyên luật sư, 
Thầy Định Thành và thượng tọa Tâm Mãn, 
thượng toạ mới nói: "Từ khi tổ chức Giới 
Đàn Cam Lộ lần đầu (2010), chưa đến 10 
năm, mà quý hoà thượng tôn chứng về Phật 
gần hết: ông Ngài Thiện Nhơn, ông Ngài 
Quảng Bửu, hoà thượng Chơn Lạc, giờ 
đến hoà thượng Đường đầu". Thầy Định 
Thành mới hỏi: "Vậy đợt tới Gia Lai thỉnh 
hoà thượng nào Đường Đầu". Thượng toạ 
Tâm Mãn nói: "Có ông Ngài Từ Hương, 
chùa Bửu Nghiêm trên Gia Lai, đức độ, đợt 
vừa rồi ông Ngài cũng ngồi Yết-ma." Hoà 
thượng Tuyên luật sư (Luật chủ Luật viện 
Huệ Nghiêm) nói: "Hòa thượng đó hiền, chỉ 
sợ hòa thượng lớn tuổi, rồi sức khoẻ không 
cho phép ngồi truyền giới lâu". Thượng toạ 
Tâm Mãn trả lời: "Con nghĩ Hoà thượng Bửu 
Nghiêm ngồi Đường đầu được. Hoà thượng 
thấy ốm vậy chứ khỏe, đi lại còn nhanh lắm. 
Kiếm được những Ông Ngài đức độ, niên 
cao lạp trưởng, mà chịu ngồi truyền giới, để 
giới tử thọ giới được cái phước". 

Ông Ngài Bửu Nghiêm, đúng thật như 
thượng toạ Tâm Mãn nói, tôi nhớ rất rõ, 
Ông Ngài ốm, nhưng rất khỏe, chống gậy 
đi thoăn thoắt. Lúc tôi thị giả tại Giới đàn 
Cam Lộ, cứ đến tầm chiều, là thấy Ông 

Tưởng niệm
Ông ngài BỬU NGHIÊM

Ngài chống gậy đi xung quanh khu dành 
cho Thập sư, có khi là thấy Ông Ngài cầm 
túi xách đi ra cổng chờ tài xế rước về chùa 
nghỉ. Địa hình Chùa Minh Thành thiết kế 
thềm cấp thoai thoải nhiều, đường lại tờ mờ 
chiều tối, nên tôi hay đi chung để đỡ tay Ông 
Ngài. Nhưng thường thì Ông Ngài sẽ không 
nói gì, miệng cứ lâm râm niệm Phật, khi nào 
cần thì víu chặt tay tôi để bước xuống bậc 
thang. Nhưng rõ ràng, năng lượng của quý 
Hoà thượng giới đức tinh nghiêm, dự vào 
hàng Thập sư truyền giới, tuy các Ngài rất 
kiệm lợi, nhưng đem lại bình an cho tôi mỗi 

khi hầu cận.

Tôi là hàng hậu học, được duyên theo 
hầu quý hoà thượng Giới sư tại các Giới 
đàn, được gặp Ông Ngài Bửu Nghiêm, đó là 
một hạnh phúc lớn trong đời tu. Xin mạo 
muội ghi lại câu nói của Sư ông Thiền Tôn 
(Đại lão hoà thượng Thượng Tắc Hạ An), 
thay cho lời kết khi nói về Ông Ngài Bửu 
Nghiêm: "Hoà thượng đó hiền, xứng đáng 
làm Đường đầu". 

Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Trưởng 
lão Hoà thượng Phương trượng chùa Bửu 
Nghiêm, đạo hiệu Từ Hương chứng giám.

Thích Thiên Đức

Tam Sư Đường Đầu - Yết Ma - Giáo Thọ
Giới đàn Cam Lồ - 2010
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NHẬT nguyệt viên minh soi nhất trạo

SANH độ Pháp hoằng giữ nguyện tâm

TỪ bi hỷ xả dương chánh đạo

HƯƠNG hạnh tỏa ngời bước hành thâm.

Tâm Không Vĩnh Hữu

KÍNH DÂNG
TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG

THÍCH TỪ HƯƠNG

Từ trái qua: HT Thích Chơn Lạc, HT Thích Từ Hương, HT Thích Tắc An, HT Thích Trí Quảng
Tại Giới đàn Cam Lồ

Thiền Sư Vân Môn 
từng cảm thán: 
“Mạc hiềm thiền 

môn trà phạn đạm - Tăng 
tình bất tuỷ tục tình nồng” 
nghĩa là chớ chê cửa thiền 
cơm nước bạc - Tình Tăng 
chẳng đượm bằng tình đời. 
Quả như lời Tổ vậy! Tình 
Thầy trò sâu đậm thắm thiết 
của Sư Ông Bửu Nghiêm 
với Sư Phụ Đồng Trí - con 
là một minh chứng rõ ràng 
cho lời cảm thán ấy và cũng 
là một gia tài quý để lại cho 
hàng con cháu chúng thừa 
hưởng cũng như giữ gìn 
phát huy thêm sáng đẹp! 

Năm 16 tuổi, Sư Phụ 
con theo Sư Ông lên mảnh 
đất Gia Lai hành đạo. Thầy 
trò chia ngọt sẻ bùi, vượt 
qua bao gian lao khó nhọc 
những năm tháng ban sơ 
nơi cao nguyên xứ lạ. Con 
vẫn nhớ như in những bữa 
cơm thường nhật, với cái 
khiếu hài hước cộng với cái 
duyên kể chuyện hấp dẫn, 
Sư Phụ hay chậm rãi ngồi kể 
lại những kỉ niệm dưới mái 
Chùa Bửu Minh xa xưa đầy 
thú vị, mỗi câu chuyện đâu 
đó thấp thoáng bóng hình 
Sư ông trong đó. Những câu 

chuyện đó, chúng 
con say mê thích 
thú bởi nó như chất 
liệu ngọt lành, nuôi 
dưỡng tâm hồn con 
những ngày tuổi thơ bên 
Thầy. Giờ lớn rồi lại càng 
thèm được ăn cơm bên 
Thầy, nghe Thầy kể chuyện 
như xưa nhưng có còn được 
vậy nữa đâu.

Con nhớ khi đó, Sư 
Phụ mặc dù là Trưởng Ban 
Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Kon 
Tum với công đức và đạo 
hạnh người người mến mộ 
nhưng vì kính Sư Ông mà 
từ chối việc đề cử tấn phong 
lên hàng giáo phẩm Hoà 
Thượng. Cho đến hôm nay 
khi về dự lễ tang Sư Ông, 
chư tôn đức Tăng Ni vẫn 
còn nhắc: “ Thầy Đồng Trí 
có hiếu, thương Ông Ngài 
Từ Hương lắm”. Chúng con 
thầm hiểu rằng, Sư Phụ con 
là đệ tử đầu tiên được giáo 
dưỡng và trưởng thành từ 
trái tim khối óc của Sư Ông. 
Vì vậy mà Thầy trò thương 
nhau lắm! Với những cái 
thành tựu trên bước đường 
tu học và phụng sự đạo pháp, 
Sư Phụ con phần nào cũng 
trở thành niềm vinh dự của 

Sư Ông nhưng 
tiếc rằng Sư Phụ 
con về Phật sớm.

Còn nhắc tới 
Sư Ông thì tình 
thương, lòng từ 
mẫn của Sư Ông 
quá đỗi to lớn! Sư 
Phụ con mất sớm, 

biết con bơ vơ, mỗi khi có 
dịp gặp Sư Ông liền an ủi, 
động viên ít đồng cho con 
đi học.  Khi ba và bà nội của 
con mất, mặc dù đã ngoài 
80 tuổi cao sức yếu nhưng 
Sư Ông vẫn lên tận nhà con.
Ôi! tình thương Sư Ông vô 
cùng tận. Huynh Đ.C kể: 
“ Sư Ông thương ông Ngài 
Đồng Trí lắm! Tui biết vì có 
lần trong hạ tui về đây an cư, 
có dịp thị giả Ông, Ông đem 
đĩa phim đám tang ông Ngài 
Đồng Trí nói tui mở lên, 
Ông cháu ngồi coi mà tui 
nhớ lúc đó ông Ngài Đồng 
Trí tịch cũng gần chục năm 
rồi...” nói tới đó thôi tự nhiên 
mắt con cay nhòe rưng rưng 
lòng thổn thức.

 Về dự tang Sư Ông, 
chúng con phúc duyên may 
mắn nhận được tấm hình kỉ 
niệm Sư Phụ bên Sư Ông. 
Tấm hình nhỏ trắng đen 
nhưng lại sáng lên ở đó cái 
tình Thầy trò vô cùng lớn 
đẹp khiến chúng con dâng 
lên lòng ngưỡng mộ và xen 
lẫn cả cảm xúc vinh dự tự 
hào vì được làm con cháu 
của gia đình tâm linh Bửu 
Nghiêm. 

Thương Sư Ông và Sư 
Phụ lắm, con xin mãi trọng 
ơn Người!

Gia Tài
Để lại

Thích Vạn Bình
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Bước vào Tịnh Xá Linh Quang
Từ đây theo Ánh Đạo Vàng thiêng liêng

Về nương Chi Hội cửa thiền
Nhật Sanh cầu pháp cần chuyên tu hành

Xây chùa tên tự Vạn An
Bửu Minh trụ xứ hoa đăng truyền thừa

Bửu Nghiêm đuốc sáng nắng mưa
Đặc ủy Tăng Sự bóng Sư ra vào

Trụ trì Bửu Thắng chốn cao
Hoằng dương đạo pháp dạt dào diệu âm

Bửu Nghiêm Viện Chủ thâm trầm
Trùng tu kiến thiết già lam huy hoàng

Uy nghiêm hóa độ, đăng đàn
Môn đồ pháp tử hàng hàng tịnh tu

Tuệ đăng tỏa sáng cõi mù
Trợ duyên khai kiến các chùa huyện xa

Từ Quang, Linh Bửu khai hoa
Văn Thù, Bửu Pháp hợp hòa kệ chuông

Bửu Lâm tiếp nối Khánh Hưng
Bửu Minh khai mở Hóc Môn ơn Thầy…

Chín Ba trụ thế tròn đầy
Nhẹ nhàng quãy dép về Tây nhiệm mầu

Năm Ba hạ lạp thâm sâu
Thiền môn lưu ảnh

Nhịp cầu sáng gương
Nhịp chân qua cõi vô thường

Hoa sen vươn tỏa Từ Hương vĩnh hằng
Đại ngàn sáng Phật Pháp Tăng

Phương trời Tịnh Độ trong ngần biệt duyên!

Tâm Không - Vĩnh Hữu

Hoa sen
vươn toả đạo đời

(Thành tâm kính dâng giác linh Cố Hòa thượng Thích Từ Hương)

Diễn dịch tuần hoàn có đến không 
Trần gian tàng chứa dấu chim không

Một đời sóng sánh đi vào đích 
Trọn kiếp ung dung bước chỗ không 

Đại địa cùng thiên hà dẫu có 
Nhân sinh với tất cả đều không 

Bao hàm sinh diệt chung nguyên lý 
Thầy đã về Diệu Hữu Chân Không 

Chân Không Diệu Hữu hằng tri 
Thời gian hành giả dưới Ngôi Bồ Đề 

Không gian tỏa ngát tình quê 
TỪ Bi HƯƠNG Đức đề huề hạnh tu 

Sự đời việc đạo công phu 
Biết đem nghĩa sống đáp nhu cầu liền 

Bây giờ Người đã châu viên 
Giác Linh hội tụ giữa Miền LẠC BANG!

Diệu hữu chân không
Kính viếng Giác Linh Ngài THÍCH TỪ HƯƠNG

Nhà thơ Như Phong
Cư sĩ Phật tử Quảng Hương - Dương Hồng Xuân

Pleiku, 18/4/2021 (07/3/Tân Sửu) 

Hoà Thượng cùng Chư Tôn Đức trong Giới đàn Cam Lồ 2015
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Mái chùa từ buổi vui tình Phật

Xả báo thân chia tay lại đời 

Cơm rau cho qua ngày đoạn tháng 

Vào ra ba cõi mặc vui chơi. 

Sửa pháp mất rồi,lòng con đói mãi

Thiền phòng vắng vẻ,trượng thất bụi mờ 

Biết tìm đâu hình bóng từ hoà 

Đã hướng dẫn con đi vào đạo.

Đất nước như lai, ông dạo chơi muôn thuở, 

Vào nhà từ phụ ,ông an nghỉ ngàn thu.

Có hay chăng một đàn con dại,

Đang ngẩn ngơ giữa chốn phồn hoa. 

Thích Đức Chánh

Bái vọng ân sư đức cao vời vợi

Chốn Bửu Minh một thời trụ xứ  

Biển trà xanh tỏa ngát hương từ 

Mỗi bước chân đi hoằng dương hóa độ

Miền cao nguyên ngưỡng mộ tri ân

Dòng thế sự mây trần chuyển hướng

Bửu Nghiêm Đường năm,tháng vắng Tăng Thân

Ngài tiếp nhận truyền đăng tục diệm

Năm Ba năm sứ nhiệm viên thành

Nhiếp hóa độ sanh hướng về giác ngộ

Luôn hoài vọng nối dòng thiền tổ

Mãi lưu truyền pháp ngữ khai tâm:

"Tụng kinh phải đâu để thành Phật

nhưng muốn thành quả Giác Chân Như

không thể rời hành trì kinh tụng".

Huấn thị xưa mãi còn âm hưởng

Bậc chân tu hậu thế noi gương

Bổng phút chốc vô thường đã đến 

Ngài chống gậy quảy dép về tây

Để tứ chúng từ đây kính tiếc

Nếp vàng y muôn thuở khó mờ

Xin cúi lạy trước áng thờ long vị

Với lòng thành tha thiết nguyện cầu

Giác linh ngài an nhiên tự tại

Chống tích trượng vượt ngoài ba cõi

Vận thần thông lên chín phẩm sen vàng

Xả báo thân hồi quy bản thể

Thoát Ta Bà trực chỉ Tây Phương

Đệ tử con phước bạc vận ương

Nguyện đầu thành nhất tâm đảnh lễ.

Tưởng NiệmÂn Sư

Phật tử: Hồng Thái - hiệu Chánh Niệm
14/03/Tân Sửu -2021 

    Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tam Thế - Bửu Nghiêm Đường Thượng, thượng Nhật hạ Sanh
tự Từ Hương, hiệu Chánh Nhơn đại lão Hòa Thượng thùy từ chứng giám.

Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Gia Lai
vấn an sức khoẻ Hoà Thượng nhân ngày 20/11

THƯƠNG KÍNH
Sư Ông
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Tu nhân nhiều kiếp, nhiều đời
Hiện thân vào giữa cuộc đời độ sanh

Hương Từ tỏa án mây lành
Tuyên dương pháp vũ, thắm nhuần khắp nơi

Từ Bi lưu dấu muôn đời
Ân triêm công đức , người người khắc ghi.

Khóc Thầy lệ thấm bờ mi
Đất trời sông núi , sầu bi tiển Thầy.

Pleiku phố thị còn đây
Tông Môn Pháp Phái , nhớ thầy khôn nguôi

Thầy đi , môn đệ chơi vơi
Niềm thương khắc khoải, đầy vơi tất lòng.

Thuyền Từ về bến thong dong
Tâm hương một nén, kính dâng lên Thầy!

Thích Nữ Minh Kiểu
Tuần thứ hai  20/3/Tân Sửu

Dâng Hương
Cúng Thầy

THIỀN MÔN Thiền lâm từ nay vắng bóng
Bước chân thạc đức xa mờ…
Ôi! Ngài đã đi rồi…

Dù biết rằng đời là vô thường, 
sanh lão bệnh tử là quy luật của 
dòng sinh hóa. Nhưng nghe 

ngài thâu thần thị tịch. Trong lòng con trỗi 
dậy một nỗi niềm nhớ thương kính tiếc một 
vị thầy hiền từ khả kính. Đạo cũng như đời 
thảy đều ngưỡng mộ.

Ngài là rường cột, là chỗ dựa vững chắc 
của phật tử trên cao nguyên nầy nói chung 
và ở tỉnh nhà nói riêng. Mà từ nay về sau, 
Phật giáo Gia Lai không còn thấy những 
bước chân của ngài nữa, không còn nghe 
giọng nói từ hòa và trầm tĩnh của một vị 
Tăng Già lãnh đạo bản lĩnh, dấn thân phụng 
sự Phật Pháp.

Tuy bóng dáng và tiếng nói không còn 
nghe thấy, nhưng âm vang và hình ảnh của 
ngài vẫn còn để lại mãi mãi đến mai sau. Vì 
sự nghiệp hoằng hóa và công hạnh tu hành 
của ngài là một tấm gương sáng cho hậu 
học noi theo. Một hình ảnh Tăng Già biểu 
hiện đúng nghĩa Giới, Định, Tuệ trong ngôi 
vị chúng trung tôn, là bậc lương đống trong 
ngôi nhà Phật Pháp.

Con xin đê đầu sám hối ngài, cho con 
ghi chép lại một vài hành trạng của ngài, 
trong sự hoằng hóa Phật đạo ở tỉnh nhà. 
Như để ghi nhớ lại những đạo tình, những 
sự giáo huấn của một bậc thầy mô phạm mà 
con đã có duyên lành tham bái học hỏi.

KHÔNG CẦU DANH LỢI

Con có duyên lành được gặp ngài và 
nghe ngài chỉ dạy bắt đầu từ năm 1973. Vì 
khi đó con học trường Bồ Đề Bửu Nghiêm 
( Nay là trường THCS Trưng Vương đường 
Hai Bà Trưng).

Vào năm 1974 khi Hòa Thượng Trí Thủ 
từ Sài Gòn ra chứng minh lễ đúc chuông và 
đặt đá xây dựng chùa Bửu Nghiêm, con cũng 
có duyên được chứng kiến (Trước năm 1975 
khuông viên chùa Bửu Nghiêm và Trường 
Bồ Đề rất rộng lớn. Phía đông giáp đường 
Lý Thái Tổ, Phía tây giáp đường Trần Quốc 
Toản, Phìa bắc Giáp đường Hai Bà Trưng, 
Phía nam giáp đường Duy Tân).

Năm 1975 miền Nam được giải phóng. 
Sau năm 1975 nơi Hòa Thượng Trí Thủ 
đặt đá xây dựng, công trình xây dựng nửa 
chừng chưa hoàn tất, thì Nhà Nước quản lí, 
từ nền móng đó họ tiếp tục xây lên thành 
sở Thương Nghiệp và bây giờ xây dựng lại 
thành Cục Thuế tỉnh Gia Lai. 

Năm 1975 Bổn Sư con viên tịch, thế 
sự muôn chiều đổi thay, cuộc sống con có 
những lúc thăng trầm, như cánh bèo trôi 
dạt. Nhưng duyên lành con vẫn hầu cận bên 
ngài, được nghe ngài giáo huấn từ việc đời 
cho đến việc đạo, cho đến ngày ngài về cõi 
Phật.

Bây giờ, cầm bút tưởng nhớ lại những 
hình ảnh và hành trạng của ngài, một bậc 
thầy tôn kính. Mà não bộ con hiện ra như 
một cuốn phim quay chậm. Con xin điểm ra 
những sự chính yếu mẫu mực như ánh đèn 
soi sáng trong đêm mờ, cho người bộ hành 
nhìn thấy phương hướng mà đi đến.

 Một chuyện đặc biệt mà con không thể 
quên, đó là sau khi giải phóng năm 1975, 
phường Yên Đỗ và phường Diên Hồng lúc 
này có tên gọi chung là phường 12, vì dân cư 
còn thưa thớt. Con ở trên Yên Đỗ còn ngài ở 
chùa Bửu Nghiêm phường Diên Hồng.
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Một buổi tối, UBND phường kêu gọi 
một cuộc họp. Sau khi nói lí do và giới thiệu 
họp bàn các tiết mục khác. Một cán bộ giới 
thiệu ngài và nói ngài có công cách mạng. Vì 
hồi năm 1972 ngài trụ trì chủa Bửu Minh, 
ngôi chùa ở biển hồ trà gần núi rừng, nay là 
xã Nghĩa Hưng huyện Chư Pãh.

Trong lúc chiến tranh hai miền Nam 
Bắc. Giữa lúc loạn lạc, ngài đã cho bộ đội 
miền Bắc xin vào trú ẩn trong chùa, để qua 
lúc hiểm nguy. Sau năm 1975, miền Nam đã 
hoàn toàn giải phóng. Để nhớ lại công ơn 
của Ngài, những người bộ đội khi đó, sau 
này là cán bộ tiếp quản thị xã Pleiku, họ 
nhắc lại và ca ngợi ngài, họ gọi ngài là đồng 
chí Thích Từ Hương. Nhưng ngài đã đính 
chính lại: “Tôi làm việc đó vì tôi là một Tăng 
Sĩ trong đạo Phật, tôi làm vì lòng từ bi cứu tế 
của đạo Phật, chứ không phải để trông chờ 
sự khen thưởng”.

LÒNG TỪ BÌNH ĐẲNG
Một lần con lên chùa Bửu Nghiêm, gặp 

lúc trời mưa gió lạnh, gần trưa ngài bảo con 
ở lại ăn trưa. Ngài nói cô đạo hữu phụ bếp 
tráng bánh xèo. Cô làm xong dọn lên thầy 
trò cùng ăn. Dưới chân ngài, một con chó 
ở ngoài mưa vào, lông ướt rét run. Ngài lấy 
bánh xèo trong đĩa cho nó một miếng, ngài 
cười nói với con:“ Cho con chó này một 
miếng, vậy chứ nó mừng lắm, nó được ăn 
ngon, nó sẽ đi khoe với con chó khác là tao 
được ở trong chùa, được thầy cho ăn đó”.
Con cũng mỉm cười và dạ.

Mới nghe qua có vẻ hơi trào phúng và 
hài hước, nhưng con nghĩ với từ tâm của 
ngài và trí tuệ tĩnh thức, con chó không phải 
lúc nào cũng là chó. 

Một câu chuyện khác, hồi năm 1982, 
con đi hộ niệm cầu siêu với ngài, trên chiếc 
xe Honda 50 cũ kĩ từ thời trước năm 1975 
còn lại, ngài chở con đi ra cúng một nhà đạo 
hữu ở gần cuối đường Lý Thái Tổ, hướng đi 
ra Biển Hồ. Nhà họ đơn chiếc và nghèo khó, 

chủ nhà là một người đàn ông 70 tuổi, bị 
bệnh gì không rõ, hai bên thái dương bị lõm 
sâu vào lộ rõ hộp sọ, con nhìn cũng hơi ngạc 
nhiên.

Ngài nói với con :“Sao đau ốm quá vậy? 
Không có uống thuốc gì sao, không biết có 
qua được không?”.

Nhà nghèo, nên chỗ thờ cúng cũng bày 
biện đơn sơ. Vợ ông mất vừa đúng giáp 
năm, con ông đi đâu không thấy, vật thực 
cúng đã dọn sẵn lên đó rồi, ông bị bệnh ngồi 
đó. Cúng nhưng không có trai chủ, chỉ có 
hai thầy trò thôi. Tuy vậy, ngài vẫn trang ng-
hiêm y áo và định tâm chú nguyện.

Chung quanh nhà che bằng tôn đã mục, 
có chỗ rỉ sét quá, nền nhà xi măng lộp bộp 
bể ra lòi lớp sỏi đá. Cúng xong, con trải 
chiếu trên nền nhà và bưng dọn đồ cúng đặt 
xuống tờ giấy báo trải trên chiếu, hai thầy 
trò ăn cơm rồi về.

Ấn tượng câu chuyện cho con nhớ lâu, 
là hình ảnh ông già quá ốm, và đạo tình của 
ngài đối với ông ta.

TAM BẢO THƯỜNG TRỤ PHÂN MINH

Thời gian năm 2007-2008, sau khi hoàn 
thành tượng Phật Di Đà lộ thiên trước sân 
chùa Bửu Nghiêm. Con nghe ngài kể lại, có 
người giới thiệu với ngài một người thợ điêu 
khắc từ Kon Tum xuống sữa chữa tượng Bồ 
Tát Quan Âm, ai đã làm trước đó bỏ dở nửa 
chừng. Ngài gọi anh ta xuống sửa, ban đầu 
anh ta đồng ý với giá hai triệu đồng, nhưng 
khi làm xong anh ta đòi trả bốn triệu đồng. 
Ngài nói :“ Tôi là người tu hành, không có 
cãi cọ. Hồi trước anh nói lấy tiền hai triệu, 
bây giờ anh nói bốn triệu, tôi vẫn trả đủ cho 
anh, nhưng anh phải chịu trách nhiệm đó 
nghe không?”.

Chịu trách nhiệm này với ai?...

Luật nhân quả, Già Lam Hộ Pháp, 
Thường Trụ Tam Bảo.

Một lời nói trong thinh lặng nhẹ nhàng, 
nhưng cũng cho thấy ngài quan tâm và xem 
trọng của Đàn Na Tín Thí nặng như thế nào?

Phong nghi trầm tĩnh, im lặng của ngài. 
Nói những điều cần phải nói, làm những 
việc cần phải làm, thể hiện sự trầm tĩnh, im 
lặng bao giờ cũng vậy không thay đổi.

Đạo phong oai đức của bậc chân tu, mà 
giờ đây con kính nhớ tưởng niệm đến ngài, 
có viết bao nhiêu giấy mực cũng chỉ là rơm 
rác bên ngoài. Kính bạch Giác Linh chân 
nhân Hòa Thượng!Con xin kính dâng lên 

ngài tấm lòng sâu lắng của một người học 
trò bàng hoàng hoài niệm một vị thầy tôn 
kính trưởng thượng, đạo đức từ hòa chân 
thật. Mà từ nay về sau con không còn được 
nghe và không được thấy nữa. Con kính xin 
Hòa Thượng chứng minh từ bi lượng thứ.

Pleiku mây trời ảm đạm

Tiễn đưa bóng hạc về Tây

Hoài niệm thiền môn lương đống

Mai sau còn có những ai?

PT Chánh Niệm
19/03/Tân Sửu 2021

Hoà Thượng chiêm bái Phật tích Ấn Độ
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Tụng kinh không 
phải để thành Phật, nhưng 
muốn thành Phật không thể 
không tụng kinh”.

Lời khai thị của Hòa 
Thượng viện chủ chùa Bửu 
Nghiêm đã lâu rồi nhưng 
con vẫn còn mãi nhớ .Nói về 
sự nghiệp hoằng hóa Phật 
pháp của ngài trên Gia Lai 
nầy,từ trước đến nay Hòa 
Thượng là một trong những 
bậc tòng lâm tôn túc của xứ 
đất đỏ Cao Nguyên .

Con xin tóm tắt sơ lược 
một vài hành trạng của ngài, 
biểu hiện đức tánh trầm 
tĩnh, từ bi sâu lắng, đúc kết 
tồn đọng trong cuộc đời của 
một bậc chân tu khả kính.

Theo giòng thời gian từ 
năm 1975 đến năm 1985, 
thời kỳ khó khổ, ăn cơm 
trộn thêm khoai sắn.

Con đi theo ngài thực 
hiện các nghi thức tang lễ, 
khi trong gia đình ai đó, có 
người thân qua đời.Có một 

lần đi đưa tang từ nhà đến 
nghĩa trang, khách viếng và 
họ hàng thân thích ngồi trên 
những chiếc ô tô sang trọng. 
Không hiểu như thế nào, họ 
mời ngài ngồi trên chiếc xe 
Lambro ba bánh ọp ẹp cũ 
kỷ, cùng với bác tài xế, chiếc 
xe chạy cà giật cà lụi. Gương 
mặt ngài vẫn điềm nhiên im 
lặng hướng tâm tĩnh niệm, 
mà không có biểu hiện gì 
khác.

Theo lời một vị thầy kể 
lại, có lần trong một đám 
tang, người nhà nhờ ngài 
viết lá triệu cho người chết, 
ngài viết xong, có người 
hàng xóm chê bai chỉ trích. 
Ông ta người Việt gốc Hoa, 
bản tính kiêu kỳ, bất chấp 
trước mặt mình là ai, ông 
nói với ngài: -“Thầy viết sai 
rồi, không phải viết kiểu đó”. 

Trước đám đông mọi 
người, ngài vẫn trầm tĩnh 
trả lời: -“Tôi chỉ chuyên về 
kinh Phật, nếu bác thấy sai 
thì xin viết lại”.

Chuyên về kinh Phật 
– Lời xác quyết thật sự của 
một bậc chân tu. Phật pháp 
từ xưa chư Tổ đã từng dạy: 
-Thân người khó được, Phật 
pháp khó nghe ,Thánh tăng 
khó gặp.

Có duyên lành học hỏi 
một vị thầy chân tu thật là 
điều hy hữu.

Hồi năm 1981 con có 
duyên ở gần thầy G.Tuệ vị 
đệ tử thượng túc của ngài 
.Thầy G.Tuệ chuyên tu Thiền 
.Ngài lo ngại con lầm tưởng 
thấy thầy ít tụng kinh mà 
sanh tâm lười biếng .Nên 
ngài dạy phải chuyên cần 
đọc tụng kinh điển, nhân đó 
có lời khai thị: -“Tụng kinh 
không phải để thành Phật, 
nhưng muốn thành Phật 
không thể không tụng kinh”. 

Tụng kinh không phải 
để thành Phật – Hiện nay, 
cũng có những người tụng 
kinh mà không hiểu kinh, 
không thâm nhập được ý 
chỉ lời Phật dạy trong kinh.
Tụng kinh theo phong trào 
,tụng kinh để người khác 
biết mình tu ,tụng kinh hay 
và tụng giỏi ,tụng để tính số 
lượng tụng được bao nhiêu 
bộ.Những kiểu tụng kinh 
như trên, không thật sự 
đúng nghĩa thọ trì,không 
theo quy luật chốn Thiền 
môn  chư Tổ ,chư Tôn đức 
đã từng chỉ dạy. Dù có tụng 
kinh suốt đời với những 
đặc tính như trên thì cũng 

không đem lại lợi lạc gì 
nhiều.

Hồi nhỏ (năm 1972) 
khi còn trọ học tại 
chùa Bình An ở Bình 
Định, tận mắt con 
nhìn thấy một ông Từ 
già gần sáu mươi tuổi .Lúc 
đó vào khoảng mười giờ 
đêm, ngoài trời tối và mưa, 
chùa miền quê không có 
điện chỉ thắp đèn dầu .Tụng 
xong kinh Kim Cương ông 
đi ra ngoài như đang tìm 
cái gì đó, bỗng thấy chú tiểu 
trên tay cầm chiếc áo mưa, 
ông liền vung tay tát chú 
Tiểu một tát gần chúi đầu. 
Chú Tiểu khóc và thưa: -“vì 
đêm tối nên không biết, lỡ 
lấy nhầm”.

Ngẫm lại chuyện xưa, 
con cảm nhận lời dạy của 
ngài rất sâu xa và cũng rất 
chân thực.

Tụng kinh không phải 
để thành Phật, muốn thành 
Phật không thể không tụng 
kinh.

Tụng kinh như ôn lại 
lời Phật dạy, để thẩm thấu 
được ý chỉ trong kinh điển, 
để chuyển hóa tâm thức, để 
soi rọi lại lỗi lầm của chính 
mình.Thì lời dạy của ngài 
là tiếng chuông tĩnh thức, 
là lời vàng ngọc đáng ghi 
đáng nhớ cho những hành 

giả xem việc tụng kinh là 
phương pháp hành trì trên 
con đường tu tập.

Một lần pháp thoại tại 
Tổ đình Từ Hiếu, Thiền sư 
Nhất Hạnh cũng đã từng chỉ 
dạy: -“Tụng kinh Bát Nhã 
mà không hiểu thì tụng vô 
ích”.

Những lời khuyến hóa 
của những bậc chân tu đều 
không ngoài ý chỉ Phật Pháp.
Tụng kinh để tính bộ, tính 
số lượng, xem đó như thành 
quả của sự tu trì, tụng kinh 
như vậy, càng tụng nguy cơ 
phiền nảo càng tăng .Tụng 
kinh không thật sự thẩm 
thấu lời Phật dạy mà cầu cho 
thân tâm được an lạc là điều 
không thể. Tạng thức chúng 
ta như một bình chứa nước, 
nguyên chấc của nó là trong 
sạch.Nhưng chúng ta mê 
lầm đã cho vào đó những 
độc tố, ô nhiễm .Tụng kinh, 
tọa thiền, niệm Phật chỉ là 
làm một công việc thanh 

lọc trở lại cho trong sạch 
như bản chấc của nó vốn có. 
Nếu chấp chặc vào công phu 
để nẫy sinh những cái tôi, 
ta.Thì vô tình chúng ta cho 
thêm vào trong tàng thức 
những độc khí càng tai hại 
thêm.

Thẩm thấu lời Phật dạy, 
soi rọi lại nơi tâm mình 
nghiệp cấu nào nặng nhất 
để đối trị. Đó cũng là ý chỉ 
-“Muốn thành Phật không 
thể không tụng kinh”.

Con xin kính ghi lại lời 
dạy của ngài, kính thành 
cảm niệm sự nhắc nhở của 
một bậc Tôn sư khả kính, 
mà trong hiện tại nầy để cầu 
học được một vị chân tu với 
tâm từ bi chân thật, thật sự 
là điều hy hữu.

Thiện tai đại trượng phu

Năng liễu thế vô thường

Khí tục thú nê hoàn 

Công đức nan tư nghì.

Hướng dẫn
Tụng kinhViệc

PT Chánh Niệm
Pleiku - Qúy Hạ 2016 
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Năm 2010 Thượng 
Tướng Bùi Văn 

Nam, Thứ trưởng Bộ Công 
an vào Gia Lai trao nhà tình 
nghĩa tại xã Ia Phí, huyện 
Chư Păh, tỉnh Gia Lai do Báo 
Công An và Công ty TNHH 
MTV Cao su Chư Păh tặng. 
Sau khi kết thúc Thượng 
Tướng và Đoàn Công tác có 
chương trình đi thăm một 
số danh lam thắng cảnh của 
Gia Lai. Chúng tôi hướng 
dẫn đoàn cùng đi thăm Biển 
Hồ nước, Biển Hồ trà, Chùa 
Phước Sơn, Chùa Minh 
Thành, Chùa Bửu Nghiêm. 
Lúc đó không hẹn trước, 
vì đây là chương trình phát 
sinh nên đoàn đến các chùa 
chỉ chụp hình hoặc thắp 
hương. Nhưng khi đến chùa 
Bửu Nghiêm sau khi vãng 
cảnh thì Hòa Thượng Từ 
Hương trụ trì kiêm trưởng 
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo 
tỉnh Gia Lai tiếp trà và nói 
chuyện thân mật. Thời gian 
tuy ngắn, nhưng những nội 
dung trao đổi rất ý nghĩa, 
cởi mở và thấm tình đạo vị... 
Thượng tướng có trao đổi 
với Hòa thượng trong sinh 
hoạt tôn giáo của Tỉnh nhà 
có những thuận lợi và khó 
khăn không? Hòa thượng 
ôn tồn trao đổi với Thượng 
tướng rất ngắn gọn, nhưng 
sau đó Thượng tướng và phu 
nhân cùng đoàn công tác rất 
cởi mở, hoan hỉ. Với ánh 

mắt từ bi, hỉ xả, Ngài đã nói 
chuyện rất tình cảm chân 
tình cùng đoàn công tác. Về 
thuận lợi thì có nhiều, khó 
khăn cũng có. Nhưng thuận 
lợi hoặc khó khăn là do nội 
tại của tổ chức đó. Giáo hội 
Tỉnh phải làm đúng theo tôn 
chỉ và mục đích của Giáo hội 
Trung ương và trong khuôn 
khổ của luật pháp quy định. 
Cái khó của một cơ sở thờ 
tự ở từng địa phương, hoặc 
của một đạo tràng nào đó 
là do sự khác biệt về nhận 
thức của cộng đồng, hoặc 
có sự hiểu nhầm nào đó, rồi 
kẻ xấu hoặc người không 
am hiểu lợi dụng tuyên 
truyền xuyên tạc bằng nhiều 
hình thức, những phương 
tiện thông tin không chính 

thống như: Tung tin nhảm, 
tung lên mạng xã hội... với 
những nội dung sai sự thật, 
gây rối làm mất trật tự an 
toàn xã hội.

Riêng đối với Phật giáo 
Gia Lai, trong toàn Tỉnh sinh 
hoạt từ các chùa, các tịnh 
thất, tu viện, các tổ chức tín 
đồ như các đạo tràng, các 
gia đình phật tử, các hoạt 
động từ thiện xã hội đều 
được chính quyền, các đoàn 
thể mặt trận đồng tình ủng 
hộ. Mọi hoạt động của tôn 
giáo có liên quan đến hành 
chính, Giáo hội đều trao đổi 
hoặc báo cáo với Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cùng cấp và Ban Tôn giáo 
của Tỉnh hoặc phòng Nội vụ 
huyện. Nếu có vấn đề gì còn 
ý kiến khác nhau thì phải 
trao đổi thấu tình đạt lý và 
có ý kiến thống nhất chung 
thì giáo hội Tỉnh mới triển 
khai thực hiện.

Nhờ đó mà, mặc dù 
Tỉnh có địa bàn rất rộng có 
diện tích lớn thứ 2 cả nước, 
sau Nghệ An, nhưng trong 
ba thập niên vừa qua hệ 
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thống Phật giáo trong Tỉnh 
phát triển rất nhanh.

Sau khi chia tay Đoàn rất 
vui. Trên đường về Thượng 
tướng và đoàn cứ nhắc mãi 
những nội dung trao đổi 
với Hòa Thượng và Thượng 
tướng nói với anh em: Nếu 
ai cũng hiểu và thực hiện 
như Hòa Thượng Trưởng 
ban Trị sự Phật giáo tỉnh 
Gia Lai thì chắc chắn xã hội 
sẽ an bình, đất nước phồn 
vinh, gia đình hạnh phúc.

Rời Chùa Bửu Nghiêm, 
đoàn công tác vẫn còn 
quyến luyến mãi với giọng 
nói trầm ấm, gương mặt từ 
bi, ánh mắt sáng ngời trí tuệ 
của bậc Tôn túc đã đưa con 
thuyền của giáo hội vượt 
qua mọi gian nan thử thách, 
để có những thành tựu rực 
rỡ như ngày hôm nay.

Với trọng trách là 
Trưởng ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo tỉnh Gia Lai suốt 
3 nhiệm kỳ. Từ năm 1998 
- 2012 và sau đó được suy 
cử là thành viên Hội đồng 
Chứng minh Trung ương - 
Chứng minh Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai. 
Ngài đã thành tựu được tâm 
nguyện đưa phật giáo tỉnh 
nhà phát triển toàn diện cả 
chiều sâu và chiều rộng.

Khác với những tỉnh có 
truyền thống phật giáo lâu 
đời như Bình Định, Thừa 
Thiên Huế... Gia Lai trước 
ngày Miền Nam hoàn toàn 
giải phóng cũng chỉ được 
một số chùa chủ yếu tập 
trung ở Thành phố Pleiku 
và Thị xã An Khê (Thị xã An 

khê trước giải phóng cũng 
thuộc tỉnh Bình Định). Sau 
giải phóng trải qua một thời 
gian dài Phật giáo chậm 
phát triển nhất là thời kỳ 
bao cấp. Và chỉ sau thời kỳ 
mở cửa (1986 - 1991) đến 
thập kỷ 90 khi đất nước 
chuyển sang nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN 
đất nước khởi sắc và Phật 
giáo Gia Lai cũng phát triển 
nhanh từ thời kỳ đó. Đặc 
biệt trong suốt nhiệm kỳ 
Hòa Thượng làm Trưởng 
ban trị sự từ 1998 – 2012 đã 
lãnh đạo mọi mặt hoạt động 
của Giáo hội từ cấp tỉnh đến 
cấp huyện, Thị xã và sau 
đó Hòa Thượng là Thành 
viên Hội đồng Chứng minh 
Trung ương, Chứng minh 
Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia 
Lai cho đến ngày viên tịch. 
Là thời kỳ Phật giáo tỉnh 
Gia Lai phát triển mạnh từ 
thành thị đến nông thôn và 
các vùng sâu vùng xa, vùng 
đặc biệt khó khăn.

Tôi có duyên lành đến 
chùa Bửu Nghiêm và được 
gặp Hòa Thượng từ những 
năm cuối thập kỷ 70. Thời 
đó cơ sở thờ tự của Chùa 
còn thô sơ. Sau đó mới bắt 
đầu xây dựng nhà Tăng, 
Chánh điện, Thiền đường, 
hội trường và nhà ăn... Có 
một điều rất đặc biệt Hòa 
Thượng luôn luôn có niềm 
tin vững chắc là: Xây chùa, 
đúc tượng, đổ chuông nếu 
nhất tâm cầu nguyện Chư 
Phật, Chư Bồ tát trong mười 
phương gia bị thì phật sự sẽ 
viên thành và thực tế chứng 

minh là khi xây dựng hoặc 
trùng tu chùa Ngài rất ung 
dung tự tại và luôn luôn tin 
tưởng với sự thành tâm cầu 
nguyện của Tăng, Ni, Phật 
tử chắc chắn phật sự sẽ “Sở 
nguyện tòng lâm, Sở cầu như 
ý”. Trong một lần có duyên 
sự, Tôi và Thượng Tọa Giác 
Tâm ghé thăm chùa và vấn 
an sức khỏe Hòa Thượng 
lúc đó ngài có kế hoạch 
trùng tu Chùa Bửu Nghiêm, 
trong câu chuyện Thượng 
Tọa Giác tâm hỏi ngài bao 
giờ khởi công trùng tu xây 
dựng chánh điện mới và 
hội trường, ngài cho biết chỉ 
trong thời gian ngắn nữa và 
ngài đã định ngày. Thượng 
tọa Giác Tâm hỏi tổng kinh 
phí xây dựng, ngài cho biết 
khoảng 350 triệu đồng. Ngài 
nói luôn mới chuẩn bị được 
80 triệu (chưa được ¼ trong 
tổng số kinh phí xây dựng). 
Nhưng sau đó công trình 
vẫn hoàn thành theo tiến 
độ. Mỗi lần ra thăm chùa 
Thượng Tọa Giác Tâm, Tôi 
thấy Thượng tọa cũng có 
cách xây dựng giống Bổn Sư 
là Hòa Thượng từ Hương 
dù có chậm tiến độ một số 
ít nhưng phật sự cũng vẫn 
“Sở nguyện tòng lâm, Sở cầu 
như ý”.

Sư cô Tịnh Tâm xây 
dựng chùa Phước Sơn thỉnh 
Hòa Thượng chứng minh 
đặt đá, nhưng sau đó không 
có kinh phí để tiếp tục xin 
ngài chỉ huấn. Ngài dạy cứ 
chịu khó tụng kinh nhất tâm 
cầu phật, Bồ tát trong mười 
phương gia bị ắt sẽ thành 

Lễ Phật Đản thập niên 80 tại Chùa Bửu Nghiêm
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tựu như ý nguyện. Đúng 
như lời ngài chỉ dạy sau đó 
chẳng bao lâu phật sự cũng 
hoàn thành viên mãn. 

Trong việc hướng dẫn, 
chỉ dạy 4 chúng tu học và 
thực hành phật sự. Đối với 
Ni Giới trong việc kiến thiết 
mới hoặc trùng tu nơi thờ 
tự, ngài chú tâm hỗ trợ về 
mặt hành chính và các quy 
trình xây dựng đối với các 
chùa thuộc Ni Giới. Ngài 
đã thường dạy các Thượng 
tọa, Đại đức ở văn phòng 
giáo hội mà tôi được nghe 
là Ni Giới có nhiều hạn chế 
trong việc tiếp xúc với xã hội 
đặc biệt là các cơ quan hành 
chính. Do đó phải tạo mọi 
điều kiện về thủ tục hành 
chính trong việc xây dựng, 
trùng tu các chùa, tịnh thất, 
tịnh xá... Trong thực tế giới 
nữ phát tâm xuất gia ít hơn 
nam giới, trong lúc đó tỷ 
lệ dân số thì nữ nhiều hơn 
nam ( khoản 51%). Do đó 
mà phải tạo điều kiện để các 
chùa Ni có điều kiện phát 
triển để hướng dẫn tu học 
nhiều hơn cho phật tử nữ. 
Nên khi một chùa hoặc tịnh 
xá khởi công xây dựng Ngài 
rất hoan hỷ và tạo mọi điều 
kiện để các Ni Cô, Sư Cô 
hoàn thành được sở nguyện. 
Vì thế mà so với các tỉnh 
lân cận Ni Giới Gia Lai phát 
triển nhanh hơn về cơ sở thờ 
tự tu học cũng như tổ chức. 
Ni sư trưởng, phân ban Ni 
giới tỉnh Gia Lai thường nói 
có khó khăn, hoặc gặp ng-

hịch cảnh gì cứ xin Ôn (Hòa 
Thượng) Bửu Nghiêm chỉ 
dạy thì sẽ: Từ không ra có, 
Từ khó hóa dễ. Từ ở đây còn 
là chữ đầu Pháp hiệu của 
Ngài; mọi sự lo lắng đều tiêu 
tan. Ngài thường khuyên cứ 
tinh tấn niệm Phật, Bồ tát 
trong mười phương gia bị và 
hành kỳ tụng kinh sớm tối 
thì mọi phật sự cũng sẽ hoàn 
thành viên mãn.

Do đó mà Ni Giới Gia 
Lai dù xuất gia tu học ở đâu, 
cầu pháp của Hòa Thượng 
nào hoặc sư Bà nào đều xem 
ngài là Y Chỉ Sư trên con 
đường tu học.

Ngài là hiện thân của 
“An Lạc Hạnh” lúc nào tâm 
của Ngài cũng An nhiên tự 
tại và luôn luôn nở nụ cười 
từ bi, hỷ xả trong sinh hoạt 
hàng ngày cũng như lúc gặp 
nghịch cảnh. 

Nếu hàng đệ tử xuất gia 
hoặc tại gia có sơ suất gì 
ngài cũng ôn tồn nhỏ nhẹ 
dạy bảo, bình đẳng đối xử 
với mọi người.

Ngài luôn luôn an trú 
trong tĩnh giác. Ngài rất tận 
tâm dạy dỗ đệ tử và môn đồ 
pháp quyến để sách tấn trên 
con đường tu học. Cũng từ 
đó Tổ đình Bửu Nghiêm 
đã có nhiều thế hệ tăng ni 
trưởng thành và có nhiều 
vị đã và đang đảm nhận các 
chức sắc trong Ban trị sự 
Giáo hội Phật giáo các cấp 
ở tỉnh Gia Lai và các tỉnh 
khác. Đúng như 2 câu thơ 
của Phật Hoàng Trần Nhân 

Tông. 
“Ngàn sông có nước ngàn 

trăng hiện,
Muôn dặm không mây 

muôn dặm trời”
Nghĩa là: Nước sông 

trong ngần không gợn sóng 
thì trăng mới xuất hiện lòng 
ta thanh thản, phiền não 
lắng xuống giác tánh hiển lộ.

Suốt cuộc đời hành đạo 
của Ngài, là một bài học lớn 
cho môn đồ pháp quyến, 
tăng ni phật tử và hàng hậu 
thế noi theo hành trì bồ tát 
hạnh: Tự giác, giác tha, giác 
hạnh viên mãn.

Một buổi chiều buồn 
bao trùm trên phố núi, tiếng 
chuông chùa Bửu Nghiêm 
chầm chậm ngàn xa tiễn đưa 
Hòa Thượng ( quảy hài) về 
Tây để lại hàng đệ tử chúng 
con niềm tiếc thương vô 
hạn. Một Bổn Sư, Tôn Sư 
suốt đời chăm lo giáo hóa 
hàng tứ chúng: Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di 
và tất cả chúng sanh. Ngài 
đã rải lòng “Từ” khắp mọi 
nơi để hóa độ và “Hương” 
giải thoát, giải thoát tri kiến 
của Ngài làm cho thân tâm 
tứ chúng thanh tịnh sáng soi 
phật Tánh trên con đường tu 
học.

Nam mô Lâm Tế chánh 
tôn húy thượng Nhật hạ 
Sanh tự Từ Hương hiệu 
Chánh Nhơn trưởng lão 
Hòa thượng thùy từ chứng 
minh.

Nhuận Hải
Tiến sĩ Khoa học Kinh tế

Tôi là đệ tử út của Thầy. Ở đời, Tôi cũng 
là con út trong gia đình có bốn người con. 
Người ta hay nói “ May út nhờ, rủi út chịu”. 
Tôi ở với ba mẹ đến năm mười ba tuổi sau 
đó xuất gia đầu Phật vào năm 2001, đến với 
Thầy một cách rất là tự nhiên.

Tôi có một người sư huynh là bà con 
cũng là đệ tử của Thầy, xuất gia trước Tôi 5 
năm. Trong một lần về thăm nhà huynh ấy 
rủ tôi ra chùa nơi thành phố học hè. Nghe 
vậy tôi rất thích và đồng ý đi theo. Nói là đi 
học hè ở chùa, nhưng tôi không có học văn 
hóa. Hàng ngày tôi cũng tụng Mông sơn thí 
thực, thỉnh chuông như một chú điệu, sau 3 
tháng, Thầy gọi tôi lên hỏi: con có muốn ở 
đây luôn với thầy không? Tôi gật đầu đồng 
ý một cách tự nhiên và chính thức ở Chùa 
luôn từ đó.

Thưở ấy,Thầy tôi rất nghiêm và ít nói, và 
càng hiếm khi cười. Dù thầy nghiêm, nhưng 
chúng tôi vẫn cảm nhận được sự thương 
mến nơi Thầy. Thầy có la rầy, nhắc nhở mỗi 
lần các đệ tử sai, nhưng đúng thời, đúng lúc 
trên tinh thần bao dung, thương yêu đệ tử.

Tôi đọc trong Kinh điển, hiếm khi gặp 
hình tượng Đức Phật cười, Ngài chỉ vài lần “ 
mỉm nụ nhiệm mầu”, Cho nên mỗi khi Ngài 
cười lớn, là cả một “đại sự nhân duyên”. Cái 
cười ấy phóng ra muôn vàn ánh quang minh 
vốn là một thứ ngôn ngữ, một cách truyền 
thông chân lý Ngài đã chứng cho các vị Bồ 
tát cao cấp. Đối với kẻ phàm tục chúng ta, nụ 
cười của Phật bởi thế trở thành một cái gì hết 
sức huyền bí, vô cùng quyến rũ. Một nụ cười 
vừa rất hồn nhiên, vừa sáng ngời trí giác. 

Ở thế gian nụ cười biểu trưng cho nhiều 
cảm xúc. Thường thì nụ cười biểu trưng cho 
niềm vui hạnh phúc, đôi khi nụ cười xuất 
hiện để che giấu khổ đau hoặc nụ cười xề 
xòa cho qua chuyện, hoặc là nụ cười đầy 
nham hiểm thâm sâu…   

Trong nhà Phật nụ cười được khả mến 
nhất nụ cười hàm tiếu. Đó là nụ cười có được 
từ bên trong, đã không còn tham lam, ích kỉ, 

tranh giành, 
hơn thua, đẹp 
xấu, nhân ngã 
vượt qua các 
đối đãi nhị 
nguyên, nụ 
cười thể hiện 
sự an lạc nội 
tâm định tĩnh. 

Thầy tôi, 
sau khi làm 
Ông giáo làng, 
Thầy xuất gia năm hai tám tuổi. 

Trong sáu mươi bốn năm hành đạo, gieo 
duyên giáo hóa nhiều nơi, từng trụ trì, xây 
dựng qua nhiều ngôi chùa từ Bình Định đến 
Gia Lai. Từng lãnh đạo Phật giáo Gia Lai với 
ngôi vị Trưởng Ban Trị sự tỉnh, trên mười 
lăm năm qua ba nhiệm kì, từng là Đại biểu 
Hội Đồng Nhân Dân tỉnh, Ủy viên Mặt trận 
tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiều Huân chương 
vì Sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc của chủ 
tịch nước trao tặng, Bằng tuyên dương công 
đức của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, nhưng có lẽ chức vụ cao nhất 
của Thầy trong Tôi là ông Thầy Tu chân 
thật giản dị và huân chương sáng giá nhất là 
huân chương từ bi, trong sáng, khiêm cung, 
an hòa.

Tôi ở với thầy nay cũng 20 năm, thường 
người ta ở đời có gia tài để lại cho con, có sự 
nghiệp lưu truyền hậu thế. Nhưng đối với 
tôi nụ cười của Thầy là pháp bảo vô giá nhất. 
Vì nó đã vượt qua tầm thường của thế gian, 
vượt qua khen chê, hỉ nộ, ái ố, vượt qua được 
mất, thành bại. Đơn giản thôi, đó là nụ cười 
hiện hậu, gần gũi, thanh cao và an tịnh. Xin 
cảm ơn cuộc đời, cho tôi cảm nhận được nụ 
cười mầu nhiệm của Thầy. Chắc chắn rằng 
nụ cười ấy, là nụ sen thơm đã nở trong cõi 
đời phù hư này.

Con còn rong ruỗi tâm tư
Thầy ngồi cười giữa Phù hư nhân tình

Tấm lòng rạng ánh quang minh
Nụ sen tinh khiết an bình thế gian.     

Nụ Cười Chất tiên

Thích Quang Hướng
28/06/2020 
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Trần gian rụng chiếc lá 
Sao thầy vội đi qua 

Hay là Tây Phương gọi 
Thầy từ giã Ta Bà 

Chữ Thầy chưa kịp ghép 
Vần điệu còn chông chênh 

Mà gió lùa nghiêng ngã 
Nên trần thế không bền 

Phương trượng giờ vắng bóng 
Hơi ấm tỏa mênh mông 
Con về trong hiu quạnh 
Cửa khép vội , nao lòng 

Bửu Nghiêm người từ giã
Bửu Minh vội đi qua 

Quan Âm lòng nặng trĩu 
Nương hơi thở vào ra 

Chỗ người ngồi còn đó 
Lời người dạy còn đây 

Con về gom vội lại 
Thì không thấy bóng thầy 

Mai này trong trần thế 
Cuộc sống quá nhiễu nhương 

Con quay về nương tựa
Chợt nhớ vắng tình thương 

Thầy không màng thế sự 
Đi qua giữa thực hư 

Chân tâm luôn gìn giữ 
Vị tha với nhân từ 

Chắp tay con khấn nguyện 
Tinh tấn chốn cửa thiền 
Luôn giữ tâm tĩnh lặng 
Tu tập bớt ưu phiền .

Giác Phương - Phan Thiết 
Viết, 28/04/2021

KÍNH DÂNG GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG 
THÍCH TỪ HƯƠNG

Hình Hoà Thượng năm 65 tuổi

Tứ hữu Bàn Thành quê hương phát tích
Bình Định Mỹ Phong khí chất địa linh

Hài nhi NGUYỄN MẠNH TRỪNG nhiêu ích
Buổi xuân hồng em bé nọ sơ sinh ….

Xã Mỹ An – Cụ Tiêm trông con phấn khích
Từng bước chân sơ học trường làng
Đức mẫu từ chơn chất : Nhật Cang
Nâng đỡ bé chăm ngoan học tập .

Duyên với Bụt –Người xuất gia tu  học
Cậy đức Thầy Phổ Ứng – Linh Quang

Kịp đến lúc, về rốn nhau ngạch đất
Nương Bổn Sư cầu pháp : NHƯ CẦU .

Đã quyết tâm vượt thoát khổ đau
Tu học dưới mái chùa gia giáo
Đạo lý Phật bội phần uyên áo

Biểu hiện mình pháp khí minh châu .

Tâm đã phát – Bồ đề tâm mở đạo
Chí độ đời - am cốc tịnh tu

Chùa Vạn An – Vĩnh An  khai tạo
Nguyện bền lòng kinh kệ công phu.

Vì Phật sự , lên Cao Nguyên truyền giáo
Chùa BỬU MINH nhậm chức trụ trì
Kịp đến lúc Bửu Nghiêm hoằng đạo

Thầy một lòng khai giáo Từ Bi …

Giới Đàn lớn Tổ Đình Long Khánh
Ngài Đường Đầu PHÚC HỘ - TỪ QUANG

Giới thể Tỳ Kheo thọ pháp viên toàn
Sứ giả Như Lai tròn xinh vành vạnh …

Khi Tăng Sự- lúc trụ trì – Viện chủ
Bốn năm ròng Phật sự đa đoan
Đây chùa tháp tinh hoa hội tụ

Ngôi BỬU NGHIÊM phạm vũ huy hoàng 

Từ thuở trẻ SA DI cần mẫn
Đại giới đàn luật thọ Tỳ Kheo

Công đức lớn xứng ngôi Thượng Tọa
Vinh danh tôn Hòa thượng tinh nghiêm .

Tròn một đời bạch tịnh -  tịnh thanh
Thầy đạo tuyên nghiêm trì giới luật
Chín mươi ba năm nghìn công đức
Người nhẹ nhàng từ bỏ huyễn thân.

Rõ Tây Phương thế giới thật gần
Chính ngay giữa nhân gian thường trụ

Ngày mùng bảy tháng ba Tân Sửu
Quảy dép về Tịnh Quốc Thánh Thân ….

Pháp thể
MINH CHÂU

HẠNH PHƯƠNG - PD TÂM HƯƠNG
18.3.Tân Sửu - Phật lịch 2564

Thành kính tưởng niệm Đức TRƯỞNG LÃO 
Thượng TỪ  hạ HƯƠNG
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Chắp tay đếm vội sao trời

Một vì tinh tú đổi ngôi ngân hà

Giữa bầu vũ trụ bao la

Bóng Thầy in giữa thiên hà lung linh

Ô kìa sinh tử, tử sinh

Tùng đôi cánh khép ảnh hình mong manh

Giật mình câu chuyện “Tam sanh”

Chưa nguôi cố sự tàn canh giả từ.

Sao đổi ngôi

Thích Thông Đạt

Hoà Thượng chiêm bái Phật tích Ấn Độ

Thầy về một cõi tịch nhiên

Pleiku tứ chúng buồn riêng ngập lòng

Chín mươi ba, cõi bụi hồng

Năm ba đạo hạ tỏa vầng Từ Hương.

Đời người là cuộc lên đường

Hành trang Phật Pháp bốn phương hoằng truyền

Tâm từ bi, bậc chân thiền

Đèn truyền Giáo hội sáng miền Gia Lai.

Thầy từ một thuở sơ khai

Xương minh đạo pháp tương lai vùng nghèo

Bóng người Thác Chín Tầng reo

Nước Xung Khoeng đổ trong veo ngày nào

Gậy thiền tuổi hạc non cao 

Hàm Rồng dạo gót tiêu dao Biển Hồ

Đồng Xanh mõi mắt trông chờ

Thầy về gieo hạt nắng thơ lên đồi

Bửu Nghiêm đá cũ ghi lời

Chư Đăng Xa lửa sáng ngời nghìn năm.

…Thầy về một cõi xa xăm

Trần gian thoảng ánh sao băng qua trời

Pháp thân trùm khắp muôn nơi

Hóa thân Thầy ánh trăng ngời đêm thâu.

Một vì sao băng

Tỳ kheo Ni Tịnh Quang

(Kính dâng Giác linh Trưởng lão Hoà thượng Viện chủ chùa Bửu Nghiêm - Gia Lai)

Ni Sư Tịnh Quang (đệ tử Sư Bà Diệu Không, chùa Hồng Đức - Huế, hiện Ni Sư ở Hoa Kỳ)



68 69

TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH TỪ HƯƠNG Thơm Ngát Hương Từ

Từ nhãn biến thập phương, xứ xứ đồng quy 
chơn bửu pháp,

Hương nhiếp vô biên độ, du du vạn loại tấn 
nghiêm đồ.

Chúng con cung kính nghe rằng:

"Sanh nhi bất sanh, như Thế Tôn song lâm 
thị tịch,

Diệt nhi phi diệt, như Đạt Mạ chích lý Tây 
quy".

Kính bạch Giác linh Hoà thượng tôn sư!

Thế là người đã quảy gót về Tây thật rồi ư?

Trời đất bi thương cảnh giã từ,

Để lại cháu con niềm luyến tiếc,

Mong thầy nhẹ bước cõi Vô Dư.

Ô hô!

Thuyền ai vừa dong bến,

Hạc vàng sải cánh bay,

Một hồi chuông vừa dứt,

Vĩnh biệt người sáng nay.

Hỡi ôi!

Thế là gần mười thập kỷ người hiện diện nơi 
đây,

Mượn xác phàm làm căn nhà tạm ở,

Một bậc chân nhân hiện thân trong cõi thế,

Một vị Thích Tử mô phạm giữa hồng trần,

Vang danh khắp chốn xa gần,

Lẫy lừng trong ngoài đều biết.

Giờ này trước khi giã biệt,

Chúng con kính cẩn cúi đầu,

Dâng lên người đôi lời vụng dại mấy câu,

Ngưỡng mong người từ bi chiếu chứng!

Kính bạch Hoà thượng tôn sư!

Nhớ lại Giác linh xưa!

Đất Mỹ Phong người giáng thế,

Miền Bình Định ngài xuất trần,

Sinh ra trong gia đình bao đời truyền thống 

CUNG VĂN KÍNH TIỄN CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG 
thượng TỪ hạ HƯƠNG 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH TW GHPGVN,
CHỨNG MINH BTS GHPGVN TỈNH GIA LAI, 

NGUYÊN UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN, 
NGUYÊN TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH GIA LAI, 

VIỆN CHỦ CHÙA BỬU NGHIÊM TP. PLEIKU TÂN VIÊN TỊCH.

Nho Phật tương lân,

Dòng họ, tổ tiên nổi tiếng nhiều người hiền 
đức.

Vốn dĩ duyên lành nhiều kiếp,

Cho nên thuở nhỏ ngài thường theo mẹ đến 
chùa,

Nhìn thấy sự đời được mất hơn thua,

Ngài nhàm chán liền phát tâm học đạo.

Thế rồi một hôm ngài quyết chí ra đi tìm 
thầy thọ giáo,

Duyên lành đưa người đến trước sân Đỗng 
quy y.

Kể từ đây,

Sáng tối người thường nhiếp thọ tỳ-ny,

Đêm ngày ngài luôn trau dồi phương đẳng,

Công phu miệt mài chẳng khi nào vắng,

Lao công cần mẫn không lúc biếng lười.

Do vậy,

Ngài được sự yêu kính của mọi người,

Quý mến của thầy tổ.

Mặc dù trải qua bao khó khăn gian khổ,

Ngài vẫn vững chí không sờn.

Bao lần đứng trước thử thách gian truân,

Ngài vẫn không lùi bước.

Và rồi như nhân duyên định trước,

Đưa người về trùng kiến phạm vũ Bửu 
Nghiêm,

Tiếng kinh cầu từ đó vang lên trên mảnh đất 
đỏ hằng đêm,

Với lời cảnh tỉnh mong người đời hãy mau 
mau trở về bến giác.

Ngần ấy thời gian đổi thay nhưng lòng người 
vẫn không sai khác, 

Ngài vẫn nhiệt tâm, vẫn tha thiết với quê 
hương xứ sở như ngày nào,

Vẫn chăm lo đời sống tăng chúng từng manh 
áo, từng cọng rau,

Vẫn dắt dìu tinh thần bà con Phật tử từng lời 
ăn, từng tiếng nói.

Vậy nên, khi đất nước chủ trương chia Kon 
Tum - Gia Lai thành hai vùng đất mới,

Ngài được sự tín nhiệm của Giáo hội và 
quần chúng suy tôn ngôi Trưởng Ban trị sự 
tỉnh nhà,

Phật giáo Gia Lai từ đó phát triển vang xa,

Tứ chúng khắp nơi quy về hội tụ.

Ngài từng kinh qua vô số chức vụ,

Lại được cung thỉnh vào hàng tôn chứng, 
giới sư,

Uy nghiêm, đức độ, hiền từ,

Tự tại, ung dung, ngay thẳng.

Ngài bên ngoài hiện tướng lão nông tăng 
nhỏ nhắn,

Bên trong ẩn tâm bực đại sĩ xuất phàm.

Quả thật!

Đấng mô phạm sơn môn,

Ngôi côn bằng hải chúng.

Nhưng biết làm sao khi:

Chuột ngày đêm sáu thời luôn cắn,

Gió vô thường sáng tối lăm le,

Chiếc thân tứ đại ê chề,

Cỗ xe ngũ uẩn rã rợi.

Đã đến lúc cụ tùng rũ cội,

Và tới hồi lão hạc quy tây.

Ô hô!

Một chiều mặt nhựt lung lay,

Mấy hôm trăng mờ ảm đạm.

Phản vọng quy chơn, sáng nay người tìm về 
bỉ ngạn,

Thức tâm đạt bổn, khi ấy ngài tiến đắc bồ đề,
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Kiến bảo địa, vĩnh xuất nê lê,

Thị Phật xứ, cao đăng pháp sở.

Ôi thôi!

Thuyền từ từ nay không còn dong biển khổ,

Xe pháp phút ấy chẳng thể diễn pháp trần,

Lão mai hiu hắt ngoài sân,

Bóng nguyệt lu mờ cửa tịnh.

Gậy vàng, bát y cô quạnh,

Kim kinh, kệ ngọc đìu hiu,

Sông núi dậy tiếng khóc kêu,

Đất trời rền vang sấm chớp.

Than ôi!

Lò hương chiên đàn vừa đốt,

Mùi thơm lan toả gần xa,

Dưới chiếu cỏ bốn chúng thành kính thiết tha,

Trên bảo toạ thiền ông uy nguy cảm cách.

Kính bạch Giác linh Hoà thượng:

Bao phen Ta Bà người hiện thân lữ khách,

Giờ này Cực Lạc ngài rõ tướng tiên ông,

Thử phàm tâm trực chỉ thánh tâm,

Tùng uế độ nhi vi tịnh độ.

Ngưỡng duy đức Hoà thượng:

Bất vi Ta bà lao khổ,

Xả nguyện độ sanh,

Bởi lẽ:

Phật bất ly tâm,

Chí ư đại đạo.

Phật bất ly tâm vị nhất thiết chúng sanh tất 
năng hoá độ,

Chí ư đại đạo tức giai tận pháp giới tổng thị 
bồ đề.

Do thế,

Mong người giữ vững lời thề,

Ta bà chẳng bỏ.

Dẫu biết ngũ trược ác khó,

Ngưỡng duy tôn giả đoái thương,

Nơi Cực Lạc liên phương,

Phóng hào quang hoá độ.

Giờ này khể thủ,

Cung vọng bái dâng,

Tào Khê chén ngọc ân cần,

Hương Tích bát vàng lễ lạy.

Đôi lời vụng dại,

Giác giả xa trông,

Đệ tử một lòng,

Thành tâm bái hiến. 

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập 
Tam Thế Bửu Nghiêm Đường Thượng Huý 
thượng Nhựt hạ Sanh tự Từ Hương hiệu 
Chánh Nhơn Đại Lão Hoà Thượng Tân 
Viên Tịch Thuỳ Từ Chiếu Chứng.

Vô Tự Tăng Nhân

Thích Đồng Thuận

Khể thủ vạn quy. 

1.( Đại lão Hòa thượng: THÍCH THIỆN DUYÊN )
- Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Trung ương GHPGVN
- Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN
- Nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Trung ương GHPGVN
- Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam
Viện chủ Chùa Đạo Nguyên - TP. Tam Kỳ.

2. ( Đại lão Hòa thượng: THÍCH TỪ HƯƠNG )
- Thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương GHPGVN
- Nguyên Uỷ viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN
- Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai
- Viện chủ Chùa Bửu Nghiêm - TP. Pleiku.
Cùng viên tịch vào sáng ngày 18/4/2021

Than ôi !
Cây đại thụ từ nay ngã xuống

Bóng thiền tăng, đức tướng uy nghiêm
Từ nay trong chốn rừng thiền

Người về đất Phật, an nhiên mãn phần.
Để từ đó biển trần sáng mãi
Đến rồi đi, tự tại thong dong
Ngàn thu khép lại bụi hồng

Trả về tứ đại, non sông đẹp ngời.
Thế rồi:

Trời Gia Lai, nghẹn lời thương tiếc
Đất Tam Kỳ, thắm thiết bao la

Người đã đến - cõi ta bà
Nay về đất Tổ, nở hoa đạo tình.

Còn nơi đó, dáng hình khả ái
Chốn tòng lâm vang mãi lời kinh

Gần thế kỷ - một hành trình
Đức tu phạm hạnh, đẹp tình nước non.

Thôi thì:
Trăm năm cõi thế rong chơi

Mượn thân giã huyễn vào nơi biển trần
Ra vào cõi tạm phù vân

Độ người thức tỉnh, tham sân...mê mờ.
Duyên đã mãn, người về đất mẹ
Trọn kiếp người - lặng lẽ quy tây

Còn đâu giây phút bên thầy
Còn đâu khoảnh khắc những ngày đã qua.

Thích Minh Tựu

Thích Đồng Thuận

18/4/2021

Thành kính bái biệt
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Ôn đi về phía trời xa

Bỏ con ở lại Ta Bà tiếc thương

Từ nay cách biệt âm dương

Nhớ lời Ôn dạy con đường từ bi.

Nhuận Trí

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

Kính bạch Giác Linh Hòa thượng !

Phân Ban Ni Giới tỉnh Gia Lai cùng tất 
cả Chư Ni Phật Tử các đạo tràng trong tỉnh 
chúng con cung kính chí thành đảnh lễ Giác 
linh Hòa thượng.

Nơi đây chúng con kính cẩn ghi lại đôi 
dòng cảm niệm đối với Bậc Thầy của Giáo 
Hội.

Hòa thượng là bậc Cao Tăng thạc đức, 
Thạch trụ tùng lâm, là ngọn hải đăng định 
hướng cho chư Tăng Ni Phật Giáo nói chung 
và Tăng Ni Phật Tử trong tỉnh Gia Lai nói 
riêng.

Theo dòng lịch sử, Hòa thượng là một 
trong những vị Cao Tăng đã đặt nền móng 
cho sự nghiệp hòa hợp, phát triển vững 
mạnh của Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Gia Lai 
từ ngày thành lập Giáo Hội cho đến ngày 
nay ( 1981 -2021)

Công người vun tưới tháng ngày

Để hoa Đạo pháp ngày ngày thêm tươi

Hòa thượng đã hiện hữu thế gian này 
vào những năm đầu của thế kỷ ( 1929 -2021).

Đã 93 năm trụ thế, gần sáu mươi năm 
tùy duyên hóa độ. Hòa thượng đã để lại cho 
Phật Giáo Việt Nam, Tăng Ni Phật Tử Việt 
Nam, Tăng Ni Phật Tử Gia Lai một tấm 
gương đạo hạnh uy nghiêm, Bậc mô phạm 
chốn Tòng lâm, Bậc Đống lương Giáo Hội, 
một Hiền Tăng từ hòa, hiện thân Bồ Tát.

Đối với Đạo Pháp – Dân Tộc Và Xã Hội, 
qua mọi chặng đường lịch sử khác nhau, Hòa 
thượng đã tùy duyên bất biến, bất biến tùy 
duyên, hành xử thiện xảo trên mọi phương 

diện để phục vụ nhân sinh. Gần sáu mươi 
năm hiến thân cho Đạo pháp, với hạnh 
nguyện của Bồ Tát, Hòa thượng đã không 
ngại gian nan, lập trường kiên định ,tự tại 
thong dong, Hòa thượng đã hoàn thành mọi 
công tác Phật sự của Giáo Hội và Xã hội yêu 
cầu.

Dù ở cương vị nào, mỗi cử chỉ khoan 
thai, mỗi ngôn từ bình dị, lòng từ ái bao 
dung ở Hòa thượng đều biểu hiện một sức 
sống nội tâm định tỉnh, giới đức uy nghiêm, 
khiến cho Tăng Ni Phật tử hữu duyên đều 
phát khởi tín tâm tu hành. Bằng thân giáo, 
khẩu giáo và ý giáo, Hòa thượng là bài học 
cho Tăng Ni Phật Tử hiện tại, cũng như cho 
đàn hậu học tương lai, tất cả nguyện theo 
gương Hòa thượng để tu tập và thừa hành 
Phật sự. 

Công viên quả mãn, vào lúc 2 giờ 30 
phút , rạng ngày 14 tháng 04 năm 2021 ( 
nhằm ngày mùng 07 tháng 03 năm Tân 
Sửu) Hòa thượng đã thâu thần thị tịch trong 
tiếng niệm Phật vang vọng của Tứ Chúng 
Tông môn.

Hữu hình hữu hoại lẽ thường

Hoa đàm dẫu rụng , mùi hương vẫn còn

Công lao ghi tạc nước non

Một đời vì đạo, dấu son sáng ngời

Nhận hay tin, Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam nói chung, Tăng Ni Phật Tử tỉnh Gia 
Lai cùng các tỉnh lân cận nói riêng, rất đổi 
ngậm ngùi kính tiếc. Quê hương Bình Định- 
Phù Mỹ- Mỹ Phong mất đi một người con 
ưu tú. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam mất đi 
một Giáo phẩm cột trụ Tăng Già. Tăng Ni 
Phật Tử, Tông Môn Pháp Phái mất đi một 

Mãi mãi tri ân
công hạnh của người

Tiễn Ôn!
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bậc Thầy khả kính.

 Từ đây, Hòa thượng không còn hiện 
hữu trên thế gian này nữa. luống nén những 
đau thương tình thường, Ban Trị Sự Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng 
Tăng Ni phật tử đã tổ chức tang lễ cho Hòa 
thượng thập phần viên mãn. Cung tiễn Hòa 
thượng trở về với thế giới Niết Bàn vô tung 
bất diệt, nhục thân của Hòa thượng đã về 
đất tổ an nghỉ nghìn thu. 

 Hàng Ni lưu Thích tử chúng con vẫn 
tin tưởng, dẫu cho thời gian có trôi qua, 
không gian có chuyển dịch, xong công đức 
đạo hạnh sáng ngời, giới đức trang nghiêm 
của Hòa thượng mãi mãi vẫn còn sống với 
thời gian vô cùng không gian vô tận, hằng 
hữu trong lòng mỗi Tăng Ni Phật Tử Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam, mỗi đệ tử Tông 

Môn Pháp Phái, trong lòng mỗi người con 
Phật xứ sở Tây Nguyên này.

Trưởng lão Hòa thượng một đời vui sống

Vì chúng sanh trọn vẹn nghĩa nhân sinh

Chín mươi ba năm hiện giữa Phàm tình

Sáu mươi năm hy sinh cho Đạo Pháp.

Phút tiễn biệt nghìn thu, đôi dòng mạo 
muội ghi tạc ân đức và hành trạng của Hòa 
thượng, toàn thể Ni chúng. chúng con thành 
tâm cung kính đãnh lễ Giác linh Hòa thượng 
thùy từ chứng giám.

Giờ phút đăng trình tây khứ, kính 
nguyện

Hòa thượng ngự liên đài Thượng Phẩm

Pháp thân an dưỡng ưu đàm tiêu dao.
Nam mô Từ Lâm tế chánh tông, tứ thập tam thế, pháp phái Nguyên Thiều, Bửu Nghiêm 

viện chủ Húy Thượng NHỰT hạ SANH , Tự  TỪ HƯƠNG , hiệu CHÁNH NHƠN 
Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh.

Phân Ban Ni Giới 
và Ni Chúng tỉnh Gia Lai

Pleiku, Ngày 05 Tháng 5 Năm 2021 

Tưởng Nhớ Thầy Thích Từ Hương

VỊ HÒA THƯỢNG TIÊU BIỂU VỀ ĐOÀN KẾT, HÒA HỢP, 
LUÔN GẮN LIỀN ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC.

Năm 1999,  tôi là 
Chủ tịch UBND 
huyện Chư Sê, 

đại biểu HĐND tỉnh, tôi 
có cơ duyên cùng anh Trần 
Quang Minh, nguyên PCT 
UBMT huyện Chư Sê, sau 
này là Ủy viên Thường trực 
UBMTTQ tỉnh Gia Lai, 
được gặp, tiếp kiến Thầy, 
Anh đã mất cách đây hơn 5 
năm. Thời kỳ đó, gặp Thầy là 
một việc rất khó khăn, một 
là, vì tổ chức chưa cho phép, 
còn có định kiến, dễ bị đánh 
giá về quan điểm, lập trường 
không vững vàng, thậm chí 
bị kiểm điểm; Hai là, mình 
chưa nghiên cứu tìm hiểu 
về các nghi thức, lễ giáo khi 
tiếp cận, tiếp xúc với Thầy, 
một vị cao tăng, chức sắc 
Phật giáo là Trưởng Ban Trị 
sự Phật Giáo tỉnh Gia Lai.

Nhờ Anh Trần Quang 
Minh, với tư cách là Trưởng 
Phòng Nghiệp vụ của Ban 
Tôn Giáo tỉnh kết nối, nên 
tôi mới tiếp kiến được Thầy. 
Từ những phút giây đầu 
tiên, Thầy đã hiền từ mời 
trà, ngồi tiếp chuyện rất 
thân mật, gần gũi như đón 
một người thân ở xa về, 
tôi rất cảm động và chia sẻ 
nhiều với Thầy về công tác 
Phật sự, về chăm lo đời sống 
tinh thần cho bà con Phật 
tử, được hiểu về các hệ phái, 
về tổ chức Ban Trị sự Phật 

giáo tỉnh, huyện… Thông 
qua đó, nhờ Thầy tư vấn về 
các hoạt động Phật sự tại địa 
phương theo đúng đường 
hướng Hiến chương của 
Giáo hội, đúng chủ trương, 
định hướng hoạt động của 
Tỉnh, nhằm phát huy tinh 
thần đoàn kết, hòa hợp, hộ 
quốc,  an dân. Tất cả vì đạo 
Pháp , dân tộc và Chủ nghĩa 
Xã hội.

 Năm 2001, mẹ tôi mất, 
tôi là Đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh Gia Lai cùng 
với Thầy.Vì mẹ tôi đã quy 
y Tam Bảo, nên gia đình 
tổ chức cúng Cầu siêu 49 
ngày cho Mẹ. Ở thời kỳ đó, 
là Đảng viên, là lãnh đạo 
huyện, muốn tổ chức lễ 
cúng Trai đàn Chẩn tế theo 
nghi thức Phật Giáo rất khó 
khăn, nên tôi phải báo cáo 
với Thường trực Tỉnh ủy 
cho phép được mời Thầy và 
nhiều vị cao tăng trong Ban 

Trị sự Giáo Hội Phật Giáo 
Tỉnh về chứng minh, cúng 
lễ. Thầy cũng là đại biểu 
HĐND tỉnh, là Trưởng Ban 
Trị sự Phật Giáo VN tinh 
Gia Lai, nên buổi lễ cung 
nghinh, đón tiếp Thầy của 
bà con Phật tử Chùa Quảng 
Phước, Xã Tân Bình, huyện 
Đăk Đoa diễn ra rất long 
trọng. Tại buổi lễ, Thầy đã 
thuyết giảng cho con cháu 
trong gia tộc và bà con phật 
tử lắng nghe về đạo hiếu, 
tình Mẫu tử, lấy tấm gương 
Đức Mục Kiền Liên báo 
hiếu Mẹ để dạy bảo, khuyên 
răn những người còn sống 
hôm nay cần học tập và thực 
hành báo hiếu, không chỉ 
trong bà con Phật tử mà cả 
cho những người theo đạo 
Thiên Chúa và những không 
theo đạo, chỉ thờ cúng tổ 
tiên. Từng lời thuyết giảng 
chậm rãi của Thầy trong 
không gian tĩnh lặng ,thiêng 
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liêng ấy đã khắc sâu, in đậm 
vào máu thịt của mọi người 
,làm cho buổi lễ thêm trang 
nghiêm và ý nghĩa vô cùng.

Thấy được ý nghĩa và 
niềm tin này, cơ duyên tôi 
được gặp gia đình Anh Rơ 
Lan Lâm, lúc đó là Phó Giám 
đốc Công An Tỉnh Gia Lai, 
Anh Nguyễn Xuân Thủy, 
nguyên Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Đại tá, Chỉ huy 
trưởng Ban Chỉ Huy Quân 
Sự huyện Chư Sê và Thầy 
An Như Hải, Phó Giáo sư, 
Tiến sỹ, Học Viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
khi về thăm huyện, tôi chủ 
động đặt vấn đề tổ chức Lễ 
Cầu siêu cho các Liệt sỹ tại 
Nghĩa trang Liệt Sỹ huyện, 
được các Anh vui mừng ủng 
hộ. Vì khi đó cấp tỉnh chưa 
tố chức, nên cũng khó khăn. 
Tôi lên vấn an, yết kiến Thầy 
và nhờ Thầy giúp đỡ ,hướng 
dẫn cho buổi lễ được tổ 
chức chu đáo, trang nghiêm 
và đúng qui định. Sau khi 
nghe tôi trình bày, lúc đầu 
Thầy cũng lưỡng lự, nhưng 
sau đó thầy đã hoan hỷ và 
có ý kiến để Thầy Thượng 

tọa Thích Hồng Châu ( nay 
là Hòa thượng) Trưởng ban 
Đại diện Phật Giáo huyện 
Chư Sê trụ trì Chùa Linh 
Quang,Thầy Đại đức Thích 
Quảng  Phước trụ trì chùa 
Mỹ Thạch phối hợp tổ chức, 
cung thỉnh quý Thầy ở các 
Chùa trong tỉnh quang lâm 
về tham dự Lễ. Lúc này, tôi là 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 
ủy, tôi đã báo cáo với tập thể 

Ban Thường vụ Huyện ủy, 
nhưng vẫn có ý kiến chưa 
tán thành, đề xuất phải báo 
cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, vì 
tỉnh chưa tổ chức cầu siêu ở 
Nghĩa Trang Liệt sỹ tỉnh bao 
giờ, nên tôi rất băn khoăn, 
sợ bị kiểm điểm. Một lần 
nữa tôi lại lên yết kiến Thầy, 
tôi đặt niềm tin gần như 
tuyệt đối vào Thầy, vì Thầy là 
Truởng Ban Trị sự Phật Giáo 
VN tỉnh, là Đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh. Thầy 
rất ôn tồn, chậm rãi nói : 
Tỉnh chưa tổ chức nhưng 
Trung ương, Nhà nước đã 
tổ chức ở Nghĩa Trang Liệt 
Sỹ Trường Sơn, ở Thành Cổ 
Quảng Tri, ở Sông Bến Hải 
rôì. Sau này tỉnh cũng sẽ tổ 

chức thôi. Lời Thầy nói đã  
tiếp thêm niềm tin, động 
lực và bản lĩnh cho tôi quyết 
tâm tổ chức Lễ cầu siêu Liệt 
sỹ tại Nghĩa trang huyện. Tôi 
đã về họp Ban Thường vụ 
Huyện ủy lại và truyền đạt 
ý kiến của Thầy trong cuộc 
họp. Như được tiếp thêm 
niềm tin tâm linh, hầu hết 
mọi người trong cuộc họp 
đều ủng hộ, Công An, Quân 
sự, UBND, UBMTTQ, Ban 
Tuyên giáo… đều tán thành. 
Chỉ có 1 đồng chí sợ bị kiểm 
điểm nên không đồng ý. 
Tôi nói ai không đồng ý thì 
không phải lên dự Lễ, còn đa 
số đã tán thành thì chúng ta 
tổ chức. 

Tôi truyền đạt lại lời của 
Thầy : Tỉnh chưa tổ chức thì 
sau này tỉnh cũng sẽ tổ chức, 
nếu bị kiểm điểm tôi xin 
nhận . Sau cuộc họp, tôi giao 
cho Đồng chí Chủ tịch Hội 
Cựu Chiến Binh cùng Bí thư 
Huyện Đoàn tổ chức thắp 
nến tri ân và đêm văn nghệ 
hát về đồng đội tại Nghĩa 
trang Liệt sỹ huyện vào đêm 
trước hôm tổ chức Lễ cầu 
siêu. Các đồng chí vô cùng 
phấn khởi, huy động trên 
500 đoàn viên thanh niên, 
hội viên hội Cựu Chiến binh 
về tổ chức Lễ rất chu đáo, 
trang nghiêm . Tôi rất vui 
mừng được cung nghinh, 
đón tiếp Thầy và các vị cao 
tăng đã hoan hỷ quang lâm 
về dự chứng minh, dự lễ. Các 
đồng chí trong Ban Thường 
vụ Huyện ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQ, các đoàn 
thể …tham dự đầy đủ với 
lòng thành tâm cung kính, 

nguyện cầu hương linh các 
Liệt sỹ được siêu thoát, phù 
hộ độ trì cho quốc thái, dân 
an, cho thế giới hòa bình, 
chúng sinh an lạc, kinh tế, xã 
hội huyện nhà phát triển, an 
ninh quốc phòng ổn định, 
giữ vững. 

Có lẽ những gì từ tâm 
và lòng thành kính biết 
ơn, hướng về các Liệt Sỹ 
đã hy sinh vì độc lập tự do 
của Tổ quốc đã được Chư 
Phật chứng giám, độ trì 
nên trước và sau đêm thắp 
nến tri ân, hát về đồng đội 
của Hội Cựu Chiến Binh 
huyện, của Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, và chiều ngày tổ 
chức Lễ cầu siêu, bỗng dưng 
Trời quang, mây tạnh. Mặc 
dù trước và sau thời gian 
đó mưa không ngớt ngày 
nào. Và cũng từ Lễ Cầu siêu 
này, hằng năm, khi Tỉnh tổ 
chức Lễ tiếp đón Các Liệt sỹ 
tình nguyện hy sinh ở Cam 
Pu Chia về nước,Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, UBMTTQ 
Tỉnh đều tổ chức Lễ Cầu 
siêu ở Nghĩa trang Liệt sỹ 
huyện Đức Cơ.  Khi tổ chức 
Lễ khánh thành”Tượng Đài 
Bác Hồ Với Các Dân Tộc Tây 
Nguyên” tại Quảng trường 
Đại Đoàn Kết Thành phố 
PleiKu, đêm trước đó,  Ủy 
ban Nhân dân tỉnh cũng tổ 
chức Lễ cúng theo Nghi thức 
Phật giáo rất trang nghiêm, 
long trọng. Và sau này dường 
như các Lễ nào có yếu tố tâm 
Linh đều có nghi thức Phật 
Giáo, được các lãnh đạo tỉnh 
đến dự. Các Bộ, Ngành về 
thăm tỉnh cũng dành thời 
gian đến thăm chùa, Thiền 

Viện, thăm Phật Đài. Các 
Nghĩa Trang Liệt sỹ, Bia di 
tích lịch sử được xây dựng 
khang trang, nhiều cơ sở 
được tổ chức Lễ cúng theo 
nghi thức Phật Giáo trước 
khi khánh thành.

Ngày nay, cứ đến Lễ, 
Tết, những ngày Lễ Vu Lan, 
Ngày Thương Binh Liệt sỹ 
27/7 và hằng tháng, cứ đến 
ngày Mồng một, ngày Rằm, 
Lãnh đạo UBND huyện Chư 
Sê, Phòng Lao động TBXH 
và đông đảo bà con Phật tử 
đều đến Nghĩa trang Liệt sỹ 
huyện thỉnh Chuông, dâng 
hương, dâng hoa Liệt sỹ. Tôi 
rất vui mừng vì các thế hệ 
cán bộ lãnh đạo huyện và 
các vị chức sắc, bà con Phật 
tử sau này đã tiếp tục phát 
huy và thực hiện nghĩa cử 
cao đẹp này, không còn khó 
khăn, trở ngại như trước.

Trong công tác Phật sự, 
có thể nói, cũng nhờ từ lần 
gặp gỡ tiếp kiến đầu tiên 
và trong công tác của mình 
,tôi đã có thêm dịp gần gũi 
với Thầy nhiều hơn, thường 
xuyên vấn an, yết kiến công 
việc Phật sự với Thầy, nhất 
là các vướng mắc, bất đồng 
giữa các hệ phái, nhân sự 
Ban Trị Sự Phật Giáo, các 
Ban Hộ Tự;  về xây dựng, 
trùng tu các Chùa; về tổ 
chức các Lễ Trọng của Phật 
Giáo, bổ nhiệm trụ trì … có 
nhiều ý kiến khác nhau, kể 
cả trong nội bộ và lãnh đạo 
huyện đều được Thầy hướng 
dẫn, giải thích chu đáo . 

Trân trọng ý kiến của 
Thầy, tôi cùng lãnh đạo 

huyện Chư Sê đã phối hợp 
với Ban Trị Sự Phật Giáo VN 
Tỉnh Gia Lai triển khai công 
tác Phật Sự ở địa phương 
rất hiệu quả, đúng đường 
hướng, Hiến chương của 
Giáo hội và Pháp luật của 
Nhà nước phù hợp với đặc 
điểm, tình hình địa phương, 
ngăn chặn kịp thời các âm 
mưu gây chia rẽ và không 
để các điểm nóng, lợi dụng 
vấn đề tôn giáo, dân tộc xảy 
ra. Những nhận thức chưa 
đúng của một số cán bộ cấp 
dưới và cơ sở đã được uốn 
nắn, chấn chỉnh kịp thời. 
Chức sắc làm chưa đúng 
đường hướng của Giáo hội 
và pháp luật cũng được Thầy 
phối hợp với lãnh đạo huyện 
nhắc nhở và hướng dẫn, 
yêu cầu khắc phục, nhờ đó 
các hoạt động Phật sự ở địa 
phương ngày càng tốt hơn. 
Cũng nhờ sự gieo duyên của 
Thầy, các thế hệ sau này đã 
thực hiện kế thừa, nối tiếp 
nhau xây dựng, phát triển 
đúng qui định, đã xóa bỏ 
mặc cảm, khoảng cách giữa 
cán bộ với các vị chức sắc. 
Nên chỉ trong khoảng thời 
gian ngắn ,Huyện Chư Sê từ 
chỉ có 1 cơ sở thờ tự ọp ẹp, 
nay đã có 9 cơ sở thờ tự xây 
dựng ngày càng khang trang 
( 5 Chùa, 4 Tịnh xá)  2 Tiến sỹ 
Phật học là Phó trưởng ban 
Trị Sự Phật Giáo VN tỉnh về 
trụ trì . Tương lai không lâu 
,các xã, kể cả vùng sâu vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số sẽ có nơi thờ tự, có 
Trụ trì hướng dẫn để phối 
hợp với địa phương chăm lo 
đời sống vật chất, hướng dẫn 
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sản xuất, phát triển kinh tế 
xã hôị và chăm lo đời sống 
tinh thần, tâm linh cho đồng 
bào; hướng dẫn tu học, hành 
nguyện hiếu hạnh, thực hiện 
tốt Năm điều Quy y, xóa bỏ 
các tập tục lạc hậu, góp phần 
ngăn chặn tà đạo, không để 
kẻ xấu lợi dụng đức tin để 
vận động, tập hợp gây chia 
rẽ, mất đoàn kết trong cộng 
đồng, vi phạm pháp luật.

Từ những kết quả công 
tác của mình, trong tôi như 
luôn có Thầy giúp đở, hướng 
dẫn. Tôi nhận thức được  
rằng, bất kỳ  công việc gì, 
hoàn cảnh nào, khi mình 
đã nỗ lực, cùng với sự trợ 
duyên của Thầy, đều tạo cho 
mình niềm tin, sức mạnh 
và bản lĩnh, phát huy được 
tinh thần đoàn kết, khơi 
dậy được sự năng động, trí 
tuệ và tính sáng tạo để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Thực 
hiện ý nguyện của Thầy, 
cùng với việc phát triển các 
cơ sở thờ tự, phải phối hợp 
chăm lo công tác từ thiện xã 
hội, nên các cơ quan, đơn vị 
trong và ngoài tỉnh như Hội 
Nạn nhân chất độc da cam/
dioxin, Hội Chữ thập đỏ, 
Hội Khuyến học, Hội Bảo 
trợ người tàn tật trẻ em tỉnh, 
trung tâm bảo trợ xã hội, các 
đơn vị từ thiện ở TPHCM, 
Hà Nội… đã phối hợp với 
các Thầy trụ trì các Chùa, 
Tịnh xá vận động nhiều 
tỷ đồng để hổ trợ người 
nghèo, nạn nhân nhiểm chất 
độc da cam/dioxin, trẻ em 

khuyết tật, người gặp khó 
khăn hoạn nạn, xây dựng 
cầu, cống, điện, nước sinh 
hoạt, hổ trợ học bổng, tặng 
quà các dip lễ tết… rất kịp 
thời, hiệu quả, ý nghĩa. Kết 
quả này đã từng bước khẳng 
định, Phật Giáo tỉnh Gia Lai 
nói chung, Huyện Chư Sê 
nói riêng đã góp phần nâng 
cao nhận thức và đời sống 
trong đồng bào các dân tộc, 
gắn liền với sự  phát triển 
kinh tế xã hội địa phương, 
an ninh chính trị ổn định, 
không còn là điểm nóng như 
những năm 2000. 

Khi nhận được tin Hòa 
thượng, vị Thầy đáng kính, 
vì tuổi cao, sức yếu đã viên 
tịch, dẫu rằng đã thuận 
duyên về với cõi Phật, nhưng 
lòng tôi không khỏi bàng 
hoàng và để lại trong tôi một 
sự đau thương vô hạn. Trong 
Sổ Tang tôi đã không cầm 
được nước mắt, tay run vì sự 
xúc động đã viết về Thầy : 

Vô cùng đau đớn và 
thương tiếc Thầy, Ngài Hòa 
Thượng Thích Từ Hương đã 
viên tịch! Ngài là một tấm 
gương sáng và thật sự tiêu 
biểu về tinh thần Đoàn kết, 
Hòa hợp, Trưởng dưỡng đạo 
tâm, Trang nghiêm Giáo 
hội, suốt cuộc đời phụng sự 
Đạo pháp, Dân tộc và Chủ 
nghĩa xã hội. Là Đại biểu 
HĐND tỉnh, Hòa Thượng 
đã có nhiều đóng góp cho 
sự nghiệp phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương. Hòa 
Thượng thu thần viên tịch 

đã để lại niềm tiếc thương 
vô hạn đối với Môn đồ Pháp 
quyến và Phật tử tỉnh nhà.  
Nguyện cầu Mười phương 
Chư Phật tiếp dẫn Giác linh 
Hòa Thượng về với cõi Phật 
và phù hộ độ trì cho nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh 
nói chung, bà con Phật tử 
nói riêng thân tâm an lạc, 
vô lượng cát tường, để xây 
dựng tỉnh Gia Lai ngày càng 
giàu mạnh như mong ước 
của Ngài. Kính tưởng niệm 
Ngài Hòa thượng Thích Từ 
Hương kính mến! 

Tưởng nhớ 49 ngày 
Thầy ra đi về với cõi Phật, 
tôi viết những dòng này xin 
Kính dâng lên Thầy, để tri ân 
công đức Thầy và khắc ghi 
những lời chỉ dạy của Thầy. 
Nhớ về ký ức, sự trợ duyên 
của Thầy, mà tôi đã vượt 
qua được những trở ngại, 
khó khăn nhất trong những 
năm công tác ở huyện Chư 
Sê, để có được sự phát triển 
như ngày hôm nay và đây 
cũng là tâm tình, là niềm tin 
xin gửi lại để thế hệ sau này 
thực hiện tốt hơn về nhiệm 
vụ phát triển Kinh tế xã hội, 
giữ vững ổn định an ninh 
chính trị cũng như phối hợp 
tốt hơn về công tác Phật sự 
của địa phương mà Thầy đã 
dày công vun đắp vì sự đoàn 
kết, hòa hợp cùng nhau thực 
hiện Đường hướng Đạo 
pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa 
xã hội.                                  

Th.S Nguyễn Dũng
Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Gia Lai, Nguyên Tỉnh ủy viên, 

Nguyên Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Chư Sê, 
Phó Trưởng ban Kinh tế NS HĐND tỉnh.

Kính Bạch Thầy! Từ ngày chúng 
con được bước chân vào cửa đạo, 
được làm đệ tử của Thầy cuộc đời 

chúng con như lật ra một trang sách mới. 
Thầy vừa đóng vai người cha nghiêm từ chỉ 
bảo chúng con từng lời ăn tiếng nói, từng 
cử chỉ đi đứng trong chốn thiền môn. Thầy 
còn là người mẹ hiền lo cho chúng con từng 
chiếc áo để mang, đôi dép để mặc. Chúng 
con nhìn thấy màu chiếc áo của Thầy đã 
sờn vai, màu áo nâu đã chuyển sang màu vải 
khô, nhưng mỗi mùa hạ Thầy đều chuẩn bị 
cho chúng con mấy xấp vải để may đồ. Con 
còn nhớ, Thầy hay mang đôi dép lào màu 
vàng đã nhuốm bạc theo tháng năm nhưng 
Ngày tết Thầy vẫn cho cho chúng con mỗi 
huynh đệ một đôi dép mới. Thầy dạy chúng 
con từ cách thức lễ Phật, chắp tay, cho đến 
những bài học đạo lý tin sâu nhân quả. Thầy 
tận tay chỉ chúng con biết cách thức đánh 
tiếng chuông, tiếng mõ với mong mỏi mỗi 
chúng con là mỗi Pháp khí của Phật giáo 
trong tương lai. 

Đầm ấm biết bao, khi mỗi ngày Thầy 
cùng Trò công phu kinh kệ sớm hôm. Thầy 
dạy người tu, công phu lúc gà gáy để cho 
mình tỉnh thức, còn thời tịnh độ buổi tối để 

hồi hướng an lành cho tín thí đã hộ trợ cho 
mình tu hành. Con nhớ ngày ấy chùa mình 
không phải đi chợ vào buổi sáng. Công phu 
xong, 5h sáng chúng điệu nấu một nồi cháo 
trắng. Buổi sáng của Thầy trò chỉ cháo trắng 
muối tiêu nhưng đậm đà hương vị an nhiên, 
giải thoát. Chùa lúc nào cũng có vườn rau 
thiên nhiên, sáng Thầy tưới phong lan, hoa 
kiểng, chúng con thì tưới rau và quét sân. 
Nhằm có thêm kinh tế để lo cho chùa Thầy 
còn trồng thêm cà phê và tiêu. Thầy trò 
cùng đạo hữu ghánh từng ghánh nước, từng 
thùng bánh dầu để chăm sóc cho cây. Với 
tinh thần của Ngài Đạo An: “ Đem Kinh ra 
ruộng” những lúc lao động Thầy trò dù lao 
nhọc nhưng Tâm an. Thời gian sau 1975, 
công nghệ in ấn còn hạn chế. 

Thầy tận tay chép những bản kinh Nhật 
tụng cho Phật tử đi chùa có kinh để đọc. Nét 
chữ thầy tròn, đẹp như tình thương yêu vời 
vợi Thầy dành cho chúng con. Hằng ngày, 
Thầy con tự tay đóng từng cuốn tập lớn, viết 
Chữ Hán bằng bút bi, cho chúng con dùng 
bút cọ đồ theo, từng nét chữ là từng giây 
phút quan tâm, hoài bão của Thầy giành cho 
chúng con. Mỗi mùa hạ Thầy dạy luật cho 
chúng con học, những bài học giúp chúng 
con khai mở tâm trí, nhưng bài học quý giá 
nhất chúng con được học là đạo Phong khả 
kính của Thầy. 

Thầy nói: Xứ cao nguyên nhân duyên 
chúng sanh ở đây phù hợp với Phương 
tiện nghi lễ. Ngày ngày, Thầy đi cúng lễ ở 
các tư gia Phật tử đều dẫn theo chúng con. 
Ví như người cha già hiền từ luôn dẫn dắt 
những người con thơ dại. Từng bước chân 
an nhiên của thầy làm cho mỗi nơi thầy đến 

Hoài niệm
Ân Sư
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đều là đạo tràng tu tập.

Thời gian Chùa Bửu Nghiêm xây dựng, 
với uy đức của Thầy lúc ấy có thể xây dựng 
chùa mình được đẹp hơn, điêu khắc tinh 
xảo hơn. Chúng con cũng từng thắc mắc 
sao kiến trúc chùa mình quá giản đơn, chưa 
ấn tượng Thầy ôn tồn nói: “Ngôi Chùa đẹp 
nhất là ngôi Chùa không mắc nợ”. Tinh thần 
cần kiệm, giản dị của Thầy là bài học quý 
giá cho chúng con trong việc kiến thiết, xây 
dựng cảnh Chùa. 

Còn nhớ khoảnh khắc, lúc Thầy làm 
trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh. Có một 
vị tăng đến xin kí giấy đi học, nhưng không 
biết hồ sơ thủ tục. Chúng con thấy Thầy đích 
thân cầm hồ sơ ấy đến các cơ quan để ký cho 
học tăng. Đó là cách làm việc bằng Đức độ 
của Thầy, Thật khả kính biết bao!

Thời gian như cỗ máy, kéo ban mai về 
với xế chiều. Chúng con mỗi người mỗi 
phương hành đạo, Thầy vẫn hàng ngày đọc 
niệm những lời Kinh đức Phật, vẫn đều đặn 
công phu bái sám. Những lúc Thầy lên điện 
Phật, chúng con nghe nơi Thầy tiếng tụng 
kinh kèo theo tiếng cảm ho. Chúng con tự 
hỗ thẹn với những lần biếng trễ của bản thân 
trong việc tu tập. Thầy hay dẫn đại chúng đi 
Kinh hành trong điện Phật, mỗi lần thầy đi 
có khi nhiễu 7 vòng quanh chánh điện, từng 
bước chân nhỏ an nhiên của Thầy làm chúng 
con hạnh phúc vô bờ! Vì còn đó , người cha 

hiền cho chúng con được nhờ ơn, còn đó 
bóng cây đại thụ để khi nắng gió chúng con 
về ngồi tựa bên gốc cây vững chãi. 

Năm Thầy 93 tuổi. Vẫn còn đó đôi mắt 
sáng ngời, vẫn còn đó nụ cười hiền hậu, 
chúng con còn nghe còn thấy được âm 
thanh dáng vẽ từ bi của Thầy. Thầy ơi! Nhìn 
thương lắm, mỗi khi Thầy ăn cơm, Thầy 
uống nước đầy năng lương bình an lắm, 
nhìn thầy treo chiếc áo, xếp cái mền. Thầy 
tưới cây, thì hoa lá được thấm nhuận tâm 
yêu thương của Thầy, Thầy cầm cái ly uống 
nước thì cái ly cũng đang hạnh phúc bởi sự 
bình an của Thầy. Chúng con hạnh phúc vì 
thầy thường xuyên đi thăm, động viên từng 
đệ tử, đệ tôn để khuyến tấn tu học, hoằng 
pháp.

Chúng con mong Thầy được an nhiên 
trường thọ, để chúng con được về nương 
bóng đại từ mãi mãi., nhưng than ôi! Thế sự vô 
thường, cuộc đời như bọt nước phù du. Vậy là 
thời gian không đợi nữa,Thầy cũng theo quy 
luật vô thường mà về Phật để lại cho nhân 
gian chuỗi ngày mưa buồn thảm thiết, lòng 
người kính thương vô hạn. Lạy thầy! Chúng 
con mong nhớ Thầy với dáng thiền oai nghi, 
phong thái thoát tục, cả một đời thương yêu 
đệ tử. Mong Thầy tiếp tục truyền năng lượng 
bình an tự tại cho chúng con vững tâm trên 
con đường phụng sự đạo pháp.

Quang Hướng

Trong tôi là núi là rừng

Là mây phiêu lãng chưa từng ngưng trôi

Trong tôi là suối là đồi

Là cây đại thụ nẩy chồi đơm bông

Chúng tôi đi như dòng sông

Không ai ngăn chặn ước mong theo mình

Chỉ mong giải quyết tử sinh

Chỉ mong đạo pháp xương minh cõi đời

Trong tôi

Thích Giác Tâm

Hoà Thượng chụp ảnh cùng Chư Tăng và Phật tử
trong khoá tu Bát Quan Trai của những năm thập niên 80
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Chú thích: 

- Ảnh trên Sư Phụ tôi Hoà thượng Thích Từ Hương kê vai đỡ kim quan Sư Ông tôi Hoà thượng 
Thích Đỗng Quang.

- Ảnh dưới ngày 07/03/ Tân Sửu - 2021 Sư Phụ tôi viên tịch, tôi đỡ kim quang Sư Phụ đi an 
táng.

Rồi một ngày kia....đệ tử tôi sẽ đỡ quan tài tôi....luân hồi bất tận. 

Vầng nhật nguyệt trên vai thầy tôi gánh

Luân chuyển nhịp nhàng thứ lớp đến tôi

Cứ như vậy....người thân không ở cạnh

Nghiệp theo ta suốt dòng chảy luân hồi.

Vầng Nhật Nguyệt

Thích Giác Tâm
Ngày 04/05/2021

Thương sư ông đêm trường không ngủ, 

Thương đàn con nhắn nhủ đủ điều, 

Cuộc đời suy thịnh bao nhiêu, 

Phải nên tinh tấn sớm chiều nhé con. 

 

Chùa Bửu Nghiêm đâu còn hình bóng, 

Dáng gầy gò đời sống thanh cao, 

Sớm hôm lui tới ra vào, 

Nhắc đàn hậu học việc nào cũng tu. 

Chín ba năm Tây Nguyên sương phủ, 

Giáo hóa người nhắn nhủ luyện tâm, 

Đạo pháp, Giáo hội nằm lòng, 

Mong sao đất nước non sông yên bình. 

Cuộc đời Ông bóng hình quen thuộc, 

Cách đứng đi, ăn nói buộc tâm, 

Cẩn ngôn, cẩn ý, lặng thầm, 

Một đời đạo hạnh... khai lầm tỏ mê. 

Nay chích lý về Tây an dưỡng, 

Chúng môn đồ lệ đẫm xót thương, 

Bửu Nghiêm vắng vẻ từ đường, 

Khuông viên sân trước, vườn sau vắng Ngài. 

Ngày hôm ấy, ai ai thương tiếc, 

Lệ tuôn trào tiễn biệt Người đi, 

Biết rằng sanh tử xá gì, 

Nhưng sao lòng dạ níu gì bước chân. 

Đàn thơ dại bâng khuâng thương cảm, 

Bởi không gian ảm đạm màu tang, 

Môn đệ chưa khỏi bàng hoàng, 

Dù rằng sang tử, chỉ toàn ảo danh. 

Nay Ngài đành Lạc bang an nghỉ, 

Con hồng trần đôi ngả sầu bi, 

Nhớ người tinh tấn hành trì, 

Những lời Ngài dạy tức thì không quên. 

Thích Thường Tịnh
02/05/2021 

Tưởng nhớ   Sư ông
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Vậy là đã ba 
tuần chúng 
con không còn 

được nhìn thấy hình dáng 
hiền lành, đức độ, nghe 
giọng nói ấm áp thân thương 
của Thầy. Dẫu biết sống chết 
là quy luật, biết cuộc đời là 
vô thường nhưng chúng 
con, những đệ tử của Thầy 
không sao tránh được buồn 
đau. Với 93 năm trụ thế, 53 
năm hạ lạp, Thầy đã hết lòng 
phụng sự cho Phật pháp và 
đạo hữu, đem tâm từ bi và 
lòng bác ái để tiếp chúng, 
độ Tăng, góp phần đem ánh 
sáng nhà Phật đến với đạo 
hữu khắp nơi. 

Lòng từ bi và 
đức hạnh của Thầy 
sẽ còn mãi trong 
lòng Tăng Ni và 
phật tử. Với riêng 
con, còn là tấm 
lòng biết ơn vô bờ 
và lòng nhớ tiếc 
khôn nguôi. Chính 
Thầy là người đã 
dìu dắt con, đưa 
con từ miền xa về nhận lãnh 
trách nhiệm giúp đỡ đạo 
hữu ở vùng sâu vùng xa của 
tỉnh Gia Lai.

Tính từ ngày con có 
duyên hạnh ngộ cùng Thầy 
và được Thầy viết thư cho 
Thầy của con xin con lên 
ngôi chùa Phước Sơn thuộc 
huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai 
cũng đã gần hai mươi năm. 
Trong suốt thời gian ấy, con 
may mắn được Thầy thương 

yêu, chỉ dạy con cách sống 
của một vị chân tu, đem 
lòng bao dung, vị tha, bố thí 
dành cho bạn đồng tu, đạo 
hữu và chúng sinh cơ nhỡ. 
Con nhớ ngày con mới lên 
chùa Phước Sơn còn nhỏ bé 

và vùng đất Chư Pah còn 
nhiều hoang sơ, lắm bệnh 
tật, Thầy như một người 
cha cứ hàng tuần tranh 
thủ chút thời gian rảnh rỗi 
hiếm hoi, ghé lên với câu 
đầu tiên Thầy hỏi là : Con 
có ổn không, Thầy sợ con 
sức yếu, không chịu đựng 
nổi thời tiết khắc nghiệt và 

những khó khăn khi làm trụ 
trì một ngôi chùa xa xôi như 
vậy. Thầy luôn dạy con phải 
cố gắng hết mình, lấy đức từ 
bi mà đối đãi với mọi người 
xung quanh. Thầy thường 
dạy con cổng chùa phải 

rộng mở với những hoàn 
cảnh khó khăn, dù họ có thể 
chưa tốt cũng nên mở lòng 
mà giáo huấn, thu phục họ, 
đừng đuổi họ đi, đưa họ ra 
giữa đời nhiều hiểm nguy 
đe dọa. Ví dụ nếu họ ăn cắp, 
mình cũng nên bao dung 
mà dạy dỗ, nếu họ ra đời 
có thể bị đánh đập hoặc bị 

Khắc Ghi 
    Ơn Thầy

bỏ tù thì mình cũng sẽ rất 
buồn. Đức Phật từ bi luôn 
muốn chúng sinh được sống 
trong yêu thương, trong từ, 
bi, hỷ, xả. Lời của Thầy dạy 
bao nhiêu năm con luôn ghi 
nhớ trong lòng. Nhờ Thầy 
mà con đã đạt được những 
ước mơ từ lúc phát nguyện 
xuất gia tu học là mở rộng 
trái tim cho những cảnh đời 
cơ nhỡ. Có cơ sở, có đất đai 
để chăm lo được nhiều hơn 
những người thiếu thốn 
nương nhờ. Thầy đã gởi cho 
con nhiều đệ tử và nhờ học 
theo đức độ của Thầy, chùa 
Phước Sơn đã được mở rộng 
và thu nạp được nhiều phật 

tử trong vùng. 

Những người con Phật 
như Thầy, như con đều hiểu 
câu vạn sự tùy duyên, duyên 
đến thì nhận, duyên đi thì 
buông, không cưỡng cầu. 
Chứng ta đến với cõi Ta Bà 
này vì nghiệp duyên và ra 
đi khi nghiệp mãn để tiếp 
tục một hành trình mới với 
bao lý tưởng cao sâu. Chúng 
con chia tay Thầy để trời Tây 
phương đón Thầy về trong 
miền cực lạc. Biết là vậy mà 
lòng con đau như cắt, nỗi 
nhung nhớ, mối cảm hoài vì 
ân sâu nghĩa nặng với Thầy 
khiến con đau lòng quá. 
Con đã xa Thầy thật rồi, cầu 

mong Thầy được siêu thoát 
nơi cõi Phật. 

Thầy ơi ! chín mươi 
ba năm trụ thế, đã đến lúc 
Thầy yên lòng ra đi. Con sẽ 
nhớ mãi sự hiền hòa, đức 
độ và những lời răn dạy của 
Thầy trên con đường tu tập 
của mình để giữ vững đạo 
pháp và mở rộng những 
yêu thương và chăm lo cho 
đạo hữu được an vui, cho 
chúng sinh được an lạc. Con 
đường tu hành luôn đòi hỏi 
nhiều nỗ lực, con may mắn 
được Thầy tiếp nhận và dìu 
dắt, ân sâu của Thầy con mãi 
không quên.

Con kính lạy Thầy ! 

Thích Nữ Tịnh Tâm
Viết hôm thất thứ ba của Thầy
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太 山 雲 暗

 溪 上 冰 清

 Trong xanh lạnh giá lòng khê thượng,
Núi Thái trời mây trắng áng sầu.

Kính thưa môn đồ pháp quyến, nghe 
tin một cội tùng rung chuyển, Bửu 
Nghiêm đường thượng Trưởng lão HT. 
Thượng Từ Hạ Hương, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời thứ 43 vừa viên tịch, 
đã thâu thần xả báo chích lý Tây quy.  
Chúng tôi là Thích Hồng Châu, Trưởng 
đoàn Ban Trị Sự – cùng Chư Tăng, đại diện 
toàn thể tín đồ Phật giáo huyện Chư Pưh, 
đến trước kim quan Giác Linh đài của cố 
Trưởng lão, xin được phép thắp nén tâm 
hương, chúc nguyện cúng dường lên Giác 
Linh Trưởng lão được Cao Đăng Phật Quốc.  
Nam mô từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ 
Thập Tam Thế, Bửu Nghiêm đường 
thượng, Thượng Nhật Hạ Sanh tự Từ 
Hương hiệu Chánh Nhơn tân viên tịch.  
Kính bạch: Chúng con nhớ Giác linh 
xưa, Ngài “một thuyền tâm hạo khiết”, 
từ Mỹ Phong – Phù Mỹ, mạng mạch xuất 
gia Gia Lai (Pleiku xưa), Quan Âm đất 
tổ đắc truyền, rồi Biển Hồ chè xanh Bửu 
Minh dấu tích, Bửu Nghiêm pháp vũ tòng 
lâm, Bửu Thắng có lần an Tăng giáo hội.  
Bóng xưa như dáng Trúc gầy, Gia Lai khắp 
chốn đó đây, giáo dưỡng an ủi vỗ về dựng 
xây tứ chúng. Quỹ phạm công phu sớm tối 
mỗi ngày, sách tấn tụng kinh niệm Phật. 
Thân giáo phạm hạnh, Tuyết Sơn khổ 
hạnh, đành rành phảng phất hương thanh.  
Riêng Chư Sê ngày ấy, Chư Pưh bây 
giờ. Tăng chúng và Phật tử chúng con 
đượm nhuần ân giáo dưỡng của Ngài 
nhiều lắm… Hôm nay, Ngài đã thâu 
thần xả báo, một mình quảy dép về Tây.  

Than ôi...! Người đi rồi;
太 山 雲 暗,溪 上 冰 清.

Trong xanh lạnh giá lòng khê thượng, 
Núi Thái trời mây trắng áng sầu. 
Kính lạy Giác linh Ngài ! chúng con được 
học từ Ngài, được khai tâm giác ngộ. Biết 
rằng; sanh tử huyễn – ly biệt này sao tránh 
khỏi thương tâm! Giờ này trước Giác linh 
Ngài ngào ngạt Liên Phương, chúng con 
nén giọt lệ tiếc thương, dâng lên mấy lời 
pháp cúng. Nhắc lại Giác linh xưa Ngài 
đã giảng dạy; “một tánh chơn nguyên, 
vạn duyên không tịch, chứng nhập – siêu 
hóa ngũ uẩn chẳng có, chẳng không. Tứ 
đại vốn cũng không, việc sanh tử nào 
thật có; đạt ngộ khứ lai, đến đi tự tại”.  
Chỗ của “ĐẠO” khi mây mờ tan biến, thì 
ánh trăng thanh soi vằng vặc suốt trời không. 
Và một khi sóng gió lặng yên, tự tánh biển 
trong vắng lặng bờ giác hiển bày, đâu cần 
dùng đến thuyền bè mới qua được Bảo sở.  
Vì vậy chúng con nghĩ rằng; Ngài xả báo 
thân này là thuận thế vô thường, ẩn quy 
chơn giới. Như con dại nhầm thuốc đắng, 
cha già biệt tha hương mà thôi.

ĐÀM HOA RƠI RỤNG CÕI NÀY
TRỜI TÂY MỘT ĐÓA

NỞ ĐẦY SẮC HƯƠNG.
Chúng con kính chúc nguyện

Ngài Cao Đăng Phật quốc.
Chúng con cũng nguyện Ngài; 

Bất vong thệ nguyện,
Tái hiện đàm hoa,

Trở lại Ta Bà,
Dắt dìu độ sanh trần thế.
Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Vãng Sanh Phương Bồ Tát.

PHÚNG ĐIẾU VĂN CÚNG DƯỜNG GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG 
THƯỢNG TỪ HẠ HƯƠNG, BỬU NGHIÊM ĐƯỜNG THƯỢNG 

THUỘC DÒNG LÂM TẾ ĐỜI THỨ 43 TÂN VIÊN TỊCH 

Thích Hồng Châu Thích Đồng Tín

Nam mô Tịnh bang Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi 
Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Ta La Song Thọ Thị Hiện Niết Bàn 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con Pháp danh Đồng Tín trụ trù Chùa 
Phước Sa Nhơn Lý Thành phố Quy Nhơn 
cùng Chư Huynh Đệ

Hay tin đức Hòa Thượng viện chủ chùa 
Bửu Nghiêm viên tịch, chúng con vô cùng 
bàng hoàng xúc cảm, vội vả nơi chân trời 
góc biển về miền cao nguyên Bửu Nghiêm, 
Diệu pháp tang đường, dâng nén tâm hương 
thành tâm cúng dưỡng.

Kính Bạch Sư Ông! Quả là nhân duyên 
chư tôn đức nơi và Sư ông cùng chúng con 
sinh ra từ nơi trời văn đất võ, xứ sở kẻ sĩ 
đất than, mộc tắm mình dòng dước oai 
hùng sông côn vô tận. Nhưng Sư ông hội đủ 
thắng duyên lên miền cao nguyên hóa đạo, 
còn chúng con bất hạnh chốn biên địa hạ 
tiện, biển xanh cát trắng tu thân.

Tuy nhiên vốn có túc duyên nên thỉnh 
thoảng con được hầu sư ông những đạo tràng 
để ứng phú nhiêu ích phươc lợi trần gian.

Tuy thời gian gần gũi chẳng được bao 
nhiêu, mà con cảm nhận nơi Sư ông rất 
nhiều, tuy Sư ông ít nói, nhưng thân giáo 
vô biên, tuy niên cao lạp trưởng nhưng sứ 
mệnh thịnh suy Sư ông lo cho Giáo hội, tự 
thân đôi thời khóa tụng tinh tấn vô cùng.

Hơn nữa sống thế gian vạn vật vô 
thường, Sư ông luôn hiện chơn thường bất 
biến, ở trong ta bà đau khổ Sư ông rất lạc an, 
chúng sanh luôn luôn chấp ngã sư ông sống 
vô ngã vị tha, trong mọi điều kiện bất tịnh 
sư ông sống rất thanh rất tịnh. Và Sư ông 
dạy rằng:

Pháp sắc không nào đâu thay đổi
Lý diệt sanh há lại đổi thay

Thật vậy hôm nay: 
thế rồi gió tiễn mây bay

Mãn duyên đông độ trời tây ngài về
Thế là từ đây Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

và khung trời Gia Lai ảm đạm
Mây chân trời ngập ngững ngừng trôi

Con thuyền Giáo hội tỉnh Gia Lai thiếu đi 
cánh bườm lộng gió

Bửu Nghiêm thì: 
trăng khuya trắng rụng sân chùa

Xót lòng thiền thất gió đùa lao xao
Nhưng bây giờ chúng con chẳng biết làm sao

Chỉ biết cầu ngài nhẹ bước về Tây
Ân sâu nguyện đáp, đức dày noi gương

Lại một lần cuối: Nguyện Ngài quẳng dép 
bâng khuâng

Ao sen chín phẩm thượng nhân tương phùng

NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ 
THẬP TAM THẾ, BỬU NGHIÊM ĐƯỜNG 
THƯỢNG, HUÝ THƯỢNG NHẬT HẠ 
SANH, TỰ TỪ HƯƠNG, HIỆU CHÁNH 
NHƠN TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG 

GIÁC LINH TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

AI VĂN TÁC BẠCH
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CUNG nghinh bởi đức Từ Hương

KÍNH xin đảnh lễ ngàn thương gửi người

CUỐI đời vẫn giữ nụ cười

ĐẦU non soi sáng phương mười ánh dương

NGƯỠNG trông cuối nẻo mờ sương

MỘ bia hóa đá còn vương tâm lành

TẤM gương nhẫn nhịn chẳng tranh

LÒNG son quảng đại chúng sanh muôn phần

NHÂN duyên kết nối đường trần

TỪ bi hỷ xả vạn lần bao dung

ÁI nhân đa hữu kiên trung

CỦA thiên trả địa gấm nhung chẳng màng

CỐ nhân chánh nghĩa mênh mang

HÒA loan thánh thót ngân vang khắp trời

THƯỢNG tôn thanh khí muôn đời

THÍCH nghi bao cõi rạng ngời thiền môn

TỪ tâm kiến tạo chơn ngôn

HƯƠNG đăng kỳ vọng càn khôn đón người

Nhân Tâm
Một sớm Thầy đi nhẹ bước Thầy 

Tông môn tử đệ ngóng về Tây

Thầy đi để lại trời thương nhớ 

Ngậm ngùi nuốt lệ chép vần thơ 

Một sớm vào chùa nương bóng hạc 

Bên đèn đêm lạnh chép lời kinh 

Sương khuya gió lạnh Thầy che cửa 

Bếp lửa trò đun một tấm tình 

Cuộc thế phù vân bóng với hình 

Thương đau hạnh phúc xếp đầy vơi 

Bao năm ấm lạnh Thầy san sẻ 

Nhớ lại ân tình lệ mãi rơi 

Thích Quang Phúc

NS Thích Nữ Huệ Dâng
Chùa Long Phước - TP.HCM

Nhớ Thầy
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Thiền tăng rũ áo phong trần 

Dép thô lối cỏ dấn thân độ đời

Ngược miền đất hứa xa xôi

Đặt chân lên xứ cao nguyên sương hàn 

Ba y bình bát nhẹ nhàng

Thong dong chẳng ngại gian nan buổi đầu 

Lời kinh xưa vọng nhiệm mầu

Rót vào tâm thức ngày sau hẳn còn

Bóng từ tỏa mát sơn môn 

Nghi dung giản dị vạn người kính thương

Trăm năm giấc mộng vô thường

Duyên trần mỹ mãn rẽ đường quy tây 

Hạc vàng khuất dạng từ đây

Nhìn theo phương ấy tháng ngày nhớ ân.

Thích Giác Tịnh

N3oi dấu chân xưa

Tôi biết đến Phật 
giáo từ năm tôi 
học lớp 3 Trường 

Tiểu học tư thục Bồ Đề 
Pleiku khoảng năm 61, 62 
của thế kỷ trước. Trong ký 
ức tôi còn nhớ thấy hình ảnh 
của hòa thượng Thích Đỗng 
Quang ở Chùa Tỉnh hội Bửu 
Thắng ( sau này tôi mới biết 
lúc đó Ngài làm Chánh đại 
diện Phật giáoThống nhất 
tỉnh Pleiku) là thầy bổn sư 
của hòa thượng Thích Từ 
Hương. Hòa thượng Thích 
Từ Hương mãi đến những 
năm sau giải phóng khi 
thành lập Ban Trị sự Phật 
giáo tỉnh Gia lai - Kontum 
năm 1982 tôi mới biết Ngài 
nhưng chưa thân thiện lắm 
vì trong sinh hoạt cũng ít 
gặp nhau. Đến năm 1990 
Gia Lai Kon Tum được tách 
tỉnh, tình hình Phật giáo Gia 
Lai lúc đó rất là phức tạp, 
nội bộ bị phân hóa mất đoàn 
kết nghiêm trọng không thể 
thành lập BTS PG Gia lai 
mới dù nhiều đoàn Trung 
ương giáo hội về giúp đỡ giải 
quyết. Mãi đến năm 1998 
sau khi được Trung ương 
giáo hội và Chính quyền địa 
phương giúp đỡ BTS PG Gia 
lai mới hình thành do Hòa 

Thượng Thích Từ Hương 
làm trưởng Ban trị sự liên 
tục trong 3 nhiệm kỳ từ 
1998 đến 2012. Tôi giữ chức 
vụ Phó Thư ký kiêm Chánh 
Văn phòng hay Trưởng Ban 
Tài chính trong thời kỳ này 
nên thường xuyên tiếp xúc 
làm việc cùng với Ngài. Ngài 
là một bậc thầy đáng kính, 
hiền từ, tâm luôn luôn bao 
dung rộng mở, tinh thần 
hòa hợp đoàn kết tôn trọng 
lẫn nhau không phân biệt 
Sơn môn hệ phái nên Ngài 
đã lèo lái con thuyền Phật 
giáo Gia Lai vượt qua mọi 
ghềnh thác , gian nan thử 
thách từng bước ổn định và 
phát triển cho đến ngày nay. 
Vạn sự khởi đầu nan, nhờ tài 
lãnh đạo nhân hậu gần gũi 
thân thương với mọi người, 
ai đến cũng cảm nhận nơi 
Ngài một sự cảm thông, một 
sự che chở, một sự diu dắt 
tận tình khuyến tu trên con 
đường đạo. Tâm cảm thấy 
an vui và lòng biết ơn vô hạn 
đối với Ngài. Ngài phục vụ 
giáo hội với một tinh thần 
vô vụ lợi, hi sinh tất cả lợi 
ích cá nhân để lo cho giáo 
hội làm sao được ổn định và 
phát triển đem lại lợi ích cho 
đạo cho đời. Không nghĩ 

đến danh vọng địa vị, đó là 
cốt cách phục vụ của Ngài. 
Đến nổi nhiều người dù 
chưa đủ tuổi tấn phong lên 
hàng giáo phẩm cũng tìm 
mọi cách để được tấn phong. 
Trái lại Ngài rất bình thản, 
Khi lên hàng giáo phẩm hòa 
thượng, Ngài được Trung 
ương giáo hội tấn phong 
trước trong một kỳ đại hội 
sau đó làm thủ tục bổ sung 
sau. Một việc làm đáng kính 
cho thế hệ sau nhìn vào để 
cố gắng tu học nâng cao giới 
đức của mình là chính thì 
mọi thành  quả tự nhiên sẽ 
đến. Phục vụ chúng sanh là 
thiết thực cúng dường chư 
Phật. Gieo nhân lành được 
hưởng quả an vui. Trong 
vai một nhà lãnh đạo, một 
bậc tôn túc của địa phương 
Ngài thường xuyên đi thăm 
các ngôi chùa trong tỉnh 
dù là ở nơi hẻo lánh xa xôi 
nhất là các ngôi chùa còn 
nhiều khó khăn về vật chất 
cảnh vật đơn sơ  thiếu thốn 
Ngài cũng thường đến thăm 
động viên nhắc nhở cố gắng 
gìn giữ giềng mối đạo pháp. 
Nhờ oai đức của Ngài Phật 
giáo Gia Lai ngày một hưng 
thịnh và phát triển,  nhiều 
cơ sở thờ tự được xây dựng 

ĐÔI DÒNG TƯỞNG NHỚ VỀ 
HOÀ THƯỢNG THÍCH TỪ HƯƠNG

Cõi Ta Bà giã từ thân huyễn mộng tự tại an nhiên 
Miền Phật quốc thêm một đóa sen thanh thơm ngát chín tầng.
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TT. Thích Trí Thanh

mới khang trang tú lệ hơn 
với nhiều danh lam nổi tiếng 
trong và ngoài nước khiến 
nhiều người cũng ngỡ ngàng 
khi về viếng thăm Phật giáo 
Gia Lai. 

Là đệ tử Phật ai cũng 
mong muốn một lần trong 
đời được hành hương về đất 
Phật.Một diễm phúc lớn lao 

năm 2011 một đoàn Phật 
giáo Gia Lai lần đầu tiên tổ 
chức du lịch hành hương về 
Ấn Độ quê hương của Đức 
Phật, trong đòan này tôi 
được cùng đi với hòa thượng 
Thích Từ Hương để lại nhiều 
hình ảnh lưu niệm đẹp trên 
quê hương Đức Phật. Những 
hình ảnh lưu niệm không 

bao giờ quên. Tưởng nhớ về 
Ngài một bậc Thầy khả kính, 
một tấm gương tu hành 
chơn chất suốt cả một cuộc 
đời hi sinh cho đạo pháp 
và dân tộc với tâm từ bi hỷ 
xả, vô ngã vị tha.. Đôi dòng 
tưởng niệm về Ngài, một bậc 
Tôn sư đáng kính trong đời! 

Nắng tháng giêng 
của xứ Ấn chưa 
phải là đỉnh 

điểm nhưng cũng đủ hâm 
nóng “tâm can” của những 
người con sau bao nhiêu 
chờ đợi ngày về quê cha đất 
Phật, chúng tôi không ai bảo 
ai nhưng mọi người có cảm 
giác thời gian như chậm hơn 
bình thường ! Cái háo hức, 
hăm hở của con cháu trẻ tuổi 
khi lần đầu được về quê hầu 
như trong chúng ta ai cũng 
đã vài lần trải qua, nhưng 
đây là lần đầu tiên một người 
con ngoài 80 tuổi về thăm 
quê cha (năm 2011 Thầy về 
chiêm bái Phật tích lúc Thầy 
81 tuổi), tất cả mọi người (kể 
cả Thầy) đều dâng trào niềm 
mong chờ tươi sáng.

Khi đặt chân xuống phi 
trường Savanasi một thành 
phố hơn ba nghìn năm 
tuổi có từ thời Phật còn tại 
thế, tôi nói với Thầy: “Vậy 
là Thầy trò đã được đi trên 
đất Phật”, dưới cái nắng chói 
chan Thầy vui vẻ nói: “Đây 
là mơ ước của nhiều người 
nhưng không phải ai cũng đi 
được”, nhìn nét hoan hỷ trên 
khuôn mặt hơn 80 tuổi của 
Thầy tôi liên tưởng đến thời 
gian khó khăn của Phật giáo 
Gia Lai. Năm 1998 những 
ngày trước khi tổ chức Đại 
hội với nhiều trắc trở, tôi 
trao đổi với Thầy: “Thưa 

Thầy, nếu như Đại hội bất 
thành thì sao ?” . Với nét 
mặt bình thản, tự tại Thầy 
nói:” Thành công hay thất 
bại là việc bình thường, từ 
xưa đến nay đã xảy ra”. 

Những ngày tiếp theo 
trên đất Phật chúng tôi như 
được sống lại khung cảnh 
của ngày xưa. Đây là Lâm Tì 
Ni, kia là Ca Tỳ La Vệ, đây là 
Lộc Uyển, kia là Trúc Lâm, 
đây là Ni Liên kia là Khổ 
hạnh lâm, đây là Câu Thi 
Na kia là Linh Thứu v.v… 
tất cả vẻ huy hoàng tráng 
lệ được sách sử ghi lại và in 
đậm trong tôi giờ đã hiện ra 
trước mắt nhưng khác với 
những gì tôi tưởng tượng 
bấy lâu … nay chỉ còn là 
hoang phế tiêu sơ ! Chỉ có 
Bodhgaya có vẻ như thách 
thức với thời gian bởi ánh 
sáng hoàng kim từ nơi đây 
tỏa về khắp muôn nơi.

Vào một buổi chiều 
muộn khi dừng chân ở Ca 
Tỳ La Vệ hai Thầy trò cùng 
ngồi bên bờ tường gạch của 
cung điện ngày xưa, sau 
một lúc im lặng, tôi tâm sự 
với Thầy: Sao ngày xưa Phật 
không thị hiện ở Dehli hay 
nam Ấn vì ở đó văn minh, 
thịnh vượng mà ngài lại thị 
hiện nơi nghèo khổ khắc 
nghiệt như vùng bắc Ấn 
này ? Với nét mặt ưu tư, mắt 
Thầy hướng về phía xa ở đó 
có những nền móng của 
cung điện ngày xưa và hai 
ngôi mộ hình tròn tương 
truyền là mộ của vua Tịnh 
Phạn và hoàng hậu Ma Ya, 
Thầy chậm rải nói: “ Đức 
Phật ra đời là để ban vui cứu 
khổ chính vì vậy mà ngài thị 
hiện nơi này, nếu không vì 
đại nguyện thì ngài ở trong 
cung vàng điện ngọc chứ 
không đi tu làm gì !”.

Hai Thầy trò ngồi yên 
lặng hồi lâu, mỗi người trân 
trọng xin một ít đất nơi thánh 
địa Ca Tỳ La Vệ làm kỷ niệm 
và chuẩn bị lên đường.Quê Cha

HT. Thích Thông Đạt

Hoà Thượng thăm Phật tích Ấn Độ năm 2011
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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch trên Giác linh Thầy !
Nhân ngày chung thất, tưởng nhớ ân Thầy !  
“Mắt ngấn lệ nghĩ về ân giáo dưỡng
Tưởng niệm Thầy một thuở đã khai tâm
Pháp thoại con luôn có chữ nghĩa Thầy
Trong ký ức tình Thầy là tuyệt hảo.”
Phước duyên thay con được làm đệ tử 

của Thầy, được nương tựa dưới mái Chùa 
Bửu Nghiêm từ thuở còn thiếu thời, đến khi 
con dự vào hàng Thích tử của Như Lai, dưới 
sự dạy dỗ và dẫn dắt của thầy, khắc sâu trong 
tâm trí của con là hình ảnh của Thầy toát lên 
vẻ uy nghiêm, Thầy nở nụ cười và ánh mắt 
từ hòa mỗi khi đệ tử chúng con về thăm, 
nhưng mà con cảm thấy trong đó chan chứa 
cả tình thương bao la rộng lớn. Cuộc sống 
của Thầy tuy giản đơn, nhưng mà không 
đơn giản để ai cũng có thể làm được, sống 
cẩn mật giản dị nhưng đầy thanh cao của bậc 
Thầy phạm hạnh. đối với giáo hội thì thầy 
một đời tận tụy cống hiến cho sự nghiệp 
trường tồn của chánh pháp, đối với môn đồ 
tứ chúng đệ tử thì thầy ân cần sách tấn, hết 
lòng yêu thương dạy bảo, 
Thầy luôn lấy chính mình 
để làm gương cho hậu thế, 
còn đối với phật tử thì thì 
Thầy lấy tâm từ bi, vị tha để 
nhiếp hóa và luôn khuyên 
bảo Phật tử: Lấy Tâm hiếu 
là Tâm Phật, lấy hạnh hiếu 
là hạnh Phật, quý Phật tử 
hãy tinh tấn tu tập để không 
phụ bản hoài của chư Tổ”.

Hình bóng Thầy hiện 
thân từ bi và hỷ xả, đạo 
nghiệp của Thầy kết tinh 
giới đức và trí tuệ, Thầy 

sống đúng với chánh Pháp, thân giáo là 
những bài học không lời, nhưng trong lời 
nói của Thầy chứa đầy cả bài học quý giá, 
có khi hành động của Thầy là điều mà Thầy 
muốn khai thị, một phong cách rất là riêng 
mà mang đậm tính chất của Bậc hiền đức 
chân quê. Có gần gũi mới cảm nhận sâu sắc 
hơn qua ân tình đạo phong cốt cách ở nơi 
Thầy,  mà con tự thầm nghĩ rằng:

“Dẫu con có đi hết cuộc đời này
Cũng không viết hết công dung đời Thầy”
Mỗi người tùy theo duyên riêng của 

mình mà cảm nhận màu sắc và hương 
vị nơi Thầy, Rồi trên bước đường hoằng 
dương Phật sự, đã bao phen con gặp những 
chướng ngại chông gai bởi lòng người xuôi 
ngược hay thế sự cuồng phong. Những khi 
ấy con về lại bên Thầy, Thầy đã chỉ dạy cho 
con rằng: “Hãy giữ tâm mình kiên định, sợ 
mình có chứ không sợ người ta nói mình có, 
đường đến với đạo không dành cho ai yếu 
đuối và bạt nhược, nếu tu đạo mà dễ dàng 
thì ai cũng chứng quả hết rồi, đâu còn ai ở 
cõi hồng trần này nữa.”

Ngàn năm con mãi
khắc ghi bóng thầy

Từ bi bao dung tâm vị tha
Hương đức tôn sư để lại đời
Giới thân huệ mạng Thầy cho con
Một đời Thầy dạy đạo viên tròn 
Tuy lời thầy dạy ngắn ngủi nhưng bao 

năm qua đó là kim chỉ nam cho con mỗi khi 
con gặp phải gian nan thử thách, lời dạy của 
Thầy như thức tỉnh con phải mạnh mẽ đứng 
lên mà không được ngã quỵ.

 Rồi đệ tử của Thầy ai cũng nối gót chí 
nguyện theo Thầy để hoằng dương chánh 
pháp, người thì ở tận nơi miền xa hoang 
vắng, người thì ở chốn phố thị phồn hoa, 
Thầy tuy tuổi cao sức yếu nhưng vì thương 
cho đệ tử phật sự nơi vùng xa hoang vắng, 
Thầy thường vào để động viên và sách tấn 
cho chúng đệ tử để có thêm sức mạnh mà 
vững bước bền tâm.

Thoáng chốc phù vân, cát bụi vô thường, 
bỗng phút hóa hư không, dẫu biết rằng đến 

đi và ẩn hiện của Bậc thức giả như cánh 
nhạn lướt giữa hư không, chẳng có gì lưu 
ảnh, những việc cần làm Thầy đã làm tròn 
tâm nguyện, tiếng lưu danh của Thầy vẫn 
còn vang vọng mãi cho đời.

Nay hóa duyên đã mãn, Thầy đã ra đi để 
lại cho đời bao sự tiếc thương, tất cả những 
hình ảnh của thầy vẫn sống mãi trong kí ức 
của chúng con, Thầy đã mượn thân tứ đại 
dã huyễn thị hiện ở cõi đời, tùy duyên thực 
hành đại nguyện, tánh linh minh nhập thể 
vô sanh, nhưng chắc chắn trên trời Tây, sen 
vàng sẽ nở đón tiếp Thầy. Đệ tử chúng con 
cúi đầu nghiêng mình dâng đóa hoa tâm, 
Thầy về cực lạc thậm thâm liên đài. 

Chốn ta bà lắm người khổ lụy, sao thầy 
vội ra đi

Cõi cực lạc lắm bậc hiền đức, sao thầy 
sớm đăng trình Thầy ơi !!!

Nhất tâm đảnh lễ : Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tam Thế, Bửu Nghiêm 
Đường Thượng, Húy Thượng Nhật Hạ Sanh, Tự Từ Hương, Hiệu Chánh Nhơn Trưởng 

Lão Hòa Thượng Giác Linh Tôn Sư.

Thích Nữ Quang Thuần
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Trong cuộc sống đầy lo toan khổ nhọc, 
ngày tháng dần trôi theo định luật vô thường 
của thế gian. Giữa những biến động, những 
sóng gió, những hỷ, nộ, ái, ố, những niềm 
vui sướng, những nỗi buồn khổ,.... Nhưng 
trong dòng chảy vô thường đó, lòng con giờ 
đây bỗng nhớ Sư Ông da diết.

Làm công tác Phật sự giữa trăm bề kẻ 
ghét người thương, giữa những thử thách 
khắc nghiệt của cuộc sống, Sư Ông của con 
vẫn luôn cần mẫn thành tâm mà không một 
lời oán thán cũng chỉ là để đóng góp chút 
Phước duyên thầm cầu nguyện cho Phật 
Pháp mãi mãi được trường tồn, cho Giáo 
Hội mãi mãi được hanh thông.

Con quỳ xuống một lần và mãi mãi 
Trước Linh đài mang nặng một nỗi đau
Tưởng nhớ Sư Ông bùi ngùi, da diết
Dâng lên Người tất cả tấm lòng son
Chợt nhớ Tôn Giả A Nan thuở đó
Không người nào ngăn được nỗi bi ai
Tiếng khóc than vấn vương nỗi thương nhớ
Lúc tiễn đưa Thế Tôn nhập niết bàn
Đã thốt lên lời ngậm ngùi tiếc thương:
“Ôi! Chim non sao sớm đã mất mẹ
Muôn dặm từ đây ai dẫn lối đi!”
Con xin ngưỡng bái bạch trước Giác 

Linh Sư Ông!
Hôm nay thuận thế vô thường nhân 

gian, để tưởng nhớ lễ chung thất của Sư 
Ông, con xin được mạn phép mượn lời bi ai 
của Đức Tôn giả A Nan mà khi xưa đã thốt 
lên lúc sắp biệt ly Đức Thế Tôn_ Người Thầy 
cao cả kính yêu nhất của chúng sanh đi vào 
cõi Tây phương cực lạc.

Dẫu biết rằng, đã là con của nhà Thích 
Tử thì phải chấp nhận được đạo lý vô 
thường, không được phép buông tiếng bi ai 
xót thương nhưng trong trụ thế Ta Bà này, 
còn nặng nhiều thương ghét trần ai, mong 
Sư Ông hoan hỷ để con được xin vài phút, 
chỉ vài phút ngắn ngủi mà vô giá, được nhẹ 
lòng mỗi khi nhớ đến công ơn, ân đức mà 
không một lời nào diễn tả được của Sư Ông.

Cho dù đó là vầng thơ, là bài hát, là khúc 
nhạc, là những áng văn xuôi mà người ở lại 
trên duyên thế trần gian, con đành mượn tất 
cả để thay thế tất cả mà tâm trí con muốn 
dâng lên Sư Ông.

Bầu trời này, vừa mới từ mùa xuân xinh 
đẹp bỗng buồn bã cựa mình chuyển sang 
mùa hạ đau thương. Cõi Ta Bà đã mãn 
duyên, Sư Ông nhẹ bước thâu thần viên tịch. 

Sư ông ơi! Người có biết, giây phút đó, 
ở cõi Trần thế nhân gian này, các hàng đệ 
tử, đệ tôn của Sư Ông bỗng côi cút đau lòng 
khóc thương.

Và rồi, lòng con chợt nhói đau khi mất 
đi một bầu trời xanh ngắt, thay vào đó là 
những ảm đạm, đìu hiu, cô quạnh, nhớ 
thương. Con mất Sư Ông rồi, mất thật rồi. 
Ai có thể thấu hiểu được nỗi đau, nỗi mất to 
lớn này trong tim con.

Con mất đi Sư Ông thì cũng giống như 
con đánh mất đi ngọn đuốc thiêng liêng soi 
sáng huệ mạng, trần duyên Phật pháp.

Sư Ông ra đi, để lại cho bầu trời Pleiku 
thật buồn bã. Bầu trời trong đêm ở Bửu 
Nghiêm cũng giống như bầu trời ở rừng Ta 
La Song Thọ thuở đó vậy, Trời đất cũng phải 
ngậm ngùi, cỏ cây cũng phải rơi lệ tiễn đưa 
xả báo thân này của đóa Ưu Đàm tròn “Năm 
mươi ba” năm tuổi Hạ, hiện thân ở trần gian 

Tri Ân Tôn Sư “ Chín mươi ba” năm.

Giây phút này, còn vương bao nỗi nhớ

Tịnh phòng đây bỗng vắng tiếng Sư Ông 

Tây phương cực lạc, người về an trú

Chốn cũ Bửu Minh lòng người thẫn thờ

Khuất bóng Sư Ông trời hạ ảm đạm

Vắng lời Sư Ông, gió hạ đìu hiu

Bửu Nghiêm môn hạ lòng thắt dạ đau

Đệ tử muôn phương thấm đẫm lệ sầu

Sư Ông ơi! Người có hay, có biết

Cõi trần thế con ngậm ngùi tiễn đưa

Dẫu biết rằng từ giờ trở về sau 

Sẽ không còn nhìn thấy tôn nhan nữa

Tấm lòng con muôn đời theo trời đất

Nhớ thương này nguyện theo dấu chân xưa 

Để không hổ danh con nhà Thích Tử

Nguyện trọn kiếp giữ vững tấm lòng son

Trên trời cao con nguyện Người an nghỉ

Dưới Trần gian con khấu đầu quỳ tạ

Thầm cầu nguyện Giác Linh người chứng minh.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Tát Đại 
Chứng Minh.

Thường Di
Trương Thị Khánh Quyên
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Con may mắn được xuất gia là con 
cháu trong gia đình tâm linh của 
Sư Ông, Sư Phụ con là Trưởng 

tử, nói cho vui mà cũng là thật, chư huynh 
đệ thường bảo con là cháu đích tôn.

Ngày Ông mất con ngồi bên Sư Ông 
những giây phút cuối cùng, khi tiếng niệm 
Phật vừa ngưng, chiếc máy thở được xếp 
lại, con biết từ nay và mãi mãi ngàn sau 
chúng con đã xa Sư Ông thật rồi. Kìm nén 
cảm xúc, không ai bảo ai cứ lặng lẽ, Chư tôn 
đức Huynh trưởng tập họp con cháu trong 
môn phong bàn bạc phân công mỗi người 
mỗi việc lo chuẩn bị tang lễ cho Sư Ông.Cho 
đến tối ngày thứ hai làm lễ nhập kim quan, 
con cháu vào bên giường chỗ ông nằm mỗi 
người một tay nâng di hài Ông đưa về phía 
kim quan. Đoạn từ liêu phòng Sư Ông ra tới 
Tổ đường nơi đặt kim quan chỉ có vài mươi 
bước chân mà sao con thấy xa vời vợi. Buổi 
đó Sư Phụ con đi đầu kê vai gánh lấy nhục 
thân của Sư Ông, anh em huynh đệ chúng 
con mỗi người một góc.Phút giây ấy bất giác 
hình ảnh và kỷ niệm của Sư Ông cứ ùa về. 

Thói thường khi sắp mất đi một cái gì 

đó thân thương mà biết chắc rằng chỉ trong 
khoảnh khắc nữa thôi thì mọi thứ đã trở 
thành thiên thu thì những kỷ niệm, những 
hình ảnh của ngày hôm qua bỗng chốc tràn 
về ôm ấp khôn nguôi.Tự dặn lòng không 
được khóc phải mạnh mẽ lên, ngày thường 
vẫn hay khuyên nhủ Phật tử phải bình tĩnh 
niệm Phật trong những lúc tang sự kia 
mà.Lòng dặn lòng là vậy mà sao không thể 
kềm nén được, nước mắt cứ chực trào ra. 
Con nhớ Sư Ông!

Mới đây thôi chỉ vài tuần trước có dịp 
qua chùa tổ Bửu Nghiêm nơi Sư Ông gắn bó 
gần nửa thế kỷ dựng xây, trùng tu kiến tạo 

cho đến ngày hôm nay, vào đảnh lễ Sư Ông, 
lúc nào cũng vậy nụ cười hiền với câu nói 
quen thuộc: Sư Ông hỏi: "Mới qua hả con, đi 
đâu dẩy" có lần Sư Ông hỏi thêm: "Giác Tâm 
có qua không?", Giác Tâm là Pháp hiệu của 
Sư Phụ con, Sư Ông hay gọi như thế!

Cách đây hơn nửa năm con được tháp 
tùng với Sư Phụ cùng Thầy Quang Hướng 
và một số huynh đệ đưa Sư Ông ra bệnh 
viện Trung ương Huế khám bệnh, không 
biết sao chân của Sư Ông cứ bị sưng phù mà 
chữa hoài không khỏi. Đoạn đường hơn 500 
km từ Gia Lai ra Huế vậy mà Sư Ông vẫn 
khỏe khoắn chịu được không có dấu hiệu 
mệt nhiều, có đoạn sợ Sư Ông mệt dừng 
xe cho Sư Ông nghỉ, chưa đầy năm phút Sư 
Ông đã hối "đi đi chớ nghỉ cái gì nghỉ miết".  
Huynh đệ cười thầm bảo: Hơn 90 tuổi rồi 
mà Sư Ông mình còn ngon ghê. Ra đến nơi 
sau khi khám xong bác sĩ báo tin mừng là 
Sư Ông hoàn toàn khỏe mạnh, chừng tuổi 
này mà không bị bất cứ bệnh gì, không có 
bệnh nền, tất cả tim mạch, huyết áp, máu 
nhiễm mỡ... đều không có, duy chỉ có chân 
Sư Ông là bị viêm tĩnh mạch, uống thuốc 

sẽ khỏi thôi. Đặc biệt hệ 
xương của Sư Ông cực 
kỳ chắc khỏe giống như 
là xương của thanh niên 
đang tuổi trưởng thành. 
Các y bác sĩ nói chắc Sư 
Ông được chăm sóc chế 
độ đặc biệt nên canxi của 

Sư Ông mới tốt và hiếm thấy như vậy.
Sư Phụ con cười nói: Thầy tôi xuất gia 

từ hồi còn rất trẻ, cả một đời Thầy ăn uống 
đạm bạc, bữa ăn của Thầy mấy mươi năm 
chỉ có rau, vài ba miếng khuôn đậu và nhất 
là khoai lang luộc, không bữa nào là không 
có chỉ một vài củ khoai mấy mươi năm rồi 
Thầy vẫn duy trì đều đặn nếp sinh hoạt ấy 
không có gì thay đổi.

Mà đúng thật vậy cứ mỗi bận đi đâu xa 
về hay thỉnh thoảng ghé thăm Sư Ông, Sư 
phụ con lúc thì hộp sữa EnSure, lúc thì vài 
hộp sâm nước cúng dường Sư Ông, nhưng 
Sư Ông không dùng, sau đó rồi chia hết cho 

Nhớ Sư Ông

mấy chú tiểu. Không biết có phải vì do tiết 
kiệm, một đời sống thanh đạm giản đơn hay 
vì không quen mà Sư Ông chưa từng biết 
dùng tới một thức ăn ngon nào gọi là bổ 
dưỡng để chăm sóc bản thân cho dù chỉ là 
những lon sữa ngoại dành cho người già.

Nghe Sư Phụ nói xong con chợt nhớ lại 
từ ngày được làm con cháu của Sư Ông cho 
đến hôm nay con biết, ngoài chế độ ăn uống 
đạm bạc kiêng khem ấy Sư Ông con còn có 
một thói quen duy trì thời khóa sinh hoạt 
tu tập hành trì hai thời công phu bái sám 
mỗi ngày trong mỗi sớm khuya, bất kể dù 
ngày mưa hay ngày nắng, dù lúc bận rộn hay 
thảnh thơi, kể cả cho dù những lúc Phật sự 
đa đoan hay tuổi già sức yếu, mấy mươi năm 
trời cần mẫn Sư Ông dường như chưa bỏ 
một buổi công phu nào.

Con nhớ hồi đó năm 2010 Đại giới 
đàn Cam Lộ tổ chức tại chùa Minh Thành, 
Sư Ông con được thỉnh làm Yết Ma Hoà 
Thượng, liêu phòng Ban tổ chức chức bố 
trí riêng biệt cách xa cho quý Ôn trong Tam 
sư Thất Chứng, sáng ra lúc 3h30 Sư Ông lọ 
mọ chống gậy tìm lên Đại điện cùng trì tụng 
kinh công phu khuya với các giới tử. 

Hình ảnh ấy làm cho các giới tử cứ nhớ 
mãi như một bài học vô ngôn, thân giáo của 
người mãi là tấm gương sách tấn chúng con, 
khi mà tuổi trẻ còn đầy nhiệt huyết sung 
mãn vậy mà cứ giải đãi biếng lười, để mặc 
cho ngày tháng buông trôi.

Còn nữa có lần quý Thầy kể hồi Sư Ông 
còn làm Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh, 
năm đó Sư Ông cũng trên 70 rồi khi vô họp 
tại Văn phòng II, tối Sư Ông nghỉ lại tại 
Tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3 TP. Hồ Chí 
Minh, sáng ra từ phòng của quý Đại biểu Sư 
Ông lọ mọ tìm lên chánh điện tụng kinh, 
không biết đường Sư Ông đi lạc, tìm hoài 
không ra chánh điện, các Thầy phải tìm 
cách đưa Sư Ông con lên.

Phải chăng những thời khóa đều đặn 
ấy ngoài tâm nguyện hành trì công phu bái 
sám còn có công dụng như những bài pháp 
dưỡng sinh mỗi ngày giúp Sư Ông con khỏe 
mạnh, cứng cáp được đến ngày hôm nay.

Hôm ở bệnh viện Huế sáng ra 3h30 đang 
nằm trên giường bệnh mà Sư Ông lồm cồm 
ngồi dậy nói đi công phu chớ tới giờ rồi. 

Sự thật tuổi này Sư Ông có những lúc 
chợt nhớ chợt quên, có những buổi tụng 
kinh thay vì đi kinh hành có 7 vòng quanh 
điện Phật thì Sư ông đi tới mười mấy vòng 
cứ đi hoài không chịu dừng, làm cho các 
thầy cười cứ lẻo đẻo đi sau mà không dám 
ngắt nhịp. Thầy Quang Hướng gần gũi Sư 
Ông những tháng năm sau này gần cuối đời 
cứ mỗi sáng Sư Ông dậy đòi đi công phu 
trong khi tìm gậy xong phải tìm y áo để đắp, 
sợ Sư Ông vấp ngã đành phải dấu y của Sư 
Ông rồi nói dối bảo: Dạ, tụng kinh xong rồi, 

Thầy nghỉ đi đợi con xíu con tìm áo cho....
Cả cuộc đời của Sư Ông con là vậy ngày 

còn trẻ cũng như những năm tháng cuối 
cùng dường như chưa một ngày ngơi nghỉ, 
chưa một ngày thôi nghĩ đến Phật, thôi nghĩ 
đến những lớp đệ chúng đến ngôi nhà Như 
Lai. Không có một buổi lễ nào, không có bất 
cứ một Phật sự nào của Giáo hội từ lễ đặt đá, 
bổ nhiệm trụ trì, cúng kính kỳ an, kỳ siêu.... 
từ Phật tử tại gia cho đến xuất gia mời thỉnh 
mà Sư Ông từ nan, vắng mặt.

Con nhớ hôm đó buổi phụng tống kim 
quan của Sư Ông điếu văn cảm niệm thay 
mặt môn đồ hiếu quyến Sư Phụ con đọc, 
có đoạn con còn nhớ như in: Ngày còn làm 
Trưởng Ban Trị Sự tỉnh mỗi lần có Sư Thầy, 
Sư cô nào đến ký giấy xin thành lập cơ sở tự 

Quý Chư Tăng & Phật tử tháp tùng Hoà Thượng
về thăm lại Tổ đình Long Khánh - Quy Nhơn
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viện mới, sau khi ký xong Sư Ông vô mở tủ 
lấy tiền cúng dường mua xi măng, Sư Ông 
nói chùa mới sẽ gặp muôn vàn khó khăn, 
Thầy mong ước ngôi Già lam sớm được 
thành lập, có nơi lễ bái tu tập cho Phật tử 
thập phương...

Cả cuộc đời Sư Ông con là như vậy đó.
Ngày Sư Ông ra đi thuận theo lẽ vô 

thường sinh diệt.
Sư Ông đã khép lại cuộc hành trình 

93 năm miệt mài lặng lẽ, một đời tận tụy 
hy sinh, một đời phụng hiến chăm lo cho 
mạng mạch Phật pháp, với con Sư Ông đã 
tròn vẹn đạo đời. Ngồi đây viết những dòng 
này hồi tưởng về Sư Ông về những phúc 
duyên mong manh trong cõi đời sương khói 
con được sinh ra làm người được xuất gia 
làm đệ tử Phật là con là cháu trong gia đình 
tâm linh của Sư Ông. Kể về Sư Ông ngôn 
ngữ trần gian bỗng trở nên thừa thải, con 
cố góp nhặt cũng chỉ là những kỷ niệm ít ỏi 
may mắn bên đời khi được gần gũi Sư Ông 
những ngày Sư ông hiện hữu, chẳng làm sao 
nói hết.

Chỉ là chút kỷ niệm riêng con.
Kính dâng lên Giác linh của người. 
Sư Ông kính yêu của con.
Giờ đây xác thân tứ đại Sư Ông gởi mình 

vào đất mẹ mênh mông nhưng pháp thân 

của người vẫn còn mãi đó nơi bốn chúng đệ 
tử phương này.

Pháp thân Thầy hiện hữu khắp muôn nơi
Trong hơi thở nhịp tim từng thế hệ
Thầy còn đó giữa dòng đời dâu bể
Luân chuyển hoài mạch đạo phía trùng khơi.
Ngày Ông mất con có làm bài thơ tiễn 

đưa ông để thấy rằng mình từ nay và mãi 
mãi ngàn sau chẳng bao giờ còn được gặp 
Ông nữa.

NGÀY ÔNG ĐI
Cội tùng bóng ngã trời Tây

Chiều cao nguyên ấy mây bay chập chùng
Con ngồi góp nhặt hình dung

Chín mươi năm lẻ lòng rưng rưng lòng
Ông về khép cánh cửa không

Một đời hành đạo mênh mông đôi bờ
Trăm năm khép lại một giờ

Vô thường khép lại chuyến đò tử sinh
Một đời giới luật nghiêm minh

Một đời phụng hiến nặng tình cõi đây
Ông về buổi ấy chiều nay

Cao nguyên Đàm rụng tháng ngày vắng ông
Một đời hạnh nguyện tròn xong

Quê xưa chùa cũ tiễn ông lên đường
Mai rồi về phía vầng dương

Đèn thiền ông thắp miên trường nguyện trông
 

Thường Chiếu
18/4/2021 (7/3/Tân Sửu)

Con về bên ông lần cuối
Ngàn năm cách nẻo xa mờ

Cánh hạc phương trời viễn xứ
Bất chợt lòng thấy bơ vơ

Hoa đàm từ nay vắng bóng
Mà hương chẳng thể xóa mờ

Một đời hành đạo phụng hiến
Ông dệt ngàn vạn vần thơ

Trọn tình bên ông ngày cuối
Thiên thu còn đó từng giờ
Ông bên kia bờ Phật quốc

Hành trang con nguyện phụng thờ

Thích Thường Chiếu

Ngày cuối bên Ông
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寶 嚴 院 主 讚
BỬU NGHIÊM VIỆN CHỦ TÁN

寶 嚴 弘 化 叢 林 禪

Bửu Nghiêm hoằng hóa tòng lâm thiền
繼 祖 開 道 正 法 宣

Kế tổ khai đạo chánh pháp tuyên
十 善 闡 揚 西 原 願

Thập thiện xiển dương Tây Nguyên nguyện
三 乘 妙 演 山 門 傳

Tam thừa diệu diễn sơn môn truyền
慈 渡 能 容 莊 福 相

Từ độ năng dung trang phước tướng
香 變 千 方 萬 應 緣

Hương biến thiên phương vạn ứng duyên
長 輩 後 來 燈 續 焰

Trưởng bối hậu lai đăng tục diệm
老 通 了 徹 佛 道 圓

Lão thông liễu triệt Phật đạo viên 
稽 首

姪 徒 萬 祥

Kính lạy Hòa thượng,
Sáng sớm nay, con nhận hung tin,

Trời Sài thành bình minh không nắng,
Tháng Ba giọt đắng khẽ lăn,

Tử sanh tấn tốc, kinh văn vô thường...
Ngưỡng bạch Hòa thượng,
Dẫu biết rằng: “Sanh như đắp chăn 

bông, tử như cởi áo hạ”, việc sống chết là lẽ 
thường nhiên, song đối với Người, 93 năm 
hiện hữu trong trần thế đã lưu lại cho chúng 
con tấm gương sáng rỡ về đạo nghiệp, sự tu 
tập không mệt mỏi, lòng từ bi luôn nghĩ đến 
nhân sinh vạn vật và sự thầm lặng đúng với 
Chánh pháp, ẩn chứa tinh thần dõng mãnh, 
tinh cần hành trì giáo pháp.

… Chiều hôm qua, Hải – cậu em trai 
từ Pleiku vào Sài Gòn cho con hay: “Hòa 
thượng đã yếu nhiều rồi chị…”. Cả đêm qua, 
linh cảm cho con biết Người sắp không còn 
lưu lại trên trần thế bao lâu nữa… Trầm 
lặng… bất giác, con bắt đầu hồi tưởng lại 
những năm tháng được ở bên Người…

5 giờ sáng nay, Thầy Lệ Sáng (trụ trì 
Chùa Tường Quang, Pleiku) nhắn tin: “Ông 
Ngài đã đi rồi chị ạ !” Vẫn biết sẽ phải nghe 
câu này mà con cứ nghèn nghẹn…

Thế là hết, Người đi vào huyền thoại,
Một đời qua như làn gió thoảng hương,
Hương giới hạnh, hương từ bi vương lại,
Cho nhân gian ấm mãi cuối con đường.
Kính bạch Hòa thượng,
Con quán tưởng thân tứ đại Người yên 

nằm đấy, và rồi dòng tâm thức cứ thế đưa con 
về tuổi thơ, tuổi thơ có hình ảnh, lời nói, có 
ánh mắt hiền từ của Người đã bên con gần 
40 năm qua. Đó là những năm 1984-85, vào 
lứa tuổi 14-15, cái tuổi ham ăn, ham chơi, 
thích mơ tưởng,… và con còn thích theo Ba 

Má về chùa. Có khi theo Ba về Chùa Minh 
Quang để được ông Ngài cho uống tách trà 
đường phèn, coi ông Ngài dạy cho mấy cô 
chú tâm thần điên loạn vì bị ma nhập; cũng 
có khi theo Má về Tịnh xá Ngọc Phúc tu Bát 
Quan Trai, song thường thì mỗi tối con ráng 
làm cho xong công việc dọn dẹp thật nhanh 
để theo Má về Chùa Bửu Nghiêm tụng Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa. Khi ấy Người đã ngoài 
ngũ tuần, dáng Người gầy, ít nói, nghiêm 
nghị, song khi Người cười trông rất hiền từ, 
giọng nói Người nhỏ nhẹ, thân thiện.

Mỗi đêm, vừa về đến chùa, trước tiên 
đảnh lễ Hòa thượng, việc tiếp theo là con 
khe khẽ dạo hết các bàn khách ngắm nhìn 
những lọ hoa nhỏ mà từ chiều Người đã 
chăm chút cắm. Chùa chỉ có Hòa thượng và 
Thượng tọa Quang Phúc (khi đó Phật tử vẫn 
thường gọi là Chú Hồng) nên những việc 
cắm hoa, chăm cây kiểng,… Hòa thượng 

Kính lễ Ân Sư

Cư sĩ Vạn Tường
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đều tự tay làm. Những lọ hoa be bé, bình dị, 
khoe sắc mỗi đêm mỗi khác, vừa ngắm con 
vừa thán phục: “Sao mà Hòa thượng khéo 
tay quá đỗi!” Người không hề hay, thời đó, 
con đã tự nguyện làm đệ tử thọ giáo nghệ 
thuật cắm hoa của Người rồi.  Tiếp đến, con 
vào chánh điện lại ngắm nhìn các bình hoa 
lớn trên bàn Phật, bàn Tổ, ra sau bàn linh. 
Hoa huệ, lay-ơn, đôi khi cúc, vạn thọ được 
sắp xếp nghệ thuật trong những chiếc bình 
to cao quá đẹp. Những lúc ấy, con thường 
khởi lòng tham: “Biết bao giờ con mới cắm 
được những bình hoa này...!” Ngắm xong, 
con đi làm cái việc của mình là lấy kệ sắp 
kinh, còn dư thời gian trong chánh điện một 
mình, con lại săm soi mấy tập Kinh Nhật 
tụng nhỏ được Hòa thượng viết tay. Thời 
đó kinh sách quý hiếm lắm, những quyển 
kinh các Phật tử đọc không phải được in từ 
máy móc hiện đại mà chính từ bàn tay của 
Tăng Ni và Phật tử phát tâm viết thành. Chữ 
Người viết rõ ràng, đều răm rắp, đẹp theo lối 
cổ điển, có lúc con nói với Má: “Má ơi! Mấy 
quyển kinh Má đang chép đó, chữ phải to 
vầy nè Má.” Má Ngọc Thiện cũng phát tâm 
chép kinh mỗi khuya hay buổi trưa sau thời 
gian rời bàn máy may. Thay vì giờ nghỉ ngơi, 
Má lại chép kinh, hết Kinh Địa Tạng đến 
Kinh Nhựt Tụng, Thủy Sám, Pháp Hoa, chữ 
Má cũng rõ ràng, đều răm rắp, đẹp theo lối 
cổ điển nhưng hơi nhỏ tí. Đôi khi, con táy 
máy lén viết vài trang, nhưng nhìn lại cảm 
thấy hối hận, lo Má sẽ quở hơn là vui vì chữ 
của con viết vào không giống con giáp nào 
cả, xấu quá.

Người vào chánh điện bắt đầu thời công 
phu tôi rất đúng giờ và lần nào cũng vậy, 
khi Người cất giọng nguyện hương là tất cả 
Phật tử gom tâm chánh niệm ngay. Giọng 
Người trầm ấm, vừa đủ cho hội chúng dõi 
theo tụng rập ràng, trang nghiêm. Sức định 
tĩnh nhiếp chúng của Người uy lực đến thế! 
Sau thời kinh, Phật tử còn ở lại 10-15 phút 
được Người mời uống trà, nghe Người nói 
chuyện. Với quý Phật tử, những lời Người 
nói đều là pháp ngữ, có ý nghĩa, sự lý rất 

sâu sắc. Người không trịnh trọng đăng đàn 
thuyết giảng giáo pháp nhưng mỗi cử chỉ, 
mỗi lời nói của Người chính là bài pháp 
không lời, và người đối diện đều cảm được 
đạo Phật, đạo từ bi, trí tuệ từ nơi Người.

Năm 1987, Hòa thượng đại trùng tu 
chánh điện, xây dựng gần như toàn bộ các 
hạng mục trong chùa. Mỗi sáng con xin 
phép Má về chùa công quả với các cô chú 
Phật tử. Khi ấy còn có chị Hoa (nay là Sư cô 
Minh Trang đang tu học ở Chùa Bửu Long, 
Pleiku) cũng về công quả. Lớp nhỏ chỉ có 
con và chị nên được các cô chú sai bảo chạy 
tới chạy lui nhưng tụi con rất vui và hăng 
hái làm việc. Khi đẩy xe xi-măng, khi gánh 
gạch, lặt rau; chiều tối khi thợ về hết, con và 
chị Hoa lau quét sàn chánh điện để lát quý 
Phật tử về ngồi tụng kinh. Trên bàn Phật thì 
Hòa thượng giao cho Chú Hồng lau. Khi ấy, 
con chưa có ý niệm xuất gia, nhưng mỗi khi 
nhìn Hòa thượng làm việc, nhìn Chú Hồng 
lau bàn Phật, con lại thấy quý mến mỗi cử 
chỉ cẩn thận, chỉnh chu ấy. Giờ thì con hiểu, 
khi đó con đang nhìn thấy hình ảnh quá 
khứ và tương lai của chính mình ẩn hiện 
mầu nhiệm.

Bất ngờ… rất nhanh sau đó, Sư phụ (nay 
là Thượng tọa Thích Trí Thức, trụ trì Chùa 
Minh Châu, Mang Yang, Gia Lai) và thân 
mẫu (Phật tử Ngọc Thiện) khuyến khích 
con xuất gia. Trước lúc rời Pleiku để về tu 
học tại Tịnh xá Ngọc Túc (Đăk Pơ, Gia Lai), 
con về đảnh lễ và được Hòa thượng ân cần 
nhắc nhở:

Việc gì thì việc… ráng nhẫn mà tu nhen 
con ! Siêng học kinh kệ, lời Phật dạy, lợi 
ích lắm, vừa giúp mình tu vừa giúp người. 
Người còn nhắc một chân ngôn của Người: 
Con cứ nhớ là “thuộc một biến Di-đà, ăn tới 
già không hết” nhen con! Hành trang Người 
gói ghém cho con mang lúc đó và mãi tới 
bây giờ, con chưa từng quên, vẫn còn ghi 
nhớ trong tâm trí, thưa Hòa thượng!

Rồi con về tịnh xá tu hành, sớm tối công 
phu, công quả, mỗi lần nhớ nhà, nghĩ đến 
người thân và nghĩ đến bài học Người dạy 

cho con mang theo. 
Năm 1991, Trường Trung cấp Phật học 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, mở khóa đầu tiên 
chiêu sinh Tăng Ni từ các tỉnh cao nguyên. 
Khi ấy, ở Gia Lai có TT. Quang Phúc, TT. 
Giác Duyên, TT. Giác Hoàng, NS. Minh 
Bảo, NS. Minh Chánh và con đồng đăng ký 
nhập học. Để giấy tờ xin nhập học đầy đủ 
pháp nhân pháp lý, Hòa thượng đã ký giấy 
giới thiệu và bảo bọc cho chúng con.

Chúng con đi học,… rồi đi học, đi mãi… 
sang đến đất Phật. Hành trang mang theo 
bên mình vẫn mãi là gói hành trang dung 
dị, từ ái, triết lý sống tu của Hòa thượng, của 
các bậc Thầy hiền từ quê hương. Cuối năm 
2007, con trở về đảnh lễ Hòa thượng sau 
10 rời Việt Nam. Năm ấy, Người đã 80, vẫn 
ánh mắt hiền từ, giọng nói ấm áp: – Con về 
khi nào? Con có đi nữa không? Câu hỏi của 
Người làm mắt con đỏ hoe, Người vẫn nhớ 
đứa học trò bé bỏng năm xưa.

Kính bạch Hòa thượng, con vẫn còn 
qua lại, nhưng con hết học mấy năm nay 
rồi, giờ con đang phụ công quả xây dựng Di 
tích tưởng niệm Tổ sư Ni Kiều Đàm Di. Con 
mang về kính cúng dường Hòa thượng một 
gói trà Ấn Độ và một hủ thuốc tể được làm 
bằng rễ, lá, hạt từ cây thuốc truyền thống 
của Ấn Độ, Người cười hiền lành bảo: – Gói 
trà thì để Thầy uống thử ra sao, còn thuốc 
này… con mang cúng dường các vị khác, 
hồi giờ Thầy đâu có uống thuốc gì đâu con! 
Một đời dung dị, “khổ hạnh mà không khổ 
hạnh” của Người đã cho con một bài học về 
đời sống Phạm hạnh của người xuất gia. 

Con lại đi… Năm 2008, có lần Hòa 
thượng đã điện thoại sang tới Ấn Độ thăm 
con. Con hết sức ngạc nhiên và xúc động vô 
cùng. Không ngờ ở xa tới vậy mà được Hòa 
thượng nhớ đến điện thoại thăm.  

Người nhắc:– Cứ tu thôi con, “nhẫn” 
việc gì rồi cũng qua hết! Ít nói, làm thôi con!

Ngày hôm ấy và nhiều ngày sau, cảm thọ 
hoan hỷ an lạc này vẫn lưu lại trên thân tâm 
con. Phật sự ở đất khách lắm điều thử thách 

nên cứ mỗi khi nghĩ đến câu nói của Người 
dạy cho con chữ “nhẫn” là con mỉm cười an 
tâm hạnh phúc dầu khóe mắt ươn ướt.

Năm 2016, những ngày tháng sau cùng 
của thân mẫu, bệnh tật hoành hành trên 
thân tứ đại, con trở về Việt Nam chăm sóc 
bà. Có một buổi trưa, Hòa thượng xuống 
thăm thân mẫu. Thân mẫu và con xúc động 
vô cùng. Quý Thầy thị giả bảo:

Vừa thọ trai xong, Hòa thượng bảo 
chở xuống thăm cô Ngọc Thiện, nên đưa 
Ông Ngài đi ngay, vẫn chưa nghỉ trưa.Hòa 
thượng đi vào phòng khích lệ cho thân mẫu, 
một niềm bình an lan tỏa lạ kỳ.

 Khoảng 20 phút Ngài ra bảo các Thầy: – 
Chở tui về được rồi.

Ôi! Lòng từ bi và hạnh đức của Người 
ban cho chúng con thật quá lớn.

Sau khi thân mẫu vãng sanh, lễ lớn lễ 
nhỏ, Hòa thường đều từ mẫn quang lâm 
chứng minh và sách tấn cho hiếu quyến và 
Phật tử chúng con.

Kính bạch Hòa thượng,
Thời gian trôi qua quá nhanh! Ngẫm lại, 

những kỷ niệm ngày nào đã ở bên theo suốt 
cuộc đời con. Khi gặp chướng duyên trở 
ngại, đức thầm lặng an nhẫn của Người là 
tấm gương để con soi chiếu mình. Khi gặp 
cảnh động, nghị lực tinh tấn chuyên tu của 
Người lại nhắc con khắc kỷ không dễ duôi. 
Con vẫn luôn nhớ rõ lời Người dạy:

Cứ tu thôi con, “nhẫn” việc gì rồi cũng 
qua hết ! Ít nói, làm thôi con!

A-di-đà Phật! Con đã thực hành như 
thế từ khi khoác áo nâu sồng và những năm 
tháng còn lại của con cũng như thế, thưa 
Hòa thượng.

Và rồi! Cái ngày này đã phải đến…, thân 
tứ đại quỵ ngã, tâm thức vượt mây ngàn. 
Đến với quán trọ đời 93 năm và nay đã viên 
mãn mọi phận sự, Người nhẹ nhàng để lại 
mọi thứ, ra đi, lãng du miền Tịnh cảnh.

Một đời đã tận tâm cho đạo,
Cho chúng sanh vạn loại tình thương,
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Giờ đây các pháp vô thường,
Ta-bà cõi tạm, Tây phương Người về.
Ngưỡng bái bạch Hòa thượng,
Dầu đi đâu về đâu, đời này con có đầy 

đủ hạnh duyên được diện kiến Hòa thượng, 
tuy không được gần Người nhưng mỗi khi 
nghĩ về Pleiku, nghĩ đến những vị Thầy dạy 
dỗ con từ những năm tháng tuổi thơ, con lại 
nghĩ đến Người. Tuy không nhiều kỷ niệm 
được gần Hòa thượng, chỉ ngần ấy thôi vừa 
đủ cho con học và hành suốt đời này để làm 
một Ni cô có tâm có hạnh trong đời. Chỉ 
ngần ấy thôi cũng đủ cho con tưởng nhớ và 
tự nhắc mình noi theo hạnh đức của bậc Ân 
sư tu cho đến ngày viên thành quả mãn, tận 
tâm phụng sự Tam bảo và chúng sinh.

Bài viết này như một đoạn hồi ký trong 
cuộc đời của con. 40 năm con đã có Người 
soi sáng trên cao và đến mai sau, công hạnh, 
dung nghi của Người là tấm gương mẫu 
mực để con hướng về, nương tựa, tu tập, 
hành trì và công quả đóng góp cho ngôi nhà 
giáo pháp.

Sau cùng, con xin được tụng lại một 
đoạn kinh và thành kính đảnh lễ Hòa 

thượng – bậc Thầy của chúng con đã thành 
tựu Phạm hạnh, làm lợi mình lợi người và 
đã được đức Thế Tôn tán thán:

“Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào 
đầy đủ Giới, đầy đủ Định, đầy đủ Tuệ, đầy đủ 
Giải thoát, đầy đủ Giải thoát tri kiến; những 
vị giáo giới, những vị giảng dạy, những vị 
tuyên bố, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ, những bậc xứng đáng thuyết 
minh Diệu pháp, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bố rằng chỉ thấy các vị như vậy là lợi ích 
nhiều cho các Tỷ-kheo ấy; này các Tỷ-kheo, 
Ta tuyên bố rằng chỉ nghe các vị như vậy 
là lợi ích nhiều cho các Tỷ-kheo ấy; này các 
Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉ đi đến yết 
kiến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các 
Tỷ-kheo ấy; này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố 
rằng chỉ thân cận các vị như vậy là lợi ích 
nhiều cho các Tỷ-kheo ấy; này các Tỷ-kheo, 
Ta tuyên bố rằng chỉ nhớ nghĩ đến các vị 
như vậy là lợi ích nhiều cho các Tỷ-kheo ấy. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉ tùy 
theo các vị như vậy xuất gia là lợi ích nhiều 
cho các Tỷ-kheo ấy.” (Trích Kinh Tiểu bộ, 
Phật thuyết như vậy, 106. Kinh Đầy đủ giới 
(Sīlasampannasutta)).

Thành kính đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Ân sư

TKN. Liên Hoà
Sài Gòn, 12/05/2021(01/04 Tân Sửu)

Đạo tràng An cư tại Chùa Bửu Thắng - Pleiku

 Cơn mưa chiều nay trút 
xuống như một ưu đãi sau 
nhiều ngày oi bức. Cỏ cây 
reo vui được tắm gội, chim 
chóc í ới gọi nhau trên cành 
rồi chen nhau chui vào tổ. 
Con ngồi nơi góc bàn nhỏ, 
pha một bình trà, tận hưởng 
trà và mưa. Hương trà thơm 
quyện chút mát lạnh của 
mưa, thi thoảng có vài cơn 
gió mạnh tạt qua tạo thành 
những bụi mưa rơi vào trà, 
con chợt nhớ đến lời dạy của 
Sư Ông Làng Mai : Cơn mưa 
là sự tiếp nối của đám mây, 
nước mưa thấm vào lòng đất 
và đất Mẹ sẽ dưỡng nuôi mọi 
loài, cho nên đám mây được 
biểu hiện khắp nơi trong sự 
sống, vì vậy mà “đám mây 
không bao giờ chết”. 

Thầy kính thương!
Khi nhỏ, được uống trà 

với Thầy thì con uống vậy 
thôi, có khi vừa uống vừa 
ngủ gật nữa, con còn ngây 
ngô lắm nên chẳng hiểu “ 
Uống trà im lặng” để làm 
gì. Thi thoảng Thầy nhìn 
mấy khuôn mặt ngái ngủ 
hỏi: “ Các con nghe tiếng gì 
không?”. Dạ con nghe tiếng 
ếch kêu, tiếng gà gáy, tiếng 
mưa, tiếng gió, tiếng chuông 
đại hồng,… mỗi đứa trả lời 
một loại, Thầy nhìn tụi con 
mĩm cười rồi nhấp thêm 
miếng trà mà chẳng nói gì 

…Ấy vậy mà 20 năm đã qua. 
Hai mươi năm chợt nhớ lại 
những kỷ niệm đã có bên 
Thầy trong một chiều mưa 
nơi xa, những kỷ niệm từ 
tốn trở về trong trong kí ức 
và lần này con thả chúng đều 
đặn trên từng nhịp phím, rồi 
sẽ gởi đến Thầy trong một 
ngày gần nhất.

Con nhớ, khi con còn là 
chú tiểu, tuổi 14 ham ngủ, 
ham chơi nhưng phải thức 
dậy lúc 3:30 là một thách 
thức vô cùng lớn. Sáng 
nào cũng vậy, sau khi thức 
chúng, vệ sinh cá nhân xong 
chúng con sẽ vào bếp lấy 
một ít muối hạt và cắt vài 
lát chanh để vào một cái dĩa 
, mặc áo tràng vào và cùng 
đi lên phòng Thầy. Thầy 
đã ngồi đó bao lâu thì chị 
em con không rõ, chỉ biết 
là luôn có sáu ly trà thơm 
nóng ấm đã được đợi sẵn 
trong chiếc khay. Thầy đưa 
cho mỗi đứa một ly và Thầy 
trò cùng im lặng uống trà. 
Thầy ngồi trên ghế, có khi 
xếp bằng, có khi ngồi xếp 
chân theo kiểu nhật bản còn 
sáu chị em con thì ngồi dưới 
chiếu quanh Thầy. Sau khi 
Thầy trò uống trà xong thì 
cái đĩa muối gừng sẽ được 
dâng lên mời Thầy, Thầy 
lấy một hạt muối đặt lên lát 
chanh và nhẹ nhàng đưa vào 
miệng, chị em con mỗi đứa 

cũng sẽ tuần tự làm như vậy. 
Muối và chanh sẽ làm cho 
giọng tụi con trong hơn khi 
tụng kinh.

Thầy ơi, khi xưa lúc 
Thầy còn nhỏ chắc hẳn Sư 
Ông đã cho Thầy thật nhiều 
giây phút “ấm áp” như thế 
phải không Thầy? Bởi vì con 
thấy Thầy có những điểm 
giống Sư Ông lắm Thầy ạ. 
Lần đầu được đón Sư Ông 
viếng thăm chùa, Thầy dạy 
chị em con xếp hai hàng, 
đứng chắp tay đón Sư Ông, 
Sư Ông dáng người gầy gầy 
nhỏ nhắn, mắt rất sáng và 
giọng nói rất khoan thai. 
Khi thấy Sư Ông con tự hỏi: 
“ Không biết tu như thế nào 
để toả chiếu được cái năng 
lượng hiền đức và khí chất 
thanh tao ấy” đang lan mang 
suy nghĩ thì chợt nghe giọng 
Thầy : “ Bạch Sư ông, xin Sư 
Ông xoa đầu các cháu để 
các cháu được gieo duyên 
lâu bền với Phật”. Bàn tay Sư 
ông gầy nhưng ấm lắm, hơi 
ấm lan toả nhẹ trên đầu, con 
sung sướng như đang được 
Sư Ông truyền nội lực chân 
tu , được Sư Ông ấn chứng 
rồi, từ đây con sẽ mãi mãi 
bền duyên với của Phật thôi, 
niềm tin ngây ngô từ thuở ấy 
tới bây giờ vẫn còn đó trong 
con Thầy ạ. 

Cơn mưa chiều đẫm 

Lá Thư Phương Xa
Chiều mưa , một ngày tháng năm…2021

Pakchong – Thái Lan 
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nước khung sân nhỏ, con 
được thấm mát cái bình yên 
của mưa hiểu được cái tuệ 
giác “ Đám mây không bao 
giờ chết” là một sự sống màu 
nhiệm, cũng là một sự tiếp 
nối đẹp đẽ đầy dung dị và 
chân thực, mà không phải là 
một khái niệm để an ủi, xoa 
dịu hay khoả lấp những khổ 
đau mất mát lớn lao trong 
kiếp người. Cái tuệ giác về 
“đám mây” giúp con tháo 
gỡ được những vướng mắc 
chấp chặt về “ sự sống và cái 
chết”, giữa cái “đẹp và xấu”, 
“có và không”,… những cặp 
đôi khái niệm mà con đã 
từng loay hoay tìm lối thoát.. 
Y thức rằng cuộc sống luôn 
có đó những” ưu ái” không 
điều kiện, chỉ khi nào mình 

“dừng lại” thì mới có khả 
năng “tiếp xúc” được với 
những hoá thân mới nhiệm 
màu. Chỉ cần chậm lại một 
nhịp, dừng lại ngắm nhìn 
những gì đang diễn ra xung 
quanh như là: một cơn mưa, 
một chú chim, một tách trà 
hay một sáng mù sương của 
phố núi,… cũng đủ làm lòng 
mình dịu lại những rộn ràng 
và bất an.

Con không có cơ hội 
được hầu cận trực tiếp với 
Sư Ông, nhưng qua Thầy con 
học hỏi được những đức độ, 
chí nguyện và tình thương 
của Thầy đối với đạo pháp 
quê hương. Con nuôi dưỡng 
những khoảng khắc ấm 
áp thiêng liêng mà Sư Ông 
đã có mặt cho trong thuở 

ban đầu mới vào đạo. Con 
nguyện tiếp nối sự “hiền đức 
và thanh tao”của Sư ông, con 
thỉnh Sư Ông trong con đi 
cùng con về tương lai, con 
tin con sẽ luôn được nâng 
đỡ và dìu dắt trên con đường 
thực tập này.

Vài dòng kính thăm và 
chia sẽ cùng Thầy cái hiểu 
về tuệ giác “ đám mây” còn 
non nớt của con, hy vọng 
một ngày thật gần, con lại 
có cơ hội được “ uống trà im 
lặng” cùng Thầy. Và nếu lúc 
đó Thầy hỏi: “ con có nghe 
thấy tiếng gì không?” thì con 
đã biết thưa thế nào rồi Thầy 
ạ. Con mong được về thăm 
Thầy và đảnh lễ Sư Ông.

Trân kính và biết ơn Thầy

Thường Nguyện
Thường Nguyện là Sư cô đệ tử HT Thích Giác Tâm

hiện tu học tại Làng Mai - Thái Lan

Kỷ niệm Phật tích Ấn Độ năm 2011

般若慈船來與去

本來一步樂無余

空門寂靜真容現

色陰無常住壞虛

高源一朵慈容斗 
禪林圓滿夜明珠 
石柱門徒爲梁棟 

一生模範一壇頭。
 

本來自性不染塵 
有生有滅有色身 
緣滿安然收神寂 

月落春殘別尊人。

Dịch âm:
Bát nhã từ thuyền lai dữ khứ

Bổn lai nhất bộ lạc vô dư
Không môn tịch tĩnh Chơn Dung hiện

Sắc ấm vô thường trụ hoại hư...
Dịch thơ:

Đến đi Bát Nhã một dòng
Vô Dư tĩnh toạ thong dong vô thường

Chơn Dung hoà quyện khói hương
Sắc thân tự tại Thiền Đường âm hao.

Dịch âm:
Cao Nguyên nhất đoá Từ Dung Đẩu
Thiền Lâm viên mãn Dạ Minh Châu
Thạch Trụ môn đồ vi Lương Đống

Nhất sanh Mô Phạm, nhất Đàn Đầu.
Bổn lai tự tánh bất nhiễm trần

Hữu sanh hữu diệt hữu sắc thân
Duyên mãn an nhiên thâu thần tịch
Nguyệt lạc xuân tàn biệt Tôn Nhân.

Dịch thơ:
Một vì Tinh Tú đất Cao Nguyên

Minh Châu sáng rỡ giữa Vườn Thiền
Môn đồ tứ chúng làm nương tựa

Một đời gương mẫu, "Một"* tinh chuyên.
Tự tánh xưa nay chẳng nhiễm trần

Có sanh có diệt có sắc thân
Duyên mãn tự nhiên, nào đi - đến

Trăng tàn Xuân tạnh biệt Tôn Nhân.

KỆ TÁN HOÀ THƯỢNG
Thượng TỪ Hạ HƯƠNG

Bài kệ 1:

Bài kệ 2:

Ghi chú: * Miên Một, một con đường

Thích Vạn Chơn
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Chung sống với 
Thầy từ ngày 
còn để chỏm, tôi 

chưa bao giờ thấy Thầy biểu 
lộ tình cảm một cách thái 
quá! Lặng lẽ thâm trầm, biết 
nén cảm xúc đúng lúc.  Bởi 
vậy khó đoán được niềm vui 
nỗi buồn của Thầy. Nhiều 
người cho Thầy là sống hơi 
khô khan tình cảm, còn tôi 
thì không nghĩ như vậy. Mùa 
Vu Lan năm đó, khi được 
một em Phật tử cài lên ngực 
Thầy một đoá hoa hồng.

Thầy đã rưng rưng nước 
mắt. Quá đỗi ngạc nhiên tôi 
tự hỏi: “Sao thầy lại khóc? 
Bảy mươi tuổi đời vẫn còn 
mẹ, bảy mươi năm mặt trời 
yêu thương vẫn chưa khuất 
núi và đại dương từ ái vẫn 
mênh mang đôi bờ, thầy còn 
diễm phúc hơn cả Thượng 
đế nữa mà! (vì Thượng đế là 
đấng tự sinh, nên không có 
mẹ) vậy thì Thầy còn đòi hỏi 
gì hơn”.

Tối hôm đó huynh đệ 
chúng tôi vào phòng vấn an 
sức khoẻ Thầy và rụt rè lựa 
những lời lẽ thật tế nhị thưa 
Thầy về những giọt nước 
mắt ban sáng của Thầy (theo 
chúng tôi suy đoán chừng 
như đó là những giọt nước 
mắt của sự xót xa, day dứt 
chứ không phải là những 

giọt nước mắt mừng vui 
như tôn giả Tu Bồ Đề ngày 
xưa khi nghe Phật giảng và 
hiểu được nghĩa thứ của 
kinh Kim Cang). Bất chợt 
chúng tôi thấy Thầy nhay 
nháy đôi mắt, và những giọt 
lệ ứa lăn ra. Chúng tôi thật 
bối rối và cảm thấy có lỗi vì 
đã vô tình gợi lên nỗi buồn 
của Thầy. Thầy lặng lẽ trầm 
tư nói: “Thầy đang mệt, các 
con để Thầy nghỉ. Hôm nào 
Thầy sẽ kể cho các con nghe 
một câu chuyện”. Tôi nhìn 
lên tủ kinh nhỏ của Thầy, 
thấy đoá hoa hồng ban sáng 
được cắm trang trọng vào 
lọ hoa nhỏ, có cả một nén 
nhang trầm cắm chung 
trong lọ nữa, đang cháy dở 
khói thơm thoang thoảng. 
Tôi đã hiểu được vì sao Thầy 
lại tôn kính đoá hồng như 
vậy. Những hình ảnh liên 

quan đến tình mẹ của Thầy, 
chợt trở về trong tôi.

Năm đó tôi cùng Thầy về 
quê giỗ thân phụ của Thầy 
và thăm cụ bà. Bà đã già lắm 
rồi, trên chín mươi tuổi. Mắt 
không còn thấy, còn tai thì 
nghễnh ngãng nhiều và rất 
lú lẫn có khi không nhận 
ra được Thầy nữa. Bà sống 
trong một ngôi chùa làng 
cùng với vị Sư Ông chừng 
70 tuổi (Sư Ông là bạn của 
Thầy từ ngày còn thơ ấu). 
Chùa không có điệu chúng 
chỉ có một bà già trên sáu 
mươi tuổi giúp việc, đó là dì 
Hai. Ba người cùng xếp vào 
tuổi xưa nay hiếm, nương 
tựa vào nhau. Thầy cung cấp 
thực phẩm, thuốc men… 
cho cả ba. Mỗi năm Thầy về 
thăm bà năm ba bận, ở lại 
vài hôm rồi lại ra đi. Thời 
gian về sau này bà đại tiểu 

Đóa Hồng Ngày Ấy
tiện và nằm luôn một chỗ. 
Dì Hai giúp bà khâu vệ sinh 
và chăm sóc chuyện ăn uống 
tắm rửa. Xuất phát từ tình 
cảm đó, thầy coi dì Hai như 
là “Pháp muội” của mình, 
hết lòng giúp đỡ mọi mặt 
cho dì.

Sáng hôm đó, tôi cùng 
Thầy thưa bà về lại Pleiku, 
Thầy nói:

- Thưa mẹ con đi!
Bỗng dưng bà nghe 

được và nhận ra tiếng Thầy.
- Thầy Bảy đó hả? (Thầy 

thứ bảy và cũng là người con 
còn sót lại của gia đình, anh 
em đều mất hết). Sao nghe 
nói con lên trển rồi mà, 
chẳng lẽ bỏ mẹ mà đi hay 
sao? Bàn tay con đâu đưa mẹ 
cầm một chút.

Thầy lặng lẽ đưa tay cho 
bà nắm, bàn tay người mẹ 
có những đường gân xanh 
xao nổi lên như những con 
đỉa, khô gầy mỏng manh 
nắm lấy bàn tay người con 
chỉ còn da bọc xương, khô 
đét gầy gò như bàn tay pho 
tượng Tuyết Sơn chùa Tây 
Phương, mân mê vuốt vuốt. 
Trong hố mắt sâu thẳm của 
hai người, giọt yêu thương 
nghèn nghẹn ứa ra. Bà chép 
miệng:

- Tội con tôi quá, sao ốm 
quá vậy con? Ở lại với mẹ 
vài bữa nữa nghe con.

Ngay lúc đó bài kệ nhỏ 
trong kinh Phật lại trở về 
trong tôi

“Mẹ già hơn trăm tuổi,

Còn thương con tám mươi.
Ân ái có đoạn chăng,
Chỉ hơi thở cuối cùng.”
Thầy trả lời với bà rằng 

Thầy sẽ ở lại. Nói thì nói vậy, 
nhưng rồi Thầy cũng phải 
ra đi vì bao nhiêu Phật sự 
đa đoan, bộn bề cần phải 
có mặt Thầy. Một đời tu học 
của Thầy không hề biết riêng 
tư. Sống trong lòng giáo hội 
phục vụ chưa từng mệt mỏi, 
chùa chiền cũng của giáo 
hội. Trụ trì là làm dâu trăm 
họ, mà nhất là chùa hội nữa, 
sự xung đột va chạm rất dễ 
xảy ra. Thầy không muốn 
đem mẹ về ở gần, bởi vì bà 
cụ rất khó tính sợ phiền bổn 
đạo, vả lại điệu chúng đông 
đảo e chúng ở không được, 
vì hầu hết các bà mẹ của quý 
Thầy đều ỷ lại mình là mẹ 
Thầy trụ trì nên phần đông 
đều cay nghiệt với chúng 
điệu, chúng không thể nào 
ở nổi.

Nhiều lần chúng tôi thưa 
với Thầy là mời bà lên ở với 
Thầy, với chúng tôi để tiện 
chăm sóc hầu hạ bà! Song 
Thầy đã không bằng lòng.

Thể theo lời hứa hôm 
trước, một hôm sau thời 
kinh Tịnh độ, Thầy gọi 
chúng tôi vào phương 
trượng kể cho nghe một câu 
chuyện. Ngồi kiết già trên 
bồ đoàn lưng vẫn còn thẳng, 
đôi mắt thoáng xa xăm Thầy 
đưa chúng tôi về gặp lại chân 
dung của Sư Tổ.

“Câu chuyện mà Thầy 

sẽ kể cho các con nghe là 
do Sư Thúc kể lại, Sư Tổ lúc 
sinh tiền là một người con 
chí hiếu. Tuy nhiên không 
vì chữ hiếu mà làm gián 
đoạn sự nghiệp tiếp tăng độ 
chúng. Trên bước đường du 
hoá, Thiền sư Hoằng Thâm 
người Khánh Hoà có ghé lại 
Hội An thuyết pháp. Cảm 
kích trước dung mạo và 
đức độ của Thiền sư Hoằng 
Thâm, Tổ xin mẹ đi xuất gia, 
lúc bấy giờ Tổ 16 tuổi. Gia 
đình chỉ còn có mẹ và anh 
trai, sau đó Tổ được Thiền 
sư Hoằng Thâm đem về 
Tổ Đình LS ở Khánh Hoà 
dạy dỗ, năm tháng qua đạo 
phong của Tổ mỗi ngày một 
lẫy lừng. Sau khi Tổ đi xuất 
gia, được một năm thì quê 
nhà can qua binh lửa. Tổ 
không hay tin gì về mẹ và 
anh trai nữa, cậy người về 
quê thăm hỏi, được hàng 
xóm cho biết anh trai đã 
mất, còn mẹ thì mất tích 
hay lưu lạc phương trời nào 
không rõ.

Ba mươi năm sau, Tổ trở 
thành một cao tăng rường 
cột trong đạo pháp, vân du 
hoá đạo khắp nơi, đến đâu 
Tổ cũng dò la tin tức về mẹ.  
Khi tuổi cao sức yếu, không 
đi hoằng hóa đây đó được 
nữa, Tổ được mời về Trụ 
Trì một ngôi Tổ đình ở Bình 
Định. Tăng chúng tìm đến 
tu học rất đông.

Một sớm mùa thu có 
một bà lão khoảng gần bảy 
mươi tuổi, màu da xạm 
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nắng phong trần rách rưới, 
đến chùa xin Tổ cho ở nhờ 
để làm công quả, ăn mày lộc 
Phật. Gạn hỏi căn nguyên, 
thì ra là mẫu thân của Người. 
Ở đời có những chuyện thật 
kỳ lạ, khi cố tìm thì không 
gặp mà bất ngờ thì hội ngộ, 
đoàn viên. Tổ vô cùng sung 
sướng khi được găp mẹ 
trong tình huống thật bất 
ngờ này. Song Tổ cố trấn 
tĩnh và tảng lờ như không 
có vấn đề gì xảy ra. Vài hôm 
sau Tổ họp chúng thông báo 
với chúng là bà cụ không nơi 
nương tựa. Xin đại chúng 
thương tình để cho bà cụ ở 
với, phụ giúp được chút gì 
thì giúp, đại chúng nhờ vả 
sai bảo được điều gì thì cứ 
nhờ. Từ đó bà ở bên cạnh 
Tổ, sáng chiều quét lá, nhặt 
rau, nhóm bếp… giúp đỡ 
chúng Tăng. Nhờ được cứ 
nhờ, nhiều điệu còn sai biểu 
bà đủ thứ chuyện linh tinh 
vặt vãnh hết. Tổ cảm thấy 
xót xa nhưng vẫn làm ngơ, 
thỉnh thoảng muốn cho tiền 
bà nhưng Tổ không đưa trực 
tiếp. Buổi sáng trước khi bà 
quét lá sân chùa, Tổ bèn bỏ 
tiền nơi cây me, cây bồ đề, 
cây sứ… Khi quét dọn lượm 
được tiền bà đem vô đưa 
lại cho Tổ. Tổ nói: “Tiền 
ai đánh rơi không biết, bà 

lượm được cứ mua trầu ăn 
đi, hoặc xài cái gì cứ xài, nếu 
biết ai đánh rơi, tôi trả lại cho 
họ, bà đừng bận tâm”. Mỗi 
lần như vậy bà vui mừng 
lắm! Tâm lý chung, tiền nhặt 
được khi có người đánh rơi, 
thích hơn là đưa tay nhận 
của người khác cho, dễ làm 
chúng ta tủi thân hoặc phải 
mang ân huệ. Có lẽ Tổ đã 
nghĩ như vậy. 

Tổ luôn luôn âm thầm 
theo dõi mọi sinh hoạt của 
bà, khi đau yếu trở trời, tìm 
cách nhờ vả khéo léo để 
cho các điệu giúp đỡ săn 
sóc bà. Năm tháng cuối đời 
bà bệnh nặng, Tổ hết lòng 
thuốc men chạy chữa. Hôm 
bà bệnh trầm trọng nhất Tổ 
hỏi: “Trước khi về cõi Phật 
bà có điều gì muốn trăn trối 
lại không?”. Bà nhìn chăm 
chăm vào mặt Tổ, trong 
tiềm thức hư ảo xa xôi, bà 
thấy Tổ sao mà giống con 
bà ngày xưa quá!  Đứa con 
của mùa loạn lạc, mấy mươi 
năm qua bà chưa một lần 
gặp mặt. Giá mà con còn thì 
chắc cũng già như Tổ rồi. Bà 
cầm tay Tổ mân mê nói: “Tôi 
cũng có một người con trai 
đi tu từ hồi còn nhỏ, chiến 
tranh loạn lạc mấy mươi 
năm rồi không rõ tung tích, 

không biết còn hay mất. Ước 
gì trước giờ nhắm mắt được 
nhìn thấy mặt và cầm tay 
con lần cuối". Nghe những 
lời ao ước thiết tha của bà, 
Tổ không cầm được nước 
mắt, gục vào lòng bà thổn 
thức: “Mẹ ơi! Con là con của 
mẹ đây”, đoạn Tổ kể lại đầu 
đuôi câu chuyện vì sao đến 
giờ phút này mới nhận mẹ. 
Nhìn Tổ chăm chăm, dòng 
suối yêu thương chợt ngời 
lên nơi hố mắt mông lung 
sâu thẳm của bà, đôi môi 
khô héo tái xám rạn vết chân 
chim của bà hồng hồng lên 
đôi chút, thoáng mỉm cười 
mãn nguyện và bà đã ra đi 
trên tay Tổ như vậy”.

Khi rõ được câu chuyện, 
chúng tăng buồn thương 
khóc lóc, ân hận và tỏ ý trách 
Tổ. Rằng sao không cho 
chúng biết sớm, để nhiều 
người đối xử tệ bạc với bà. 
Tổ nói “tôi không muốn nói 
ra sự thật vì sợ bà ỷ lại, còn 
các ông sẽ vì tôi mà chiều bà 
để rồi gây ra những nội kết 
không hay, và có khi không 
chịu nổi tính khí bà bỏ chùa 
ra đi nữa”. Thầy chấm dứt 
câu chuyện về Sư Tổ như 
thế, trong tiếng mưa đêm 
sùi sụt của trời tháng Bảy 
cao nguyên. 

Thích Giác Tâm
Lễ Vu Lan, mùa báo hiếu - Năm 1992

Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng!
Chúng con là những Tăng Ni Sinh khóa 

III, Trường Trung Cấp Phật Học Gia Lai. 
Chúng con xin được tụng bài Kinh Pháp Cú 
để tưởng niệm Ân đức của Hòa Thượng!

Hương các loài hoa thơm
Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người Đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay

Thế hệ chúng con là những học Tăng 
học Ni non trẻ, mới chập chững vào đạo, 
dù huynh đệ ở mỗi người mỗi phương, mỗi 
hệ phái tông môn, nhưng chúng con đến 
đây đều ít nhiều cũng thấm nhuần ân đức 
của quý Ngài trong Giáo Hội, nhất là Hòa 
thượng Viện chủ chùa Bửu Nghiêm, hàng 
giáo phẩm chứng minh. Chúng con rất cần 
sự che chở bao dung của quý Ngài vì quý 
Ngài là Trưởng thượng chốn tùng lâm. 

Mỗi năm, chúng con đều có cơ hội quay 
về Bửu Nghiêm Tự đảnh lễ vấn an sức khỏe 
của Hòa thượng. Nhìn phong thái từ hòa 
khả kính, nụ cười hoan hỷ hiền hòa, chúng 
con cảm nhận  ở  Hòa thượng tỏa ra cốt cách 
phi thường ,của bậc Chân Nhân thị hiện.

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã ba 
năm, chúng con đang trong giai đoạn học 
kỳ cuối khóa. Chúng con cũng không được 
thường xuyên thăm viếng Hòa thượng, lại vì 
đại dịch nguy hiểm gieo rắc khắp nơi, nên 
rất hạn chế sự đi lại. 

 Hôm ấy, vào buổi sáng Chủ Nhật thời 
tiết se se lạnh, chúng con được nghỉ học 
ở chùa để phụ giúp việc cho Thầy Tổ. Chủ 
Nhật này đã khác hơn những ngày chủ nhật 
khác, mây tím giăng sầu, thì huynh đệ chúng 
con đã nhận được hung tin: Hòa thượng 
viện chủ chùa Bửu Nghiêm đã viên tịch. 

Chúng con nghe mà bàng hoàng xúc 
động. Dẫu biết rằng: Vô thường từng sát na 
sanh diệt, đi ở là lẽ thường đối với các bậc 

Chơn Nhân, nhưng với chúng con, tin đưa 
đến như sét đánh bên tai. Ngậm ngùi kính 
tiếc một vì sao đã rụng , đất trời như chuyển 
lay, hạc vàng đã bay xa!

Ngoài kia bầu trời ảm đạm, không gian 
lắng chìm, cỏ cây hoa lá như đang cúi đầu, 
cố tình đồng cảm nỗi xót thương vô hạn với 
chư Tăng Ni Tín Đồ Phật Tử Tỉnh Gia Lai 
trước sự ra đi của Hòa thượng. Chúng con 
kính nghe: 

Thưở xa xưa, nơi rừng Sa La Song Thọ, 
Đức Thế Tôn vào Đại Định Niết Bàn.

Thì ngày nay, Bửu Nghiêm Tự, Hòa 
thượng thâu thần về cõi Tịnh.

Thương tiếc thay, Nhà Giáo Hội vắng 
bậc Thầy khả kính. 

Chốn Tông phong, ngấn lệ tiễn chân 
Người.

Trước phút phân ly giả biệt nghìn thu, 
tất cả huynh đệ lớp chúng con tề tựu về 
trước án kim đài của Hòa Thượng, kính 
nguyện dâng nén tâm hương, cầu nguyện 
Hòa Thượng cao đăng Thượng phẩm, Hội 
nhập ta bà, Hóa độ chúng sanh.

Chúng con xin nguyện được nương 
theo công hạnh của Hoà Thượng để không 
cô phụ công lao của Quý Ngài đã giày công 
nuôi dưỡng và dạy dỗ. Dù mai đây ra trường, 
huynh đệ chúng con mỗi người mỗi phương 
đi theo chí nguyện tu học của mình, nhưng 
chúng con vẫn luôn luôn nhớ đến Ân đức 
của Hoà Thượng với cốt cách uy nghi, khả 
kính để chúng con luôn lấy đó làm tấm 
gương sáng trên con đường tu học.

Nam Mô từ Lâm tế chánh tôn, tứ thập 
tam thế, Pháp phái Nguyên Thiều, Bửu 
Nghiêm viện chủ, húy thượng NHỰT hạ 
SANH, tự TỪ HƯƠNG, hiệu CHÁNH 
NHƠN Giác linh Trưởng lão Hòa thượng 
Liên đài chứng giám.

Tưởng Niệm Ân Đức 
CỦA HOÀ THƯỢNG

Tăng Ni sinh lớp Trung Cấp
Khóa III - Gia Lai
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Mỗi người ai cũng có 
dấu mốc riêng để trở về với 
con đường tỉnh thức, có 
người dấu mốc ấy đến từ 
sự hạnh phúc, có người đến 
từ sự tận cùng của khổ đau. 
Còn đối với Con có cả hạnh 
phúc lẫn tang thương.

Cô bé Loan ngày nào 
biết đến chùa để đi tụng 
kinh niệm Phật từ ngày Ba 
mất vào mùa đông năm 
1997. Thuở đó ngôi chùa 
Bửu Nghiêm cách nhà chỉ 
độ hơn trăm mét, hằng đêm 
với tâm giản đơn của một 
đứa trẻ là đi chùa theo bà 
ngoại và Mẹ để tụng kinh 
Địa Tạng hồi hướng công 
đức cho Ba, tin rằng Ba sẽ 
được nghe thấy tiếng tụng 
kinh của mình. Nhưng động 
lực mà thúc đẩy con đi chùa 
mỗi đêm được siêng năng 
như vậy đó chính là Sư Ông 
Chùa Bửu Nghiêm.

Hai từ Sư Ông nghe rất 
đỗi thân thương và cung 
kính của những đứa trẻ 
cùng chung với chúng con 
đi sinh hoạt gia đình phật 
tử lớp Oanh vũ, ánh mặt 
sợ sệt và lạc lõng khi đứng 
trong đám đông và buồn vì 
mất cha của con, đã thấu 
được cái nhìn của Sư Ông. 
Sư Ông đã lại dắt tay con lại 
và nói với anh, chị Huynh 
Trưởng: “cha cháu mới mất, 

con hướng dẫn cho cháu đi 
tham gia sinh hoạt gia đình 
Phật tử với”, kể từ đó con 
được gần gũi với Sư Ông và 
tới lui Chùa nhiều hơn.

Vậy là 49 ngày đi qua 
của Ba con đã có điểm tựa 
tinh thần là Sư Ông, ngày 
nào đến Chùa cũng được 
gặp Sư Ông để xá chào, đơn 
giản là vì Sư Ông rất ít nói 
và nhỏ như con cũng chẳng 
biết nói gì khi đối diện với 
Bậc Trưởng Thượng như 
Sư Ông. Ngày lại qua ngày 
không chỉ riêng con mà cả 
gia đình con đều đến chùa 
để quy y Sư Ông và là Phật 
tử của Chùa Bửu Nghiêm. 

Đến năm con lên 12 
tuổi, nhân duyên là người 
trong gia đình con xuất gia 
theo Sư Ông tại chùa Bửu 
Nghiêm và duyên lành ấy 
cũng đến với Con. Được Sư 
Ông thâu nhận chính thức 
là đệ tử xuất gia và gởi đi 
học trường, thời gian con về 
hầu cận Sư Ông không còn 
nhiều nữa, chỉ về Chùa khi 
trường cho phép nghỉ. Con 
vẫn còn nhớ nhất là kỷ niệm 
con đến tuổi để thọ giới Tỳ 
Kheo Ni, cầm bộ hồ sơ trên 
tay con lóng ngóng không 
biết phải bắt đầu từ đâu, Sư 
Ông nói: “Con viết thông tin 
của con vào hồ sơ rồi Thầy 
cầm đi ký cho, chứ con biết 

ở đây là ở đâu mà đi ký” tuổi 
20 như con mà phải để cho 
Cụ Ông trên 80 tuổi lo lắng, 
đúng nghĩa như là người 
cha lo cho đứa con gái nhỏ 
của mình, nghe Sư Ông nói 
lòng con đầy xúc động khó 
tả, vừa mừng vừa cảm thấy 
thương Sư Ông nhiều hơn, 
Sư Ông già rồi mà còn lo 
lắng cho mình quá đỗi, tâm 
niệm con lúc đó là sau khi 
thọ giới pháp đầy đủ rồi dốc 
công tu tập để báo đền ân 
đức của Sư Ông.

Rồi thời gian cứ dần 
trôi qua, một năm rồi lại hai 
năm thời gian con về bên Sư 
Ông không còn nhiều nữa, 
vì mãi lo Phật sự Chùa Bửu 
Minh trong Sài gòn mà quên 
đi thời gian của Sư Ông hiện 
hữu với chúng con ngày 
một ngắn lại. Bé Loan của 
Sư ông chỉ được gặp và nhìn 
thấy Sư Ông qua những 
buổi lễ của Tỉnh nhà, Huyện 
nhà, hoặc khi gặp Sư Ông 
tại phương trượng khi Sư 
Ông ngồi uống trà cùng quý 
Thầy sau khóa lễ tụng kinh, 
con chỉ nhẹ đến để hầu cận 
Sư Ông với tách trà vội để 
được Sư Ông xoa đầu như 
thuở bé, nhìn bàn tay của Sư 
Ông đã nhăn nheo gầy gò 
với đồi mồi lốm đốm, người 
Sư Ông đã gầy lại sau cỗ 
máy của thời gian, mà con 

Nhớ mãi ân thầy

đành bất lực, vì đệ tử Ni của 
chúng con chỉ được hầu cận 
Sư Ông trong một giới hạn 
nhất định theo lễ nghi của 
nhà Phật, chỉ biết đứng nhìn 
Thầy trong lặng lẽ phía sau.

Kính Bạch giác linh Sư 
ông! Con ước gì cho con là 
một đệ tử Tăng, được gần 
gũi, được hầu cận Sư Ông 
mỗi ngày, được nghe Sư 

Ông dạy dỗ, được Sư Ông 
kể chuyện trong những lúc 
trời tối trăng, thôi thì con 
vẫn tự mỉm cười và an ủi 
với chính mình, được đứng 
trong hàng ngũ đệ tử xuất 
gia của Sư Ông, được Sư 
Ông dìu dắt và dạy dỗ từ khi 
con còn bé đến khi con thọ 
cụ túc giới Tỳ Kheo Ni đã là 
mãn nguyện lắm rồi. 

Một lần sau cuối cho 
con được kính nguyện Sư 
Ông thượng phẩm thượng 
sanh, cao đăng Phật quốc, 
trở lại ta bà để hóa độ chúng 
sanh, đệ tử con nguyện học 
hạnh và làm theo lời Sư Ông 
dạy để báo đền ân đức của 
Sư Ông trong muôn một.

TN Quang Phụng
Bửu Minh, Ngày 25 tháng 3 năm Tân Sửu

Lắng tâm dự lễ tưởng niệm Tôn Sư trước ngày nhập bảo tháp
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Cuộc sống này, tất cả mỗi sự vật, hiện 
tượng đều có nhân duyên của nó Và con 
cũng vậy, gặp được Hòa Thượng thượng 
Từ hạ Hương là một phước duyên lớn nhất 
trong kiếp này của con. 

Nhớ lại thuở còn chưa gặp được Hòa 
thượng, con là một học Tăng mới tốt nghiệp 
Học Viện Phật Giáo Việt Nam TP Hồ Chí 
Minh được nuôi dưỡng và nương tựa  bảo 
bọc trong các tự viện để tu học, rồi khi 
con bước ra khỏi tự viện sách gói vân du 
chưa tìm được hướng đi và đến cho mình. 
Nhưng đến năm 2015, nhân duyên đã đến, 
con được Đại Đức Thích Quang Trưởng bảo 
rằng nên ở lại Cao Nguyên nhập hạ vì khí 
hậu và con người giúp ta nhẹ nhàng, bình an 
trong ba tháng an cư. Con được Thầy Quang 
Trưởng dẫn gặp Hòa thượng và đãnh lễ xin 
ở lại nhập hạ an cư, Ngài bảo thầy ở đâu, 
dạ mô phật con ở Sài Gòn ra ạ, thế là Ngài 
chấp nhận cho hàng hậu học được nương 
nhờ tu tập một mùa an cư thật viên mãn, 
thời gian trôi qua con được tiếp xúc với 
Ngài, con luôn có năng lượng cho tự thân 
khi con đang buồn. Ngài luôn nở nụ cười, 
cứ gặp con, Hòa thượng bảo Thầy Sài Gòn 
rảnh không đi Chư Prông với tôi. Bạch Hòa 
thượng mình đi đâu? thì mình đi chơi. Thế 
là cùng cất bước với Ngài những buổi chiều 
nắng ấm, rất nhiều chuyến đi, nhiều hành 
trình trên những con đường đầy hoa dã quỳ, 
lần đầu con mới thấy loại hoa này. Con hỏi 
bạch Hòa thượng hoa gì vàng đẹp thế? Ngài 
bảo hoa Quỷ Già. Ô! hoa gì tên hay thế và 
trong đầu tôi luôn nghĩ đó là hoa Quỷ già, 
sau thời gian tiếp xúc nhiều, lúc đó mới 
hiểu được mình bị Ngài trêu đùa. Thời gian 
dần trôi, con được nhân duyên được phật tử 

hiến đất xây chùa, Hòa thượng với Thầy trụ 
trì Quang Phúc luôn đồng hành trên những 
mảnh đất mới. Ngày 15 tháng 10 Năm Mậu 
Tý( 2016) Hòa thượng và thầy Quang Phúc 
niệm hương, tụng kinh lễ động thổ xây ngôi 
am nhỏ tại thôn Tân Sao- xã IaYok- Huyện 
IaGrai, giờ là Chùa Khánh Hưng. Cũng như 
thế vào năm 2018, được cung thỉnh Hòa 
thượng với thầy trụ trì chùa Bửu Nghiêm 
tiếp tục thiết lễ đặt đá mảnh  đất mới do 
một phật tử cúng dường. Ngày hôm ấy, hữu 
duyên được cung thỉnh Chư Tôn Đức về 
chứng minh, lễ đặt đá đơn giản nhưng được 
Hòa thượng luôn thương tưởng, ngôi chùa 
Minh Nghiêm được hình thành đến ngày 
hôm nay. Con được hữu duyên, tất cả các lễ 
mà con tổ chức, dù nhỏ hay lớn đều có bước 
chân Ngài đến dự, con thấy mình thật may 
mắn khi được tiếp đón Ngài.  Năm 2019,  
được các cấp chính quyền cũng như Giáo 
Hội tỉnh Gia Lai chấp thuận cho việc thành 
lập Chùa Minh Nghiêm, được sự cho phép 
ngày thượng bản của Hòa thượng trưởng 
ban là ngày 8/8, là mùa mưa dầm của Cao 
Nguyên, con có ra Bửu Nghiêm đảnh lễ 
thỉnh Thầy trụ trì, con nói với Thầy muốn 
thỉnh Ông Ngài, nhưng nay mùa mưa dầm 

CON XIN CHẮP TAY KÍNH CẨN
Tiếp  Bước Thầy!

sợ Ngài đang cảm lỡ bệnh thì con không 
dám, thế là lặng lẽ ra về không dám thỉnh 
Ngài. Nhưng than ôi! Hôm tới buổi lễ như 
dự kiến, Ngài đã cùng đến với Thầy trụ trì, 
con ra đón tiếp và bất ngờ, lúc đó nước mắt 
con đã tuôn trào, thật sự không có lời nào 
để tả hết niềm hạnh phúc của con lúc thấy 
dáng Thầy gầy, đi từng bước vào chùa con. 
Con cảm động khôn xiết. Cảm xúc ấy, giờ 
đây nghĩ lại vẫn còn trong tâm trí con và 
mãi mãi.

       Thầy luôn sách tấn con trong mọi 
việc, đặc biệt là nhắc con phải sửa đổi để 
hoàn thiện mình trên con đường tu nhân 
học Phật. Bao nhiêu năm được gần bên 
Thầy, con học được nhiều điều và thấy rõ 
đức độ, tâm hạnh cao quý của Thầy, đó là 
phước báu muôn đời của con. Hơn 6 năm 

nương Thầy, con vẫn không quên được 
những lời nhắc nhở, khuyên răn con sớm 
hôm. Con biết mình tính tình cộc cằn, nóng 
nảy, không thanh tịnh, nhiều lúc làm Thầy 
buồn lòng. Con nhớ như in câu nói Thầy 
luôn nhắc:" Ngang đầu hay cứng cổ, khó dạy 
hay lười học, chịu nghe là biết sửa." 

      Thầy ơi!!! Lời chỉ dạy còn chưa thấm 
mà sao Thầy mãi khuất bóng xa con xa hàng 
hậu học, quẩy gót về Tây để lại con chốn này.

Tất cả những lời của Thầy để lại và sự 
mất mát quá lớn của Giáo Hội tỉnh nhà ngay 
lúc này đã thức tỉnh con. Con xin là sứ giả 
tiếp nối Thầy làm đạo pháp, hóa độ tâm linh 
cho tất cả mọi người, để đền đáp tứ trọng ân 
cao cả muôn đời. 

         Con xin tri ân Niệm ơn Thầy!!!

Hồi nhỏ mong đến lớn
Lớn lên con nương Thầy

Đi giáp vòng Phố Thị
Gặp Thầy dừng lại ngay

Lúc 2015
Lãng tử có chỗ nương

Đúng là hợp căn cơ
Thầy gật đầu chỉ nói

Về đây ở với Thầy
Trí Nhật giống Thiện Tài

Cầu Thầy nay mới gặp 
Học hạnh Thầy từ đây 
Thầy nói con còn nhớ 
Chỉ có người không tu
Ngang đầu hay cứng cổ
Khó dạy hay lười học
Chịu nghe là biết sửa 

Lời chỉ dạy chưa thấm
Ô hô đành tiễn biệt

Giác Linh Thầy có hay.

Thích Trí Nhật
Minh Nghiêm Tự
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Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch trên Giác Linh Sư Ông !
Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức 

trong Môn Phong Chúng con là Ni Chúng 
Chùa Bửu Lâm, cho chúng con mạn phép có 
đôi dòng tự sự về Sư Ông.

Chúng con luôn mãi nhớ Người
Bóng cây cao cả uy nghiêm một đời

Sư Ông từ giã Ta bà
Về miền tịnh cảnh quê nhà lạc bang

Bửu Nghiêm rợp bóng y vàng
Bước chân giải thoát chứa chan thâm tình!

Ngược dòng thời gian, con xin được 
lưu bút vài dòng hồi tưởng đến những kỷ 
niệm mà con diễm phúc được Sư Ông thế 
Phát xuất gia. Vào một buổi chiều nắng hạ, 
con được Sư Phụ dẫn về Chùa Bửu Nghiêm 
đảnh lễ Sư Ông, xin phép được thế phát xuất 
gia theo Phật. Nhìn hình ảnh uy nghi khả 
kính của Sư Ông trong con như thức tỉnh, 
cảm nhận sâu sắc cái nụ cười khả ái khi cúi 
đầu xá chào Sư Ông. Khi mái tóc xanh vừa 
được phủ xuống Sư Ông lại gần nhẹ nhàng 
xoa đầu nhắc nhở : “ Ráng tu nha con ” , 
Câu nói ấy thật mộc mạc và giản đơn nhưng 
chứa đầy thâm tình đạo vị !  

Cái thuở ban đầu sơ khai ấy
Ngàn năm muôn thuở khắc trong tim
Con sẽ luôn ghi nhớ câu nói của Sư Ông 

như một lời tự nhắc mình về việc hành trì 
giới luật sách tấn bản thân lúc nào cũng tinh 
tấn không được giải đãi.

Thời gian cứ dần trôi theo năm tháng, 
lời dạy đó cứ vang vọng mãi trong con, hình 
ảnh một bậc chân tu qua lối sống bình dị mà 
sâu lắng, nghiêm nghị mà từ bi. Sư Ông rất 
ít nói luôn sống với chánh pháp là thân giáo 
những bài học không lời không thể phai mờ 
trong tâm trí của chúng con.

Kính bạch Giác Linh Sư Ông !
Dẫu chúng con biết rằng:
Đường chim bay không dấu tích
Việc mất còn là sự thật hiển nhiên
Sự vận hành của nhân sinh và vũ trụ 

không dừng nghỉ, sát na sinh diệt tiếp nối 
nhau qua từng chu kỳ xuân Hạ Thu Đông, 
rồi lại Xuân. Cũng thuận theo lẽ vô thường 
đó. Khi hơi thở hao mòn theo từng phút từng 
giây và Sư Ông đã ra đi… ra đi mãi mãi. Nay 
nhân duyên quả mãn, Sư Ông đã thâu thần 
tịch diệt để lại trong lòng tứ chúng niềm 
kính thương vô bờ bến.Mặc dù Sư Ông đã ra 
đi nhưng hình bóng và từng lời dạy của Sư 
Ông vẫn còn đó, chúng con sẽ mãi khắc cốt 
ghi tâm. Con sẽ mãi nhớ thần thái ung dung 
tự tại và câu danh hiệu Phật A Di Đà nguyện 
sanh về tịnh độ của Người. chúng con cảm 
nhận được sự an nhiên thị tịch của Sư Ông 
trong giờ phút lâm chung, điều này được thể 
hiện từ thuở sanh tiền “ sanh như mặc áo 
Đông, tử như cởi áo Hạ ” không có gì vướng 
bận. Quả thực đây là bài pháp không lời vô 
cùng quý báu, nhắc nhở cho chúng con về 
sự vô thường trên bước đường chuyển hóa 
thân tâm, tu tập giải thoát. Phải tu làm sao 
để khi ra đi không nuối tiếc và phải biết khi 
nhắm mắt xuôi tay ta sẽ đi về đâu….

Gia Lai từ đây vắng bóng Người
Từ bỏ trần thế Người về Tây

Cuộc đời hạnh nguyện đầy viên mãn
Ân đức cao vời mãi khắc ghi

Chúng con là những người cháu trong 
Môn Phong xin thành tâm ngưỡng nguyện 
Giác Linh Sư ÔngThượng Phẩm Thượng 
Sanh, cao Đăng Phật Quốc, nơi Tịnh Độ tùy 
duyên dạo bước vân du, chốn Ta Bà thùy 
nguyện tiêu dao hóa độ.

Thường Viên

Còn mãi trong con

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch trên Giác Linh Sư Ông
Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức 

trong Môn Phong
Chúng con là Ni Chúng Chùa Bửu Lâm, 

xin hồi tưởng ký ức tự sự về Sư Ông.
Chúng con vẫn biết rằng cuộc đời này 

là vô thường, đông đi xuân đến là quy luật 
của tự nhiên, có ngày xum họp thì cũng có 
lúc phải chia ly, ai trong chúng ta đã đến với 
cuộc đời này thì cũng có ngày ra đi.Sinh, 
lão, bệnh, tử là điều tất yếu của cuộc đời mà 
ai cũng phải trải qua.Nhưng khi nghe tin vô 
thường đến thì mắt của chúng con lại cay 
cay, tim lại nghẹn ngào tiếc thương vì từ 
đây bóng dáng của Sư Ông đã không còn 
,ngôi Già Lam từ đây đã vắng bóng Sư Ông ; 
Phật Giáo tỉnh nhà đã mất đi một bóng cây 
đại thọ, một bông hoa trong vườn hoa Đạo 
pháp nay đã không còn nhưng hương của 
bông hoa ấy sẽ lưu truyền muôn thuở vẫn 
còn ghi.                       

Lặng nhìn hương áng khói tàn rơi
Người đã ra đi chốn xa vời
Lung linh ẩn hiện trong ký ức
Gương sáng còn lưu mãi cõi đời. 
Công hạnh của Sư Ông thì quá lớn nhưng 

khả năng của con thì có hạn, lời văn thô sơ 
nhưng nay con xin mạn phép được viết về 
Sư Ông. Giới đức của Sư Ông tỏa khắp Phật 
Giáo tỉnh nhà. con vẫn nhớ Sư Ông sống 
một cuộc đời bình dị, giản đơn,trong ký ức 
của con Sư Ông luôn kiệm lời , những lời 
nói ra là cả một bài học sâu sắc làm hành 
trang để cho chúng con noi theo.

Một nụ cười tươi đậm thâm tình
Một lời giáo huấn, vạn lời kinh
Khuôn vàng thước ngọc soi kim cổ
Ảnh hưởng vô vàn lớp hậu sinh

Bao nhiêu kỷ niệm chứa chan tình
Giờ phút tiễn đưa, bước đăng trình
 Cúi đầu tạ lễ ân giáo dưỡng
Theo dấu chân xưa, nguyện chứng minh.
       Sư Ông luôn trân trọng từng nhân 

duyên trên bước đường hành đạo dù thuận 
hay nghịch thì trên môi vẫn giữ nụ cười và 
bước chân luôn vẫn chãi thong dong. Đối 
với Phật tử, Sư Ông luôn từ mẫn, nhu hòa, 
tràn đầy lòng từ bi. Đối với đệ tử Sư Ông 
hằng sách tấn, nhắc nhở.Con vẫn nhớ câu 
chuyện Sư phụ con kể ngày nào, Sư phụ 
thường nói: “Khi Sư phụ con vừa thọ giới 
Tỳ kheo về đảnh lễ, Sư Ông chỉ dạy một câu: 
Tỳ kheo chưa phải là đã xong mà chỉ là một 
sự bắt đầu.”Một câu nói giản đơn nhưng làm 
tâm con chấn động. Phải chăng câu nói ấy là 
bao nhiêu trăn trở, lo lắng sợ đàn con thơ sẽ 
ngủ quên ở nơi Bảo thành mà quên đi con 
đường phía trước.Lời nói của Sư Ông như 
tiếng chuông vừa đánh thức những Bậc xuất 
trần vừa như nhắc nhở “ đã  là Tỳ kheo, là 
một người khất sĩ trên khất thực giáo pháp 
của Đức Phật, dưới hóa độ quần sanh.

Nhận người bát cơm manh áo
Xin trả lại Đời tấm lòng thanh cao
Trong suốt cuộc đời của Sư Ông từ lúc 

trẻ khỏe mạnh cho đến khi tứ đại đã suy 
tàn thì cũng không ngăn được bước chân 
và chí nguyện hoằng sanh của Sư Ông .Dù 
niên cao lạp trưởng , sức khỏe đã giảm dần 
theo năm tháng nhưng Sư Ông vẫn tiếp tục 
làm Phật sự như: Chứng Minh các buổi lễ 
để làm nơi nương tựa tâm linh cho cả hàng 
xuất gia và tại gia. Bước chân ấy vẫn cứ bước 
đi không mỏi mệt dù thân thể bì quyện 
nhưng tâm thì luôn an nhiên, vững chãi.
Việc làm của Sư Ông chỉ đơn giản là việc 
cần làm, phải làm, nên làm nhưng mỗi hành 
động nhỏ của Sư Ông, mỗi bước đi trên con 

Tấm gương sáng ngời
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đường hành đạo của Sư Ông lại là những bài 
học vô giá, là tấm gương bằng thân giáo cho 
chúng con khắc cốt ghi tâm.Thân thương 
lắm cuộc sống bình dị như bao người, cũng 
vì tuổi già mà chân run run trong từng bước 
đi nhưng trên tay lại cầm xâu chuỗi lần từng 
hạt, miệng lâm râm câu Niệm Phật.Đi đến 
đâu, làm Phật sự gì thì Sư Ông vẫn tu, tu 
từng giờ, từng phút , từng giây, tu trong từng 
hơi thở mà bản thân đang hiện hữu.Bước 
chân của Sư Ông như vầng ánh dương xóa 
tan màn vô minh che lấp, như ánh mặt trăng 
chỉ đường cho người lạc bước giữa cuộc đời 
đầy đua chen, như cái phao cứu cho người 
đang trôi dạt trên sóng biển khổ đau của 
cuộc đời. Thuận thế vô thường Sư Ông trả 
tấm thân giả tạm này mà quảy bước về Tây. 
Khi Sư Ông đến với cuộc đời là tiếng khóc 
nhưng khi Sư Ông ra đi trên môi Sư Ông là 
nụ cười mãn nguyện và để lại những giọt 

nước mắt tiếc thương của bao người ở lại. 
Sư Ông đã đi nhưng công hạnh của Sư Ông 
vẫn còn đó, tấm gương Thân-khẩu giáo của 
Sư Ông sẽ không bao giờ phai trong chúng 
con.

Đêm khuya Tân Sửu vẳng chuông ngân
Tiễn biệt người xa lánh cõi trần
Bửu Nghiêm già lam tròn đạo nghiệp
Giác linh Sư Ông sớm cao đăng
TỪ tâm rạng rỡ Như Lai tạng
HƯƠNG từ phảng phất khắp muôn phương
Chín mươi ba xuân thu duyên đã mãn
Người về tịch cảnh thể Như Lai
Kính tưởng Sư Ông lệ ngắn dài
Nguyện người trở lại nơi bể khổ
Chèo thuyền Bát Nhã độ trần ai.
Ngưỡng nguyện trên Đài cao Sư Ông 

chứng giám cho chúng con đê đầu bái biệt !

Thường Thanh
Huế , Ngày 7 tháng 5 năm Tân Sửu

LỜI CẢM TẠ
CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

- Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm Trung ương.

- Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm các Tỉnh Thành.

- Kính bạch Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni.

- Kính thưa quý vị đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể    

  tỉnh Gia Lai , thành phố , huyện, thị xã.

- Thưa toàn thể đồng bào phật tử .

Trong không khí trang nghiêm, long trọng buổi lễ cung tống Kim Quan cố Hoà Thượng 
Viện chủ chùa Bửu Nghiêm đăng long xa nhập Bảo Tháp, cũng như suốt những ngày diễn 
ra tang lễ tại bổn tự, Chư tôn đức và quý vị đã thể hiện tình nghĩa đạo đời vô cùng sâu đậm 
và thân thiết.

Chư Tôn Giáo phẩm Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni đã không quản ngại 
tuổi già sức yếu, đường sá xa xôi, quang lâm về chùa Bửu Nghiêm chứng minh, hộ niệm và 
cầu nguyện Giác Linh Cố Hoà thượng cao đăng Phật quốc. 

Qúy vị khách quý đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể của tỉnh Gia Lai, thành 
phố Pleiku và địa phương đã đến đặt vòng hoa, phúng viếng, tưởng niệm, gửi điện thư chia 
buồn.

Chư Tôn đức Tăng Ni Trú trì, các Ban Hộ tự cùng thiện nam tín nữ các chùa, tịnh xá, 
niêm phật đường trong và ngoài tỉnh đã về phúng viếng, gửi điện thư phân ưu.

Đặc biệt UBND Tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), Uỷ ban Nhân dân phường Diên Hồng 
đã giúp đỡ để tang lễ được tiến hành trang nghiêm an ninh trật tự.

Thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ, Môn đồ hiếu quyến, chúng tôi chân thành tri ân:

- Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

- Hội đồng Trị sự GHPGVN.

-    Các Ban, Viện TW GHPGVN 

- Ban Trị sự các tỉnh thành

- Qúy vị ủy viên BTS.

-    Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai 

- Các ban ngành trực thuộc BTS tỉnh Gia Lai 

- Ban Trị sự các Huyện, Thị …

- UBND Tỉnh

- UBMTTQVN Tỉnh
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- UBND Thành phố Pleiku 

- UBMTTQVN Thành phố Pleiku 

- UBND,  UBMTTQVN Phường Diên Hồng  

- Công An tỉnh, thành phố, phường sở tại 

- Chư Tôn Đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.

- Qúy Ban Hộ Tự các chùa, tịnh xá trong và ngoài tỉnh.

- Ban Giám đốc, Y Bác Sĩ Bệnh Viện tỉnh, thành phố Pleiku 

- Các Đơn vị GĐPT

- Toàn thể nam nữ phật tử 

Trong thời gian tiến hành tang lễ mặc dù Ban Tổ chức đã cố gắng hết sức nhưng không 
làm sao tránh khỏi những điều sơ thất. Kính mong Chư tôn Thiền đức cùng quý vị niệm 
tình hoan hỷ. 

NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỶ BỒ TÁT.

MỘT SỐ
HÌNH ẢNH

TRONG LỄ TANG
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CỐ VẤN 
Hòa Thượng Thích Thông Đạt 

Hòa Thượng Thích Từ Vân 

BAN BIÊN TẬP
Trưởng ban: 

Hoà Thượng Thích Giác Tâm

Phó ban: 
Thượng Tọa Thích Quang Phúc

Thành viên: 
ĐĐ. Thích Quang Hướng
ĐĐ. Thích Thường Chiếu
ĐĐ. Thích Thường Tịnh

Phật Tử Quang Hạnh - Trần Vĩnh Sỹ






