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Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý độc giả, thiện hữu gần xa, 

Ấ
n phẩm Đuốc Sen 21 được giới thiệu 
đến độc giả nhân Đại lễ Tưởng niệm 
60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng 
bóng (1954 -2014) do Hệ phái tổ chức 
tại Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 

xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí 
Minh. Đây là một sự kiện trọng đại mang dấu ấn 
lịch sử của Hệ phái Khất Sĩ, vừa đánh dấu Tưởng 
niệm 60 năm Tổ sư vắng bóng mà cũng là năm kỷ 
niệm Đạo Phật Khất Sĩ, nay là Hệ phái Khất Sĩ tròn 
70 năm hiện diện trên quê hương Việt Nam. 

Do đó, cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư được 
chư Tôn đức Hệ phái tưởng niệm bằng cả lòng 
thành kính trọn vẹn, tất cả tâm tư, tình cảm, lòng 
thành kính quý tri ân đối với Đức Tổ sư của hàng đệ 
tử hậu học Khất Sĩ đã được thể hiện trong chuyên 
mục Tưởng niệm Tổ sư để  bày tỏ“Nỗi lòng…” khi 
“hoài niệm” về “công đức…” của Ngài. Dẫu 60 năm 
trôi qua, 60 năm xa Tổ, nhưng đệ tử môn đồ vẫn 
một lòng kính đạo thương Thầy. Mỗi mùa xuân 
sang, vạn vật thay đổi, nhưng trong thể tánh tịnh 
minh chơn như tịch diệt vẫn có một mùa “Xuân 
thường tại” bất diệt với thời gian, vẫn còn đó một 
“Ánh Minh Quang” rạng ngời cùng nhật nguyệt hư 
không pháp giới. Bao tháng năm đi qua, hình ảnh 
của quá khứ bị lớp thời gian xóa nhòa, nhưng hình 
ảnh dung dị, nhẹ nhàng và siêu thoát của Tổ sư 
vẫn luôn ngự trị trong trái tim của người Khất Sĩ. 
“Công đức Sư Tổ” thật lớn lao quá. Thời gian hành 
đạo thật ngắn ngủi, dường như chỉ “Một thoáng” 
trong nghĩa thời gian không hạn lượng, nhưng đó 
quả là “Mười năm dấu ấn hoằng dương” trong nền 
Phật giáo Việt Nam.

Sau khi Ngài“hòa điệu với trăng sao”, “dấu 
xương” của Ngài để lại được chư Tôn đức Trưởng 

LỜI NGỎ

 TƯỞNG NIỆM 60 NĂM TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG (1954 -2014) 

Chư Tôn đức thành kính tưởng niệm 55 năm ngày  
Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại TX. Ngọc Uyển (Biên Hòa)
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lão, Đức Thầy và chư Tôn đức Tăng Ni thọ học, nghiên 
cứu, hành trì nhằm làm cho lời Phật, ý Tổ được hiển 
bày, để những người hữu duyên được nương tựa tu 
học và đạt đến bến bờ giải thoát. Trong chuyên mục 
Giáo pháp Khất Sĩ của ấn phẩm kỳ này, những bài 
viết nghiên cứu về Chơn Lý nhấn mạnh đến đời sống 
Tứ y pháp trung đạo là nền tảng căn bản của Giới 
luật, và pháp hành quan yếu thiền quán mà cả cuộc 
đời Tổ sư hành trì và hoằng dương, được các tác giả 
trình bày, phân tích, thể hiện cái nhìn sâu sắc của 
người đã dày công học hỏi hoặc thể nghiệm, hoặc đó 
cũng có thể là những bài thể hiện cảm thức tư duy với 
độ chưa được chín muồi. Nhưng tất cả đủ gợi mở cho 
chúng ta một cách nhìn, một cách tiếp cận với đường 
lối của Tổ sư. 

Cũng như Đuốc Sen trong các ấn phẩm trước, 
Thiền học luôn là chuyên đề được Ban biên soạn quan 
tâm, bởi đó là một trong những pháp yếu hành trì, 
có khả năng trị liệu, đem lại sự “thanh tịnh cho chúng 
sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh 
trí, chứng ngộ Niết-bàn”.  Con đường này được chư 
Tổ trong mọi truyền thống kiền thiền hành trì, vì đó 
là con đường đưa đến sự giác ngộ tối thượng. Do đó, 
từ những câu hỏi đơn sơ “thiền là gì?”, dẫn dắt hành 
giả đến những rừng thiền tịch tịnh, để đối diện với 
chính mình, đối diện với từng tâm niệm sanh diệt, để 
trải nghiệm“cuộc chiến trong pháp” vĩ đại như thế nào. 
Đó là những cuộc chiến hào hùng mà Đức Thế Tôn 
năm xưa đã từng khẳng khái đối diện với ma vương 
tham sân si để rồi một đêm trăng sao vằng vặc, Ngài 
giác ngộ tối thượng. Ngày nay, thiền học được các nhà 
nghiên cứu, học giả và hành giả vận dụng vào trong 
cuộc sống để chuyển hóa niềm đau nỗi khổ. Đặc biệt, 
kỳ này “Thiền và quân nhân” được giới thiệu, đem đến 
cho độc giả những thú vị bất ngờ. 

Hình ảnh và cuộc đời của một vị “phóng hạ đồ đao” 
quy y Đức Phật, trở thành một trong những vị Thánh 
Tăng tiêu biểu của Phật giáo về sự chuyển hóa định 

mệnh khắc nghiệt, được giới thiệu trong chuyên mục 
Giáo dục Phật giáo, cho chúng ta thấy giá trị cao quý 
của giáo pháp như thế nào. 

Chuyên mục Khóa tu cập nhật những thông tin 
về các khóa tu do Hệ phái, Giáo đoàn hoặc từng đơn 
vị tịnh xá tổ chức trong suốt 3 tháng qua. Khóa tu 
“Truyền thống Khất Sĩ” do Hệ phái tổ chức luân phiên 
tại mỗi Giáo đoàn, đến nay đã giáp 2 vòng, tròn 12 
khóa. Do đó, bản báo cáo của Ban thư ký khóa tu, nhìn 
lại một chặng đường bốn năm với những nỗ lực của 
chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các đơn vị đăng 
cai, để rút ra những bài học thực tiễn và kiên định 
thực hiện 3 phép tu học vắn tắt, đó là Giới – Định 
– Huệ mà Tổ sư đã dạy trong Chơn Lý “Y Bát Chơn 
Truyền”. Đó cũng là thành quả xin thành kính đảnh lễ 
dâng lên Đức Tổ sư nhân ngày Tưởng niệm.  

Cuối cùng, chuyên mục Thông tin Phật sự cung 
cấp cho quý độc giả những thông tin hữu ích về Đại 
lễ Tưởng niệm mang dấu ấn lịch sử này. Một số thông 
tin Phật sự của Hệ phái trong năm qua đã được ghi 
nhận, xin chia sẻ đến toàn thể chư Tôn đức Tăng 
Ni và Phật tử cùng nhìn lại chặng đường đã qua và 
những thành tựu có được, ngõ hầu nỗ lực hơn nữa 
trong năm mới.

Trong không khí ấm áp của mùa xuân, Đuốc Sen 
chân thành kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, quý độc 
giả gần xa một mùa xuân an lạc, một năm Phật sự 
viên thành. Đồng thời, nhân Đại lễ Tưởng niệm 60 
năm ngày Tổ sư vắng bóng, xin kính chúc chư Tôn đức 
huynh đệ Tăng Ni Hệ phái thể hiện được hiếu tâm, 
thực hiện được hiếu hạnh và tu tập tinh tấn để đền ơn 
Tổ sư trong muôn một. 

Chúc toàn thể đại chúng luôn an hòa trong Chánh pháp. 

Tịnh xá Trung Tâm, Rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ
Trân trọng,

SA MÔN GIÁC TOÀN

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP
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TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam trên 
dưới 2000 năm và đã thấm sâu trong 
lòng dân tộc Việt. Khoảng giữa thế kỷ 
XX, tại miền Nam Việt Nam, Đức Tổ sư 
Minh Đăng Quang phát Bồ-đề tâm 

với chí nguyện: “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, 
khai sáng “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”, nay là Hệ phái 
Khất Sĩ - thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954) với 32 
tuổi đời, vừa tròn 10 năm tu tập, chứng ngộ và hoằng 
hóa, Đức Tổ sư vắng bóng đến ngày nay. Từ đó, hằng 
năm vào mùng 1 tháng 2 âm lịch, hàng môn đồ đệ 
tử Tăng Ni xuất gia và thiện nam tín nữ Phật tử tại gia 
đồng nhất tâm thành kính thắp nén tâm hương tưởng 
niệm ân đức khai sơn sáng lập và ôn lại cuộc đời, đạo 
hạnh của Tổ sư. 

THÂN THẾ VÀ THỜI NIÊN THIẾU 
Đức Tổ sư MINH ĐĂNG QUANG, thế danh Nguyễn 
Thành Đạt (tự Lý Huờn) chào đời lúc 10 giờ tối ngày 
Tân Tỵ 26 tháng 9 năm Quý Hợi (1923) tại làng Phú Hậu, 
tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là 
ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). 

Xuất thân từ gia đình kính Phật trọng Nho, thân 
phụ Ngài là cụ ông Nguyễn Tồn Hiếu, thân mẫu là cụ 
bà Phạm Thị Tỵ (tự Nhàn). Ngài là con út trong gia đình 
có 5 anh em. Bốn anh chị trước Ngài, cụ bà đều thọ 
thai bình thường, nhưng đến Ngài thì cụ bà mang thai 
đến 12 tháng mới khai hoa. Mười tháng sau, ngày 25 
tháng 7 năm Giáp Tý (1924), cụ bà bịnh nặng rồi qua 
đời, hưởng dương 32 tuổi. Ngài được người cô và bà 
nội lãnh phần nuôi dưỡng. Đến 3 tuổi, Ngài được kế 
mẫu Hà Thị Song nuôi dưỡng đến ngày trưởng thành. 

LƯỢC SỬ TƯỞNG NIỆM 

Đức Tổ sư  
Minh Đăng Quang 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính lạy chư Phật, Pháp, Tăng mười phương ba đời. 

Kính lạy chư vị lịch đại Tổ sư tiền hiền. 
Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang – vị Tổ khai lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni, 
Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử,
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NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP

Cụ ông mất ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Thân 
(1968), thọ 75 tuổi.

Tuy sinh trưởng ở một làng quê, nhưng Ngài có trí 
thông minh khác hẳn những trẻ cùng thời. Phong cách 
đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm… đều thể hiện sự 
trang nghiêm, điềm đạm hơn chúng bạn. Ngài thường 
san sẻ sách vở viết mực của mình cho bạn nghèo đồng 
học, giúp đỡ người khó khổ, tật nguyền. Chính nhờ 
vậy mà ngay từ lúc còn niên thiếu, Ngài được thân phụ 
rất yêu quý và mọi người thương mến. Ở trường, Ngài 
luôn chăm chỉ học hành, bài vở học đến đâu đều thông 
suốt đến đó và mỗi năm mỗi tiến bộ.

Ngoài giờ học tập ở trường, Ngài phụ giúp việc nhà, 
đỡ đần cha mẹ. Khi tuổi lớn dần, Ngài rất thích theo 

nghĩ, không thể vì tình cảm riêng tư của gia đình nhỏ 
hẹp mà chần chừ chí nguyện, nên Ngài quyết chí ra đi:

Thôi thì thôi, thế thôi thì,
Vẹn nguyền, xin chịu lỗi nghì với cha.
Thiếu niên ngày nọ lìa nhà,
Vượt biên giới Việt, Miên xa dặm ngàn.
Lên non tìm động hoa vàng,
Tầm sư học đạo chốn Nam Vang thành.
Ngài rời Việt Nam đến Campuchia lúc 15 tuổi và 

đến thọ giáo với ông Lục Tà Keo mà Ngài đã từng 
nghe thân phụ đôi lần truyền kể về công hạnh giúp 
đời. Chính nơi vị thầy đầu tiên này, Ngài đã trải qua 
những cuộc thử thách cam go như đào giếng, lấp ao, 
trông nom vườn rẫy, quản lý công nhân trong các cơ 

cụ ông đến chùa lễ Phật nghe kinh và thọ dùng chay 
lạt. Nhờ đó tâm thương người mến vật dần thêm tăng 
trưởng. Như là một thiên tư, Ngài rất siêng năng ưa 
thích nghiên cứu, tìm hiểu sách vở các tôn giáo, nhất 
là tam giáo Thích – Đạo – Nho. Vốn sẵn tuệ căn, Ngài 
thường tìm đến các bậc thức giả trưởng thượng đương 
thời để tham vấn đạo lý. Nhờ vậy, mỗi khi chuyện vãn 
với những người thiện duyên, Ngài đều luận giải một 
cách tinh tường và được người người cảm phục. 

 TẦM ĐẠO VÀ XẢ NGHIỆP TRẦN THẾ
Vốn sẵn căn tính của người xuất trần, Ngài nhiều lần 
xin phép thân phụ được qua xứ Chùa Tháp tầm sư học 
đạo. Nhưng thân phụ vì quá thương con, nên không 
đành để Ngài ra đi một mình một bóng đến xứ lạ quê 
người khi tuổi đời còn niên thiếu. Qua nhiều đêm suy 

sở sản xuất lò vôi, buôn bán… Rồi đến một ngày, 
vị thầy hoan hỷ tỏ lời khen ngợi và giao hết gia tài 
sản nghiệp cho người đệ tử còn đang tập sự trông 
nom. Hơn 3 năm, Ngài vừa công quả vừa hành thiện 
giúp đời, cứu nhân độ thế. Cũng trong thời gian này, 
Ngài đã nhận ra được tính chất tạm bợ, được mất, có 
không của vật chất… và nhận thấy rằng hạnh nghiệp 
tại gia vừa tu tập vừa làm phước giúp đời không phù 
hợp với tâm nguyện, nên Ngài đã bái tạ thầy, xin phép 
về lại Việt Nam. 

Thời gian đó, Ngài được người thân quen giúp cho 
chỗ làm việc ở một hãng buôn trong vùng Chợ Lớn. 
Chính nơi này nghiệp duyên xưa tái hiện, thử thách 
và kết thúc. Hơn một năm sau, người bạn đời Kim Huê 
giã từ trần mộng, để lại Ngài đứa con gái còn thơ dại. 
Thành Đạt xin thôi việc, bồng con lặng lẽ quay về quê 

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang (Lúc 15 tuổi) Gia đình Đức Tổ sư Minh Đăng Quang
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nhà và nhờ gia đình nuôi giúp. Tròn một năm sau, bé 
Kim Liên cũng theo mẹ ra đi, để lại trong lòng Ngài 
bao nỗi thương tâm, trầm quán:

Gẫm trong trời đất vô cùng,
Nợ duyên âu cũng nghiệp chung muôn loài.
Hay là Thánh ý Như Lai,
Muốn cho ôn lại trọn bài đau thương?
Đau thương là tính vô thường!
Vô thường là tính đoạn trường xưa nay.
Vô thường huyễn hóa đã đánh thức tánh giác và 

nuôi dưỡng Bồ-đề tâm của Ngài. Vào những buổi 
chiều tà, Ngài thường ngồi bất động, trầm tư, nhìn 
ánh hoàng hôn buông xuống, quán chiếu vạn pháp 
đổi thay huyễn hóa, vô thường…

 Có phải chăng bài học đau thương, bài học vô 
thường, bài học đoạn trường là những bài học vi diệu 
đã chuyển hóa phiền não thành Bồ-đề, giúp duyên 
cho vị Bồ-tát tròn xong hạnh nguyện hôm nào còn 
dang dở?

XUẤT GIA, CHỨNG NGỘ CHÂN LÝ 
Nhận thấy con đường giải thoát tự thân và cứu khổ 
độ sinh không thể ngoài con đường xuất gia như chư 
Phật chư Tổ quá khứ, không thể ở mãi trong ngôi nhà 
vật chất giả tạm, nên Ngài quyết chí ra đi, hướng về 
nguồn Chánh giác vào một sáng tinh sương xuân 
Giáp Thân - 1944.

Lần này, Ngài đến vùng biển Mũi Nai – Hà Tiên với ý 
định đón tàu ra Phú Quốc rồi lần đi phương xa, nhưng 

Tổ sư Minh Đăng Quang tại chùa Kỳ Viên Sài Gòn

Ngôi nhà nơi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sinh thành (26-9-1923) 
tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình,tỉnh Vĩnh Long

do duyên trễ tàu, Ngài tìm cảnh vắng tĩnh tọa tham 
thiền. Vào một buổi chiều, trước cảnh thiên nhiên trời 
nước bao la của núi rừng biển cả, những chiếc thuyền 
nhấp nhô, bọt biển tụ tán... Ngài thiền quán, chiêm 
nghiệm vạn pháp, chơn tâm hiện bày, chứng đạt lý vô 
thường, khổ não và vô ngã. Các pháp đối đãi đầy vơi, có 
không, còn mất, sống chết, khổ vui của cuộc đời chỉ là 
huyễn hóa, duyên sinh. Ngài tỏ sáng lý pháp “Thuyền 
Bát-nhã” ngược dòng đời cứu độ chúng sanh. Sự kiện 
bừng ngộ tâm linh trọng đại này nhằm ngày rằm tháng 
2 âm lịch năm 1944. Năm đó đức Ngài tròn 22 tuổi.

Sau đó, Ngài trở lại thăm viếng thân phụ và gia đình, 
khẳng định quả vị tu tập và con đường mà Ngài đang 
dấn thân, rồi tiếp tục du phương trải nghiệm chơn lý. 

Lần này Ngài lại lên vùng Thất Sơn, nơi có những bậc 
ẩn tu ít người thấy gặp. Giữa cảnh trí thiên nhiên núi 
cao chớn chở, cây lá phủ giăng, bốn bề tịch lặng, ngày 
đêm tham thiền tịnh tọa. 

Thời duyên đến, Ngài được một cư sĩ trong chuyến 
hành hương chiêm bái tri ngộ, thành kính cung thỉnh 
Ngài về Linh Bửu tự tại làng Phú Mỹ – Mỹ Tho để phổ 
hóa nhân sanh.
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Tại vùng đất hữu duyên này, Ngài tiếp tục lặng 
lẽ nghiên tầm giáo điển của hai truyền thống Nam 
và Bắc tông Phật giáo. Trong thời gian đầu hành đạo 
vùng Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia Định,… Ngài đến viếng 
thăm, tham vấn chư vị danh Tăng trưởng thượng 
đương thời như: thiền sư Minh Trực ở Phật Bửu tự, đại 
sư Huệ Nhựt phái Thiền Lâm, ngài Thiện Tường (chùa 
Vạn Thọ – Tân Định), Hòa thượng Huệ Đăng (Bà Rịa – 
Vũng Tàu)… Đồng thời, Ngài cũng đến trao đổi với 
các cư sĩ trí thức lúc bấy giờ, như cư sĩ Chánh Trí Mai 
Thọ Truyền (Hội Phật học Nam Việt), cư sĩ Đoàn Trung 
Còn (Tịnh Độ Tông – Sài Gòn), cư sĩ Nguyễn Chấn (Trà 
Vinh)… Thông qua những chuyến viếng thăm và trao 

tát hạnh đối trước Tam Bảo tại Linh Bửu tự 7 ngày đêm 
thu nhiếp tam nghiệp, phát đại nguyện thọ nhận Y Bát 
giới Sa-di, rồi cụ túc Tỳ-kheo 250 giới, với pháp hiệu 
MINH ĐĂNG QUANG. Ngài phát nguyện “Nối truyền 
Thích Ca Chánh Pháp”, noi gương Phật Tăng xưa sống 
đời phạm hạnh giải thoát. 

THUYẾT PHÁP VÀ TRUYỀN ĐẠO 
Thời pháp đầu tiên đánh dấu bước đường hoằng 
dương Phật pháp của Tổ sư là “Thuyền Bát-nhã” vào 
ngày Rằm tháng Chạp năm Bính Tuất (1946) tại Linh 
Bửu tự, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền 
Giang). Từ đó, gót chân hành đạo của Ngài rộng lần ra, 
từ phạm vi làng này sang làng nọ. Người dân hiền cảm 
mến hình ảnh một nhà sư thân đắp mảnh y vàng, tay 
ôm bình bát đất, chân trần đi khất thực vào mỗi buổi 
sáng, không nhà cửa, không gia đình quyến thuộc, 
không cất giữ chứa chấp món chi, không tiền bạc, 
không ở một nơi nào nhất định, … 

Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Dục cùng sanh tử lộ
Khất hóa độ xuân thu.
Trong những buổi thuyết pháp, Ngài luôn kêu gọi 

Tăng đồ trở về với giới luật “Nên tập sống chung tu 
học” và “Không tự lấy để trừ tham, không tự làm để 
tránh ác”. 

Đầu năm 1947, Đức Tổ sư rời Phú Mỹ, khởi phát 
chuyến du hành đầu tiên, tiếp độ Tăng Ni xuất gia và 
Phật tử tại gia. Ngài lần lượt đi qua Long An, Mỹ Tho, 
Gò Công, Bến Tre… rồi về lại Long An, Thủ Thừa… 
Ngài quan tâm giáo dưỡng, xây dựng Tăng đoàn, tốt 
về đạo hạnh, vững về Phật pháp. 

Đầu năm 1948, nhân duyên hội đủ, Ngài dẫn 
đoàn Du Tăng 20 vị hướng về vùng Chợ Lớn – Sài 
Gòn – Gia Định để truyền bá giáo pháp. Ngài chủ 
trương và thường khuyến hóa chư đệ tử với quan 
niệm: “Ta là tất cả, tất cả là ta. Ta sống cho tất cả, 
tất cả sống cho ta. Tiếng ta đây là tất cả. Đó tức là 
chơn lý võ trụ. Người thực hành đúng chơn lý gọi 
là Khất Sĩ. Khất ấy là xin, Sĩ đây là học. Xin ấy rồi 
lại cho, học đây rồi lại dạy. Xin phẩm thực để nuôi 
thân giả tạm, cho sự thiện lành phước đức để bảo 
giữ sự sống dài lâu. Học bằng cách lượm lặt phương 
pháp khắp nơi, rút nhiều kinh nghiệm. Dạy là đem 
kết quả thực hành đặc điểm chỉ lại cho người. Cái 
xin, cái học, cái dạy, cái cho, các pháp nương sanh, 

TL. Giác Tánh - Đức Tổ sư Minh Đăng Quang - TL. Giác Như

đổi đạo lý, Ngài biết rõ hiện trạng Phật giáo, đồng 
thời định hướng cho Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam theo 
truyền thống Phật Tăng xưa, phù hợp với nền văn hóa 
bản địa Việt Nam.

Vào ngày Rằm tháng Tư và Rằm tháng Bảy năm 
1946, để châu viên giới tướng tương ứng với giới thể 
tự tánh trang nghiêm thanh tịnh mà Ngài đã thân 
chứng, Ngài đã ứng dụng lời Phật dạy thực hiện Bồ-
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mở ra con đường xán lạn cho tất cả kẻ về sau tiến 
bước. Con đường ấy kêu là Đạo. Đạo của Sống là xin 
nhau sống chung, Đạo của Biết là học chung, Đạo 
của Linh là tu chung”.

Ngài cũng khuyến khích mọi người hãy cùng 
chung xây dựng một cõi đời đạo đức, một xứ thiên 
đường, một cuộc sống an vui, hạnh phúc cho nhân 
loại ngay tại trần gian này bằng cách:

Mỗi người phải biết chữ
Mỗi người phải thuộc giới
Mỗi người phải tránh ác
Mỗi người phải học đạo.
Những thời pháp của Ngài thuyết còn ghi lại trong 

bộ Chơn Lý (gồm 69 tiểu luận). Ngài đã khéo dung 
hợp tư tưởng giáo lý của hai truyền thống Phật giáo, 
mở ra một nguồn mạch cho con đường Trung đạo 
Chánh đẳng Chánh giác, giúp cho mọi tầng lớp trong 
xã hội nhận được chân giá trị của đạo Phật.

 Chư Tăng Ni xuất gia theo Ngài học đạo thời bấy 
giờ có trên trăm vị, Phật tử quy y thọ giới tại gia 
cũng hàng chục vạn người. Tịnh xá được thành lập 
hơn 20 ngôi tại các tỉnh miền Đông và đồng bằng 
sông Cửu Long. 

Trong hàng đại đệ tử của Đức Tổ sư có các vị 
Trưởng lão, Thượng tọa kế tục đạo nghiệp, lập các 
giáo đoàn Du Tăng đi hành đạo khắp hai miền Nam 
– Trung (1955 – 1975) như quý Ngài: Giác Chánh, Giác 
Tánh, Giác Như, Giác Tịnh, Giác An, Giác Nhiên, Giác Lý, 
Giác Đức v.v...

Bên Ni giới Khất Sĩ thì có quý Ni trưởng: Huỳnh 
Liên, Bạch Liên, Thanh Liên, Kim Liên, Ngân Liên, Chơn 
Liên, Quang Liên, Tạng Liên, Trí Liên v.v...

 THỜI KỲ THỌ NẠN VÀ VẮNG BÓNG
Chiều ngày 30 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (1954), 
tại Tịnh xá Ngọc Quang (Sa Đéc), Ngài chậm rãi qua 
lại dưới tàng cây bả đậu với dáng vẻ suy tư, rồi cho 
gọi chư Tăng đệ tử lấy đệm trải dưới gốc cây, ân cần 
dạy bảo, khuyến tấn tu học, gìn giữ giới pháp, và mở 
mang mối đạo. Ngài từ giã đệ tử và bảo rằng Ngài sẽ 
đi tu tịnh tại núi “Lửa” một thời gian. Chư Tăng đệ tử 
xin theo, Ngài không cho mà còn dạy rằng: “Các ông 
hãy ở lại ráng lo tu, mở mang mối đạo, giáo hóa chúng 
sanh, đền ơn chư Phật, ấy là các ông theo tôi và làm 
vui lòng tôi nơi xa vắng, rồi một ngày kia tôi sẽ trở về”.

Sáng hôm sau, mùng 1 tháng 2, Ngài rời Tịnh 
xá Ngọc Quang (Sa Đéc) đi qua Tịnh xá Ngọc Viên  



11ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ 

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP

Sự ra đi của Tổ sư là một sự mất mát lớn lao không 
thể tả xiết đối với môn đồ đệ tử lúc bấy giờ và mãi cho 
đến ngày hôm nay. Tuy vậy, người đệ tử Đức Phật thực 
hiện lời dạy của chư Phật, luôn tinh tấn tu tập, hành trì 
chánh pháp. Các Đức Thầy, các Trưởng lão Tăng và Ni 
đại đệ tử của Tổ sư đã nỗ lực tu tập tự thân,  thành lập 
các Giáo đoàn và hoằng dương Chánh pháp. 

Tiếp nối sứ mạng thiêng liêng cao cả của Tổ sư 
và chư tiền hiền, ngày nay chư đệ tử Tăng Ni và nam 
nữ Phật tử Khất Sĩ vẫn cùng nhau một lòng mến 
đạo thương Thầy, y lời chỉ giáo, gắng công duy trì 
đường lối giáo lý Y Bát Khất Sĩ để mở mang Phật 
pháp, giáo hóa nhân sanh, đền ơn Thầy Tổ trong 
muôn một.

KẾT LUẬN
Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa chư vị,
Hằng năm, cứ ngày giờ này, chư Tăng Ni và Phật tử 
các đạo tràng tịnh xá ở trong nước và nước ngoài đều 
tưởng nhớ thâm ân cao cả của Tổ sư và trang nghiêm 
cử hành lễ tưởng niệm.  

Dù trải qua 60 năm dài biền biệt, 60 năm mùa 
mai vàng rơi rụng, nhưng tấm lòng của người đệ tử 
vẫn hiếu đạo trung kiên. Dù mai kia mốt nọ, đường 
trần muôn lối, mỗi người tu tập hành đạo mỗi nơi, 
nhưng chư Tôn đức và huynh đệ Tăng Ni, Phật tử 
hàng môn đồ đệ tử của Tổ sư luôn khắc dạ ghi lòng 
gương hạnh Bi Trí Dũng của Tổ sư để làm rạng rỡ 
truyền thống tông môn.  

Từ ngàn trước bao người dong ruổi
Nay chốn này đến buổi chúng ta
Con dòng hưởng lấy tài gia
Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình.
Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ
Là người xưa lao khổ lại càng
Tìm ra nguồn mạch Đạo Vàng 
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người
Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng
Công đức Ngài vô lượng vô biên
Hỡi chư Phật tử hữu duyên
Nhớ ơn Thầy Tổ cần chuyên tu hành.

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang 
thùy từ  chứng giám.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

(Vĩnh Long) rồi đi tiếp qua Cần Thơ. Đi theo Ngài là 
một vị sư già và một chú điệu. Khi đến Cái Vồn (Bình 
Minh) thì bị một số người ngoại đạo bắt đi biệt tích. 
Bấy giờ chư đệ tử mới biết ra ẩn ý lời nói của Ngài. 

Trái oan là nghiệp chúng sanh
Nạn tai là chuyện phải đành mà thôi
Đành rồi, hóa giải tức thời
Khổ đau sẽ hết nụ cười thêm xinh
MINH ĐĂNG QUANG bóng an bình
MINH ĐĂNG QUANG  ngọn đèn linh Ta-bà.
Rồi từ ấy đến nay bóng Ngài bặt vô âm tín. 

Tròn 60 năm trôi qua, bao mùa mai vàng rơi rụng 
chia sẻ nỗi niềm của hàng vạn con tim hiếu kính 
thương nhớ Tổ Thầy.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cùng chư Tăng Ni đệ tử  
hành đạo vùng sâu

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cùng chư Tăng đệ tử  
Thọ trai ở vườn Bồ - rô, Sài Gòn
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Mười năm 
Dấu ấn hoằng dương

Đánh dấu mười năm (1944 – 1954) 
Tổ sư Minh Đăng Quang  

khai lập Đạo Phật Khất Sĩ

Dấu ấn xưa… mạch suối nguồn
Thích Ca Phật Tổ khai đường độ sanh
Dấu ấn xưa… bốn cửa thành
Sinh lão bệnh tử… đạo lành nở hoa
Dấu ấn xưa… nẻo ta-bà
Bốn chín năm hiện Tăng-già hoằng dương
Nay trần thế tỏa thiên hương
Phạm hạnh giải thoát sáng gương đức thiền
Minh Đăng Quang Tổ nối truyền
Đạo Phật Khất Sĩ nhiệm huyền xưa sau.
Mười năm dấu ấn tâm giao
Mười năm dấu ấn dạt dào thiên thu
Mười năm gieo hạt trượng phu
“Tùng địa dũng xuất” điều nhu bi từ
Mười năm gieo hạt chơn như
Đạo tràng tịnh xá, kinh thư tỏ bày
Mười năm pháp bảo hoằng khai
Mỗi bước đi kết sương mai ánh vàng
Mười năm chơn lý ngân vang
Du hóa khất thực hòa chan pháp trần
Người về thị hiện chân thân
Người đi “mật khứ” phong vân dặm trường
Người về Y Bát thơm hương
Người đi biền biệt kính thương khôn cùng
Mười năm huyền sử bi hùng
Sáu mươi năm hiển “vô tung” sen vàng.

Pháp viện Minh Đăng Quang, 
Rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ – 2014

�� TRẦN QUÊ HƯƠNG
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Hoài Niệm
�� NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN

Ngùi tưởng lại buổi đầu tiên gặp đạo,
Thầy dịu hiền trong nếp áo ca-sa.

Tin Bà đau, Thầy thăm viếng tận nhà,
Tay cầm gậy, vai mang bình bát gáo.

Thầy khổ hạnh đâu mền làm tấm áo,
Nhuộm màu nâu cho sắc Đạo thanh bần.

Mỗi ngày qua khất thực tạm nuôi thân,
Chùa Linh Bửu, Thầy nương chân độ chúng.

Thầy nghiêm nghị, đôi mắt thần trông xuống.
Giảng đạo mầu như phún nước cành dương.

Tuổi hoa niên mà hùng lực phi thường,
Tướng rạng rỡ như Pháp vương hiện thế.

Con giác ngộ, bước ra quỳ đảnh lễ,
“Bạch Đức Thầy, con quyết chí xuất gia”.

Nối nguyện Thầy, con dạo bước ta-bà,
Giong xe Pháp, đưa người qua Lạc quốc.

Thầy cảm động, ngẩn nhìn ban huệ phước,
“Người căn xưa, duyên trước vốn sâu dày”.

Nối nguyện lành chuyển kiếp độ trần say,
Soi đuốc huệ sáng tương lai nữ giới.

Tìm bạn tốt vầy đoàn thành Giáo hội,
Tám năm trường nương dưới cội từ bi.

Tám năm trường nhuần ân huệ xiết chi,
Rồi một chuyến Thầy đi không trở lại.

Con cơ cực một đoàn toàn trẻ dại,
Mười năm dư mòn mỏi đợi Thầy về.
Mười năm dư tai biến luống ê chề,
Vẫn một nguyện trọn bề lo báo đáp.

Thân yếu đuối chí kiên cường hoằng Pháp,
Ơn Thầy ban, Đạo bủa khắp xa gần.
Ơn Thầy ban, con đoàn kết quây quần,
Chuyển sức mọn hóa oai thần hiệp chúng.

Noi chí cả lúc Thầy còn hoạt động,
Gắng việc làm khi vắng bóng cha lành.
Dân tộc còn điêu đứng nạn phân tranh,
Đạo Pháp phải thi hành phương cứu độ.

Sức dầu yếu, mong tát vơi biển khổ,
Tay dầu mềm, toan phá đổ non sầu.
Nức tiếng lành, Đạo thạnh khắp đâu đâu,
Rạng danh đấng buổi đầu khai Pháp giáo.



Theo dòng đời trôi chảy, lịch sử biến 
thiên, hơn nửa thế kỷ qua, hồi tưởng 
lại con cứ ngỡ như mới ngày nào 63 
năm về trước, ngày Rằm tháng Bảy 
năm Tân Mão (1951), nơi Tổ đình 

Tịnh xá Ngọc Viên tỉnh Vĩnh Long, sau lễ Tự Tứ, 
Tổ sư đã truyền trao giới pháp Sa-di-ni và Tứ Y 
Pháp cho chúng con. Lần đầu tiên chúng con 
lãnh thọ giới pháp từ bậc Tổ sư quý kính, sau 
một thời gian được uốn nắn theo quy củ thiền 
môn. Đây là dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời tu 
hành của chúng con: “Bát làm ruột, y làm da, 
ban ngày mặc lên, tối thay làm mền”. Con cảm 
thấy thật hạnh phúc khi ước nguyện của mình 
được trọn vẹn. Chúng con được Tổ Thầy truyền 
trao tâm pháp, rồi theo dòng đời, chúng con 
đã trưởng thành trong Chánh pháp, nối tiếp 
chặng đường của Tổ sư, ra đi hoằng hóa độ 
sanh, đền ân trong muôn một.

Sắp tới ngày tưởng niệm 60 năm Tổ sư vắng 
bóng, Tăng Ni Khất Sĩ và Phật tử nỗ lực làm Phật 
sự để thành tâm tưởng niệm đấng siêu phàm, 
con lại nhớ đến ân đức sâu dày của Ngài, xin 
mượn bút ghi lại mấy vần thơ mộc mạc, thành 
kính dâng lên Đức Tổ sư, ngưỡng mong Ngài 
thùy từ chứng giám:

TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ
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Tưởng niệm Tổ sư
�� NI TRƯỞNG TÂN LIÊN

Ngày kỷ niệm Tổ sư xa vắng
Sáu mươi năm đăng đẳng thời gian
Bóng tăm biền biệt đạo tràng
Pháp âm còn mãi mấy ngàn năm sau.
Chúng đệ tử xiết bao nhớ tưởng
Công đức Ngài vô lượng vô biên.
Ngài đi vào cõi diệu huyền
Có ai hiểu được cơ duyên nhiệm mầu?
Con hồi tưởng đường tu thuở trước
Buổi đầu tiên cất bước lìa nhà
Ngài truyền thập giới xuất gia
Tam y nhất bát Thích-ca nối truyền
Lời giáo huấn nhân duyên khai ngộ
Lái thuyền từ tế độ chúng sanh
Đói no gian khổ cam đành
Nhục vinh khinh trọng tu hành nhẫn kiên
Đức rạng chói tướng thiền nghiêm nghị
Hạnh trau dồi phước trí viên thông
Lòng từ bủa rộng khắp cùng
Chúng sanh pháp giới một lòng kính tôn
Ngày tưởng niệm tâm con tha thiết
Nguyện tu hành chí quyết đền ơn
Dù bao gian khổ không sờn
Ân Thầy nghĩa bạn Thái Sơn khó bằng
Chúng con nguyện đạo hằng gắn bó
Xiết tay nhau giải khổ cho nhau
Trên đường phục vụ đạo mầu
Luôn luôn đoàn kết nâng cao tinh thần
Chúng con quyết sống gần Giáo hội
Giữ một lòng bất thối chánh tâm
Dù bao sóng gió thăng trầm
Hiếu trung vẹn giữ nghĩa ân đáp đền
Đem chí cả làm nên đạo cả
Quyết tu hành đắc quả thành công
Bồ-đề đã sẵn ương trồng
Tuệ lành giải thoát một lòng nương theo. 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.  
Tịnh xá Ngọc Quang – Thị xã Gò Công. 



NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP

15ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ 

Con mãi nhớ công ơn Sư Tổ,
Vì nguyện sâu lao khổ nhọc nhằn.

Gian nan khổ hạnh thanh bần,
Hiểm nguy chẳng nại, khó khăn chẳng sờn.

Con mãi nhớ công ơn Sư Tổ,
Vì nhân sanh tiếp độ cực lòng.

Tổn thần, kém sức, lao công,
Chẳng hề phiền muộn dễ hòng thở than.

Con mãi nhớ công ơn Sư Tổ,
Vì chúng con dạy dỗ mọi bề.
Đoạn tham diệt hận trừ mê,

Dắt qua bể khổ, đưa về bờ chơn.

Con mãi nhớ công ơn Sư Tổ, 
Chịu nhọc nhằn khai mở đạo cao.

Sương dầm tuyết gội khôn nao,
Mưa dầm nắng dãi quản bao thân mình.

Vì quyết chí hy sinh trọn vẹn,
Nên phải gìn bổn nguyện không lơi.

Gầy thân cũng ráng độ đời,
Lao tâm cũng ráng giúp người khỏi nguy.

Nhớ ơn Sư Tổ
�� NT. KHÁNH LIÊN 

Hoằng chơn lý hành y chánh pháp,
Khai huyền môn độ khắp nhơn sanh.
Nhơn sanh hướng nẻo thiện lành,
Thọ trì giới cấm phụng hành điều răn.

Được nhuần gội hồng ân Tam Bảo,
Được dứt trừ tội báo oan khiên.
Sớm lo sửa tánh tu hiền,
Sớm lo tạo kết phước duyên sâu dày.

Rèn đức hạnh dồi mài hạnh đức,
Luyện chơn tâm tỏ rực chơn tâm.
Không mê chấp chẳng lạc lầm,
Không gây oan trái, chẳng lâm tội tình.

Càng nghĩ nhớ công trình Thầy Tổ.
Càng lo tu báo bổ ơn dày.
Mong sao đẹp mặt nở mày,
Mong sao vui thoả chí Thầy ước mong.

Con mãi nhớ đến công Sư Tổ,
Ráng học tu lao khổ không sờn.
Giữ gìn vẹn đạo chánh chơn,
Đáp đền nghĩa cả báo ơn sâu dày.

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP
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TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ

 
�� NI TRƯỞNG MỸ LIÊN 

KÍNH BẠCH ĐỨC TỔ SƯ,

Thắm thoát mà nay đã 60 mùa mai vàng 
rộ nở rồi rơi rụng, 60 mùa đông giá rét, 
nắng hạ mưa thu, xuân về khoe sắc thắm 
mà Ngài vẫn bặt vô âm tín!

Ôi ! Lần tay đếm lại chuỗi thời gian,
Ngày lại tháng qua năm chóng tàn,
Sóng gió ai gieo từ dạo ấy,
Mà nay ngấn lệ vẫn chưa tan!
Sáu chục năm dài bặt bóng tăm,
Nhạn tin chẳng có một hồi âm,
Niềm đau đệ tử sầu da diết.
Biết ở phương nao để kiếm tầm!
Tầm kiếm Tổ sư tận chốn nào,
Chư Tăng tám vị nguyện cùng nhau,
Xông vào biển lửa cho tường tận,
Chẳng gặp được Thầy khổ biết bao.

Kính bạch Đức Tổ sư,
Chúng con là những tâm hồn non kém, chất phác 

mộc mạc, đâu đoán được những lời nói trước lúc Ngài 
ra đi: “Tôi đi vào hang cọp để tu tịnh, dĩ nhiên vào đó 
sẽ bị nó cấu xé trầy mình, nhưng muốn độ nó phải vào 
hang nó, mà nếu không vào được, tôi sẽ vào núi LỬA”. 

Chúng con thật sự mất đi nguồn sinh lực một thời 
gian, chúng con lại thầm nghĩ từng lời nói của Ngài, 
quả thật thấm thía vô cùng, một “mật ngữ” để lại cho 

đệ tử rồi Ngài biền biệt đến hôm nay. Càng kính nhớ 
Ngài, chư Tăng càng dõng mãnh tinh cần tu tập theo 
con đường Ngài đã khai vẹt và nương vào chơn lý thực 
sống của Ngài còn để lại để tiến tu. Dù thời gian năm 
tháng có qua nhanh, thời cuộc có nhiều biến đổi, chư 
Tăng Ni chúng con vẫn luôn đoàn kết, nỗ lực không 
ngừng để bảo tồn ngọn đèn mà Tổ sư đã dày công 
thắp sáng và luôn làm rạng tỏ Ánh Minh Đăng để soi 
rọi đêm trường tăm tối.

Kính thưa quý liệt vị,
Để tưởng niệm 60 năm ngày Tổ sư vắng bóng, Tăng 

Ni Phật tử khắp mọi miền đất nước tề tựu về Pháp viện 
Minh Đăng Quang để cùng nhau tưởng nhớ và ôn lại 
cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ, thành tâm tưởng niệm 
ân đức sâu dày bậc Đạo sư khai sáng Hệ phái. Chúng 
con đốt nén tâm hương ngậm ngùi tưởng niệm, kính 
dâng lên Ngài thành quả tu tập, hành đạo làm sáng tỏ 
con đường mà Ngài đã dày công khai sáng để tiếp tục 
hạnh nguyện của Người “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”.

Kính thưa quí liệt vị,
Một điểm son đáng ghi nhận, chính là năm nay 

chư Tôn đức Tăng, Ni và chư Phật tử hiệp thành một 
“đại gia đình” chung sức chung lòng tổ chức Đại lễ 
Tưởng niệm thật trang nghiêm long trọng. Đó chính 
là nghĩa cử cao đẹp, tinh thần vững mạnh, biến ngày 
đau buồn thành một chân trời mới vui tươi ấm áp và 
tinh tiến trên bước đường phụng sự đạo pháp, dân 
tộc, chúng sanh chung.  

Kính bạch Đức Tổ sư,
Sáu mươi năm dài đằng đẵng, chúng con trưởng 

thành trong nỗi nghẹn ngào kính nhớ, nhưng rồi 
chúng con đã cố vươn lên để noi theo gương hạnh 
thanh cao và ghi nhớ những lời pháp nhủ của Ngài 
mà vững tiến trên lộ trình giải thoát. Chúng con càng 
nghĩ càng cảm nhận được thâm ân cao dày của Ngài. 

Hôm nay nhân ngày tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư 
vắng bóng, chúng con phát nguyện dõng mãnh cần 
tu đúng với nếp sống thanh bần đơn giản như ngày 
xưa để làm vui lòng Ngài nơi phương trời xa cách, 
ngưỡng mong Ngài chứng giám tâm thành.

Kính cầu nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ chư Tôn 
đức Tăng Ni cùng toàn thể chư liệt vị luôn dồi dào sức 
khỏe, đạo quả chóng viên thành. 

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma-ha-tát  
tác đại chứng minh. 

Tưởng niệm Đức Tổ sư
Sáu mươi năm vắng bóng 
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Đuốc tuệ bừng soi,
Minh đăng rực sáng.

Chánh pháp thạnh hành,
Môn sanh hỷ thán.

Đạo chơn truyền Y Bát mở mang,
Đèn chơn lý Minh Quang tỏ rạng.

Đức Tổ sư lâm nạn,
hàng môn đệ nôn nao tầm kiếm,

nào chẳng thấy đâu;
Bậc Giáo chủ nguy nàn,

chư Tăng Ni áo não sầu bi
vẫn không tin nhạn.

Ân Tổ sư dày dạn, 
hoằng truyền Chánh pháp gian nan;

Đức Sư trưởng nhọc nhằn,
khất thực hóa duyên bao quản.

Nêu gương thanh quý, xả kỷ lợi tha,
dạo khắp cõi ta-bà,
thanh bần khổ cực;

Lập hạnh thoát trần, từ bi bủa đức
trải khắp vùng Nam Bộ,

đói no chẳng quản.

Duyên hoằng pháp gặp nhiều chướng nạn,
tai biến bỗng vương,

khổ sở trăm đường, chẳng thối chẳng than;
Nguyện độ sanh lắm lúc khó khăn,

nghiệp duyên giăng lối,
gian nan bao nỗi không sờn không nản,

Tròn sáu mươi năm vắng bóng Đức Tôn sư
tin đồn thất thiệt,

chư Tăng Ni mải miết cần tu, sương tuyết chẳng màng;
Hơn hăm mốt ngàn ngày trông đợi Tổ sư,

thư từ bặt vắng,
hàng Phật tử tinh cần hộ đạo, nắng mưa nào quản.

Đến hôm nay: Nhân ngày kỷ niệm,
Tưởng nhớ ân Ngài,

Tứ chúng hiệp vầy,
Nhắc công khai sáng.

Tưởng niệm Đức Tổ sư
Sáu mươi năm vắng bóng 

Quý Hòa thượng, chư Tăng hướng dẫn,
tổ chức phân ban, phép tắc đàng hoàng,
chu toàn tươm tất, kế hoạch chương trình;
Quý Ni trưởng, chư Ni tuân hành,
đóng góp tịnh tài của công chung sức
xây cật đâu lưng không hề than vãn.

Thảy nhứt tâm thiết lễ nguyện cầu
Đồng kính cẩn tán dương công trạng.
Thương Tổ sư vui khổ bao nài
Vì đạo pháp gian lao chẳng quản.
Mừng Hệ phái:
Trời Nam tỏ rạng,
Ánh sáng minh quang,
Chói lọi huy hoàng
Phá tan u ám.
Ngày mùng một tháng hai Giáp Ngọ về đây.
tưởng niệm Đức Thầy
Tăng Ni tề tựu tại Pháp viện nguyện cầu,
nhắc nhở công lao;
Năm hai ngàn không trăm mười bốn cùng nhau,
ghi ơn Thầy Tổ,
Phật tử thành tâm trước bàn thờ khấn vái
tuyên dương xưng tán.

Nay đạo tràng quang đãng khắp nơi,
Mong Đức Ngài hồi qui chứng giám.

Lời thô ý cạn,
Nguyện Tổ sư lai vãng tinh đàn,
Chữ kém văn non
cầu Giáo hội thạnh hưng tỏ rạng . 

Thành tâm kính bái

�� NI TRƯỞNG MỸ LIÊN
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Hồi tưởng thuở Tổ sư hoằng hóa
Lập đạo tràng chí cả công cao

Gian nan đói lạnh biết bao
Dựng nên sự nghiệp buổi đầu khó khăn

Người chưa biết cung dâng phẩm thực
Cũng chưa thông đạo đức thâm sâu

Du phương khai mở đạo mầu
Nắng mưa sương gió dãi dầu một thân!

Sáng khất thực chân trần dẫm đất
Trưa cúng dường thọ thực đơn sơ

Tàng cây đình miếu tạm nhờ
Pháp lành thuyết giảng khế cơ độ đời

Rồi lần lượt người người tỏ ngộ
Đạo chơn truyền từ đó xương minh

Mười phương thôn dã thị thành
Ngọn đèn chơn lý lung linh chói ngời

Kia chánh điện nơi nơi đồ sộ
Nọ hậu đường chỗ chỗ vẻ vang

Tôn nghiêm Phật cảnh huy hoàng

Tưởng 
niệm 

đức 
Tổ sư

�� NI TRƯỞNG PHỤC LIÊN 

Tôn nghiêm Phật tự khang trang tuyệt trần
Bồ-đề cội tàng râm bóng cả
Bồ-đề hoa tỏa ngát hương thanh
Từ bi trí tuệ tươi cành
Nhơn sanh kính trọng thần linh hộ trì
Món sữa pháp huyền vi nhuận thắm
Vị cơm thiền đã nhấm tâm can
Kệ kinh pháp lý tiềm tàng
Tư duy thiền quán Phật ban phép mầu
Nhắc kỷ niệm lòng đau khôn tả
Tưởng Tổ sư lã chã lệ rơi
Tổ đi hơn nửa kỷ rồi
Nhạn tin chẳng thấy tăm hơi khôn dò
Ngày mong đợi thương lo viễn vọng
Đêm khẩn nguyền lạy đấng Phật linh
Cầu chư thiên chứng thương tình
Mách giùm Sư Tổ khương ninh thế nào!
Giúp con bớt gan bào ruột thắt
Nửa kỷ hơn thổn thức tâm can
Tháng năm dựng lập đạo tràng 
Mà thân Sư Tổ ẩn tàng phương nao?
Cõi trần thế đạo mầu phát triển
Mười năm hơn huyền hiện Phật nhân
Ban truyền chánh pháp tối chân
Độ mười phương chúng nương thân tu hành
Ơn khai đạo rộng thinh ơn trượng 
Truyền bát y theo hướng Phật truyền
Chúng con dõi bước lên thuyền 
Liên hoa Giáo hội phát nguyền tiến tu
Cúi lạy Đức Tổ sư huệ cố
Trở gót vàng tế độ nhơn sanh
Đạo vàng hạnh quý lập thành
Đức vàng vô lượng phước linh sẵn dành
Phút tưởng niệm tâm thành đảnh lễ
Đức từ bi trí huệ rải ban
Độ trong tứ chúng các hàng
Quả linh chứng đắc đạo tràng thạnh hưng. 

(Tịnh xá Ngọc Phương, TP. HCM) 
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Hạnh khất thực từ đời Chư Phật
Đầu đội trời, chân đất hiên ngang
Dáng tôn nghiêm bình bát, y vàng
Noi gương Phật, Du Tăng Khất Sĩ.

Đức sư Tổ ban truyền chơn lý
Hạnh cao vời, Khất Sĩ hóa duyên
Độ chúng sanh tất cả mọi miền
Cả thế giới vang rền danh tiếng.

Toàn Giáo hội bền lòng vững tiến
Mở đạo tràng luân chuyển độ sanh
Từ thôn quê đến khắp thị thành
Người người thảy thấm nhuần giáo lý.

Dạy Phật tử tam quy ngũ giới
Pháp nhiệm mầu ích lợi nhơn sanh
Tập ăn chay, sửa tánh hiền lành
Làm việc thiện thực hành bố thí.

Trong Giáo hội vui mừng hoan hỷ
Chư Tăng Ni quyết chí tu hành
Nguyện Bồ Đề cao cả độ sanh
Gốc Bát Nhã ngày càng xanh mướt.

Phái Khất Sĩ du Tăng cất bước
Hạnh chân tu cảm hóa tâm người
Noi gương xưa chư Phật ba đời
Thắp ngọn lửa sáng ngời ánh tuệ.

Công đức Tổ thâm sâu vô kể
Ánh Minh Quang rọi thế gian này
Cứu nhơn sanh khỏi chốn đọa đày
Về bến giác sum vầy đạo hạnh. 

Công đức Sư Tổ
�� TKN. CẦU LIÊN

Kính dâng Đức Tổ sư
�� LIÊN HỘ

Thế Tôn hành đạo trần gian
Pháp lành trải khắp vẹt màn u minh
Lòng từ thương xót chúng sinh
Ban cho đạo chánh huyền linh nhiệm mầu.
Triệt nguồn sanh tử khổ đau
Chân Như mở lối ngọc châu soi đường
Ngàn năm tỏa đức phi thường
Rước đưa tứ chúng về nương Niết-bàn.
Trải bao thế hệ đổi dần
Bắc Nam hai hướng chia phân cửa Thiền
Nam Tông có nước Cao Miên
Bắc Truyền ảnh hưởng các miền Trung Hoa.
Đèn thiêng Bát Nhã sáng lòa
Cội Ưu Đàm Bát nở hoa khắp miền
Hai lăm thế kỷ lưu truyền
Ngát thơm ý đạo Uyên Nguyên thượng thừa.
Tổ Minh Quang nối gót xưa
Khai thuyền rước chúng đến bờ an nhiên
Hoằng dương quảng bá hương thiền
Lung linh đuốc tuệ khắp miền dương gian.
Rọi soi Pháp Bảo sáng ngần
Việt Nam Khất Sĩ đạo chân tỏa ngời
Trao nguồn báu vật độ người
Tỏ bày chân lý giúp đời thăng hoa.
Nối truyền chánh pháp Thích-ca
Tăng Ni gốc vững ta-bà vĩnh miên
Tám năm hành đạo khắp miền
Nam Trung, Bắc Việt lửa thiêng rạng ngời. 
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Mang hạnh Bồ Đề vượt biển khơi
In tâm Đại sĩ tỏa thanh ngời
Nhân lành hỷ xả thề không cạn
Đạo thiện bi từ quyết chẳng vơi
Ăm ắp dòng chân tràn bốn cõi
Ngọt ngào gốc thiện trải muôn nơi
Gót sen cứu độ cùng nhân thế
Quang sắc tinh chân mến tặng đời.

Minh Đăng Quang
�� NHƯ MAI 

Minh Quang tiếng chấn miền Nam Việt
Khất Sĩ danh lừng cõi Á Đông
Mở cửa Thiền-na soi trí Phật

Khai nguồn Bát Nhã thấu tâm Không.
Hoằng dương ý thuận xinh trời đất

Quảng bá duyên tùy đẹp núi sông
Chánh giáo uyên thâm còn mãi mãi
Ngàn năm thắm đượm sắc sen hồng.

Ánh Minh Quang
�� BẢO MINH TRANG

Gốc nghĩa nhân ươm phát triển cành
Vì đời hạt đức nẩy mầm thanh

Hoằng dương ý thiện lìa mê gác
Quảng bá tâm chân dựng giác thành
Nức tiếng Minh Quang người hóa độ

Nêu tên Khất Sĩ bậc du hành
Ưu Đàm một đóa lừng muôn cõi
Vạn kiếp danh còn khắc sử xanh.

Công đức Tổ
  

�� NGỌC CHÂU 

KÍNH lạy siêu nhân xuất thế gian
DÂNG niềm tín ngưỡng đại danh Tăng
ĐỨC âm soi rọi đèn CHƠN LÝ
TÔN chỉ bày phô Ánh Đạo Vàng
SƯ trưởng từ bi ban pháp vũ
MINH tâm đồ chúng thảy hân hoan
ĐĂNG sơn trí hải thông nguồn tuệ
QUANG phục uyên nguyên Phật tánh hằng.

Kính dâng Đức Tôn sư 
Minh Đăng Quang
�� HÀN LINH GIANG
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Sứ mệnh thiêng liêng cứu hộ đời
Đem nguồn Chánh pháp bủa ngàn nơi

Ươm hoa Bát Nhã tươi nhuần đất
Chủng quả Vô Vi dịu ngọt trời

Bến tịnh giong thuyền phiền não dứt
Tâm hiền rước chúng khổ ưu vơi

Vun tròn hạnh lớn Ba La Mật
Nhuận thấm trần gian sắc rạng ngời.

Đem nguồn Chánh pháp bủa ngàn nơi
Giáo lý uyên nguyên trải mát trời

Quảng bá duyên lành hoài chẳng cạn
Hoằng truyền nguyện cả mãi không vơi

Tám năm hạnh dũng ươm màu sáng
Một kiếp lòng minh tỏa ánh ngời

Khắp nước ghi ân Người Đại Sĩ
Gương kiên bất khuất tặng trao đời.

Tưởng niệm Tổ sư  
Minh Đăng Quang

Chủng quả Vô Vi dịu ngọt trời
Nuôi mầm Phật tánh tủi sầu vơi
Nguồn thanh tuyệt diệu êm đềm sáng
Cảnh tịnh thâm sâu ấm áp ngời
Nhiệt huyết chân thành choàng khắc dạ
Tinh hoa quý báu khảm lưu đời
Niềm tin mỗi lúc bừng hương tỏa
Bất khả tư nghì đến mọi nơi.

Tâm hiền rước chúng khổ ưu vơi
Đức cả mênh mông chiếu ngợi ngời
Kết trái Ưu Đàm tươi cửa đạo
Trồng cây Chánh Giác rực trang đời
Tinh thần bác ái tràn muôn cõi
Nghĩa cử nhân từ trải vạn nơi
Hạt quý Bồ Đề nung sức mạnh
Hào quang Khất Sĩ mở chân trời.

Nhuận thấm trần gian sắc rạng ngời.
Vầng dương trí tuệ tỏa giăng đời
Kinh văn thấu triệt ban cùng chốn
Pháp tạng am tường dạy khắp nơi
Phá tận mê lầm thư thả ý
Trừ tiêu ảo kiến nhẹ nhàng trời 
Nhơn sanh kính ngưỡng đồng ca ngợi
Biển trược Ta Bà tát cạn vơi. 

Hăm sáu tháng chín thu bay,
Quý Hợi sanh được người tài, đức cao.

Vì đời dậy sóng ba đào,
Cơ duyên để bậc anh hào giáng sanh.

Vĩnh Long Phú Hậu phước lành,
Hữu duyên đón tiếp Chân Nhân vào đời.

Noi gương Từ Phụ cao vời,
Tâm hồn trí tuệ ngời ngời từ bi.

Mười lăm tuổi quyết ra đi,
Bốn năm tầm đạo, sá gì nhọc thân.

Chuyên tâm thiền định tinh cần,
Tuổi tròn hai bốn, đắc thành quả chơn.

Nguyện vì sanh chúng không sờn,
Du phương giáo hóa sắt son đại nguyền.

Hà Tiên có một con thuyền,

Chở đầy trí tuệ, vô biên Niết-bàn.
Từ đây Khất Sĩ Tăng đoàn,
Bắt đầu thành lập trên toàn Việt Nam.
Miền Bắc, miền Trung, miền Nam,
Huỳnh y thấp thoáng, chăm làm siêng tu.
Ngày ngày tinh tấn công phu,
Cầu xin Tam Bảo, muôn thu thái bình.
Vì người tạo ánh huyền linh,
Chiếu soi đuốc tuệ sáng minh hoàn cầu.
Tám năm quảng bá đạo mầu,
Ba y một bát truyền trao lại đời.
Cứu người mê đắm chơi vơi,
Thoát vòng sanh tử, lên trời ngao du.
 
      TX. Ngọc Châu - Hội An 

Hoài niệm
�� TỊNH THẢO 

�� BẢO MINH TRANG
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Hòa điệu 
với trăng sao
�� THƯỜNG NHƯ

(Kỷ niệm chuyến viếng thăm nơi Tổ sư chứng đạo)

Mũi Nai đón khách đến tham thiền
Quán chiếu pháp trần xả vạn duyên
Khế lý cơ hiềm thường lưu vận
Phút giây kiến nguyệt nhận pháp thân

Thuyền ai vượt biển lướt băng băng
Trăm sóng nhấp nhô giữa thinh bằng
Sanh tử liễu tri tuồng ảo mộng
Pháp giới vốn đồng khắp mênh mông

Biển trầm luân sanh diệt hải hà
Nay dứt bặt lầm mê ngàn vạn kiếp
Uy linh hiển từng sát-na nhỏ nhiệm
Chẳng trang hoàng vạn vật vốn trang nghiêm

Phú Quốc kia thôi chẳng đến đi
Chân lý hiện giữa đôi bờ đi đến
Chánh giáo nhận từ tâm vô biện
Tuệ soi đường pháp khởi như nhiên

Nhìn chúng sanh ngụp lặn triền miên
Lòng bi mẫn nguyện hành Bồ-tát đạo
Thuyền Bát Nhã nương từ Chánh báo
Cứu hàm linh xuôi ngược trần lao

Dòng Thích Ca – Y bát truyền trao
Vân du bước giữa cõi đời mộng ảo
Làm Khất Sĩ thanh bần nương ánh đạo
Gội nguồn tâm hòa điệu với trăng sao.

  Hà Tiên – 05.01.2014

Xuân 
 thường tại

Kính lạy Người, tự ngàn xưa hiển hiện
Mãi ngàn sau trong vô tận cõi u linh
Người vẫn bước bên nhịp đời sanh tử
Bên chúng con lặng lẽ tự bao giờ.

Kính lạy Người, nghĩa ân thâm trời biển 
Đức nghiêm dung huyền điển trải nghìn thu
Đồng vọng nhân gian diệu pháp phá mây mù
Đưa nhân loại thoát ngục tù tham ái.

Trong một niệm xin vạn lần vọng bái
Nghĩa lý chữ câu nào bày giải nỗi niềm
Bốn mùa nặng nghĩa ân triêm 
Hương giới đức xông chín tầng phủ phục.

Xuân thường tại, ánh minh quang chân phúc
Thấu thoát tinh cầu soi sáng mộng trường mê
Lối cũ rong chơi ngay một niệm xoay về 
Cuộc tao ngộ giữa muôn duyên biền biệt.

Hư không đó như tình Người chơn thiết
Màu thời gian chẳng phai nhạt nét xuân lòng
Tình mãi còn trong vô tận bầu không
Sưởi ấm mãi những cõi lòng băng giá.

Người còn mãi trong muôn trùng hoa lá
Vạt nắng lung linh tô vũ trụ sáng bừng.
Con tìm về trong làn gió hương xuân
Ấm diệu mát tận cội nguồn tâm thức.

Vạn cổ nhân gian ánh từ quang huệ nhật 
Ức kiếp hóa thân tam giới vi trần
Trường xuân tỏa rạng một vầng trăng
Thong dong sanh tử tự hằng độ tha.

��  TN. TỊNH HUỆ
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Hòa điệu 
với trăng sao
�� THƯỜNG NHƯ

(Kỷ niệm chuyến viếng thăm nơi Tổ sư chứng đạo)

Màn đêm tắt cho bình minh lại tới,
Sương trên cành ánh nắng chiếu chưa tan.
Sáng lung linh sợi nắng rớt mơ màng,
Điểm cảnh vật không gian đầy diễm ảo. 

Có hành giả đang lang thang đi dạo,
Tâm não nùng nhớ diện mạo Tổ sư.
Khóe mi cay sao uất nghẹn ngôn từ,
Buồn thương ấy buốt tâm tư hành giả.

Thuyền không lái thuyền vô phương rẽ ngã,
Ngựa không cương, ôi! Tuấn mã lạc đường.
Trò không Thầy sao dáo dác tang thương,
Năm Giáp Ngọ nỗi đoạn trường ai biết.

Sáu mươi năm chuỗi thời gian khắc nghiệt,
Rắn không đầu vẫn nhiệt huyết vươn lên.
Mãi gìn hơi sức sống yếu làm nền,
Cung bậc nhảy lên trên dòng khổ nạn.

Hạnh phúc thay viên minh châu chói rạng,
Giáo pháp Người phá mạng lưới vô minh.
Ánh Minh Quang soi sáng khắp lộ trình,
Đời khất thực nguyên trinh lòng giải thoát.

Nỗi lòng 
 hành giả Sáu mươi năm bao đắng cay chua chát,

Dù bão đời nhưng nguyện vẫn không buông.
Dựng đạo nhà tô đắp vững cội nguồn,
Con chạnh nhớ và xen luồng cảm nghĩ.

Nghĩ hổ thẹn khi sống đời mộng mị,
Trái tim mòn còn đố kỵ tham sân.
Bởi vô minh say đắm nhiễm hồng trần,
Nhịp lạc bước con ngàn lần sám hối.

Ơn khai sáng của Tổ cao vời vợi,
Sự nghiệp gầy của Trưởng bối thiêng liêng.
Hậu lai con trong kiếp sống hiện tiền,
Nguyện tinh tấn để lưu truyền độ thế.

Tiếng chuông ngân vang lên lời kinh kệ,
Nuốt vào lòng những giọt lệ thương đau.
Tưởng Tôn Sư soi ánh sáng nhiệm mầu,
Dù vắng bóng nhưng ơn sâu ghi tạc.

Sáu mươi năm tấc lòng không phai nhạt,
Nỗi nhớ Người vẫn dào dạt trong tim.
Cất bước đi con vô vọng kiếm tìm,
Tìm hình ảnh trong tim Người Khất Sĩ.

  (TX. Ngọc Hòa – Cam Ranh)

�� LIÊN HẢI 
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Một thoáng đà trôi sáu mươi năm,
Ngẫm chuỗi thời gian có xa xăm?!
Ánh vàng Khất Sĩ trời Nam thuở,

Nay rực muôn nơi pháp diệu nhuần. 

Diệu vợi thời gian lại không gian,
Có nghĩa gì đâu cõi hợp tan,

Gian nan đổi lấy nguồn Pháp bảo, 
Trần thế nào xa cõi Lạc Bang?!  

Tổ vẫn gần bên nhắc chúng con, 
Chiếc y bá nạp đạo sắc son,

Bá tánh đàn na nương ruộng phước, 
Mắt hiền vẫn dõi bước Tăng đoàn.

Con hạnh phúc được làm người Khất Sĩ,
Một huỳnh y một bát đất vân du,

Xin vật thực, ban tặng đời pháp nhủ,
Giải thoát thong dong chỉ một đường tu. 

Một thoáng…
�� THƯỜNG HUYỄN

Con hạnh phúc bước trên con đường xưa,  
Còn đâu đấy tà y vàng thấp thoáng,
Đây vườn trúc bóng Phật và Tăng chúng, 
Một Tăng đoàn Khất Sĩ tịch tĩnh thung dung.

Chưa hề khuất lựa là chi hoài nhớ, 
Phật, Tổ, Thầy gương hạnh vẫn truyền trao,
Thích Ca Chánh Pháp nay bừng sáng, 
Tổ vẫn gần bên nối tiếp nhịp cầu.

Tổ vẫn đang chuyển dòng sữa pháp,
Chăm hậu lai mãi đến ngàn sau,
Tịnh xứ thanh tu giới hạnh buổi đầu,
Vẫn gìn giữ pháp mầu ngày thêm tỏ. 

Một thoáng, mấy mươi năm,
Một thoáng, sinh tử vội,
Một thoáng, qua bao kiếp,
Một thoáng trong luân hồi.

Vô thường, ấy tháng năm qua,
Chân thường muôn thuở rất xa rất gần.
Vô thường cảm thọ châu thân,
Chân thường sự biết sáng ngần tự tri. 
 
Vô thường Người đến lại đi,
Muôn đời Người vẫn như vì sao Khuê.
Đưa con vượt khỏi biển mê,
Cho con Pháp bảo nương về tu chơn. 
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Chơn Lý “Khất Sĩ”
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đang ngồi trước tủ Chơn Lý  
dạy đạo cho chư Tăng (1951)

Học chơn lý để biết rõ chúng sanh, vạn 
vật và các pháp, đặng đem lại một cái 
sống như thân hình võ trụ, nói thay 
cùng tạo hóa dạy khắp muôn loài, 
một địa vị toàn giác toàn năng, tối 

cao hơn trời đất, cứu độ cả chúng sanh, khắp thế 
giới chúng sanh thảy tự đem mình tôn kính.

Chính Phật là Vô Thượng Sĩ, là ông thầy giáo có sự 
học không ai hơn. Còn Tăng là Khất Sĩ, là học trò đang 
đi du học khắp nơi cùng xứ, học nơi thầy, nơi bạn, nơi 

trò; học với tất cả chúng sanh, vạn vật, các pháp; học 
với Phật Pháp Tăng ba đời; học từ xóm làng tỉnh xứ đến 
khắp các xã hội, thế giới chúng sanh; học nơi chữ viết, 
nghe lời nói; học bằng lo lắng nghĩ ngợi; học nơi sự 
thật hành; học nơi cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, đất, 
nước, lửa, gió. Tạm sống xin ăn tu học đi ngay chơn 
lý chẳng chút lãng xao, không màng khổ nhọc. Và bá 
tánh là cư sĩ kẻ đã lỡ hội đường, hoặc vì tai nạn nên 
phải đành kham thiếu thốn, tập học ở một chỗ nơi để 
đặng chờ ngày giải thoát. 

Khất Sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học. Khất Sĩ 
là cái sống của chơn lý võ trụ, mà tất cả chúng 
sanh đều là học trò cả thảy. Bởi chúng sanh là 
cái biết, từ chưa biết đến đang biết, và cái biết 
sẽ hoàn toàn ngơi nghỉ. Các sự thấy, nghe, hiểu 
để đem lại cho cái biết. Biết quý báu hơn không 
biết, có biết mới hết mê lầm chấp trật, khổ sở 
nạn tai. Từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ trước 
đến sau, từ chiều đến sáng, mỗi lúc cái biết càng 
phân biệt, làm việc tích trữ, lớn to và đi tới, làm 
cho chúng sanh càng ngày càng được thêm sự 
học hành. Chúng sanh đây là căn thân và chủ 
thức (là người nhận biết). Cho nên, cái biết chủ 
cần phải sống, lớn, ăn, vui, yên và còn mãi mãi. 
Chính biết là Ta, là mục đích của chúng sanh, là 
chơn lý của cuộc đời, là tinh ba của võ trụ. Chính 
chơn lý hay triết lý mới là môn học thật tế, lợi 
ích, đi ngay đến Niết-bàn kêu là đạo, là sự học 
không hai, là cái học của ta, nó ở với ta, nuôi 
sống cái ta, nó làm ta vậy. 

�� TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG 

GIÁO PHÁP KHẤT SĨ
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Biết ra mục đích của sự học loài 
người nên gọi người là lớp chót, 
Trời là lớp nhì, Phật là lớp nhứt. 
Còn thú vật với cỏ cây như trẻ nhỏ 
mới sanh, chưa có sự học, chưa biết 
học, không biết lớp trường chi cả. 
Trường học là võ trụ, chúng sanh là 
học trò, các pháp đổi thay tiến hóa 
là bài vở, vạn vật là món tạm dùng. 
Có học để thi đậu đắc quả yên vui, 
đặng tránh cái dốt nát vô minh, chết 
khổ điên cuồng của cỏ cây loại thú. 
Có học mới biết đầu trên chân dưới, 
sự sống của khắp thân mình, mới có 
mắt sáng thấy đường, biết điều ăn 
mặc. Học là quý nhất, trúng đường, 
hơn là sự ăn chơi nô đùa lêu lổng.

Muốn học không phải ở một 
chỗ, mà cần phải bước lên đi tới, 
phải đi theo thời duyên cảnh ngộ 
của nước gió không ngừng, chớ 
đừng cố cượng. Vì chính sự ở một 
chỗ giữ một bài, một lớp là khổ 
não, vô minh, si mê, thất học. Càng 
đứng ngồi nằm một chỗ càng thấy 
nóng nảy sân hờn, và lại bụi lấp xấu 
dơ, tham lam đen nặng. Vậy muốn 
được học, nếu là kẻ thật học thì phải 
ra người Khất Sĩ khó hèn, để hạ lòng 
tự cao dốt nát, đặng rèn nuôi chí 
nhẫn, và thong thả học hành, ngao 
du thiên hạ, vừa là tự mình đi tới và 
dắt lần những kẻ khác cùng theo 
cho đúng theo lẽ trước sau, thời 
gian khách tạm, vô thường vô ngã. 

Ngoài Khất Sĩ ra không có pháp 
nào thứ hai để diệt tham sân si 
được. Mà nếu tham sân si không 
diệt thì người ta với cỏ cây thú có 
khác chi nhau (cỏ vốn si mê, không 
biết; cây có tình thọ là sự tham lam; 
thú giành ăn, tham dâm mà sân 
giận). Cũng như trẻ nhỏ ở trong 
bụng mẹ si mê, lúc mới sanh đòi 
ăn tham lam, và đến năm sáu tuổi 
lại tập giận hờn. Cho nên gọi tham 
sân si là con trẻ nhỏ nhít hẹp hòi, 

không giống như người lớn. Cái lớn 
là không tham sân si nhỏ hẹp. 

Trẻ con tham sân si là phải, vì 
ta gọi nó là trẻ con, nó chỉ tìm yên 
vui bằng sự độc ác, mà nhờ được 
mọi người tha thứ nên nó mới dể 
duôi quen tật. Nó như cỏ cây thú, 
nào có dạy học được ở nơi trường, 
cho nên nó mới hoang đàng rong 
dạo. Trái lại, khi loài người đã lớn, 
có trí, biết học ai ai cũng vào trong 
lớp chót của trường đời, mà vượt 
lần lên lớp trên của người lớn, vậy 
thì chúng ta đã là người lớn lớp nhì 
hay ông già lớp nhứt, xem mình là 
Trời Phật, nào có ai dám gọi ta là trẻ 
con. Mà trẻ con là tham sân si độc 
ác, ta cần phải dứt trừ mau sớm. 
Bố thí trừ tham lam là sự lớn cao, 
rộng nhẹ, sạch trong. Nhẫn nhục 
trừ sân giận là sự nở nang mát mẻ 
vui tươi… Tinh tấn trừ si mê là sự 
đi nhiều học rộng sáng bóng chói 
ngời, lau chùi mãi mãi. Cho nên gọi 
rằng: Bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn 
là lớn; tham sân si là nhỏ, cái nhỏ 
như bị bó chặt, như lửa đốt tóp co, 
như vào trong hang trứng. Nhờ bố 
thí mà đến được sự trì giới xuất gia 
Khất Sĩ giải thoát, chứng quả vô 
sanh, bậc Hiền Thánh. Nhờ nhẫn 
nhục mà đến được sự nhập định 
yên lặng, có thần thông quả linh, 
chứng quả Duyên Giác như Tiên. 
Nhờ tinh tấn mà đến được trí huệ, 
suốt thông đạo lý, giáo hóa chúng 
sanh làm chư Bồ-tát, thi hành Phật 
sự theo đường vô lậu đến quả chơn 
như, Niết-bàn hưu trí. Như vậy, tất 
cả chúng ta, nhơn loài thảy phải 
đều là Khất Sĩ. Vì chúng ta đã lớn 
và sắp lại già, cái già đủ học toàn 
giác Phật của chúng ta phải cho 
đúng luật phép, mới chẳng phải 
là trẻ nhỏ để gương hại, dạy quấy 
cho đời, còn mình thì lại nhẫn lùi, đi 
chui vào bụng mẹ, tập tiếng xưng 

con, để chịu khổ thân đời tới. Vả lại, 
thời duyên cảnh ngộ nào có cho ta 
đứng yên một chỗ bao giờ! 

Tiếng “khất” có nghĩa là xin. Lẽ 
xin là chơn lý của võ trụ, mà chúng 
sanh, kẻ thì xin vạn vật để nuôi thân, 
người thì xin các pháp để nuôi trí. Ai 
ai cũng đều là kẻ xin cả thảy, hoặc 
đi xin, hoặc đứng xin, hoặc ngồi xin, 
hoặc nằm xin, hoặc ở một chỗ xin, 
hoặc đi cùng khắp xứ xin. Xin cái 
ác, xin điều thiện, xin đạo đức, xin 
quả người Trời Phật, xin vật chất, xin 
tinh thần, xin địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh… Đất xin nước, đất mới sống 
khỏi chết khô. Cỏ cây xin đất nước 
mới sanh chồi mọc nhánh. Thú xin 
đất nước cỏ cây mới có đi chạy. 
Người xin thú cỏ cây đất nước lửa 
gió mới có nói làm. Trời xin người 
thú cỏ cây tứ đại mới sanh thức trí. 
Phật lại xin nơi Trời người thú cỏ cây 
tứ đại mới được giác chơn.

CÓ HAI THỨ XIN: 
1. Xin vật chất (vạn vật) để nuôi thân. 
2. Xin tinh thần (các pháp) để nuôi trí.

Có đủ thân trí mới sanh tâm là 
Phật. Từ xin để nuôi thân như cỏ 
cây thú, đến lần xin để nuôi trí là 
người Trời Phật.

Vậy nên tiếng Khất Sĩ là chỉ có 
nơi người, Trời, Phật mà thôi, vì thú 
cỏ cây chưa có trí để học. Chúng 
sanh địa vị càng cao thì sự xin lại 
càng nhiều hơn là ở lớp thấp. Như 
cỏ cây chỉ có một cái xin nơi đất 
nước, chớ Trời Phật thì xin tất cả 
nơi các pháp và vạn vật, nên mới 
được đầy tâm đủ trí gọi là Trời Phật. 
Sự xin ấy có khác hơn thú cỏ cây là 
xin để trau tâm dồi trí học hành, xác 
thân bỏ quên không lòng mến tiếc, 
chớ chẳng phải là sự tô đắp nung 
dồi sắc thịt huyễn ngã không công. 

Biết xin tự người cho, xin cỏ, 
xin cây, xin thú, xin nơi người Trời 
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Phật, mỗi mỗi đều xin, lễ phép chớ 
không tự mình ngang giựt như thú 
cỏ cây càn bướng chen đùa. Lẽ xin 
thật là tốt đẹp hơn các lối ăn: ăn 
lén, ăn vụng, ăn thầm, ăn càn, ăn 
bướng, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, 
ăn gian, ăn lận, ăn lường, ăn bóc 
lột, ăn trên đầu, ăn liều mạng, ăn 
hốp tốp v.v… Chính sự xin Pháp 
bảo để ăn, xin lòng tốt của người 
để sống, xin vật thiện để dùng, cái 
xin ấy mới ích lợi cho đời hơn hết, 
thiện chớ không phải ác.

Tất cả chúng sanh, ai cũng là 
thiếu sót những cái cần xin, dầu 
nhiều dầu ít đều phải xin lẫn nhau 
trong hằng ngày. Ngay từ vua quan, 
giàu sang, nghèo hèn, dân tội, ăn 
mày, khùng dại, thảy đều có sự xin 
cả thảy (cái xin trong sạch hay là cái 
xin nhơ bẩn).

Giáo lý ăn xin để dứt bỏ cái ta 
độc ác khổ não mà sống theo lẽ vô 

thường, tiến hóa như vầy: ta sống 
giúp cho tất cả và tất cả sống giúp 
cho ta, như là một thân thể to lớn 
liền lạc, như bàn tay làm việc chùi 
lau cho cả cơ thể, chớ nó không tự 
rờ rẫm săn sóc lấy nó được; con mắt 
ngó xem ra khắp nơi mà không hay 
thấy nó; miệng ăn cho bao tử nuôi 
thân, chớ chẳng bao giờ giữ lại 
miếng ăn nơi mồm ngậm… Nghĩa 
là cả cơ thể đều làm việc cho nhau, 
sống cho nhau, nếu một bộ phận 
đứt riêng rời là khắp nơi đau đớn và 
lần hồi chết hết. Vậy nên, sự dời đổi 
gia đình, xã hội, đất nước, lửa gió, 
cỏ cây, thú người, Trời Phật, vạn vật, 
các pháp, chúng sanh cũng là do lẽ 
sống chung, không cho tư kỷ ấy. 

Giáo lý ăn xin là sự chan hòa cho 
nhau, tức là công lý võ trụ, là pháp 
bảo hay chơn lý, triết lý nhiệm mầu. 
Người này nấu cơm, người kia ăn. 
Người khác may áo, người nọ mặc. 

Kẻ này cất nhà, kẻ kia ở. Kẻ khác 
lo thuốc cho kẻ nọ đau. Đời người 
hết sống đến chết, rồi trở lại sống 
và chết nữa. Cha con thay đổi, vợ 
chồng thay đổi, mỗi kiếp thay đổi, 
thay đổi để không nhàm chán, 
chẳng riêng tư. Có thay đổi mới nảy 
trí sanh tâm, càng lớn cao hay sáng 
thiện lành, để tránh khỏi điều tham 
sân si vọng động, điên cuồng khổ 
sở, đặng bỏ dưới thấp lên trên cao.

Cho nên từ ngàn xưa, kẻ đã giác 
ngộ chơn lý ấy, như Phật Tiên Hiền 
Thánh thảy đều bát cơm bầu nước, 
bay khắp non sông, trôi vòng thế 
giới, để đến với danh từ “Khất Sĩ”, 
hầu hưởng quả Vô Thượng Sĩ ngày 
mai. Các Ngài không phải là hạng 
khất cái, thấp hèn như cỏ cây thú 
chỉ tìm sống, cái sống chẳng đợi 
ai cho, sống để rồi chết trong cái 
vô minh tà ác. Chính Khất Sĩ là 
quý báu nhất trong đời, là bậc 

Giờ thọ trai của chư Tôn đức tại TX. Ngọc Nhơn (Phan Thiết), Khoá tu lần 6
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Hiền nhân chăm học, là bậc đủ 
can đảm vượt qua cõi Trời người, 
vất bỏ tham sân si, diệt cắt dây ái 
dục, bay khỏi lục trần, lục căn đã 
như già chết, là bậc mà đường trần 
bụi chẳng còn đáo lại để phải dính 
dơ, là bậc mà ít người theo được. 
Ngược lại, chúng sanh bởi thiện 
căn, phước đức nhơn duyên thiếu 
sót, và nghiệp quả chẳng chịu 
buông tha đều bắt phạt.

Từ hạng bậc xin bằng thân, 
xin bằng trí, xin bằng tâm, chỉ có 
Khất Sĩ là kẻ xin bằng tâm, cái xin 
cao thượng trong sạch hơn hết, 
tự người hảo tâm cho, chớ không 
điều ép buộc. Khất Sĩ đi xin để răn 
lòng tội lỗi. Đi xin để đền nghiệp 
cũ, đặng sớm nghỉ ngơi, mau hết 
vốn lời. Đi xin để nhịn nhường bố 
thí của cải lại cho chúng sanh. Đi 
xin để làm gương nhơn quả tội lỗi 
cho chúng sanh ngừa tránh. Đi xin 
để đừng phạm tội lỗi mới. Đi xin 
để có thì giờ ăn học. Đi xin để giáo 
hóa chúng sanh. Đi xin để không 
tự cao dốt nát, danh lợi, sắc tài. 
Đi xin để giải thoát phiền não, và 
để un đúc tâm hồn, rèn luyện chí 
hướng, tập sửa bản năng. Có đi xin 
mới có từ bi hỷ xả, trí huệ thông 
minh, cõi lòng mát dịu, rộng mở 
bao la, lặng yên sạch sẽ. Có đi xin 
ăn học mới là thiện, kẻ không đi 
xin thất học là không thiện. Người 
đi xin ăn học quý hơn là kẻ ở học 
một chỗ, học có người nuôi, thiện 
hơn là người tự nói làm ác quấy 
để ăn học. Có đi xin mới học được 
chơn lý, là môn học quý nhứt, hơn 
các lối học khác mênh mông. Chỉ 
có chơn lý mới là đường đi ngay, 
mới tạo nên người thật học, được 
học đúng đắn vĩnh viễn.

KHẤT SĨ CÓ BA BẬC: THINH 
VĂN, DUYÊN GIÁC VÀ BỒ-TÁT.

1. Khất Sĩ Thinh Văn là bậc đã nói 
trên, đi du học toàn xứ, hy sinh 

xác thân vật chất, xã hội, gia đình, 
thanh bần đơn giản, chỉ để tâm trí 
theo đuổi mục đích của tu học vì 
chúng sanh, để tế độ chúng sanh. 
Cho nên, bụi trần không ô nhiễm, 
sáu căn thanh tịnh, không còn sự 
mê lầm bổn ngã, không nghi não, 
không ham mộ nghi lễ cúng kiến, 
không tham dục, không tham 
sắc, không tham vô sắc, không 
sân hận, không tự cao, không xao 
động, không vô minh. Và là bậc 
mà không bao giờ trở lại với cái si 
mê tội lỗi trong đời ác trược. Như 
người đã bay bổng trên không 
trung, bước chân không còn dính 
bụi hồng, là người ở trong giới 
Phật, không hề sa ngã.

2. Khất Sĩ Duyên Giác là bậc 
tu trì nhập định, sau khi đã 

giác ngộ các pháp nhơn duyên 
của Vô minh, Hành, Thức, Danh 
sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, 
Hữu, Sanh, Tử; là bậc mà sự ăn 
mặc ở bịnh chẳng cần màng; 
sống, chết, đến, đi, còn, mất, có, 
không chẳng quản; khổ, vui, lợi, 
hại, khen, chê chẳng động tâm; 
là bậc sống theo thời duyên cảnh 
ngộ rày đây mai đó, ở xó góc bụi 
lùm, một thân một áo bát, theo lẽ 
vô thường vô ngã, cùng là nhơn 
pháp không ta; giữ theo chánh 
giác mà phân biệt điều thiện ác; 
tinh tấn tu hành, an lạc trong 
vòng đạo đức, thắng phục tâm ý 
mình đặng làm lành, nhớ tưởng 
đạo lý, nhứt tâm đại định, và vui 
chịu với mọi cảnh ngộ.

Khất Sĩ Duyên Giác là bậc đi 
du lịch ta-bà để thật hành pháp 
giải thoát, hưởng quả an lạc Niết-
bàn; là bậc thanh tịnh nhập định, 
chưởng thần thông. Khất Sĩ Duyên 
Giác là kẻ khổ hạnh, thấp thỏi thiếu 

kém, rách rưới bần hàn; là bậc đi 
giác ngộ, cảm hóa, kết duyên cùng 
chúng sanh, để sau này hóa độ.

Khất Sĩ Duyên Giác không hay 
nói pháp dạy người, nhưng những 
ai coi theo gương, cũng đủ tu hành 
đắc đạo. Duyên Giác là thầy của 
Thinh Văn, là sự khổ hạnh phá mê 
dung dưỡng. Người ta hằng ví bậc 
Khất Sĩ Duyên giác cũng như vị 
hung thần, mà các kẻ tu hành phá 
giới, bất chánh không nghiêm phải 
sợ sệt. Chính bậc Khất Sĩ Duyên 
Giác là một vị phước thần, thỉnh 
thoảng xuất hiện trong thời kỳ 
không có chư Như Lai hay Bồ-tát, 
để đem gương Phật nhắc nhở cho 
hạng Thinh Văn. Kẻ nào thấy gặp 
được cũng bằng như gặp Phật.

Khất Sĩ Duyên Giác là bậc đối trị 
với pháp thế gian, vạch đường giải 
thoát cho muôn loài tránh khổ. Bậc 
Duyên Giác đi xin để đền nghiệp 
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cũ, đi khắp nơi để chịu chúng khảo 
hành cho mau hết xong nghiệp 
quả trong kiếp một. Đi xin để cho 
hay trong thiên hạ, rằng mình sẽ lìa 
cõi thế đến Niết-bàn, để cho mặc ai 
muốn trả đáp điều chi tự ý (hoặc đòi 
hỏi hay bố thí cúng dường). Đi xin để 
vất bỏ tham sân si ái dục. Đi xin để 
đem thân làm ruộng phước tốt đẹp 
cho kẻ mong cầu cúng thí đặng gieo 
giống Phật, diệt lòng ma. Chính sự 
không nói làm sái quấy là phân chất 
nước trong tốt đẹp, để cho người 
xem thấy đó mà nảy phát thiện huệ, 
chơn tâm, hột giống đặng đem gieo 
trồng có chỗ tưới vun.

Khất Sĩ Duyên Giác lượm vải 
rách mà đâu lại thành áo, để khuyên 
người dư dả bớt se sua chưng dọn 
và an ủi kẻ thiếu rách nghèo nàn, 
làm gương tiết kiệm cho chúng 
sanh. Thật vậy, dễ ai mà kiếm 
đặng cái nghèo như người Khất 

Sĩ, nghèo không một đồng xu, áo 
không có túi, ai cho bạc vạn cũng 
không màng. Nghèo không một 
hột gạo, ai cho kho vựa cũng chẳng 
ham; mặc áo lượm vải bỏ, ai cho đồ 
tố sa không chịu nhận. Nghèo mà 
chẳng ham ăn dư để cất dành đêm, 
ai cơm dư thí bỏ xin ăn, chớ chẳng 
hề ăn lương ngon cá thịt. Ăn trộn 
lộn xộn, không phân mùi vị, để lật 
đổ miếng mùi ngon. Ăn ngày một 
bữa, dầu vua thỉnh ăn thêm cũng 
từ chối. Chính Khất Sĩ là kẻ thật 
giải thoát, vì có đi xin ăn mới đặng 
tránh cái giả dối, tội lỗi: sát sanh, 
trộm cắp, dâm dục, nói dối, khoe 
khoang, đâm thọc, rủa chửi, uống 
rượu say sưa. Vất bỏ ngôi vua, nơi 
ghế cao giường rộng chiếu lớn, chỗ 
xinh đẹp. Chẳng màng vị quan, nơi 
nghe xem hát múa đờn kèn, chỗ 
vui đông yến tiệc. Không ham giàu 
có, nơi phấn son dầu hoa áo quần 

trang điểm. Chưởng trí huệ, ngày 
ăn một bữa. Nuôi tánh chơn, chẳng 
rớ đến bạc vàng, vì vậy mới đi xin.

Khất Sĩ đi xin ăn mà chẳng than 
van, không có gì hết mà chẳng than 
nghèo, đầu trần chân không, đội 
trời đạp đất, sương màn cỏ chiếu, 
mà chẳng bao giờ chán nản. Khất Sĩ 
khuyên lơn người giàu, an ủi người 
nghèo, làm gương không không, 
tránh khổ cho người giác ngộ. Khất 
Sĩ cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ người thiện, 
để dấu hoa sen không ô nhiễm vào 
nơi trí óc tâm người, vạch hàng chữ 
đạo nơi cửa ngõ đường đi, khoe sự 
tốt đẹp của giới hạnh, nhắc nhở sự 
yên úy đến cho người.

Giữa cõi đời ly loạn, giữa đêm 
mờ tối đầy thú dữ quỉ ma, thì Khất 
Sĩ là kẻ dẫn đàng sanh lộ, cứu người 
giải thoát. Thần vật chất, ma cám dỗ, 
quỉ dọa nạt, không bao giờ hại được 
người Khất Sĩ, bởi Khất Sĩ ví như kẻ 
già, đui điếc, ngọng câm, nghẹt hơi, 
nên không còn biết gì lo sợ. Khất Sĩ 
là kẻ coi mình như đã chết, nên đem 
cái chết rồi của xác thân ấy đi du lịch 
giác ngộ tìm kẻ nhơn duyên. Chính 
Khất Sĩ mới kêu là đạo, vì là kẻ ở nơi 
đường cái to lớn rộng dài, không ở 
nơi hang nhà hốc kẹt, một chỗ. Bởi 
thương người, tội nghiệp kẻ khó 
cùng, nên Khất Sĩ Duyên Giác đâu 
đâu cũng hiện đến. Gặp được Ngài 
như gặp Phật, người mà cung kính 
chào mời hoặc cúng dường lễ bái, 
đều là kẻ giác ngộ có duyên, sẽ thấy 
rõ tinh thần giải thoát, lý đạo nhiệm 
mầu, không còn khổ nạn, đắc trí 
huệ thâm sâu.

Giáo lý của Khất Sĩ là Trung 
đạo, Chánh đẳng Chánh giác vô 
thượng, cốt yếu để đem lại chữ 
hòa cho muôn loại, xin cái cao ban 
vào cái thấp để tạo sự bằng thẳng 
giữa cõi đời. Đi xin để kêu gọi lòng 
từ bi hỷ xả, đức từ ái cho nhơn 
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loài; xin cái tham lam, sân giận, si 
mê là địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh 
để đưa người lên cõi người, Trời, 
Phật Thánh; là dắt cho người bước 
lên con đường bố thí, nhẫn nhục, 
tinh tấn, đạo mầu. Không phải vì 
đói khát sợ chết mà xin, người đi 
xin vật chất là làm cớ sự để bố thí 
tinh thần phước lạc, nhắc nhở độ 
khuyên người. Đi xin tức là bố thí 
pháp vậy. Mỗi ngày đi xin một lần, 
lập một công đức, dẫn đạo ban 
hành, dìu dắt chúng sanh, đền ơn 
chư Phật, lưu truyền chánh pháp. 
Chính đạo Phật ba đời là đạo Khất 
Sĩ cả, ngoài Khất Sĩ ra là đạo Trời 
người, chớ không phải là đạo Phật.

Vậy nên những ai nhà cửa tiêu 
tan, gia đình nát rã, thất bại đau sầu, 
hoặc phải điên cuồng tự vận, khổ sở 
triền miên, bằng gặp đặng Khất Sĩ ắt 
mau giác ngộ, sớm tỉnh yên vui, đi tu 
làm Phật, hưởng phước lạc tinh thần, 
nối tiếp thêm, bước trải qua đường 
vật chất. Chỉ có Khất Sĩ mới thật hành 
được chữ tu, tạo nên giáo lý sống 
chung giữa ta người, đời đạo, vật 
chất tinh thần hòa hợp. Chính Khất 
Sĩ là chất keo hồ, chảy quanh chung 
lộn để gắn bó tâm hồn, vẹt banh trí 
não của chúng sanh chung, là đạo 
của toàn thể tất cả vậy.

3. Khất Sĩ Bồ-tát là những bậc 
thầy giáo ngồi trên, chẳng 

bao giờ thiếu hụt, cũng ví như vua 
trời, vua người, là bậc Tổ sư giáo 
chủ, vì muốn răn lòng cao trọng, 
vì muốn chứa đức thêm nhiều, vì 
muốn khuyên lơn hàng vương 
giả, vì muốn phục lòng thiên hạ, 
vì theo sự giải thoát trung đạo, 
vừa làm gương Tăng chúng, vừa 
để đi đứng khắp nơi công bình, 
vừa tìm duyên hóa độ, vừa để làm 
quen dạn dĩ đến gần cho kẻ thấp 
thỏi nhỏ nhoi… vậy nên, phải đi 
xin. Chính sự đi xin của chư Bồ-tát 
hay Phật là điều khó nhất, trong 
thế gian ít ai làm được. Bởi Phật là 
bậc toàn năng, không chi không 
làm được, có khác hơn bậc hoàng 
đế, bá, hầu; vì thể diện, danh dự, 
giá trị, lợi lộc, chấp mình, mà phải 
thụt lùi từng bước, phải mãi ôm 
chấp cái ta, nặng nề té sa hố thấp 
trũng sâu, chịu chết thất bại, mà 
chẳng dám dòm xa bước tới nẻo 
lành. Chúng sanh mà thua Phật là 
bởi có việc làm được, còn có việc 
làm không được; mà những việc 
làm không được ấy lại là việc phải 
đáng làm; còn làm được là được 
việc tội lỗi hư vọng, ấy cũng vì 
muốn vừa lòng theo trẻ nhỏ số 

đông, sợ chúng trẻ con dại dột 
chê cười mà không nghĩ đến sự 
lành của bậc ông già trí thức, 
tuy ít người khen mà lại thành 
công hơn. Những cái trở lực bức 
tường sợ sệt yếu ớt, bắn lùi, lụn 
bại, luân hồi ấy, chỉ có Khất Sĩ mới 
giải thoát, vượt ra được, tiến hóa 
đứng vững, thắng phục đạp ngã, 
mới gọi là bậc hay làm được việc 
khó làm, mạnh mẽ hơn chỗ của 
người khác vậy.

Có xin ăn mới dứt được cái ăn 
ác tà trong vạn kiếp. Có xin ăn mới 
chỉ rõ lỗi được kẻ gian hung. Có 
xin ăn mới ra người lương thiện, 
mà kẻ đời thường gọi rằng: “Văn 
thiện ngôn tắc bái, kiến thiện sĩ tắc 
cung”. Chỉ có Khất Sĩ mới là trung 
đạo giữa vua quan giàu sang với tội 
dân nghèo khó. Khất Sĩ không phải 
dốt nát mê muội, ác hung tà xảo 
như người khất cái. Bởi khất cái là 
hạng mạt lưu, còn Khất Sĩ lại là bậc 
tối thượng vô song. Vậy nên dầu 
những ai có hành được chơn lý một 
hai ngày thì cũng khá hơn là người 
còn nhiều tội nghiệp.

Giá trị của Khất Sĩ quý hơn Trời 
người, bởi biết sự quý báu ích lợi 
của Khất Sĩ, nên xưa kia vua trời, 
vua người bỏ ngôi vua xuất gia 
hành đạo, mong cầu quả Phật. 
Khất Sĩ là trung đạo chánh đẳng 
chánh giác vô thượng của bậc giác 
ngộ ông già, rất ít, rất khó, chẳng 
hay có gặp trong đời, chúng sanh 
dầu khổ nạn đến đâu, chỉ cần một 
người Khất Sĩ cũng đủ giải cứu, độ 
thoát cho tất cả trọn vẹn, mà khỏi 
cần phải số đông nhiều người sức 
lực lại không xong. Trong mọi nơi 
nhóm họp, ngoài Khất Sĩ chẳng 
tham sân si ra, không lời nói nào 
được ai tín nhiệm mạnh mẽ. Trong 
mọi sự biến cố của gia đình, bất 
hòa của xã hội, xung đột giữa anh 
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em… ngoài Khất Sĩ ra, không còn 
ai là bậc cứu tế giải hòa can gián, 
vì Khất Sĩ có đủ ba báu: Giới, Định, 
Huệ. Khất Sĩ như hòn ngọc báu 
trong sạch, yên lặng, sáng suốt và 
chơn không tròn trịa. Khất Sĩ như 
vàng ngọc, nhưng bởi thân còn 
sống trong đời chung lộn thế gian 
như nhau bụi đất, nên rất khó thấy 
nhận nhìn. Vả lại, món quý thì ở 
thấp sâu, nên trừ phi bậc trí huệ 
hiền nhân có mắt bươi tìm, thì ít ai 
biết hiểu, cất gìn tôn trọng.

Trong đời khốn khổ, Khất Sĩ 
là bậc đại hiền như cây cao bóng 
mát. Giáo lý Khất Sĩ như tàu bè, 
xe cộ, cứu vớt chở chuyên chúng 
sanh bao nhiêu cũng không chìm 
nặng. Lời nói của Khất Sĩ như nước 
ao trong mát, như rồng phún rưới 
mưa hoa. Đạo của Khất Sĩ như bờ 
đê ngăn nước, như vách tường, 
núi đá, biển to, sông rộng. Tâm 
của Khất Sĩ như mặt nước phẳng 

bằng. Ý của Khất Sĩ như nước 
loãng nhẹ lưu thông, dầu ai có 
múc tát đi đâu thì ý nước bao giờ 
cũng trở về với nước. Tánh của 
Khất Sĩ là nước sạch mát trong, là 
lòng quân tử. Chính sự xin ăn để 
tu cùng học, bốn biển làm nhà, 
chín châu lập nghiệp mới phải là 
đạo người quân tử trượng phu. 

Đạo Khất Sĩ không phải là mới. 
Nói cho đúng, ai ai cũng là Khất Sĩ 
cả thảy. Vì ai mà không có gặp được 
sự học mỗi ngày, ai mà không có 
sự xin nhau từ chút. Nhưng lắm kẻ 
mảng đua chen giành lấn mà quên 
đạo lý của mình, nên học phải cái 
viển vông, và xin bằng lẽ quấy ác 
hung bạo, quên ân bỏ nghĩa mà 
chẳng hay dè. Thật vậy, nếu chúng 
ta đã được biết rằng: Thiện quý 
hơn ác và giải thoát là đạo chung, 
thì Khất Sĩ là lẽ sống của mỗi người 
hàng ngày, cái sống chánh chơn tốt 
đẹp vô cùng linh diệu.

Không cái gì xin đặng nước và 
nước không bao giờ có mất, thì giáo 
lý Khất Sĩ cũng vậy, lúc nào cũng 
đang chứa khắp trong đời, và hay 
xin vật chất cát bụi đồ dơ để đem 
dằn đáy lót chưn, tô làm bãi mé, mà 
tâm người Khất Sĩ như giữa lòng 
lạch, lúc nào cũng sạch cũng trong. 
Dầu ai có đem giặt món đồ dơ, thì 
sự yên lặng sẽ lóng dơ chìm đáy, 
cùng là bị sóng gió chan tấp lên bờ. 
Có điều là chỗ nơi đất cao vật nhiều 
thì nước sâu khó thấy, bằng gặp 
nơi đất thấp thì nước lại tràn vun. 
Dầu ẩn hiện theo thời duyên, chớ 
đạo Khất Sĩ là nước uống của muôn 
loài, bao giờ cũng không nhiều ít, 
vẫn sẵn có tự nhiên, bằng thiếu 
nước thánh đạo ấy, muôn loài khó 
ăn mà sống được. 

Trong đời không có chi xấu xa 
bằng lòng gian ác, và không có chi 
tốt đẹp bằng người Khất Sĩ, khác 
phàm phu, siêu nhân loại, bậc không 

Chư Tăng tại Tổ đình TX. Ngọc Viên đang toạ thiền
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còn nghe thấy, nhớ nghĩ, e ngại với 
cảnh huống người đời. Cho nên, ba 
món báu quý nhứt của thế gian thì 
Khất Sĩ đứng vào hàng Tăng bảo, học 
Pháp bảo, để làm Phật bảo vậy. 

Sao gọi Phật – Pháp – Tăng là 
báu? Bởi thầy giáo đức hạnh, bài học 
hay và học trò hiền, dạy theo đạo lý 
lẽ thật, há chẳng phải quý báu hơn 
là kẻ dốt học lo ăn tội lỗi? Người mà 
không học như mù đôi mắt, như xác 
chết không hồn, dầu mà có bị lửa đốt 
co ngoe, cử động như nói, như ăn, 
như đi, như làm đi nữa, thì kẻ ấy có 
khác nào hình đất khúc cây, nào có 
biết chi vui hay mùi vị của cái sống. 
Cũng như cái máy tự động nằm trơ, 
chịu trận cho chủ người sai khiến, 
đập sửa, cho ăn uống chùi lau, cho 
đến khi hao mòn sét lủng, bị đem vất 
bỏ ngoài đồng hoang cỏ rậm, là rồi ô 
hô số kiếp của một đời!

Khất Sĩ cũng như một ông thầy 
giáo dạy học cho bá tánh, chẳng 
lãnh tiền lương, dầu dạy ít dạy nhiều 
không hề kể công so của, quý nhứt 
là gương hiền đạo đức, gương giới 

hạnh, gương từ bi đại lượng ở đời. 
Còn người vì sắc tài danh lợi mà chết 
khổ thì Khất Sĩ hiền nhân mới thật là 
tôn quý hơn vua quan, hơn cha mẹ 
mà là như Phật trời, là kẻ đùm che 
cho muôn loài núp bóng, tránh đỡ 
cơn nạn khổ, bão tố nắng mưa. Trong 
đời không ai nỡ hại được người Khất 
Sĩ, vì Khất Sĩ sống với cả chúng sanh 
chung bình đẳng. Khất Sĩ giải thoát 
tu học cho mình, độ dắt cho người 
là giáo lý sống chung không tư kỷ, 
không riêng một chủng loại nào, 
chẳng bỏ ai ai. Thế nên từ xưa, những 
người già 48 tuổi đều phải xuất gia 
Khất Sĩ, và người nhỏ 18 tuổi sắp lên, 
họ đều phải đi tu học Khất Sĩ, hoặc 
đi luôn trọn đời, hoặc từ hai năm sắp 
lên rồi trở lại, để đem đạo đức thấm 
nhuần vào trong gia đình, xã hội, mọi 
chỗ nơi cho êm dịu.

Đời mà không đạo như rừng 
hoang, người mà vô đạo chẳng vui 
an. Vậy nên, trong mọi sự thất bại, 
tan hoại, chia rẽ, trong mọi điều sập 
đổ, trong mọi cuộc hư hao, trong 
cơn nguy túng, trong lúc rối ngặt… 

nếu không kíp dùng đạo đức, 
không mau chấn lập nền tảng Tăng-
già, không sớm nâng cao nền Khất 
Sĩ, thì không bao giờ được trường 
phục vĩnh viễn, vĩnh viễn mãi cho 
được! Trong đời không sự hòa hợp 
nào bằng Giáo hội Tăng-già của các 
nhà Du Tăng Khất Sĩ không danh lợi. 
Khất Sĩ là giáo lý muôn năm của ông 
già, bền dài hơn xã hội ngàn năm 
của người lớn và giáo lý trăm năm 
của gia đình kẻ nhỏ. Trong Giáo 
hội mặc dầu không ai nhắn bảo 
mỗi ngày, mà các bậc Khất Sĩ sống 
chung bằng xác thân rất thuận hòa, 
chan sớt cho nhau, nương tạm cùng 
nhau như các xã hội ông già yếu 
đuối. Còn tâm trí mỗi người, riêng ai 
nấy lo tu học, thân thì sống chung, 
tâm thì lo riêng. Nhờ giới luật nên 
chẳng hay xao xuyến, tuy luận bàn 
mà không hay cãi lộn, cõi ấy an lạc 
thong thả biết bao.

Trong đời lắm kẻ rất lầm, khinh 
chê đạo Phật để phải lầm lũi sâu 
vào hố ác khổ nguy, kêu la cầu cứu 
mà chẳng biết kêu cứu cùng ai. Có 

Khoá tu truyền thống Khất Sĩ lần 5 tại TX. Ngọc Hoà ( Vĩnh Long)
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kẻ đến già chết, tam nghiệp chưa 
tiêu, cũng còn ghét khinh Khất Sĩ, 
để muôn kiếp phải chịu mù quáng 
đau sầu. Cũng có lắm người tu mà 
không quên danh lợi, chẳng nỡ 
dứt lục trần, nên bào chữa ác tật, 
mà chê đạo ngạo Tăng, ố Phật, học 
pháp tà ma, lìa xa chánh giáo; mà 
họ nào đâu có dè, ngoài đạo Niết-
bàn Khất Sĩ xuất gia là người ta còn 
đi lạc, nẻo tới còn xa. Và khi bối rối 
cùng đường, chẳng biết phương 
nào tránh khỏi tà ma khổ loạn.

Đạo Khất Sĩ là chơn lý chánh 
pháp của trường võ trụ, là đạo Bát 
chánh Niết-bàn, không bậc Hiền 
Thánh nào dám khinh rẻ, không kẻ 
quỷ ma nào được thấu đạt, chánh 
giáo cao siêu hơn hết. Kẻ hành 
đúng sẽ thành Phật, người hành 
trật sẽ làm ma. Thật là quý nhứt 
trong đời. Tuy lý sự hiển nhiên như 
mọi bữa, mà ít ai lưu tâm trụ ý nghĩ 
soi nhìn, cùng dám hy sinh hành 
đạo. Vậy nên, nay bằng sớm mà ta 
hiểu được, đến chiều có thác dạ 
cũng vui mừng. Dầu người đã tuổi 
hơn trăm, may mặc được áo Khất 
Sĩ giải thoát trong một thời cũng 
là duyên may mắn cho bước chân 
ngàn đời, nay đã định. Áo giải thoát 
mà vua quan Trời Thần không thể 
có, mặc nó vào nhẹ tợ lông hồng, 
trôi bay khắp võ trụ non sông, ai 
mà lại chẳng mong cầu ước muốn? 

Thế mà cũng có người lại hỏi: 
Nếu tất cả đều là Tăng Khất Sĩ hết 
thì còn ai mà bố thí cho ai, và mặt 
đất một ngày kia còn ai ở?

Nào phải như vậy! Đúng chơn 
lý của tạo hóa, chúng sanh sanh ra 
là đều xin nhờ lẫn nhau để sống ăn 
học. Đời nay không hiểu đạo lý, để vì 
miếng ăn ngon đồ vật tốt mà đi làm 
nô lệ cho thần quyền sái trật, nên 
phải tự mình chịu khổ lấy. Ai đi trúng 
nấy nhờ, ai đi trật nấy chịu. Nếu mà 

được tất cả đều hiểu mục đích, sống 
đúng chơn lý như vậy thì nào đợi có 
ai phải lo bố thí cúng dưng cho ai, vì 
sẵn trái lá hột hoa, ổ hang bộng đá, 
vỏ lá cói bàng, thuốc men nơi thảo 
mộc, mặc sức xin dùng hê hả, như 
cổ nhơn xưa, như xứ Tây Phương 
Cực Lạc của Phật.

Sự thật may mắn mà trên mặt 
đất này đều tu hết, làm Phật hết, 
ăn ở trúng đạo hết, không còn ai 
vô đạo, thì không có danh lợi sắc 
tài, giặc cướp tham gian; nhà xấu 
cho không ai lấy, bãi cỏ đất hoang 
cho không ai mượn, núi sông bố thí 
chẳng ai xin, chắc là tốt đẹp lắm. 

Ấy vậy, ta nên nhớ rằng: Ta 
tham lam giựt giành lợi lộc của đất 
nước cỏ cây thú, nên mới xúi cho kẻ 
khác, tham giựt lại chuyền tay, đó là 
giặc cướp xoay chuyền, nhơn quả 
tại mình vậy.

Mà thật ra, nếu vì lẽ sống hơn 
là chết, thì ai lại không cầu vái cho 
cõi đời thành xứ Phật, chẳng hơn 
là sự giành ăn giết nhau chết hết, 
lại phá tan hoang có hay gì đâu? 
Nhưng nếu nói vậy là cũng còn sai 
lắm. Hỏi thử trong trường học, lớp 
nhứt kia, bảo học trò học vào đó 
hết được không? Chắc là không. Vì 
còn trẻ nhỏ lớp chót nữa kia mà. 

Vậy nên trong lùm bụi nơi xó góc, 
còn có kẻ nhỏ nhít dại khờ đang 
sanh sản, đặng tiến hóa vượt lên, 
thì dầu lớp này không làm ác, 
không làm giặc, không sanh sản 
cũng chẳng phải hết loài người 
ta. Vả lại, học trò hiện tại trẻ nhỏ 
rất nhiều, thì lớp nhứt có đâu theo 
được hết. Dầu năn nỉ bảo ăn chay, 
bảo đừng làm ác, bảo ngồi yên 
đừng la giỡn, đánh lộn trong một 
ngày cũng không được, huống hồ 
lại lo sợ thành Phật hết, mất giống 
ác quấy tham gian hay sao?

Vậy thì vẫn hay chẳng được 
hết thảy đều tu học có đạo, nhưng 
trong mười người có được một 
người Khất Sĩ, và chín người nuôi 
hộ để trao đổi tài pháp sống chung 
thì cũng là tốt lắm! Vậy ta nên biết 
rằng, trong trường đời mà có lớp 
Khất Sĩ đạo Niết-bàn thì chúng 
sanh mới biết nương theo lớp Trời, 
lớp người, lập ra lớp kế đó để bước 
lần lên. Và cho hay, nếu không có 
lớp trên cao kia thì các lớp dưới 
cũng sẽ không có được, vì họ 
không thấy mục đích chỗ đến, thì 
lớp nhì, lớp ba lập ra có ích gì, và có 
ai học theo để mà làm chi! Như vậy 
thì sao lại sợ người ta giác ngộ làm 
Phật hết. 
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Ng a y 
đoạn đầu bài 
Khất Sĩ, trong bộ 
Chơn Lý, Đức Tổ 

sư nhấn mạnh: “Khất Sĩ là học trò 
khó, đi xin ăn để tu học. Khất Sĩ 
là cái sống của chơn lý vũ trụ”. 
Là hành giả đang tu tập trong 
truyền thống của Đức Tổ sư khai 
sáng, ý nghĩa Khất Sĩ và hạnh tu 
Khất Sĩ, chúng ta tất phải thấu 
triệt và thực tập viên mãn vậy.  

Chơn lý là sự thật hiển nhiên, 
không do điều kiện phát sinh, 
không bao giờ thay đổi theo 
không gian và thời gian. Trong vũ 

trụ này, vật gì do điều kiện phát 
sinh đều hư dối, không thật, sẽ bị 
biến đổi theo vòng quay của vũ 
trụ. Đức Thế Tôn từng cảnh tỉnh 
chúng sinh rằng “Tất cả chúng 
sinh đều có Phật tánh.” Đấy là chân 
lý muôn đời không sai khác. Đức 
Tôn sư chỉ dạy gần gũi hơn rằng 
“Ai ai cũng là Khất Sĩ”. Đây cũng 
là chơn lý, không thể nào đảo 
ngược, cũng không có cách nói 
khác hơn. Ngài giải thích rõ: “Khất 
– có nghĩa là xin, lẽ xin là chơn lý 
của vũ trụ. Trong chúng sinh, có kẻ 

xin vạn vật 
để nuôi thân, 

có kẻ xin các pháp 
để nuôi trí. Và ai trong đời 

này mà không gặp được sự học 
mỗi ngày, ai mà không có sự đi 
xin nhau từ chút?”

Đức Thế Tôn bảo rằng chúng 
sinh đều có Phật tánh, cũng ý ấy, 
Đức Tổ sư chỉ gần hơn rằng chúng 
sinh đều có Khất Sĩ tánh. Nhà 
thiền luôn khẳng quyết: “Thấy 
tánh thành Phật”. Tánh ấy chính 
là Phật tánh, là Khất Sĩ tánh vậy. 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng thường 
răn nhắc: “Nếu chưa kiến tánh thì 
tu hành luống công vô ích”. Bước 
đầu học đạo, các thiền giả thường 
hành cước tìm cầu chơn sư mong 
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khai thị chỗ kiến tánh. Từ chỗ 
kiến tánh, vững bước tu tập, kiến 
lập nền tảng thiện pháp, tránh ác 
làm lành một cách rốt ráo, không 
hoài nghi không sai lạc, thân tâm 
thường lạc. Người tu tập, đôi lúc 
nhầm lẫn rằng mình đã đắc được 
lạc vị nào đó nhưng thật ra lạc ấy 
vẫn còn trong vòng Tam giới. Còn 
hành giả đạt đến kiến tánh tức 
vượt ra khỏi ba cõi – Dục giới, Sắc 
giới và Vô sắc giới, vượt thoát vòng 
luân hồi sinh tử của thế gian. Hôm 
nay học Phật, đi theo truyền thống 
Khất Sĩ, chúng ta hãy quán chiếu 
lại mình đã nhận chân ra được 
Khất Sĩ tánh trong ta hay chưa? Đã 
thấy tánh hay chưa?

Để đạt đến giai đoạn này, hành 
giả cần phải học để biết. Cổ đức bảo: 
“Tu không học là tu mù”. Tuy nhiên, 
phải biết cần học gì để không luống 
uổng thời gian qua mau. Đức Tổ 
sư cảnh tỉnh: “Học luống cố mênh 
mông, học cho chết, cho hết thời 
giờ rồi tự giận”. Đức Phật lúc chưa 
đạt đạo đã học rất nhiều, song 
kiến thức ấy không sao vượt thoát 
khỏi vòng luân hồi sinh tử. Trải bao 
năm gian nan tìm cầu cực khổ, Ngài 
giác ngộ được chân lý vi diệu thâm 
sâu, chỉ kẻ có trí mới thể ngộ được. 
Chân lý ấy ngược với dòng đời, vượt 
ngoài ba cõi. Thế nên, hành giả Khất 
Sĩ học tri thức không nằm trong ba 
cõi, học chỗ cứu cánh giải thoát  
sinh tử.  

Đọc lại trong kinh điển khoảnh 
khắc sau khi Đức Phật chiến thắng 
ma quân, chứng thành Chánh 
đẳng Chánh giác và do dự không 
muốn chuyển pháp luân, chúng 
ta hãy nghiền ngẫm lại ý nghĩa ấy. 
Ngài nghĩ: “Pháp này do Ta chứng 
được, thật là sâu kín, khó thấy, khó 
chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu 
lý luận, vi diệu, chỉ người có trí mới 

hiểu thấu. Còn quần chúng nầy 
thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham 
thích ái dục. Đối với quần chúng 
ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích 
ái dục, thật khó mà thấy được 
định lý “duyên khởi của các pháp” 
(Paticcasamuppada): Sự kiện nầy 
thật khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất 
cả các hành, sự từ bỏ tất cả sanh 
y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết-
bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp thì 
các người khác không hiểu Ta, thời 
như vậy thật khổ não cho Ta, như 
vậy thật bực mình cho Ta” (Trung 
Bộ I, 268 – 269). Khi ấy Phạm thiên 
Sahampati đọc được suy nghĩ của 
Đức Phật bèn đến đảnh lễ cầu xin 
Ngài chuyển bánh xe pháp.

Rồi Đức Phật nhìn quanh một 
lượt khắp thế gian với con mắt trí 
tuệ và suy nghĩ rằng: 

“... Có hạng chúng sanh ít nhiễm 
bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có 
hạng lợi căn, độn căn, có hạng 
thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ 
dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự 
nguy hiểm phải tái sinh ở thế giới 
khác và sự nguy hiểm làm những 
hành động lỗi lầm. Như trong hồ 
sen xanh, hồ sen hồng, hay hồ sen 
trắng, sanh ra dưới nước, lớn lên 
dưới nước, không vươn lên khỏi 
mặt nước, được nuôi dưỡng dưới 
nước. Có một số hoa sen xanh, 
sen hồng hay sen trắng sanh ra 
dưới nước, lớn lên dưới nước, 
vươn lên khỏi mặt nước, không bị 
nước thấm ướt. Cũng vậy, với Phật 
nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh 
ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi 
đời, có hạng lợi căn, độn căn, có 
hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng 
dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy 
sự nguy hiểm phải tái sanh ở thế 
giới khác và sự nguy hiểm làm 
những hành động lỗi lầm”. Và Ngài 
nói lên bài kệ sau đây: 

“Cửa bất tử rộng mở 
Cho những ai chịu nghe 
Hãy từ bỏ tín tâm 
Không chính xác của mình...”

 (Trung Bộ I, 271) 
Đức Phật quyết định gióng lên 

tiếng trống Pháp, chuyển bánh xe 
Pháp, tuyên bố với thế gian, với loài 
người và loài Trời, con đường đạo 
cứu khổ và diệt khổ, con đường đạo 
dẫn tới cõi bất tử, cõi Niết-bàn. Thế 
là bánh xe Pháp bắt đầu chuyển. 

Sau khi đã quyết định truyền 
bá đạo lý cứu khổ cho thế gian, vì 
lòng thương xót loài người và loài 
trời, Đức Phật nghĩ ngay tới hai vị 
thầy cũ của mình là Alara Kalama 
và Uddaka Ramaputta, nhưng cả 
hai ông đều đã qua đời cách đây 
không lâu. Đức Phật lại nghĩ đến 
năm người bạn đồng tu khổ hạnh 
với Ngài năm xưa ở Uruvela, và 
quyết định sẽ thuyết pháp cho họ 
trước tiên. Với Phật nhãn, Ngài thấy 
nay họ vẫn tiếp tục tu khổ hạnh ở 
vườn Nai gần thành phố Benares. 
Trước đây, họ rời bỏ Ngài, vì tưởng 
rằng Ngài đã thối chí, giữa đường 
bỏ cuộc, trở về với đời sống dục 
lạc. Nhưng thực ra, sau 6 năm tu 
khổ hạnh, Ngài đã thực nghiệm và 
thấy rõ tất cả sự vô ích và vô lý của 
lối tu khổ hạnh, ép xác chỉ làm con 
người suy yếu về thân xác, mệt mỏi 
về tinh thần. Ngài ở lại một mình, 
kiên trì, phấn đấu và cuối cùng 
đã giác ngộ, thành Phật bên cội 
Bồ-đề. Rồi Đức Phật lên đường đi 
Benares. Tại vườn Nai gần Benares, 
Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên 
với đề tài “Vô ngã tướng”. Sự kiện 
đáng ghi nhớ này diễn ra vào ngày 
trăng rằm, đúng hai tháng sau khi 
Đức Phật thành đạo.

Ôn lại sự kiện trên chúng ta 
nhận ra rằng, giáo pháp của Đức 
Phật thật thâm sâu vi diệu. Đồng 
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thời, chúng ta cũng thấy rằng trình 
độ tu học của hành giả không 
giống nhau. Có những vị cần thầy 
hướng dẫn, khai thị, sau đó tự 
mình thực tập. Đây là trình độ của 
các vị Thinh Văn giác. Có những vị 
sinh thời không có thầy, không có 
vị Phật ra đời nên tự mình tu tập 
chứng quả vị Độc Giác Phật. Đây 
là trình độ thứ hai, những vị Phật 
này đã ra khỏi vòng cương tỏa của 
ba cõi. Các đạo sĩ ngoại giáo cũng 
tu tập, tịnh hóa thân khẩu ý song 
chưa vượt khỏi ba cõi. Trình độ thứ 
ba đó là Chánh đẳng giác, đơn cử 
sự kiện Bồ-tát Thiện Huệ, tiền thân 
Đức Phật có tâm nguyện tầm cầu 
chơn lý, chứng quả giác ngộ, hình 
thành Tăng đoàn, hoằng pháp độ 
sanh. Đức Tổ sư cũng lưu ý cho 
chúng ta, trong truyền thống Khất 
Sĩ có ba hạng bậc: Khất Sĩ Thinh 
Văn, Khất Sĩ Duyên Giác và Khất Sĩ 
Bồ-tát. Và chúng ta đang đi theo 
con đường Thinh Văn giác vậy. 

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương 
Ba pháp, phẩm Người, mục 22 – 
Người bệnh, Đức Phật có đề cập 
đến ba hạng người bệnh, tương 
ưng với ba hạng người như sau:

Hạng người bệnh thứ nhất, dầu 
được chăm sóc ăn uống, thuốc 
men đầy đủ hay không đầy đủ vẫn 
không được bình phục. 

Hạng người bệnh thứ hai là 
dầu được chăm sóc ăn uống, thuốc 
men đầy đủ hay không đầy đủ vẫn 
được bình phục. 

Hạng người bệnh thứ ba là có 
được ăn các món thích hợp, không 
phải không được, có các thuốc 
men thích hợp, không phải không 
được, có được sự chăm sóc thích 
đáng, không phải không được, 
được bình phục từ chứng bệnh ấy. 
Chính do duyên với hạng người 
bệnh này, các món ăn thích hợp với 

người bệnh đã được chấp thuận, 
các thuốc men thích hợp với người 
bệnh đã được chấp thuận, sự chăm 
sóc thích đáng với người bệnh đã 
được chấp thuận. Chính do duyên 
với hạng người bệnh này, các 
người bệnh khác cần phải được 
chăm sóc như vậy. 

Ba hạng người bệnh này tương 
ưng với ba hạng người trong đời: 

Hạng người thứ nhất là dầu 
thấy được Như Lai hay không 
được thấy, được nghe Pháp và 
Luật của Như Lai hay không được 
nghe, họ vẫn không đi vào tánh 
quyết định, tánh chơn chánh đối 
với các thiện pháp.

Hạng người thứ hai không 
được thấy Như Lai, được nghe 
Pháp và Luật do Như Lai trình bày, 
hay không được nghe Pháp và 
Luật do Như Lai trình bày, đi vào 
tánh quyết định, tánh chơn chánh 
đối với các thiện pháp.

Hạng người thứ ba được thấy 
Như Lai, không phải không được 
thấy, được nghe Pháp và Luật do 
Như Lai trình bày, không phải 
không được nghe Pháp và Luật do 
Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết 
định, tánh chơn chánh đối với các 
thiện pháp. Chính do duyên hạng 
người này, thuyết pháp được chấp 
nhận, và chính do duyên hạng 
người này, pháp được thuyết giảng 
cho các người khác.

Bài kinh hướng dẫn cho chúng 
ta có thái độ đúng trên con đường 
tu học của mình. Con đường chúng 
ta đang đi là con đường của Thanh 
Văn giác, cần có vị thầy hướng dẫn 
và lắng nghe giáo pháp đúng đắn 
thích hợp. 

Chúng ta vừa nghe bài diễn văn 
chào mừng 25 năm của GHPGVN, 
nội dung nhấn mạnh đến Chánh 
tri kiến. Thật vậy, chúng ta tu cần 

phải có Chánh tri kiến, mục tiêu 
tu học là để thành tựu Chánh tri 
kiến. Người có Chánh tri kiến sẽ 
xuôi hướng về Niết-bàn, thể nhập 
Niết-bàn. Có Chánh tri kiến tức đã 
thật sự thành tựu pháp nhãn, con 
mắt pháp đã khai sáng, con đường 
tu tập không còn bị gập ghềnh sai 
lạc. Trong bài Kinh Khúc Gỗ, Đức 
Phật lấy ví dụ khúc gỗ để khuyến 
nhắc hàng đệ tử học tu như thế 
nào để có Chánh tri kiến. Ngài 
bảo, nếu khúc gỗ để ở trên rừng, 
lâu ngày sẽ mục rã. Nếu nó được 
đưa xuống sông Hằng, lại không 
bị tám chướng ngại nhất định nó 
sẽ xuôi ra đến biển. Tám nạn đó là 
không bị tấp bên này hay bên kia, 
không bị chìm giữa dòng, không 
bị mắc cạn, không bị người vớt, 
không bị phi nhân vớt, không bị 
cuộn tròn trong xoáy nước, không 
bị mục nát.

Đức Tổ sư dạy rằng, cũng thế, 
một người đi xuất gia, tức bắt đầu 
đi vào dòng nên cần phải: “Trọn 
lễ hầu thầy và tham thiền có ấn 
chứng”. Đó là bổn phận và lợi ích 
thiết thực. Người mới học đạo 
thường gần gũi thân cận bậc thầy, 
bậc thiện tri thức, đấy là những vị 
đã thấy rõ pháp giải thoát sinh tử 
để được dìu dắt, khai thị mới kiến 
tánh. Nhờ thế hành giả sẽ không bị 
tám chướng ngại làm ngăn trở sự tu 
tập chứng nhập Thánh quả. Hành 
giả không bị sáu trần mê hoặc, 
sáu căn không mê muội cũng như 
khúc gỗ không bị trôi tấp bên này 
bên kia; hành giả không bị chìm 
đắm trong hỷ tham như khúc gỗ 
không bị chìm trong sông; hành 
giả không vướng vào kiêu căng 
ngã mạn cũng như khúc gỗ không 
bị mắc cạn; hành giả không thân 
cận, không lệ thuộc cư sĩ thế tục 
cũng như khúc gỗ không bị người 
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vớt lấy; hành giả tinh tấn tu tập 
không vì mục đích sanh vào các 
cõi trời cũng như khúc gỗ không bị 
phi nhân vớt lấy; hành giả không 
nhiễm ô hệ luỵ bởi năm món dục 
lạc ở đời cũng như khúc gỗ không 
bị rơi vào chỗ nước xoáy; hành giả 
không bị phiền não bởi tham sân 
si cũng như khúc gỗ không bị ứ 
đọng mục nát như đống rác dưới 
thềm. Một vị Tỳ-kheo không bị 
vướng vào tám nạn này, chắc chắn 
sẽ hướng về Niết-bàn, chứng đắc 
Niết-bàn. 

 Hành giả Khất Sĩ học và tu tập 
hướng đến Chánh tri kiến, thấu 

suốt chơn lý. Song yếu tố quan 
trọng giúp chúng ta thành tựu 
được điều này là vị thầy hướng 
dẫn. Có câu: 

“...Sách không thầy biết ngỏ làm 
sao,

Xưa nay giáo pháp truyền trao,
Không thầy há dễ mặt nào nên

 hơn”.
Ngoại trừ các bậc Độc giác, 

không ai dám tự hào không thầy 
mà nên cả. Nghe thầy giảng giải, 
khéo để tâm suy tư (như lý tác ý) 
và thực tập. Chúng ta lâu nay nghe 
rất nhiều nhưng không khéo suy 

tư nên không thông suốt, dẫn đến 
không biết cách tu tập nên không 
thành tựu pháp nhãn được. Trong 
Trung Bộ Kinh, Kinh Pháp Môn Căn 
Bản, số 1, Đức Phật liệt kê bốn bậc 
tu tập: Phàm phu, Hữu học, A-la-
hán và Như Lai. Ngài định nghĩa 
hạng Phàm phu như sau: “Phàm 
phu là kẻ ít nghe, không được thấy 
các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp của các bậc Thánh, không 
tu tập pháp của các bậc Thánh, 
không được thấy các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các 
bậc Chân nhân, không tu tập pháp 
các bậc Chân nhân. Vì thế, hàng 

phàm phu không liễu tri được 
tứ đại, không liễu tri các cõi giới, 
không liễu tri Niết-bàn”. 

Đối với bậc Hữu học, Đức Phật 
dạy rằng: “Dầu vị ấy tâm chưa 
thành tựu, nhưng đang sống tu 
tập, cần cầu vô thượng an ổn khỏi 
khổ ách. Cho nên, vị ấy có thể liễu 
tri được tứ đại, liễu tri các cõi giới, 
và liễu tri Niết-bàn”. Chúng ta nay 
học kinh Phật, hãy tự rút ra bài học 
tu tập cho chính mình. Hãy tìm học, 
tu tập với các bậc Thánh, các bậc 
Chân nhân mới có thể được kiến 
tánh, liễu tri các pháp. Đấy cũng 

chính là hạnh nguyện của hành giả 
Khất Sĩ vậy. Trong bộ Chơn Lý, bài 
Khất Sĩ, Đức Tổ sư nhắc chúng ta: 
“Khất Sĩ là học trò khó đi xin ăn để 
tu học. Khất Sĩ là cái sống của chơn 
lý vũ trụ, mà tất cả chúng sanh đều 
là học trò cả thảy. Bởi chúng sanh 
là cái biết, từ chưa biết đến đang 
biết, và cái biết sẽ hoàn toàn ngơi 
nghỉ. Các sự thấy nghe hiểu để 
đem lại cho cái biết. Biết quý báu 
hơn không biết, có biết mới hết 
mê lầm chấp trật, khổ sở nạn tai. 
Từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ 
trước đến sau, từ chiều đến sáng, 
mỗi lúc cái biết càng phân biệt, 
làm việc tích trữ, lớn to và đi tới; 
làm cho chúng sanh càng ngày 
càng được thêm sự học hành”.  

Trong chúng ta, ai ai cũng có 
tánh Khất Sĩ nhưng chúng ta quên 
mất chẳng khác nào gã cùng tử 
lang thang không nhớ gì viên 
minh châu vô giá trong chéo áo 
của mình. Nhiều năm khó khổ, trôi 
sông lạc chợ, may một ngày gặp lại 
vị thiện tri thức năm xưa, chỉ cho 
thấy viên minh châu mới thoát 
khỏi cảnh cơ hàn ấy. Tánh Biết 
có sẵn nơi chúng ta, nếu khéo sử 
dụng sẽ có ngày đến bờ giác ngộ. 
Đức Phật cũng dạy: “Chính trong 
cái sắc thân không đầy một sải tay 
có đầy đủ thức và tưởng này, Như 
Lai tuyên bố khổ đau, sự tập khởi 
khổ đau, sự chấm dứt khổ đau, 
con đường đưa đến chấm dứt khổ 
đau”. Đối với người trí nhận chân 
thế gian này trong vòng sanh diệt, 
thay đổi, chỉ là khổ, nên lạc quan 
tu học. Kẻ mê không hiểu biết như 
thế, mãi đắm chìm trong buồn vui, 
nên bi quan mà sống. Khổ hay vui 
là do trí hay mê, nên có câu: 

“Ma ma, Phật Phật chính tâm ta,
Ma Phật khác nhau 

chỗ chánh tà,
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Giác là Phật, mê là ma đó vậy,
Chơn như là Phật, vọng là ma”.
Hành giả Khất Sĩ tu học dần đi 

đến chỗ Giác. Tất cả phương tiện 
tu Giới, Định, Tuệ đều đến chỗ 
Giác mà thôi. Không giác ngộ sẽ 
còn khổ đau mãi, giác ngộ rồi mới 
chấm dứt khổ đau. Đường Khất Sĩ 
chính là con đường đưa đến giác 
ngộ tối thượng. Đức Tôn Sư dạy: 
“Bởi chúng sanh là cái biết, từ chưa 
biết đến đang biết, và cái biết sẽ 
hoàn toàn ngơi nghỉ. Các sự thấy 
nghe hiểu để đem lại cho cái biết. 

Biết quý báu hơn không biết, có 
biết mới hết mê lầm chấp trật, 
khổ sở nạn tai” (Trích Chơn Lý, bài  
Khất Sĩ). 

Trong Chơn Lý, từ bài Vũ Trụ 
Quan đến bài Ngũ Uẩn, Lục Căn, 
Đức Tổ sư nhiều lần nhắc nhở rằng 
các sự thấy nghe hiểu và đi đến cái 
biết. Song với chúng ta, hãy thận 
trọng chớ lầm vào cái biết của tham 
ái. Ví dụ, khi thấy bông hoa đẹp, 
nếu không có sự tu tập chín chắn, 
chúng ta bị dính mắc vào đó, thích 

nó, mong sở hữu nó. Nếu có sự tu 
tập chín chắn, nhìn thấy bông hoa 
đẹp chúng ta cũng đồng thời thấy 
ngay vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly của nó. Cái biết của chúng 
sanh còn vọng động, phàm phu, 
còn cái biết của bậc Hiền Thánh là 
giải thoát giác ngộ. Phật cũng thấy, 
Bồ tát cũng thấy và chúng ta cũng 
thấy nhưng có sự sai biệt. Chúng 
ta chưa đạt đến cái biết chân thật. 
Đức Phật cũng cảnh báo: “Chỗ nào 
có trí tuệ thì chỗ đó có hạnh phúc 
và chỗ nào không có trí tuệ thì chỗ 

đó bị khổ đau”. Đức Tổ sư cũng bảo: 
“Biết quý báu hơn không biết, có 
biết mới hết mê lầm chấp trật, khổ 
sở nạn tai. Từ nhỏ đến lớn, từ thấp 
đến cao, từ trước đến sau, từ chiều 
đến sáng, mỗi lúc cái biết càng 
phân biệt, làm việc tích trữ, lớn to 
và đi tới; làm cho chúng sanh càng 
ngày càng được thêm sự học hành” 
(Trích Chơn Lý, bài Khất Sĩ).

Trong bài Vũ Trụ Quan, Lục Căn, 
Ngũ Uẩn, Đức Tổ sư trình bày rất 
rõ rằng, từ cái không tạo ra tứ đại, 

dần dần rồi tạo nhựa chỉ mồ hôi, 
lâu ngày tạo ra rễ cây, cỏ và cái biết 
đầu tiên của cây là thọ cảm. Cái biết 
của cây, cỏ còn nhỏ nhoi, nhưng 
đã hình thành chủng tử biết. Nếu 
không có chủng tử biết thì không 
có tiến hóa và mình cũng không có 
sự giác ngộ được. Cái biết của Phật 
và chúng sanh đồng một thể tánh, 
nhưng cái biết chúng sanh vì còn 
có chấp trước nên còn chìm đắm 
khổ đau, cái biết của chúng ta là 
hướng lên đường chánh nên thoát 
khỏi khổ đau, đó chính là cái giác. 
Ngài bảo:

“Chúng sanh đây là căn thân và 
chủ thức (là người nhận biết). Cho 
nên cái biết chủ cần phải sống, lớn, 
an; vui, yên, và còn mãi mãi. Chính 
biết là ta, là mục đích của chúng 
sanh, là chơn lý của cuộc đời, là 
tinh ba của vũ trụ. Chính chơn lý 
hay triết lý mới là môn học thực tế, 
lợi ích, đi ngay đến Niết-bàn, gọi là 
đạo:là sự học không hai, là cái học 
của ta, nó ở với ta, nuôi sống cái ta, 
nó làm ta vậy.”

“Học chơn lý để biết rõ, chúng 
sanh, vạn vật và các pháp đặng 
đem lại một cái sống, như thân 
hình võ trụ, nối thay cùng đạo hóa 
dạy khắp muôn loài, một địa vị 
toàn giác, toàn năng, tối cao hơn 
trời đất, cứu độ cả chúng sanh, 
khắp thế giới chúng sanh thảy tự 
đem mình tôn kính” (Trích Chơn Lý, 
bài Khất Sĩ).

Chúng sanh nào cũng có cái 
biết. Cỏ, cây có thọ cảm biết nóng 
lạnh, loài thú có tưởng, còn con 
người có tâm hành. Chúng ta cần 
phải hiểu rằng học Chơn lý không 
phải chỉ đơn thuần học Chơn lý, mà 
ý của Tổ dạy là học đến chỗ thấu 
đạt Chơn lý. Nếu học nhiều mà 
không thấu đạt Chơn lý vẫn chưa 
phải là học Chơn lý, chưa phải là 
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hành giả Khất Sĩ. Chúng sanh tiến 
hóa từ thấp đến cao, cái học ban 
đầu là cái học kiếm ăn, biết cách 
gieo trồng ăn ngon mặc đẹp, học 
điều thiện lành. Tuy nhiên, điều 
học thiện ấy vẫn còn trong vòng 
luân hồi, chỉ có học Chơn lý mới 
rốt ráo. Cũng như Lục Tổ Huệ Năng 
dạy Thượng tọa Huệ Minh: “Không 
nghĩ thiện, không nghĩ ác, gì là bản 
lai diện mục của Thượng tọa Huệ 
Minh?” Đó chính là chỉ điểm phải 
liễu đạt Chơn lý mới đến được giác 
ngộ. Vào thời Đức Phật, cư sĩ Cấp 
Cô Độc cúng dường Tam Bảo, tạo 
phước rất nhiều, song còn chút tự 
mãn bởi còn sống trong hồng trần, 
còn vợ con, gia đình vây quanh, 
suốt ngày bận rộn với vật chất. Tuy 
nhiên, ông cũng đã chứng được Sơ 
quả, có niềm tin tuyệt đối vào Tam 
Bảo. Niềm tin ấy là chánh tín, chánh 
tri kiến và là nhân lành hướng dẫn 
ông đi trên con đường Bát Chánh 
Đạo, chấm dứt khổ đau. Kinh Châu 
Báu trong Tiểu Bộ Kinh tán thán 
ba ngôi báu trên thế gian không 
gì  sánh bằng đó là Phật bảo, Pháp 
bảo, Tăng bảo. Trong hàng Tăng 
bảo, dù có vị còn phóng dật vì tập 
khí huân tập nhiều đời, nhưng nếu 
vị ấy đã chứng Sơ quả Tu-đà-hoàn, 
vị ấy sẽ không còn tái sinh quá  
bảy lần. 

Hành giả Khất Sĩ ý thức rõ sự tu 
học lần lần, từ thấp đến cao. Trong 
bài chú nguyện, chúng ta thường 
đọc rằng, cỏ cây đất đá bao đồng, 
thảy đều đắc quả thành công, là 
ý này vậy. Trong tứ đại vật chất 
có sẵn mầm, giống, chủng tử hay 
gen, khi hiện thành cây cỏ, cái biết 
được gọi là thọ. Khi tiến lên loài 
thú, cái biết chính là tưởng. Tưởng 
lâu ngày già cứng phát triển thành 
hành, tức có tư duy, tính toán, 
phân biệt. Đến người, cái biết gồm 

thâu 52 Tâm sở theo Nam tông, hay 
51 Tâm sở theo Bắc tông. 52 tâm sở 
trừ thọ, tưởng còn lại 50, cũng gọi 
chúng là tâm hành, nghiệp từ nơi 
nầy phát sinh. Cái biết của trời cao 
hơn người, tùy theo bậc trời từ Dục 
giới, đến Sắc giới, Vô sắc giới, cái 
biết thăng hoa, thánh thiện hơn. 
Trước thời Đức Phật đã có những 
học thuyết tư tưởng đưa đến các 
cấp thiền chứng rất cao như hai 
trường phái của Alara Kalama, và 
Uddhaka Ramaputta. Tuy nhiên, 
Đức Phật nhận ra ở mức độ này 
vẫn chưa đưa đến viễn ly, ly tham, 
đoạn diệt, giác ngộ, Niết-bàn, vẫn 
chưa thoát khỏi vòng đau khổ, 
nên Ngài tiếp tục cuộc hành trình 
tìm chơn lý. 49 ngày đêm thiền 
quán dưới cội Bồ-đề, Ngài thể hội 
lý nhân duyên, chứng đắc quả 
Vô sanh. Như thế, từ hạt mầm bé 
nhỏ phát triển mãi theo đúng con 
đường chánh, ắt sẽ đến quả chánh 
giác. Ngược lại, nếu vụng về khiến 
nó đi lệch con đường khác, chúng 
ta chỉ quanh quẩn trong cái biết 
phàm phu, trong chốn phàm trần 
này mà thôi. 

Câu chuyện Bàn Đặc giúp 
chúng ta thấy rõ điều này hơn. Hai 
anh em Bàn Đặc đều xuất gia trong 
Tăng đoàn. Người anh thông minh, 
lanh lợi, trí tuệ sắc bén, học đâu 
nhớ đó, chẳng bao lâu đã chứng 
quả vị A-la-hán. Còn người em 
kém cỏi, học đâu quên đấy. Người 
anh thấy em như vậy rất buồn và 
bảo người em hãy thôi tu trở về đời 
sống thế gian.

Người em đau khổ cùng cực, 
sửa soạn rời Tăng đoàn. Đức Thế 
Tôn biết căn duyên Bàn Đặc đã 
đến lúc chín muồi nên thị hiện đến 
hướng dẫn cho Bàn Đặc tu tập. 
Ngài đưa cho Bàn Đặc chiếc khăn 
và bảo: “Từ nay hãy dùng chiếc 

khăn này vừa tu tập vừa công quả. 
Khi lấy khăn lau đồ vật hãy niệm: 
Lau... bụi... lau... bụi...” Bàn Đặc nghe 
theo giáo huấn của Đức Phật tinh 
tấn hành trì. Một hôm, ông ngộ 
ra được – Lau bụi ấy là bụi tham, 
sân, si chẳng phải bụi đất thường 
tình. Không lâu sau, Bàn Đặc cũng 
chứng quả A-la-hán trước sự bất 
ngờ ngạc nhiên của người anh và 
đại chúng. 

Quả thật, pháp của Đức Thế Tôn 
rất thậm thâm vi diệu, chỉ người trí 
mới có thể hiểu và hành trì, song 
Ngài tuỳ duyên giáo hóa khiến các 
chúng sanh dù kẻ độn căn hay lợi 
căn, tuỳ cơ nghi giác ngộ cả. Câu 
chuyện ngài Vô Não cũng như 
thế. Ông ham tu, muốn đạt thần 
thông, nhưng không may gặp tà 
sư hướng đạo nên bị rơi vào ma 
vực tội lỗi. Đức Phật cũng quán 
sát nhân duyên của ông và hóa 
độ ông trở thành một vị A-la-hán 
hạnh đức viên dung.

Trong kinh Tiểu Kinh Sư Tử 
Hống, số 11, thuộc Trung Bộ Kinh, 
Đức Thế Tôn dạy: “Này các Tỷ-kheo, 
chỉ ở đây là có Sa-môn thứ nhất; ở 
đây là có Sa-môn thứ hai; ở đây là 
có Sa-môn thứ ba; ở đây là có Sa-
môn thứ tư; các ngoại đạo khác 
không có Sa-môn. Này các Tỷ-kheo, 
các ông hãy chân chánh rống tiếng 
rống sư tử như vậy”. Lời khẳng định 
của Đức Thế Tôn có ý nghĩa rằng 
chỉ giáo pháp của Ngài mới chính 
là con đường đúng đắn cho việc tu 
tập thoát khỏi ba cõi, chứng đắc 
giải thoát, giác ngộ cao tột. 

Con người do có tâm hành nên 
biết, nhờ cái biết đó nên học hiểu, 
chuyển nghiệp xấu tạo nghiệp 
thiện. Khất Sĩ là học để chuyển đổi 
nghiệp xấu quấy, đi đến chỗ thấu 
đạt chơn lý, là đến cái giác toàn 
năng. Hành giả Khất Sĩ biết nuôi 
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dưỡng cái biết chân chánh, có định 
hướng con đường tu tập đúng đắn. 
Hành giả Khất Sĩ không học nhồi 
nhét kiến thức mà học cái tinh ba, 
cốt lõi, học chơn lý của vũ trụ. 

Theo thời gian mỗi cái biết 
càng phân biệt nhưng nếu được 
hướng dẫn bởi một bậc chân sư thì 
cái biết càng phân biệt theo đúng 
hướng. Ngược lại, cái biết càng 
vọng tưởng thì cái biết đó đi vào 
lối quỷ đường ma. Tổ sư dạy rằng 
học phải có định hướng đúng chân 
lý nối truyền chánh pháp Thích-ca. 
Bởi vì, chỉ có Ngài mới có đầy đủ 
kinh nghiệm tu học rốt ráo hướng 
dẫn hậu thế. Trên con đường tầm 
đạo, Ngài đã chọn lựa pháp tu, suy 
tư chánh pháp, thực tập chánh 
pháp và đạt đến kết quả tối hậu 
giải thoát, đỉnh cao của sự chứng 
đắc chưa ai đạt đến ngoại trừ Đức 
Phật. Một lần nữa, Đức Tổ sư khẳng 
định truyền thống Khất Sĩ chính là 
nối truyền Thích-ca chánh pháp, là 
con đường tu học thẳng tắt, đi trên 
chính con đường Đức Thế Tôn đã 
đi qua.   

 Đấy là tất cả những gì Đức Tổ 
sư muốn gởi đến hành giả Khất Sĩ: 
“Khất Sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu 
học. Khất Sĩ là cái sống của chơn lý 
vũ trụ, mà tất cả chúng sanh đều là 
học trò cả thảy. Bởi chúng sanh là cái 
biết, từ chưa biết đến đang biết, và 
cái biết sẽ hoàn toàn ngơi nghỉ. Các 
sự thấy nghe hiểu để đem lại cho cái 
biết. Biết quý báu hơn không biết, có 
biết mới hết mê lầm chấp trật, khổ 
sở nạn tai. Từ nhỏ đến lớn, từ thấp 
đến cao, từ trước đến sau, từ chiều 
đến sáng, mỗi lúc cái biết càng phân 
biệt, làm việc tích trữ, lớn to và đi tới; 
làm cho chúng sanh càng ngày càng 
được thêm sự học hành”  

(Trích Chơn Lý, bài Khất Sĩ). 

Đọc Chơn Lý  
“Bát Chánh Đạo” 

�� TT. MINH THÀNH PH.D

Q u y ể n 
Chơn Lý Bát Chánh 

Đạo (viết tắt là BCĐ) đã được 
giới thiệu tổng quát qua hình thức 

bố cục của nó gồm bảy phần đánh dấu 
bằng số La mã từ I đến VI, phần VII có thể 

xem là phần kết. Phần II có tiểu tựa “Nhơn 
duyên của tám đạo” đặt sau một câu dẫn khởi. 
Phần IV có tiểu tựa “Về các pháp của tám đạo” 
đặt ngay từ đầu. Phần kết bắt đầu bằng cụm 
từ “Nói tóm lại”. Đoạn cuối của phần này lại 
có một đoạn đính kèm với tiểu tựa là “Tám 

đạo và tám quả”. Phần I đã được bàn thảo, 
bây giờ chúng ta đọc sang phần II.

(TIẾP THEO) 
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Đọc Chơn Lý  
“Bát Chánh Đạo” 

�� TT. MINH THÀNH PH.D

Trước đây người đọc 
có phán đoán rằng 
quyển Chơn Lý “Thập 
nhị nhân duyên” có 
những mối liên hệ sâu 

xa tới những phạm trù triết học 
căn cơ và mênh mông vũ trụ như 
Bản thể luận, Nhận thức luận, 
Đạo đức học, Giải thoát luận. Như 
vậy có nghĩa là, Chơn Lý BCĐ sẽ 
là bước đầu tiên đánh dấu điểm 
mà nguồn mạch của Chơn lý rời 
khỏi cảnh giới của những phạm 
trù triết học căn cơ và mênh 
mông. Người đọc đinh ninh rằng 
quyển Chơn Lý BCĐ ắt sẽ đưa chú 
tiểu Tăng trở về với thực tế của 
đời sống tu tập và hành trì. Phán 
đoán trên chỉ đúng một nửa. 
Đúng. Chơn Lý BCĐ nghiêng về 
đời sống tu tập Thân – khẩu – ý 
qua việc hành trì theo Pháp môn 
Giới – định – tuệ đặc thù của nhà 
Phật. Sai: Chơn lý không hề rời 
khỏi cảnh giới của những phạm 
trù triết học, cụ thể là việc truy 
nguyên nguồn gốc của mọi sự, 
mọi vật, mọi pháp, liên quan đến 
Bản thể luận, kể cả pháp BCĐ.

Chánh văn:
Bát chánh đạo không phải tự 

nơi ý người chế lập, mà vẫn sẵn 
có trong đời, bậc giác ngộ sau 
này mới nói chỉ ra đó thôi.

Nguyên lý hay giáo lý Duyên 
khởi được cho là sẵn có trong pháp 
giới càn khôn, bậc Chánh Đẳng 
Giác có xuất hiện trong đời hay 
không thì nguyên lý duyên khởi 
vẫn sẵn có; bậc Chánh Đẳng Giác 
chỉ chỉ bày cho người thế gian thấy 
mà thôi. Đối với giáo lý BCĐ, Chơn 
Lý đã không nói rằng BCĐ vẫn sẵn 
có trong càn khôn vũ trụ mà chỉ 
chừng mực cho rằng BCĐ vẫn sẵn 
có trong đời. Nói như vậy là ngầm 
chỉ ra rằng BCĐ có nguồn gốc từ 
trong đời, và làm cho người đọc 

cảm thức rằng BCĐ gần gũi và liên 
quan với con người, với xã hội loài 
người hơn là với đất trời vũ trụ. Quả 
vậy, trong khi Duyên khởi là nguyên 
lý trung tính, không hàm chứa màu 
sắc thiện hay ác, chánh hay tà; tự 
nó không chứa đựng yếu tố thăng 
hoa hay sa đọa của đạo đức học, 
thì BCĐ đã chứa đựng lời nói từ ái 
của chánh ngữ, tâm thái thương 
yêu và sáng suốt của chánh tư duy, 
hành động mang lại lợi lạc cho tha 
nhân của chánh nghiệp... và đầy 
đủ những yếu tố làm tâm hồn con 
người vốn có khuynh hướng sa đọa 
được thăng hoa vào cảnh giới của 
bậc Hiền, bậc Thánh. Đó là những 
vị Thánh đúng nghĩa bằng chính 
thân – khẩu – ý của mình, bằng 
chính tấm lòng từ bi vô giới hạn, trí 
tuệ viên dung vô ngại, chứ không 
phải thông qua sự tung hê của một 
định chế và đã làm lợi ích cho định 
chế đó. Đây chính là điểm hấp dẫn 
của đạo Phật đối với nền văn minh 
phương Tây và những hệ tư tưởng 
phương Tây, một nền văn minh và 
những hệ tư tưởng từ lâu đã mệt 
mỏi vì “cái của tôi thì tốt”.

Chánh văn: 
Như chúng ta thấy không gian 

có khí, trong khí có nước, trong 
nước có đất, trong đất có lửa. Lửa 
thổi phù lên, nước đất cuốn tròn 
thành bọt. Bọt thủy tinh hay là 
quả địa cầu, khi nổi khi xẹp, vốn 
sẵn là cái  “có” ở nơi “không”.

Đoạn chánh văn trên đây khiến 
cho người đọc nhớ tới đoạn chánh 
văn tương tự ở Chơn Lý “Võ Trụ 
Quan”: “Quả địa cầu gồm có bốn 
chất là: đất, nước, lửa, gió, tức là cái 
Có, ở nơi Không. Kìa ta thấy trong 
không có hơi, trong hơi có nước, 
trong nước có đất, trong đất có lửa, 
trong lửa có gió, gió là hơi. Bốn thứ 
ấy nương sanh lấy nhau, làm thành 

cái Có ở trong cái Không, còn cái 
Không ở trong cái tự nhiên. Tự 
nhiên là hết nói luận! Đó là nói về 
sự, còn về lý thì cái Không ở trong 
mỗi cái Có, cái Tự nhiên ở trong mỗi 
cái Không.” Như vậy, Chơn lý nhất 
quán trong nhận thức về có và 
không, nhất quán trong quan điểm 
về nguồn cội của sự sống. 

Cụm từ  “Cái có ở nơi không” gợi 
lên một dạng có và không mang 
sắc thái trừu tượng, siêu hình, phi 
vật thể. Đến khi nói “trong không 
có hơi” thì cái có đã rời khỏi thế giới 
siêu hình trừu tượng mà đi vào thế 
giới vật chất cụ thể. Đến đây thì 
không cũng không còn là không 
ngơ, vì nó chứa cái có cụ thể. Và, 
khi nói “trong không có hơi ”thì đã 
xác định hơi là hình dạng đầu tiên 
của cái có, xuất phát từ cái không. 
Xin nói thêm ở đây một chút, trong 
nền triết học Đông phương, đại 
diện là triết học Ấn Độ cổ đại, loại 
vật chất đầu tiên không phải là 
hơi, hay khí, mà là nước. Thú vị là 
ở điểm xuất phát đầu tiên của sự 
sống thì triết học Đông Tây có chỗ 
tương đồng với nhau. Khoa học thì 
lại cho rằng loại đơn bào đầu tiên 
xuất hiện ở trong nước.  

Trở lại đề tài có và không, trong 
một số quan điểm triết học hay 
luận lý học Tây phương, biên giới 
giữa cái không và cái có hay biên 
giới từ cái không sang cái có là một 
bức tường kim cang bất khả xâm 
phạm. Không là không, có là có, 
chứ không có chuyện cái không 
chứa đựng cái có, cái có có sẵn cái 
không. Trong Chơn lý bức tường 
kim cang này mờ nhạt và không 
có thực chất. Tất cả nằm trong một 
chỉnh thể duy nhất, bất khả phân 
lập. Chơn lý có một dạng ngôn ngữ 
triết luận ảo diệu: Cái có ở sẵn nơi 
cái không đó là nói về sự; ngược lại, 
cái không ở sẵn nơi cái có đó là nói 
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về lý. Nói như vậy là sự và lý đồng 
đẳng với nhau, chẳng qua là hai 
mặt của một chỉnh thể. Điều này 
rất gần với dạng triết học Nhất 
nguyên, xem vũ trụ là một chỉnh 
thể duy nhất và tạm gọi chỉnh thể 
đó là cái Một. 

Từ một góc nhìn, người ta thấy 
Không chỉ là một điểm xuất phát 
nào đó, mơ hồ và siêu hình; Có là 
sum la vạn tượng, sơn hà đại địa, 
là vũ trụ càn khôn, rõ ràng và hữu 
hình. Nói cách khác, Không là nhỏ, 
Có là lớn. Từ một góc độ khác, 
không là vĩ đại, Không tạo tác ra 

tất cả, là chỗ trở về của 
tất cả; không bao 

trùm có; cái Có 
có giới hạn, 

cái Không 
không có 
giới hạn. 
Nói cách 
k h á c , 
Không là 
lớn, Có là 

nhỏ. Nhìn 
qua lăng 

kính Chơn lý, 
có chỗ người 

đọc thấy Không 
và Có đồng đẳng với 

nhau, nằm sẵn trong nhau, 
không rời nhau.

Tuy nhiên, Chơn lý vẫn nghiêng 
về sự vĩ đại của cái Không, tính trùm 
chứa của cái Không. Ngài Đệ nhị Tổ 
Giác Chánh đã cảm khái, tâm đắc 
điều này và thường nói: “Không 
là bà mẹ sinh ra tất cả, chỗ trở về 
của tất cả”. Như vậy, cái không nằm 
đằng sau cái có, cái không là nền 
tảng của cái có. Đến đây, một câu 
hỏi triết học có thể nêu lên: Cái 
không có phải là thực tại tối hậu 
hay không? Chơn lý trả lời: Không. 
Cái không tuy nằm đằng sau, làm 

hậu cảnh có vẻ rất sâu xa cho cái 
có. Nếu đem so sánh với tất cả các 
duyên tạo ra cái có, hay một cái có 
cụ thể, một pháp nào đó thì cái 
không với vai trò là một duyên để 
cái có xuất hiện thì có vẻ đó là cái 
duyên sâu thẳm nhất so với những 
cái duyên mà chúng ta có thể thấy. 
Nhưng cái Không theo Chơn lý 
thật sự không phải là cái duyên sâu 
thẳm nhất, cái duyên tối hậu, có 
khi được nói gọn là “cái tối hậu”. 

 Những tôn giáo độc thần quy 
cái tối hậu vào nơi một vị thần sáng 
tạo, ở đây, chúng ta xem Chơn lý 
quy cái tối hậu về nơi đâu. Chơn 
lý nói: “Cái không ở trong cái tự 
nhiên”. Như vậy, theo Chơn lý, cái 
tối hậu là cái tự nhiên. Chơn lý đã 
trung thành với truyền thống Đông 
phương. Lão Tử đã từng đại diện 
cho truyền thống này và tuyên bố: 
“Nhân pháp địa, địa pháp thiên, 
thiên pháp tự nhiên”. Tự nhiên theo 
Chơn lý là “hết nói luận”, đạo của 
Đông phương cũng hết nói luận vì 
“đạo khả đạo phi thường đạo”.

Chánh văn:
Về lý sanh tử chỉ rằng: Cái sống 

là có, cái chết là không, vẫn tuần 
tự luân chuyển nương sanh lấy 
nhau mãi mãi, ví như cái không là 
sự sống, sanh nở ra khí, khí sống 
tượng ra nước, nước sống thành 
hình đất, đất sống mọc lên cỏ, cỏ 
sống vượt lên cây, cây sống sanh 
ra thú, thú sống tập thành người, 
người sống học thành trời, trời 
sống bước đến Phật, đến Phật là 
chết trở lại không (là không xác 
thân), cái không ấy lần lần sống 
lại, nảy nở sanh sản rồi chết nữa, 
rồi lại sống nữa, sống chết tự nơi 
nó. Sống rồi chết, chết rồi sống; 
có đến không, không đến có, 
chẳng đầu đuôi.

Chơn lý xem có và không, sống 
và chết, và những điểm mốc trung 
gian từ sống đến chết, từ chết đến 
sống là một vòng tròn không có 
khoảng hở, không có điểm khởi 
động, không có điểm kết thúc. Và vì 
vậy, dĩ nhiên không có bóng dáng 
của một vị sáng tạo nào, ở bất cứ 
một vị trí nào, hay một thời gian nào, 
trên cái vòng tròn này. Sự phát triển 
của nhiều ngành khoa học, triết học 
ngày nay rất có thể đã đạt đầy đủ 
mức độ tinh tế để nhận ra tính liên 
tục không gián đoạn, không đầu 
đuôi của sự vận hành này. 

Chánh văn:
Tiếng Phật đây là sự diệt độ 

dứt bỏ cái có, cái sở chấp hữu vi, 
chớ không phải một vị Phật nào. 
Nơi đây chỉ về danh từ giáo lý 
Phật, ai đạt được thì gọi người ấy 
đắc quả Phật vậy. 

Quan niệm về Đức Phật đã phát 
triển từ Đức Phật lịch sử qua một 
chặng đường dài đến Đức Phật 
siêu hình trong thế giới triết học 
và Đức Phật tín ngưỡng trong dân 
gian. Điều thú vị ở đây, người đọc 
gặp một Đức Phật trong Chơn lý, 
một Đức Phật không triết học siêu 
nhiên mà cũng không quá dân 
gian. Đức Phật của Chơn lý là “sự 
diệt độ, dứt bỏ cái có, cái sở chấp 
hữu vi”, một Đức Phật của trạng 
thái và của hành động. Trạng thái 
ở đây là trạng thái diệt độ, hành 
động ở đây là hành động dứt bỏ, 
đối tượng của sự dứt bỏ là cái có 
và “cái sở chấp hữu vi”. “Cái sở 
chấp hữu vi” có thể hiểu là cái sở 
chấp về cái có. Một lần nữa người 
đọc thấy Chơn lý không xem việc 
thành Phật là một quá trình dài  
a-tăng-kỳ kiếp và trải qua tám 
mươi mốt cái nạn của Đường Tăng 
mà đơn giản là diệt độ, dứt bỏ cái 
có, cái sở chấp về cái có. 
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Chánh văn:
Bậc Phật sau khi bỏ xác thân 

thì còn tâm cho nên cũng gọi là 
có và sống mãi. Chính tâm là cái 
có, do thân nung đúc để lại, còn 
thân chết kia lại biến sanh thân 
vật khác nữa.

Đọc thoáng qua thì người đọc 
có cảm giác rằng Chơn lý xem tâm 
còn mà thân mất, xem lại thì thân 
không mất mà vẫn tiếp tục ở nơi 
“thân vật khác”. Thật ra, Chơn lý đã 
khéo léo kết hợp những giá trị khác 
nhau của thân và tâm. Thân là cái có 
giá trị nung đúc cho tâm, tâm là cái 
có giá trị bền dài gìn giữ những gì 
mà thân nung đúc được. 

Mặc khác, quan điểm của Chơn 
lý về thân và tâm, theo người đọc, 
là rất “cận nhân tình”, là quan điểm 
của hầu hết mọi người nghiêng về 
đời sống tâm linh, đời sống tinh 
thần, không xem trọng vật chất. 
Quan điểm này quả là một liều 
thuốc giải cho thời đại ngày nay, 
một thời đại nặng nề vật chất, sa đà 
vào vật chất. Hầu hết tinh lực của 
giới trẻ đều bị đem đầu tư vào việc 
làm sao có được vật chất ở một mức 
độ cao nhất và hưởng thụ vật chất 
ở một mức độ cao nhất. Đời sống 
tinh thần hay tâm linh đương nhiên 
trở thành thứ yếu.

Chánh văn:
Đoạn này để chỉ rằng: Lúc 

sống thì VẠN HỮU tiến lần đến 
chết. Lúc chết thì SỰ VÔ cũng 
tiến lần đến sống. Trong lúc CÓ 
hoạt động, thì trong lúc KHÔNG 
cũng ngầm hoạt động. Như vậy là 
chúng sanh vạn vật vẫn sống chớ 
không có chết, chỉ tạm đổi hình 
bóng phương tiện sở chấp bên 
ngoài đó thôi.

Bởi tại quan niệm của chúng 
ta, đang ở trong một cảnh giới 
CÓ nào đó, nên không thể hiểu 

biết được bề trái của sự sống, nơi 
cảnh giới KHÔNG bên kia. Cũng 
như một kẻ ở trong cái không 
và quyến thuộc, quyến thuộc 
không, tượng thành cái có lần lần, 
thì nó nói là chết mất rồi, không 
còn cái sống của không nữa. Vậy 
nên không và có, sống và chết, 
do sự nhận lầm của chúng sanh, 
đặt tên theo mỗi lúc chớ chẳng 
có chi là chết, là không cả. Cũng 
như kẻ kia nói: Người chết trong 
vật chất rồi! người chết trong tinh 
thần rồi! Vật chất người không có 
rồi! Tinh thần người không có rồi! 
Như thế nghĩa là: không có trong 
cái này, là có trong cái kia, chết 
trong cái này, là sống trong cái 
kia. Thế là vẫn có, vẫn sống, vẫn 
nảy nở, vẫn tiêu hoại; đổi lớp cũ 
máy hư mà sắm lần cái mới tương 
đối. Nhảy ra, nhảy vào, ẩn hiện, 
khi bên này, khi bên kia, như né 
tránh, như nhường đường.

Chơn lý tuy phân biệt giữa có 
và không rõ ràng, nhưng cả hai dựa 
trên nền tảng là có. Có và Không 
có nghĩa là có mặt hay không có 
mặt ở một nơi cụ thể nào đó, vì 
vậy Không ở đây không bao giờ có 
nghĩa là không hẳn hay không ngơ 
mà chỉ có nghĩa là tạm vắng mặt 
mà thôi. Người đọc cảm nhận một 
chút phảng phất của Nhất Thiết 
Hữu Bộ ở đây. Nhất Thiết Hữu Bộ là 

một trong những bộ phái Phật giáo 
có một thời phát triển mạnh mẽ và 
rộng khắp. Trong một giai đoạn lịch 
sử khá lâu dài, hầu hết những hoạt 
động tích cực nhất, những công 
trình lớn lao nhất về nhiều phương 
diện đều do những vị đạo sư Nhất 
Thiết Hữu Bộ khởi xướng và triển 
khai. Nói như vậy, người đọc không 
hề có ý nghĩ cho rằng những quan 
điểm nghiêng về hay đặt nặng về 
tính không của vạn pháp là tiêu 
cực, thụ động, không nhiệt huyết 
đối với việc hoằng dương Phật 
pháp, phổ độ nhân sinh. Một hình 
ảnh dễ thấy là đức Dalai Latma đời 
thứ 14 với nền tảng tư tưởng chủ 
đạo là tính không do Tổ Long Thọ 
xiển dương nhưng không thụ động 
chút nào. Ngược lại, mức độ tích 
cực và sức năng động, tâm kiên trì 
và chí miệt mài thì cả thế giới ngày 
nay đều ghi nhận. Nói chung, Có và 
Không là hai mặt của một thực thể 
duy nhất, khi nhìn cái gọi là thực 
thể duy nhất đó dưới dạng hình 
cầu năng động thì cũng khó mà nói 
đâu là biên tế vững chắc của Có và 
Không. Ngôn ngữ có giới hạn của 
nó, theo người đọc thì khi hiểu một 
cách tốt nhất những quan niệm về 
Có và Không thì những quan niệm 
đó không ảnh hưởng gì đến thái độ 
tích cực hay tiêu cực, thụ động hay 
năng động của một người tu. 
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Dáng người  
Khất Sĩ

Bước chân trầm vững khoan thai 
như nhắc nhở chúng ta chậm lại, 
thưởng thức từng khoảnh khắc hiện 
tại tươi mát. Từng bước thắp lên ánh 
sáng chánh pháp, từng bước thổi 
ngọn gió thanh lương vào thế gian 
nóng bức. Ta bà thành lạc quốc.

BÁT CƠM NGÀN NHÀ 
Có lần, Đức Phật bảo A-nan: “Đã đến giờ, ông nên vào 
thành khất thực”.

Trước khi A-nan rời đi, ngài dặn thêm: “Ông đã ôm 
bát thì phải y theo nghi thức của chư Phật đời quá khứ.” 

A-nan thắc mắc: “Thế nào là nghi thức của chư Phật 
đời quá khứ?” 

Thế Tôn gọi lớn: “A-nan!” 
A-nan: “Dạ”.
Thế Tôn mỉm cười: “Ôm bát đi.” 
Câu chuyện thật thú vị! Mỗi khi nhìn thấy bóng 

người Khất Sĩ ôm bình bát như người mẹ đang nâng 
niu một sinh linh bé bỏng trong bụng, lòng tôi phát 
khởi những trìu mến và kính ngưỡng vô ngần khi 
tưởng tượng đến bức tranh sinh động của Tăng đoàn 
thời Đức Phật còn tại thế: bóng áo vàng hiện ra giữa 
đường làng uốn lượn, dưới cội cây rừng vắng an nhiên. 
Cảm giác như mình vừa được về tắm trên dòng sông 
tinh khiết nguyên thủy. 

Những buổi sáng trên con đường thiên lý
Em như mơ đoàn Khất Sĩ trì bình…
Ngôi Tam Bảo cao quí vô thượng, thì Tăng chính là 

chất keo kết nối tinh thần từ bi và giải thoát của chư 

Phật với chúng sanh. Khất thực là phương tiện thiện 
xảo vừa đủ nuôi thân giả tạm để tìm cầu chân lý và 
cũng vừa để tha phương tùy duyên hóa đạo. 

Người Khất Sĩ vừa nhận lại vừa cho, vừa học vừa 
dạy. Bỏ cái tôi, cái của tôi xuống, người Khất Sĩ hiện ra 
với đầy đủ tình thương vô ngã vị tha và dũng khí từ bỏ 
tham luyến trần gian.

Ngài Duy Ma Cật cũng nói: “Nơi ăn mà bình đẳng 
thì nơi pháp cũng bình đẳng. Chẳng luận sang hèn, dơ 
sạch. Đó là viên thành vô lượng vô biên công đức của 
chúng sanh.” 

“Nhất bát thiên gia phạn 
Cô thân vạn lý du 
Kỳ vi sinh tử sự 
Khất hóa độ xuân thu”. 
Hai câu thơ đầu cũng là mở đầu cho cuộc đời Khất 

Sĩ. Ta nhớ lại cảnh tượng người trai trẻ Tất-đạt-đa, một 
đêm nhẹ nhàng vén màn nhìn vợ, hôn con lần cuối rồi 
bỏ lại sau lưng ngai vàng cung gấm rồi lặng lẽ ra đi, 
một mình trơ trọi, hành trang vỏn vẹn chỉ có lòng thôi 
thúc giác ngộ mạnh mẽ. Từ đó, băng mình trên con 
đường “cô thân vạn lý” để lên non tìm đạo Bồ-đề. 

Tôi bỗng nhớ câu thơ: 

Bước chân trầm vững khoan thai 
như nhắc nhở chúng ta chậm lại, 
thưởng thức từng khoảnh khắc hiện 
tại tươi mát. Từng bước thắp lên ánh 
sáng chánh pháp, từng bước thổi 
ngọn gió thanh lương vào thế gian 
nóng bức. Ta bà thành lạc quốc.�� KHẤT SĨ GIÁC ÁNH

Dáng người  
Khất Sĩ
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“Mở ra tam tạng kinh 
Ta ngồi đọc một mình
Trăng sao soi từng chữ
Giữa đất trời lặng thinh”. 
(Huyền Không - “Tụng Kinh”)
Từ ngữ “một mình” có nhiều nghĩa. Về mặt hình 

tướng thì là một thân một mình, cô thân độc mã, là 
lang thang không nhà, … Nhưng thực ra, còn có cả 
đất trời vũ trụ tinh hà. Hơn thế, nó là sự buông bỏ, một 
trạng thái không còn bám víu vào một thứ gì khác.

Như Thiền sư Basho trong những chuyến du hành 
vô định của mình, cũng xem vũ trụ và ánh trăng là nhà 
đấy thôi:

Quán bên đường
Các du nữ ngủ
Trăng và đinh hương….
Và cho đến những điểm dừng cuối cùng vẫn gói 

trọn trong càn khôn vũ trụ: 
Đau yếu giữa hành trình
Chỉ còn mộng ta phiêu lãng
Trên những cánh đồng hoang. 
Trong Kinh Trung Bộ, khi có người thỉnh cầu Đức 

Phật tóm tắt  toàn bộ giáo pháp của Ngài ngắn gọn 
trong một câu thì Ngài nói: “Sabbe dhamma nalam 
abhinivesaya” nghĩa là “không bám víu vào bất cứ 
điều gì”. 

Người Khất Sĩ buông xuống tất cả, với nguyện ước 
duy nhất: 

“Kỳ vi sinh tử sự 
Giáo hóa độ xuân thu”. 
Chỉ với đôi chân trần, vì lợi lạc cho chư Thiên và 

loài người, Đức Phật đã hành trình suốt từ Bắc Ấn đến 
Nam Ấn, có lúc độc hành, đôi khi cùng đại chúng. Ngài 
luôn khuyến tấn các đệ tử phải đi để giáo hóa, để đưa 
tất cả trở về với giáo pháp chơn như, giáo pháp của 
từ bi, bình đẳng, giải thoát. Nhưng Đức Phật lại bảo 
Angulimàla rằng: “Như Lai đã dừng lại lâu rồi!” khiến 
kẻ đang say máu giết người này bàng hoàng thức tỉnh, 
xuất gia theo Phật và cuối cùng đạt quả vị giải thoát. 

Đối với bậc giải thoát, không có nhị biên giữa đi và 
dừng. Dừng là dừng mọi bất thiện pháp và đi thì mỗi 
bước chân chư vị đều nhiếp đủ cả tam tụ tịnh giới: Luật 
nghi giới, Thiện pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới.

Trong cuộc sống đời thường bận rộn, ta thường bị 
một áp lực thúc đẩy đi về phía trước bằng những bước 
chân trĩu nặng lo âu, thấp thỏm và sợ hãi. Trái đất của 
chúng ta có biết bao nhiêu nẻo đường tuyệt đẹp. Bao 

nhiêu ngõ trúc quanh co, bao nhiêu đường lúa thơm 
tho, bao nhiêu bìa rừng xanh mát, bao nhiêu lối đi đẹp 
mầu lá rụng, nhưng ít khi ta thưởng thức được cũng 
bởi lòng ta không thanh thản, bước chân ta không 
thanh thản. 

Đức Phật xuất hiện cách đây hơn 2600 năm, và Tổ 
sư Minh Đăng Quang thể hiện tinh thần hoằng dương 
chánh pháp cách nay gần 70 năm. Suốt hàng ngàn 
năm nối tiếp hóa độ chúng sinh đến cõi Niết-bàn…

“Từ ngàn trước bao người dong ruổi
Nay chốn này đến buổi chúng ta”.
Niết-bàn và thế gian cách xa vạn vạn khoảng cách. 

Nhưng Niết-bàn cũng thật gần, đó là khi Tổ sư hướng 
ta đặt Niết-bàn vào ngay trong lòng ta. Và để có được 
Niết-bàn vượt qua kiếp phù sinh lăn tròn trong vòng 
luân hồi, người đã quyết tâm dũng mãnh ra đi…

Dấn thân lên Thất Sơn như ngày xưa Trần Nhân 
Tông tìm nơi non thiêng Yên Tử. Đêm tham thiền tĩnh 
tọa, sáng mang bình bát đi khất thực hóa duyên…

Một bát cơm ngàn nhà
Một thân ngàn dặm xa
Riêng vì sự sinh tử
Độ nhận tháng ngày qua. 
Bằng những bước đi an lạc như đang vân du trên 

cõi Tịnh, người Khất Sĩ vun trồng hiện hữu đầy tỉnh 
thức, bồi đắp ý tình thân của mình trong lòng chúng 
sanh. Vị Khất Sĩ đặt chân trên mặt đất như một vị quốc 
vương trang trọng in dấu triện son trên tờ chiếu chỉ, 
có thể làm trăm họ thái bình, thấm nhuần mưa móc. 
Bước chân trầm vững khoan thai như nhắc nhở chúng 
ta chậm lại, thưởng thức từng khoảnh khắc hiện tại 
tươi mát. Từng bước thắp lên ánh sáng chánh pháp, 
từng bước thổi ngọn gió thanh lương vào thế gian 
nóng bức. 

Cõi ta-bà thành lạc quốc. Con đường đất đỏ hai bờ 
cỏ xanh, bụi dại, lũy tre, giếng nước, bến đò cũng như 
thênh thang đại lộ mười hai làn xe chạy, ngõ hoang 
hẻm chật, tiền sảnh khách sạn năm sao, thùng rác 
cống ngầm, trạm xe buýt… đâu đâu cũng rực sáng 
bình an khi thấp thoáng bóng áo vàng. An lạc đơm 
quả tim người như hoa sen trổ bông trên ao thất bảo 
Tây phương. Im lặng cũng chợt thơm hương chiên đàn 
xông ngát quốc độ mười phương. 

Đó có phải là cái mật hạnh của một vị Bồ-tát như 
nhà thơ Tô Thùy Yên đã nói:

 “Đi về một bóng trên đường lớn, 
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai...”.     
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Đường về  
cội nguồn

�� TT. GIÁC NHUẬN 

Đạo Phật du nhập 
vào Việt Nam trên 
dưới 2000 năm lịch 
sử. Nền tảng giáo lý 
đó luôn được chư vị 

Tổ sư phát huy để mang ánh sáng 
nhiệm mầu đến với chúng sanh.

Năm 1944, tại miền Nam Việt 
Nam, hình ảnh của vị Du Tăng Khất 
Sĩ không cửa, không nhà, ôm bát 
đắp y khất thực khắp nơi đã khơi 
dậy hình ảnh Phật Tăng xưa:

“Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Dục cùng sanh tử lộ
Khất hoá độ xuân thu”.

Vị Du Tăng Khất Sĩ đó chính là 
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Ngài 
sinh trưởng tại Vĩnh Long. Sau khi 
duyên trần đã dứt, Ngài phát đại 
nguyện dung nạp tinh tuý hai tông 
phái Phật giáo Nam truyền và Bắc 
truyền, thực hành đường lối tu học 
chánh pháp của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni với phương châm “Nối 
truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Sự xuất hiện 
của Tổ sư và đường lối tu học hành 
trì theo “Tứ Y Pháp Trung đạo” đã 
được truyền thừa từ Đức Thế Tôn 
đến chư vị Tổ sư. Đức Tổ sư nhấn 
mạnh đường lối của người Khất 
Sĩ phải đúng theo Chơn Lý “Y bát 
chơn truyền” mà Phật Tăng xưa đã 
truyền dạy: “Tứ Y Pháp là chánh 
pháp của chư Phật mười phương 
ba đời, là giáo lý y bát Khất Sĩ vậy”. 
Những lời dạy của Tổ sư trong suốt 
gần 10 năm hành đạo được ghi lại 
thành 69 đề tài khác nhau thành 
bộ Chơn Lý. Ngài đã định hướng 
chỉ rõ đời sống của Phật Tăng xưa 
và sự chứng ngộ pháp đúng theo 
chơn lý.

Sự thong dong tự tại của Tổ sư 
đã ghi lại một thời hành đạo của vị 
Bồ-tát:

Mượn lớp nhân sinh 
xuống cõi trần

Học đòi Sĩ Đạt dứt tình thâm
Bồ-đề an tọa ban mưa pháp
Tát-đoả y hành hạnh Thế Tôn…
Năm 1954, Đức Tổ sư vắng bóng, 

hình ảnh của bậc chân tu đã thấm 
nhuần vào tâm thức của hàng tứ 
chúng đệ tử. Nối tiếp hạnh nguyện 
cao cả ấy, quý Đức Thầy (môn đồ 
của Đức Tổ sư) tiếp tục dẫn đoàn 
Du Tăng Khất Sĩ hành đạo khắp 2 
miền Nam – Trung nước Việt để mở 
mang mối đạo của Tổ. Sau thời gian 
hành đạo từ năm 1954 đến 1964, 
quý Đức Thầy đã phân hóa thành 
lập các Giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ, 
trải rộng 2 miền Nam – Trung nước 
Việt. Sáu Giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ 
hành đạo dưới sự hướng dẫn của 
chư Trưởng lão đương thời:

- Giáo đoàn I: Đức Nhị Tổ Giác 
Chánh dẫn đoàn hành đạo theo 
“Tứ Y Pháp”.

- Giáo đoàn II: Trưởng lão Giác 
Tánh, Đức Thầy Giác Tịnh lập đoàn 
du hành khắp miền Trung nước Việt.

- Giáo đoàn III: Đức Thầy Giác 
An thành lập Giáo đoàn hành 
đạo tại vùng duyên hải miền 
Trung và các tỉnh Tây Nguyên.

- Giáo đoàn IV: Hòa thượng 
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lúc mất đi những gì người xưa đã 
khai mở. Với ý nguyện “thừa tự 
pháp, không thừa tự tài vật” mà 
Đức Thế Tôn đã dạy và lời giáo 
huấn của Tổ “nên tập sống chung 
tu học”, Khất Sĩ tượng trưng cho 
Chơn Lý đại đồng của võ trụ.

“Cái sống là đang sống chung
 Cái biết là đang học chung
 Cái linh là đang tu chung».
Thấy được tâm nguyện đó, chư 

Tôn Giáo phẩm Hệ phái đã nhất 
trí tạo điều kiện để Tăng sư Khất 
Sĩ được cùng nhau sống chung tu 
học. Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ 
đã được hình thành. Đây là bước 
đầu để hành giả Tăng sư ôn lại hình 
ảnh của Tổ Thầy đã từng du hành 
hoá đạo khắp nơi, đem hình ảnh 
của đoàn Du Tăng khất thực; cũng 
như những thời pháp học đã đánh 
dấu lại một thời mà Tổ sư hành đạo 
và thuyết giảng Chơn Lý. Khoá tu 
Truyền thống Khất Sĩ xuyên suốt 
trải qua 12 khoá, hành giả đã thể 
hiện đúng với tinh thần lục hòa 
cộng trụ, thực thi lời dạy của Tổ sư 
«nên tập sống chung tu học», hành 
trì Giới – Định – Tuệ để đạt đến 
Chân – Thiện – Mỹ. Khất Sĩ chính 
là con đường tạm đi đến nơi chân 
thật. Tổ sư khẳng định: «Kìa đoàn 
Du Tăng Khất Sĩ là con đường tạm 
hiện tại, để đi đến nơi chân thật» 
(Chơn Lý «Đạo Phật Khất Sĩ»).

Sự gắn kết hòa hợp giữa sáu 
Giáo đoàn một lần nữa đã khẳng 
định giá trị của một Tăng đoàn Khất 
Sĩ sống trên tinh thần tỉnh thức. 
Đây là nền tảng tốt đẹp để mọi thế 
hệ Tăng sư kế thừa, gìn giữ và phát 
triển cùng nhau phát huy được nét 
đẹp tâm linh của Hệ phái Khất Sĩ 
biệt truyền. Hành giả Khất Sĩ cần 
thấy rằng: Phật Tăng xưa cho đến 
Tổ sư cùng quý Đức Thầy luôn sống 
trong sự tỉnh thức, diệt trừ tham ác 

để điều phục nội tâm. Muốn được 
vậy, người Khất Sĩ phải thực hành 
hạnh viễn ly: sống đời thanh bần, 
trui rèn tâm trí, thắp sáng ngọn đèn 
chánh pháp để soi rọi nội tâm, chế 
ngự ác pháp phát sinh.

Chúng ta đang sống trong một 
xã hội phát triển về mọi mặt, chư 
Tăng sư Khất Sĩ được sống và tham 
gia các hoạt động của Giáo hội và 
xã hội. Nhưng điều quan trọng là 
hành giả Khất Sĩ cần phải giữ gìn 
bản sắc riêng của Hệ phái, đời sống 
đơn giản thanh bần của người 
Khất Sĩ. Muốn được vậy, mỗi hành 
giả Khất Sĩ phải luôn tỉnh thức và 
nhiệt tâm với đường lối sinh hoạt, 
tu học theo đường lối tu học Hệ 
phái, thông qua các khóa tu truyền 
thống. Chúng con thiết tha kêu 
gọi chư Tăng sư sống trong Giáo 
hội Khất Sĩ phải tự mình nhận thấy 
trách nhiệm đối với Hệ phái, đặc 
biệt đối với ân đức Tổ Thầy. Khóa 
tu truyền thống một lần nữa đánh 
dấu móc son mà Tổ sư khai đạo tại 
miền Nam Việt Nam, cho đến quý 
Đức Thầy tiếp tục thực hành để 
mở mang mối đạo theo tông chỉ 
«Nối truyền Thích-ca Chánh pháp». 
Được như vậy, chư Tăng sư đã đóng 
góp cho vườn hoa tâm linh Phật 
giáo nói chung, đồng thời, chúng 
ta đáp ơn Tổ Thầy đã dày công khai 
đạo và hành đạo một thời.

“Ơn giáo dưỡng một đời 
nên huệ mạng

Nghĩa ân Sư 
muôn kiếp khó đáp đền”.

Mỗi hành giả chuyên tu «Giới – 
Định – Tuệ» tạo nên một hình ảnh 
Tăng đoàn hòa hợp, làm rạng ngời 
giáo pháp Khất Sĩ mà Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã khai mở, xây dựng 
một thế giới tịnh lạc. 

    
(Tịnh xá Lộc Uyển, TP. Hồ Chí Minh)

Pháp sư Giác Nhiên làm trưởng 
đoàn, du hành tại các tỉnh miền 
Đông, Tây Nam Bộ.

- Giáo đoàn V: Trưởng lão Giác 
Lý thành lập năm 1960 hành đạo 
trải dài trong Nam.

- Giáo đoàn VI: Hòa thượng Giác 
Huệ thành lập năm 1962 chủ yếu 
hành đạo tại miền Tây và Sài Gòn – 
Gia Định.

Ngoài ra, còn có một số phân 
đoàn Ni cũng được thành lập. Đặc 
biệt là Ni đoàn do Ni trưởng Huỳnh 
Liên thành lập trải dài các tỉnh 
thành Nam – Trung nước Việt.

Các đoàn Du Tăng thành lập và 
hành đạo đến khi đất nước hoàn 
toàn giải phóng (30/04/1945), 
chư Tăng Ni Khất Sĩ đã dừng chân 
du hóa, an tịnh thường trú tại các 
miền tịnh xá và tiếp tục mở mang 
mối đạo. Hòa chung sự ổn định và 
phát triển của đất nước, GHPGVN 
đã được thành lập vào tháng 11 
năm 1981 tại chùa Quán Sứ – Hà 
Nội để thống nhất ý chí, hành 
động của 9 tổ chức Phật giáo tiêu 
biểu đương thời, trong đó có Hệ 
phái Khất Sĩ. Trải qua hơn 30 năm 
đồng hành cùng phát triển với 
GHPGVN, Hệ phái Khất Sĩ đã tham 
gia tích cực trong hoạt động Phật 
sự từ Trung ương đến địa phương 
và là thành viên năng động cùng 
với GHPGVN xây dựng và phát triển 
không ngừng. Tuy nhiên, bản sắc 
của Hệ phái vẫn được duy trì đúng 
theo đường lối của Tổ Thầy, lấy Giới 
– Định – Tuệ làm nền tảng, hành trì 
Tứ Y Pháp Trung Đạo.

Đúng như lời cổ đức dạy: “Mộc 
bổn thuỷ nguyên”, nghĩa là cây 
có cội, nước có nguồn. Tuy rằng 
xã hội phát triển, con người cũng 
theo đà tiến bộ của xã hội mà đôi 
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Xa lìa đối đãi hai bên
Trung đạo chính giữa vững bền dài lâu
Một bên hố thẳm hang sâu
Một bên núi đá cheo leo cao vời
Tìm khoảng đất bằng sống đời
Yên vui tốt đẹp nghỉ ngơi bền dài
Trái chín rụng lún sâu lầy
Nhờ gặp nước lớn trái cây tắp bờ
Theo duyên tiến hóa kịp giờ
Sanh cây trổ trái là nhờ đạo trung
Non cao dư dả tinh thần
Đời sống vật chất có phần thiếu eo
Người thành thị lại chịu nghèo
Tinh thần thiếu thốn, khổ theo không dừng
Chi bằng ở chốn vườn rừng
Tinh thần vật chất, cân phân đôi đường
Không còn phiền não nhiễu nhương
Sống theo lẽ chánh con đường trung dung
Người thiện ví như con sùng
Chui trong đống rác lũi mình đất sâu
Bị voi đạp, người cuốc đào

Hoặc khi mưa ngập có nào an thân
Kẻ ác mục hạ vô nhân
Mây tan đoàn rã thế thân chẳng còn
Không cao không thấp vững vàng
Không thiện không ác con đường chánh chân
Chạy xe nhìn thẳng giữa đường
Dòm qua, ngó lại leo thềm té ngay
Gãy chân, không chết cũng may
Chi bằng trung đạo chánh ngay giữ mình
Trẻ nhỏ ham tốt ham xinh
Tranh đua vật chất khổ tình nạn tai
Người lớn trí giỏi mưu hay
Lắm khi chuốc lấy họa tai cho mình
Sao bằng trải nghiệm tâm linh
Tuổi già thong thả trí minh thân nhàn
Không thương ghét, chẳng buộc ràng
Không thiện không ác, không sang không hèn
Không tham muốn, chẳng đua chen
Giữ theo trung đạo, nếp quen tinh thần
Vô thượng chánh đẳng giác chân
Không nhân không ngã có phần thanh cao

CHÁNH CHƠN LÀ PHẢI THẬT THÀ
ĐẲNG GIÁC LÀ TỈNH, BIẾT RA CÔNG BẰNG

AI MÀ SUY NGẪM THƯỜNG HẰNG
GỌI LÀ PHÁT NGUYỆN NIẾT-BÀN KHÔNG TRÊN.

Chánh Đẳng 
Chánh Giác 

�� TKN. TUYẾT LIÊN phổ thơ

Chánh Đẳng 
Chánh Giác 
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Đường trung đạo tiến thẳng vào
Thể nhập chân ngã phá rào tử sanh
Đạo vô thượng được viên thành
Chánh đẳng Chánh giác pháp hành thượng nhân.

 ***
Kẻ ác đi trên trời
Đói khát mà té chết
Người thiện ở ngọn cây
No bụng té gãy tay
Người huệ ngồi gốc cây
Trống trải bị cảm gió
Kẻ chơn như nằm nghỉ
Chỗ kín mới yên thân
Ma đói thì thả rong
Đi kiếm chút phẩn dơ
Súc sanh đang cắn lộn
Địa ngục bị hành hà
Bảy loài cảnh giới khác nhau
Chơn như chính giữa mới hầu yên thân
Trung đạo mực giữa khỏe thân
Gọi chơn chánh đạo được phần an vui.

 ***
Trái tim ở giữa thân đầu
Làm chủ sự sống hơi vào hơi ra
Ví như xe chạy đường xa
Không mau không chậm đó là mực trung
Con đường chánh giữa trung dung
Giữa lề phải trái có không mực thường
Chánh đẳng tức là lòng thương
Chánh giác sáng suốt bỏ đường quấy sai
Sống chung hòa hợp không hai
Mới được nghỉ khỏe ngày ngày vui an. 

Chánh đẳng giác mặt đất vàng
Mênh mông sạch sẽ của hàng thánh nhơn
Chánh giác cây sống nương trên
Đất bằng chánh đẳng vững bền lớn to
Lá bông trái hột thơm tho
Hữu duyên gặp đặng ấm no tinh thần
Ngồi yên nghỉ khỏe an thân
Bồ-đề rộng tán, thiên nhân nương nhờ
Người biết phát tâm tôn thờ
Mục đích trung đạo đến bờ giác chân
Giới luật trung đạo rất cần
Cho người thiện ác tập lần trung dung

Thương yêu hòa hợp sống chung
Cái ta đã định, không cùng vô biên
Nghỉ ngơi yên lặng định thiền
Mới được dứt khổ, vững yên tinh thần
Đời sống của bậc chánh chân
Thanh tịnh vắng lặng có phần thảnh thơi
Biết mình cũng có hơn người
Nhưng có những việc nhiều người hơn ta
Thiên ngoại hữu thiên hà sa
Không nên tự đắc mới là trí nhân
Sức mạnh của bậc chánh chân
Trung dung mực giữa không cần hơn thua
Giáo lý trung đạo hòa nhu
Thấp cao chia sớt đền bù cho nhau
Sự tương đối có thấp cao
Khóc cười, vui khổ, nghèo giàu, vua tôi

Hiển thị sự thật cuộc đời
Cho người giác ngộ, xa rời hai bên
Chơn lý, công lý là nền
Mặt đất trung đạo vững bền dài lâu

Chuyện xưa lưu lại một câu
Nhằm năm hạn hán dân đâu cũng nghèo
Có gia đình gặp gieo neo
Cả nhà bị đói mạng hầu sắp vong
Túng cùng liều trộm cho xong
Nào hay bị bắt, cửa công đối hình
Quan minh chánh, xử công minh
Vì hiếu phạm tội, sự tình nên dung
Ta người một khối ăn chung
Ta dư nó thiếu sao đành phần hơn
Chi bằng nhiều ít biết thương
Cùng nhau chia sẻ tránh đường họa tai
Người trí biết được điều hay
Ấy là phần thưởng cho tài khéo khôn
Ngu khờ thất bại chịu buồn
Sao ta lại nỡ giành luôn của người
Một ta khó sống vui tươi
Quanh ta bao kẻ, khóc cười chết thân
Hiểu công lý, mở lòng nhân
Đem của dư giúp bần dân khốn cùng
Mỗi ngày lao động chuyên cần
Nhận phần cơm áo nuôi thân đủ dùng

Không cho biếng nhác ở không
Bắt người nuôi để thả rong chơi bời
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Giàu sang nên phải thương người
Phát tâm chánh đẳng chia vui sớt buồn
Từ bi bình đẳng sống chung
Nên người trong xứ an bình ấm no
Quan thương dân như con trò
Dân chúng kỉnh trọng khuôn phò quan trên
Biết dùng đạo đức làm nền
Nên quan thành tựu, được nên công bình
Sống chung một tiếng chúng sanh
Dung hòa trung đạo hòa bình an vui

             
Lại vầy nữa:
Sống đời ác nghiệp phải vương
Do nơi nhân quả nên thường quán suy
Bố thí, nhẫn nhục, hy sinh
Viên thành quả giác tiến trình tất nhiên
Tham lam sân hận triền miên
Cảnh giới ác đạo não phiền tự tâm
Nhân quả như bóng theo chân
Giành chi khổ nạn thêm phần đớn đau
Vật chất ví như lưỡi dao
Sử dụng không khéo nương vào nạn tai
Cho đến sự trả và vay
Kẻ dư người thiếu không ngoài quả nhơn
Công bằng trung đạo lẽ chơn
Thái quá bất cập, thua hơn thêm phiền

Pháp hành khất thực hóa duyên
Cho người gieo giống, phước điền tâm trung
Pháp tài trao đổi viên dung
Tinh thần vật chất chung cùng sớt chia
Ba đời chư Phật không lìa
Con đường trung đạo trở về nguồn chơn
Tạo hóa như bà mẹ chung
Chúng sanh như thể con cùng mẹ cha
Thảy từ đất nước sanh ra
Ít nhiều chia sớt mới là công minh
Trước sau là khách đồng hành
Kẻ đi, người đến của sanh cùng người
Mỗi người có lộc của trời
Siêng năng dư dả, biếng lười thiếu ăn
Đừng nên có sự tham tranh
Sống vui học đạo tu hành chờ duyên
Không tham dư dả bạc tiền
Trung đạo chánh đẳng phiền lụy thân
Chánh giác soi sáng cõi trần
Từ một mình đến gia đình chúng sanh

Kẻ đi trước tiến lên dần
Kẻ sanh sau cũng bước lần theo chân
Học hành đạo lý tốt hơn
Đạo tâm thuần thục thoát cơn khổ nàn
Cõi người lớp chót gian nan
Là nơi thi tuyển lọc sàng đưa lên
Tập lần nếp sống cao trên
Từ thương tư kỷ đến thương nhiều người

Học với tất cả nơi nơi
Sống với tất cả ta người chúng sanh
Sống hòa hợp, không đua tranh
Nếp sống trung đạo không sanh oán hờn
Đạo đời dung hợp chánh chơn
Đại đồng giáo lý cao hơn cuộc đời
Đạo đức là gốc con người
Như chính hơi thở cho người tồn sanh
Cuộc đời rối khổ mong manh
Thánh nhân xuất hiện lập thành đạo trung 
Sống chung bình đẳng đại đồng
Cha con, chồng vợ, có không, cuộc đời
Là phương pháp tạm dạy đời
Ác trở nên thiện sống đời vui an
Thánh thì dạy bậc giàu sang
Tiên thì dạy kẻ làm quan uy quyền
Phật thì độ kẻ hữu duyên
Những ai đại trí, tâm thiền xuất gia

Tóm lại:
Ba giáo cũng là một nhà
Cùng nhau chú trọng chữ hòa trung dung
Hòa là đạo, đạo là trung
Trung là trung đạo, mực trung an lành
Chánh đẳng Chánh giác cao thanh
Mục đích chỗ đến viên thành pháp chơn.  
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�� TK. GIÁC ĐOAN 

TINH THẦN TRI ÂN
Để thưởng thức hương vị của buổi 
thiền thực, theo lời dạy của Đức 
Tổ sư, đầu tiên chư Tăng phải tụng 
thời kinh cúng dường, trước là tri ân 
đến Tam Bảo cũng như nương nhờ 
lời kinh tiếng kệ nhằm nhiếp phục 
vọng niệm và trở về đồng nhất thân 
tâm, sau để tri ân đến chúng sanh 
chung trong mười phương cũng 
như để nhắc nhở cho ta nhớ về bổn 
phận và trách nhiệm mà người xuất 
gia cần phải làm. 

Ngay vào đầu thời kinh, Đức Tổ 
sư đã chỉ dạy đảnh lễ Tam Bảo để 
tri ân Đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ 
đã kiến lập con đường dẫn đến 
sự tịnh lạc vượt thoát bộc lưu sinh 

tử, cũng như nguồn giáo pháp mà 
Ngài đã truyền trao, hàng Tăng bảo 
đã kế thừa vận hành và đang truyền 
dạy lại cho nhân thế. Chính ân đức 
ấy, mọi người hôm nay mới có cơ 
hội để tiếp cận và hành trì chánh 
pháp, bằng không chúng sanh mãi 
trôi lăn trong biển khổ tử sanh mà 
không biết khi nào mới vượt ra 
được. Cho nên, chúng ta cần phải 
đảnh lễ tri ân: 

“Cầu xin cho lễ cúng dường này, 
đến với Đức Như Lai, 

xin Phật chứng minh.
Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến 
với chư Bồ-tát, 

xin Tăng chứng minh.
Cầu xin cho lễ cúng dường này, 

Tinh thần của
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang 

qua thời thiền thực
Khi đề cập đến Tổ sư Minh 

Đăng Quang, mọi người 
thường nói đến tư tưởng chủ 

đạo: “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp”. Tuy nhiên, ngoài 
dòng tư tưởng chủ đạo ấy, còn 

có các pháp hành khác như 
pháp hành Tứ y pháp, khất 

thực hóa duyên, thiền thực… 
Thiền thực là một pháp hành 

khá thú vị nên người viết muốn 
tìm hiểu và chia sẻ về tư tưởng 

pháp hành “tu trong khi ăn” 
của Đức Tổ sư. 

Tinh thần của
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang 

qua thời thiền thực
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đến với chư Phật Pháp Tăng, 
xin Tam Bảo chứng minh”1.

Sau khi đảnh lễ tri ân rồi, lúc 
này chư Tăng lại tiếp tục nương 
nhờ ân đức Tam Bảo để chứng 
minh cho phước duyên thiện sự 
cúng dường của tín chủ được 
thành tựu. Tuy ở đây hàng Tăng 
bảo đã đại diện cho 3 ngôi báu, 
đủ phước đức và khả năng để thọ 
nhận và chứng minh cho thiện 
duyên của bá tánh, nhưng vẫn 
nương nhờ ân đức Tam Bảo là 
sự thể hiện lòng tôn kính đối với 
Tam Bảo, bởi có Đức Thế Tôn và 
giáo pháp thì Tăng bảo mới hiện 
diện. Như thế mới trọn với nghĩa 
“Sứ giả Như Lai” và tín chủ mới 
trọn phước duyên cúng dường 
Tam Bảo:

“Tín chủ cúng dường Phật   
 Pháp Tăng 
Chứng minh công đức 

nhờ Tam bảo
Chú tâm nguyện độ thiện

duyên này
Tín chủ đời đời thêm 

phước báu…”2

Đồng thời bên cạnh việc tri ân 
đến Tam Bảo, hàng xuất gia cũng 
cần phải nhắc nhở chính mình về ân 
đức của chúng sanh chung hay ân 
đức mà tín chủ đã dâng cúng thực 
phẩm, phương tiện sống để giúp ta 
nuôi thân hành đạo và hoàn thành 
bổn nguyện trên lộ trình tu tập. Từ 
đó mới có thể nhận lấy trách nhiệm 
tế độ chúng sanh làm nghề nghiệp3 
được. Cho nên, trước khi thọ thực, 
Đức Tổ sư đã dạy chư Tăng cần phải 
niệm tưởng:

“Bát cơm tín chủ biết bao công
Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng
Thỏa miệng thích tình tham

quấy bỏ
Nuôi thân hành đạo 

thuốc lành dùng

Toan vun chánh pháp cho      
 thành tựu
Nguyện dứt ác duyên thoáng   
 sạch không
Nguyện các việc lành làm tất cả
Nguyện xin độ tận chúng   
 sanh chung”4.
Điều quán tưởng này cũng 

chính là cách diễn đạt khác của 
“Tam đề Ngũ quán” mà chư Tăng 
thuộc truyền thống Bắc truyền 
thường sử dụng để nhiếp phục tâm 
trước khi thọ dụng thực phẩm của 
bá tánh dâng cúng. Cho nên, chỉ 
có khắc ghi ân đức, tri ân đối với 
chúng sanh như vậy mới có thể làm 
tròn sứ mệnh của vị sứ giả Như Lai.  

TINH THẦN ĐỘ SANH
Thiền thực, một bữa ngọ trưa 
nhưng lại chứa đựng biết bao 
nội hàm trong ấy. Bữa ăn mà nói 
đang thực hành con đường hoằng 
pháp độ sanh, nghe có vẻ nghịch 
lý nhưng kỳ thực trong thời thiền 
thực lại chứa đựng tinh thần này. 

Chính trong thời thiền thực, 
chúng ta có thể nhận ra từ lời kinh 
cho đến thân hành đều là những 
hình ảnh sống động cho tinh thần 
đem đạo vào đời. Qua lời kinh mọi 
người có thể nương vào đó để thấy 
được ánh sáng đường đi mà chư 
Phật chư Tổ đã chỉ dạy truyền trao. 
Đồng thời trong lời dạy của Đức Tổ 
sư còn thể hiện rất rõ, nay tín chủ 
phát tâm cúng dường Tam Bảo là 
gieo nhân Chánh giác để sau này 
chứng quả Bồ-đề:

“Tín chủ cúng dường 
 Phật Pháp Tăng
Chứng minh công đức 
 nhờ Tam bảo
 Chú tâm nguyện độ 

thiện duyên này
 Tín chủ đời đời thêm 
 phước báu. 

 Sở cầu, sở ý đều thành tựu
Tín nhớ, hạnh y, nguyện trở về
 Nay mới gieo nhơn, 

nhơn Chánh giác
 Sau này chứng quả, quả Bồ-đề”5.
Nhơn Chánh giác mà tín chủ 

gieo càng được thể hiện rõ hơn 
khi chư Tăng thực hiện bổn phận 
thuyết giảng kinh pháp, nhằm giúp 
cho mọi người có được nhận thức 
chân chánh, tránh mê tín dị đoan 
và thấy được giá trị của việc cúng 
dường Tam Bảo cùng hộ trì Tăng 
bảo. Với trách nhiệm “Sứ giả Như 
Lai”, chư Tăng đã trao cho thế nhân 
phương pháp đạt được hạnh phúc, 
cũng như con đường đi đến quả vị 
Chánh đẳng Chánh giác, vậy nên 
Đức Tổ sư đã dạy:

“Khất Sĩ cảm hóa kẻ ác, dạy 
dỗ người thiện, để dấu hoa sen 
không ô nhiễm vào nơi trí óc tâm 
người, vạch hàng chữ đạo nơi cửa 
ngõ đường đi, khoe sự tốt đẹp 
của giới hạnh, nhắc nhở sự yên úy 
đến cho người”6.

Pháp hành này biểu hiện được 
phần nào sự tri ân đối với chúng 
sanh, có thể cảm hóa và giúp cho 
tâm trí mọi người luôn là đóa sen 
vô nhiễm để cùng tiến hóa trên 
đạo lộ tâm linh. Không chỉ dừng 
lại ở việc thuyết giảng truyền 
trao giáo pháp, chư Tăng còn thể 
hiện tinh thần cao thượng của 
Bồ-tát là mong muốn cho tất cả 
nhân sanh đều được sửa đổi lỗi 
lầm, và nguyện nhận lấy những 
nghiệp khó khăn để tín chủ đạt 
đến cái phước thanh tịnh. Vì 
thế, trong bài kinh cúng dường, 
trước khi chư Tăng thọ dụng thực 
phẩm có dạy:

“Đây thể lòng từ Phật 
Pháp Tăng

Vì tâm thành kính biết ăn năn
Đem cho tín chủ phước thanh tịnh
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Xin lấy cho mình nghiệp 
 khó khăn”7.
Tinh thần này thể hiện cái tâm 

từ bi thương lấy muôn loài, mong 
cho tất cả đều được an vui tịnh lạc, 
thoát khỏi bến mê, lìa cảnh khổ đau. 
Và sẵn sàng nhận lấy những cái khó 
khăn, khổ đau về phần mình. Tinh 
thần này có khác chi hình ảnh đức 
Địa Tạng Vương Bồ-tát hoằng pháp 
lợi sinh và phát nguyện rộng độ tất 
cả chúng sanh: “Ðịa ngục vị không, 
thệ bất thành Phật, Chúng sanh độ 
tận, phương chứng Bồ-đề”8; nghĩa 
là địa ngục chưa trống không, thời 
Ngài nguyện chưa thành Phật; khi 
nào độ hết chúng sanh rồi, lúc 
đó Ngài mới chứng đạo Bồ-đề. 
Tuy hàng xuất gia ngày nay chưa 
thể làm được như ngài Địa Tạng, 
nhưng lời nguyện ấy sẽ nhắc nhở 
hàng Tăng sĩ phải có trách nhiệm 
rộng độ thế nhân, để tất cả chúng 
sanh dù hữu tình hay vô tình trong 
khắp pháp giới đều đạt đến quả vị 
Chánh giác:

“Chú tâm nguyện độ, 
 cả thảy chúng sanh,
Kẻ thác siêu thăng, 
 người còn thơ thới,
Biển ái yên lặng, 
 sông mê trong sạch,
Pháp giới chúng sanh, 
 đồng tròn quả trí.

Nguyện khắp tín thí, 
ruộng phước thêm gieo,

Có tình, không tình đều thành
 Phật đạo”9.
Dù chỉ là một thời thiền thực, 

nhưng vẫn hàm chứa tinh thần độ 
sanh bao la rộng lớn là vậy. Đây 
chính là tinh thần vì lợi ích cho chư 
thiên và loài người mà bậc Chánh 
Biến Tri đã truyền trao, hàng Thích 
tử đã giữ gìn và phát triển. 

TINH THẦN TU TẬP
Như vừa trình bày về dòng tư tưởng 
hiện hữu trong một thời thiền thực, 
giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp về 
pháp hành thông qua bữa ngọ trai 
như thế nào mà gọi là thiền thực. 

Đầu tiên để thể nghiệm hương 
vị tịnh lạc trong bữa thiền thực của 
nếp sống Tăng đoàn, hành giả cần 
phải nhắc nhở tâm mình hành trì 
con đường để đạt đến mục đích 
sống chung tu học, hay nói cách 
khác Tăng chúng cần phải phát 
triển yếu tố chánh niệm tỉnh giác 
cao độ trong khi thọ thực cùng với 
đại chúng. Điều này đóng vai trò 
khá quan trọng trong việc ăn hòa 
chúng, bởi chỉ cần lơ đễnh một 
chút, hành giả sẽ không thể ăn một 
lượt cùng với đại chúng mà phải 
chờ mọi người múc muỗng tiếp 
theo. Đức Tổ sư đã chỉ dạy khuyến 

khích Tăng chúng hành trì trong khi 
ăn: “Trong khi ăn chớ nói chuyện, 
chớ ngó liếc, ăn chung Giáo hội 
phải một lượt hòa chúng”10. Hay 
như một đoạn khác Ngài chỉ dạy rất 
rõ về cách ăn hòa chúng: “Chẳng 
nên ăn mau hoặc chậm quá, chẳng 
nên thấy đồ ăn chưa đến mà sanh 
lòng phiền muộn, chẳng nên tham 
nhiều quá, chẳng đặng ăn chênh 
mếch chúng Tăng, chẳng đặng cố 
ý lựa ăn đồ mỹ vị, chẳng đặng khua 
chén bát lớn tiếng”11. 

Từ việc hòa chúng, ăn chẳng 
đặng chênh mếch so với chúng 
Tăng, cho đến việc ăn chẳng đặng 
mau chậm… đã nhắc nhở hành giả 
phải ý thức để làm chủ thân khẩu 
ý, tỉnh thức để làm chủ đôi tay, 
biết khi nào nên múc thực phẩm, 
khi nào đưa thức ăn vào miệng,… 
cùng một lượt với chúng Tăng. Đó 
chính là thiền thực.

Chính tinh thần tỉnh giác đã 
giúp cho hành giả nhận diện bữa 
ăn một cách rõ ràng hơn. Như thế 
thì yếu tố niệm đã hiện diện trong 
thời ngọ trai. Niệm ở đây chính là 
chánh niệm trong khi ăn. “Chẳng 
nên ăn mau hoặc chậm quá, chẳng 
nên thấy đồ ăn chưa đến mà sanh 
lòng phiền muộn, chẳng nên tham 
nhiều quá,…. chẳng đặng cố ý lựa 
ăn đồ mỹ vị, chẳng đặng khua chén 
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bát lớn tiếng”, chúng ta mới có thể 
làm chủ và thấy rõ được tiến trình 
ăn diễn ra như thế nào, mới nhận 
diện rõ được hương vị thực phẩm 
ngon dở ra sao? Nhưng khi nhận 
diện ngon dở rồi, đừng vì hương vị 
miếng ăn mà sanh tâm tham đắm 
hay phân biệt lựa chọn thực phẩm 
để dùng: “chẳng đặng cố ý lựa ăn 
đồ mỹ vị” hay “Ăn chẳng chấp mùi 
vị, chẳng đặng hiềm trách đồ ăn 
ngon dở”12. Có như vậy hành giả 
mới đoạn trừ được tâm tham – một 
trong những chướng ngại trên lộ 
trình tu tập giải thoát. 

Ăn chẳng chấp vị không có 
nghĩa là ăn mà chẳng biết hương 
vị của chúng như thế nào, ngược 
lại, cần phải nhận rõ nhưng không 
tham đắm bám víu chúng. Cho 
nên, Ngài dạy ăn được xem như là 
phương thuốc để chữa lành bệnh 
hay giúp cho tấm thân có đủ khả 
năng sinh tồn để mà lo cho sự 
nghiệp muôn năm của người Khất 
Sĩ13. Điều này được Ngài nhắc nhở 
qua bài Thọ bát trước khi thọ thực:

“Bát cơm ai sắm cực lòng/ Ta 
ăn phải nhớ tầm công ơn người/ Vì 
nguồn sống phải mượn hơi/ Cũng 
như chén thuốc chữa nơi bịnh tình/ 
Ráng tu trước độ thân mình/ Sau lo 
độ tận chúng sanh mê lầm…”14

Chính từ việc ăn như thuốc lành 
để chữa bệnh cùng những điều đã 
trình bày ở trên đã giúp cho hành 
giả ăn một cách an nhiên không lo 
lắng. Như thế việc ăn đã trở thành 
phương tiện quán chiếu, nghĩa 
là với tâm tỉnh giác mà ghi nhận 
tiến trình diễn biến của việc ăn, 
tức quán chiếu trong thời thiền 
thực. Quá trình ghi nhận và thấy 
rõ hương vị thực phẩm, chính là 
lộ trình của Tứ niệm xứ. Bởi khi ghi 
nhận rõ ràng hương vị nghĩa là 
hành giả đang quán chiếu sự thọ 

nhận của mình với tâm trạng vui 
thích hay không thích hương vị ấy 
là quán thọ, nhìn lại tâm của mình 
có phản ứng như thế nào, chẳng 
hạn như tham đắm hay bực tức 
hương vị đó, chính là quán tâm; 
đồng thời khi lục căn tiếp xúc với 
thực phẩm (lục trần) thì tâm ta như 
thế nào, các cấu uế phiền não đang 
vận hành hay các tâm thái vô tham 
vô sân vô si đang được phát triển 
là quán pháp; và việc ngồi ăn hòa 
chúng chậm rãi như thế có làm cho 
thân nhứt nhói khó chịu để não 
phiền khởi sanh hay nhìn nhận để 
chuyển hóa sự đau nhứt, đây chính 
là quán thân….

Bên cạnh sự quán chiếu ấy, việc 
ăn không được khua động chén 
bát cũng đòi hỏi người hành trì 
cần phải có tinh thần tỉnh giác cao 
độ. Nếu thất niệm hay không làm 
chủ được đôi tay cùng với lực cầm 
muỗng múc ra sao thì sự va chạm 
giữa chiếc muỗng với cái bát sẽ rất 
dễ dàng xuất hiện. Cho nên, trong 
khi đang nhai thức ăn thì không 
nên múc muỗng khác15 để tránh 
thất niệm và giúp người hành trì 
dễ dàng quán chiếu về tiến trình ăn 
của mình hơn.

Tinh thần chánh niệm tỉnh giác 
và thực hành một cách tinh tấn như 
vậy, chính là những yếu tố căn bản 
của việc hành thiền. Cho nên, chỉ 
trong một bữa ăn cơm thôi, nhưng 
hiện hữu đủ tất cả những tinh yếu 
như thế, sao lại chẳng phải là thiền 
trong khi ăn kia chứ. Vì thế, hai chữ 
thiền thực có mặt cũng chính từ 
đó. Và hơn thế nữa, chúng ta có thể 
nhận thấy rõ tinh thần tu tập cùng 
tư tưởng lợi sanh của Đức Tổ sư lớn 
như thế nào, dù chỉ là ăn cơm đi 
nữa cũng là phương tiện độ sanh 
cùng phương pháp thực tập nhằm 
đạt đến mục đích đoạn trừ mọi cấu 

uế để tiến vào thành trì Niết-bàn, 
và cũng thể hiện tinh thần tu trong 
mọi thân hành chứ không nhất 
định là tụng kinh ngồi thiền mới 
gọi là tu. Đây chính là điều người 
viết muốn chia sẻ đến với mọi 
người trong bài viết này. 
--------------------------------------------
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Suy nghĩ về
pháp khất thực

�� GIÁC ĐĂNG THỌ

Đức Phật đã từng 
dạy chúng ta: 
được thân người 
là khó, làm người 
được biết đến 

Tam bảo là khó, khó hơn nữa là 
được xuất gia, sống và thực hành 
theo lời dạy của chư Phật. Thật 
may mắn khi chúng ta có thắng 
duyên được dự vào hàng đệ tử 
xuất gia của Phật, những người 
vì lòng tin Tam bảo đã từ bỏ đời 
sống gia đình đầy đủ vật chất mà 

sống cuộc sống không gia đình 
với tinh thần thiểu dục tri túc. 
Cuộc đời xuất gia mênh mông 
như hư không, sống đơn giản với 
tam y nhất bát, thảnh thơi chẳng 
vướng bận. Cũng vì cái đơn giản 
thanh bần như thế mà chúng ta 
dần dần thanh lọc được những 
phiền não nhiễm ô; hàng ngày 
mỗi buổi sớm đi khất thực, vân 
du khắp nơi vừa học vừa tu. Nên 
người xưa có câu:

“Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du
Kỳ vi sinh tử sự
Giáo hóa độ xuân thu”.
Dịch thoát là:
“Một bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua”.
Cố Ni trưởng Huỳnh Liên cũng 

có một bài kệ bốn câu ngợi ca đời 
sống của người Khất Sĩ như sau:

“Trì bình khất thực 
hạnh thanh bần
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Lều vắng tàng cây tạm trú chân
Giải thoát cảnh đời xa vật chất
Giản đơn nếp sống nhẹ tinh thần”.
Hình ảnh đó thật đẹp biết bao. 

Nhưng thật đáng tiếc, trong điều 
kiện nếp sống tu học của người tu 
sĩ Phật giáo được đáp ứng đầy đủ 
như ngày nay, việc khất thực dần 
dần bị quên lãng, hình ảnh một 
nhà sư ôm bát trì bình khất thực 
mỗi buổi sớm dần dần bị phai mờ, 
chỉ còn được trông thấy ở một vài 
nơi mà thôi.

Đối với một vị Khất Sĩ, đi khất 
thực là việc không kém phần quan 
trọng trong việc hành trì Pháp 
Phật. Bởi vì Khất Sĩ là người học 
trò khó đi xin ăn để tu học, nhưng 
cái xin ở đây mang ý nghĩa rất cao 
thượng chứ không phải là sự đi xin 
bình thường như chúng ta từng 
thấy những người nghèo khổ đi xin 
ăn. Cái xin ở đây là sự xin của những 
con người có chí xuất trần, muốn 
tìm cầu chân lý giác ngộ cho muôn 
loài. Trong sách Phật Học Danh Số 
có định nghĩa danh từ Khất thực 
mang hai ý nghĩa:

Thứ nhất: Thượng cầu Phật đạo. 
Nghĩa là trên cầu xin giáo Pháp của 
chư Phật để nuôi dưỡng Giới thân 
Huệ mạng của mình cho ngày càng 
lớn mạnh. 

Thứ hai: Hạ hóa chúng sanh. 
Bên dưới đi xin thức ăn để nuôi 
sống thân tứ đại giả tạm, dùng 
những thức ăn đó như vị thuốc 
chữa lành thân bệnh, nhờ đó được 
mạnh khỏe để có sức lực tu học rồi 
đem những giáo lý vi diệu ấy dạy lại 
cho chúng sanh, giúp chúng sanh 
cũng được thoát khỏi sự mê lầm.

Pháp Khất thực mang ý nghĩa 
cao thượng như thế. Khi Đức Phật 
còn trụ thế, mỗi ngày Ngài đều đi 
trì bình khất thực trên khắp các nẻo 
đường. Khi thì đi một mình, lúc thì 

với chúng Tăng. Im lặng đứng trước 
cửa từng nhà, không thốt ra một lời 
nào. Cho đến năm tám mươi tuổi, 
mặc dầu đau ốm bất thường nhưng 
Ngài vẫn đi trì bình khất thực trong 
thành Vesali. Và Ngài còn khuyến 
khích chư Tăng mỗi ngày phải 
nên đi khất thực để nuôi thân và 
tập hạnh tinh cần tinh tấn. Đức 
Phật cho rằng pháp Khất thực là 
truyền thống của ba đời chư Phật. 
Thể hiện qua ý pháp, khi Đức Phật 
cùng Tăng đoàn trở về Ca-tỳ-la-vệ 
để thăm hoàng gia, Ngài cùng chư 
đệ tử lần lượt đi theo đường phố để 
khất thực. Khi thấy hình ảnh như 
thế, vua Tịnh Phạn lấy làm bàng 
hoàng khó chịu và nói: “Này Thái tử 
con, sao con nỡ làm tổn thương thể 
thống của hoàng tộc như vậy?” Thế 
Tôn trả lời: “Thưa Đại vương! Như 
Lai không hề làm nhục đại vương! 
Như Lai chỉ hành động đúng theo 
truyền thống của dòng dõi Như Lai, 
hàng nghìn vị Phật trong quá khứ 
vẫn đi trì bình Khất thực”.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang 
cũng có viết trong quyển Chơn Lý 
“Khất Sĩ”, đề cao giá trị của việc đi 
Khất thực rằng: “Giáo lý ăn xin là 
sự chan hòa cho nhau, tức là công 
lý võ trụ, là Pháp bảo, hay chơn lý, 
triết lý nhiệm mầu.” Ngài còn dạy 
thêm: “Có đi xin mới có từ bi hỷ 
xả, trí huệ thông minh, cõi lòng 
mát dịu, rộng mở bao la, lặng yên 
sạch sẽ”. Theo sự hiểu biết còn giới 
hạn, người viết nghĩ rằng Đức Tổ sư 
muốn nhắn gửi đến những người 
con Khất Sĩ rằng sự đi xin ấy không 
có sự phân biệt giữa người giàu kẻ 
nghèo, người đẹp kẻ xấu, ai cho gì 
nhận nấy không đòi hỏi. Và có đi 
xin ở khắp nơi, người Khất Sĩ sẽ học 
hỏi được nhiều điều hay lẽ phải từ 
trường học vũ trụ Ta-bà rộng lớn, 
từ vạn vật muôn loài để mở mang 

trí huệ và tu sửa thân tâm cho 
ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng 
ta thấy lối sống ấy thật là cao đẹp, 
công bình, giản dị nhưng rất đáng 
để cho người đời kính ngưỡng học 
hỏi theo.

Cũng trong Chơn Lý “Khất Sĩ”, 
Đức Tổ sư có dạy: “Giáo lý ăn xin 
để dứt bỏ cái ta độc ác khổ não mà 
sống theo lẽ vô thường, tiến hóa 
như vầy: Ta sống giúp cho tất cả và 
tất cả sống giúp cho Ta…”. Rõ ràng, 
Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy 
chúng ta con đường đi chân chánh:

“Pháp khất thực dạy người bố thí
Cùng dạy mình chơn lý 
 không tham”.
Và:
“Cấy cày trồng tỉa đua bơi
Ấy là phận sự của người cư gia
Bậc giải thoát lìa xa nghề nghiệp
Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh
Hạnh tu Khất Sĩ lữ hành
Mỗi ngày khất thực trì bình 
 giáo khuyên
 Mượn pháp ấy làm duyên tế độ
Cho thế trần được chỗ gieo nhân
Tập lòng bố thí ra ơn
Lòng tham dứt bỏ đạo chơn 
  hầu gần”.
Chúng ta đã bỏ hết của cải vật 

chất, danh vọng ở đời để mà sống 
một cuộc đời đơn giản thanh bần. 
Đi khất thực xin thức ăn vừa đầy 
bát là trở về, không có vật gì quí giá 
để cất giữ bảo vệ, như thế lần lần 
sẽ dẹp trừ được lòng tham lam mà 
từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã 
huân tập.

Người xuất gia đi khất thực nuôi 
thân, tránh làm những công việc sĩ 
nông công thương như người đời, 
là để rảnh thời gian mà tham thiền 
tu học, chứ phải tất bật làm lụng 
suốt ngày vì miếng cơm manh áo 
như người cư sĩ tại gia. Cũng bởi 
tu sĩ mà chỉ lo làm lo ăn thì làm sao 



NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP

57ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ 

chúng ta còn thời gian rảnh mà 
tu học để phát triển tuệ lực nhằm 
giải thoát cho tự thân khỏi vô minh 
mê mờ, cũng như giúp chúng sanh 
được giải thoát khỏi biển trầm luân 
sanh tử.

Các bậc tiền bối đã từng trải 
qua gian nan khổ nhọc tìm ra được 
lối đi giải thoát, đã ân cần dạy bảo 
cho hàng hậu học chúng ta như 
thế, lẽ nào chúng ta lại nỡ làm ngơ 
với những lời vàng tiếng ngọc ấy 
được hay sao?

Trong bối cảnh đời sống bận 
rộn như ngày nay, không phải ai 
cũng có đủ duyên đến chùa để học 
hỏi giáo pháp và cúng dường gieo 
bòn phước báu. Hơn nữa, có một 
số người vì mặc cảm mình không 
có được nhiều tài vật để cúng 
dường cho nên họ ngại mà chẳng 
dám đến ngôi đạo tràng. Đối với 
trường hợp như vậy, việc chúng ta 
đi trì bình khất thực vào xóm làng, 
ngõ hẻm khắp nơi là một phương 
pháp giáo hóa người rất hữu hiệu. 
Đối với những người đã biết Đạo, ta 
giúp họ phát triển tâm bồ-đề thêm 
lớn mạnh. Còn với người chưa biết 
Đạo hoặc những người không có 
điều kiện đến chùa thì việc đi khất 
thực là ta đã tạo duyên cho họ gieo 
nhân lành với Tam bảo và khuyến 
khích họ bố thí cúng dường tạo 
công đức. Dầu là một ít thực phẩm 
nhỏ như một củ khoai, một viên 
kẹo… cũng đã giúp cho người cư 
sĩ gieo được hạt giống thiện lành, 
làm tiền đề để mai sau phát triển 
tín tâm của họ đối với ngôi Tam 
bảo. Việc người cư sĩ tại gia tập lòng 
bố thí ra ơn cúng dường thực phẩm 
cho chư Tăng, giúp hộ trì Tam bảo 
thể hiện sự tiến hóa dần dần trong 
tâm thức của họ. Từ sự bỏn xẻn 
tham lam, giờ đây họ biết mở rộng 
tấm lòng biết học hạnh bố thí cúng 

dường cung kính đối với ba ngôi 
quí báu Phật Pháp Tăng, với mọi 
người xung quanh thì họ biết yêu 
thương sẵn sàng chia sẻ với đồng 
loại khi gặp cơn hiểm nghèo hoạn 
nạn. Đấy là sự tu tập tâm từ quảng 
đại vô biên, xả bỏ lòng tham vị kỷ 
mà hướng đến mọi người với tấm 
lòng thương yêu như tình yêu bao 
la vĩ đại của chư Phật, Bồ-tát.

Với sự nhận thức còn giới hạn, 
người viết thấy được một phần nào 
đó về ý nghĩa của pháp Khất thực, 
có thể còn nhiều hơn nữa nhưng 

thiết nghĩ với bấy nhiêu nghĩa trên 
thôi cũng đã quá rõ ràng để nhận 
ra giá trị siêu việt của việc Khất 
thực, một công việc mà ba đời 
chư Phật đã xiển dương ca ngợi và 
truyền trao lại cho chúng ta.

Bên cạnh mặt tích cực đó, hiện 
nay xuất hiện một bộ phận những 
người giả dạng tu sĩ Phật giáo, lợi 
dụng pháp Khất thực và lòng tín 
ngưỡng của người Phật tử để làm 
những việc sái quấy, làm mất đi nét 
đẹp truyền thống trong đạo Phật. 
Họ lợi dụng để mà đi xin tiền, đây 
là một điều cấm trong giới luật 

nhà Phật. Người Khất Sĩ đi bát chỉ 
nhận thực phẩm chay tịnh mà 
thôi, ngoài ra không nhận tiền bạc, 
vật quý hay gạo thóc… Chính vì 
những con người mạo danh ấy đã 
gây nên cái nhìn không mấy thiện 
cảm về các nhà sư đi khất thực, 
những người chưa hiểu Đạo đã vội 
vàng kết luận cho rằng đó là việc 
làm của những người biếng nhác, 
trong khi còn đủ sức khỏe mà lại đi 
xin chứ không chịu làm lụng để có 
cái ăn. Thật là cái nhìn lầm lạc, ấy 
là một loại tà kiến của con mắt thế 

gian. Chúng ta là những người tu 
sĩ với trách nhiệm hướng dẫn cho 
mọi người thì cần phải giải thích, 
hành động để cho họ hiểu và thấy 
đúng về ý nghĩa cao siêu của đời 
sống xuất gia, của pháp Khất thực. 
Như thế là giúp cho họ không bị rơi 
vào tà kiến, phỉ báng ngôi Tam bảo 
mà phải bị đọa lạc trong ba đường 
khổ của sự luân hồi.

Đức Phật ví người tu chân chính 
như những ruộng phước vô lượng 
để dành cho chúng sanh gieo vào 
những hạt giống phước đức. Vậy 
thì phương pháp đi khất thực cũng 
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chính là cách ta giúp cho chúng 
sanh gieo trồng thiện căn phước 
đức, giúp họ từ việc bố thí cúng 
dường nhỏ dần dần phát tâm bố 
thí quảng đại như các vị Bồ-tát, mà 
trong tinh thần Phật giáo phát triển 
gọi là Bố thí Ba-la-mật. 

Tóm lại, chúng ta đừng vì một số 
nhỏ những người đi khất thực giả mà 
bỏ quên đi pháp Khất thực truyền 
thống của ba đời chư Phật, chư Tổ đã 
truyền trao lại. Chúng ta phải tiếp tục 
duy trì truyền thống tốt đẹp ấy, nhưng 
cũng đừng quên chỉ bảo cho hàng cư 
sĩ tại gia thế nào là cách để bát cúng 
dường hợp pháp đúng giới luật. Nếu 
chúng ta thực hành hạnh trì bình khất 
thực một cách như pháp như luật thì 
có gì phải sợ bọn giả danh kia nữa, 
cũng như người xưa có nói: “Vàng 
thật thì không sợ lửa”. Trên một thân 
cây bồ-đề đại thọ sẽ có không ít các 
loại cây chùm gửi hoặc dây leo đeo 
bám, chúng ta đừng vì các loại cây 
ấy mà phải đốn bỏ đi cây bồ-đề. 
Chúng ta chỉ cần vun tưới cho cội 
bồ-đề phát triển hơn, và chặt bỏ 
đi những loại dây leo ấy thì kết quả 
sẽ tốt đẹp hơn, cội bồ-đề sẽ thêm 
vững vàng và tỏa bóng mát rộng 
hơn để che chở cho muôn loài vạn 
vật. Tương tự như vậy, chánh pháp 
là vị thuốc giúp chúng sanh dứt trừ 
khổ bệnh, chúng ta là những người 
tu theo Phật thì cần phải có lòng 
từ bi thương xót muôn loài, vì thế 
chúng ta phải duy trì chánh pháp 
ấy và truyền bá rộng hơn nữa đến 
với mọi người, không được để cho 
chánh pháp bị lu mờ. Chánh pháp 
còn tồn tại thì muôn loại mới có 
được niềm an vui, những đệ tử Phật 
phải có trách nhiệm phải giữ gìn và 
phát huy, có như thế mới đền đáp 
được công ơn sâu dày của Phật của 
Tổ, mới xứng đáng là một người tu 
sĩ chân chính.

Sự xin ăn 
cao thượng

�� LIÊN ANH

Vẫn biết rằng trong 
đời sống hằng 
ngày của chúng ta, 
ai cũng mưu cầu 
sự sống. Nhưng sự 

mưu cầu để sống như thế nào 
và sự xin ăn ra sao cho đúng lý, 
đúng lẽ thì lại ít người biết đến. 
Và trong số ấy, cao thượng hơn 
hết là lẽ xin ăn tu học đối với bậc 
xuất gia Khất Sĩ. Điều này khi 
đọc bài Chơn Lý Khất Sĩ của Đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang, chúng 
ta sẽ có nhiều sáng tỏ. 

Thứ nhất, Tổ sư trình bày lẽ 
xin của chúng sanh. Lẽ xin của 
chúng sanh là xin nơi vật chất 
(vạn vật) để nuôi thân. Hoặc xin 
bằng thân, bằng cách trực tiếp 
là sự lao động cực nhọc, như kìa 
bác nông phu dầm mưa dãi nắng 
bất kể gió sương, chẳng màng 
nguy hiểm vật lộn với thiên nhiên 
để cày cuốc xới đất trồng trọt 
(xin đất), lại nhờ nơi độ ẩm ướt 
(xin nước), ánh sáng (xin lửa), sự 
thông thoáng (xin gió) mới có ra 
bát gạo, rau đậu…. để dùng, hoặc 
làm thuê cho kẻ khác (công nhân) 
đều thể hiện sự xin ăn bằng thân 
cả thảy. Và, bởi lẽ xin bằng thân là 
cái sống thấp hèn chỉ biết tìm vật 
chất để nuôi thân nên cái xin này 
là tội vay ác quấy, tội lỗi và cuối 
cùng đều là:

“Đem thân làm kẻ tội đày

Cho bao vật chất 
nó cai trị mình”.

(Trích kệ “Thân”)
Hoặc xin bằng trí, bằng cách 

gián tiếp (chủ yếu vận dụng trí 
óc) là dùng sự hiểu biết, vận 
dụng trí năng (năng lực của trí) 
có khi dẫn đến việc gian xảo 
để thủ lợi riêng tư (như những 
thương nhân bất chính), hoặc 
dùng tài năng để đắc trí phương 
tiện khoa học, ít dùng đến sức 
người nhưng vẫn đạt năng suất 
cùng chất lượng cao (như những 
nhà kỹ sư, bác học chế tạo ra 
đạn, bom, hạt nhân nguyên tử, 
hóa chất…). Nhưng cho dầu xin 
bằng thân hoặc bằng trí cũng 
đều rộn nhọc, không công theo 
lẽ vô thường không thực có, vì 
cuối cùng cũng chỉ là:

“Dã tràng se cát biển Đông
Vô tình lượn sóng 

cướp công nhọc nhằn”.
(Trích kệ “ Thân”) 

Tiếp theo, Tổ sư trình bày lẽ 
xin cao thượng của những bậc 
xuất gia Khất Sĩ là xin bằng tâm. 
Nếu như người Khất Sĩ không 
xin bằng tâm, không định được 
tâm trong việc xin ăn để tu học 
thì hóa ra chỉ là một kẻ khất cái 
mà thôi. Vì lẽ xin ăn mà chẳng 
cầu xin hay nài nỉ, nhiều ít 
không màng đến, cũng bởi vật 
chất là miếng ăn chỉ dùng làm 
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phương tiện nuôi thân tạm 
thời (bởi thân đói tức thân 
đau) qua ngày đoạn tháng, 
như mượn dùng chiếc bè 
lau qua bên kia bờ sông mê 
biển khổ. Và người Khất Sĩ 
có còn biết xét đến lẽ công 
bình đẳng, biết xin trực tiếp 
tuy có vẻ xấu xa nhưng mà 
trong sạch, tuy cũng tội vay 
nhưng được an lòng vì có 
mục đích tu học, và bởi tự 
lòng người hảo tâm bố thí 
chớ không tự lấy hay ép 
buộc. Vả lại, bậc xuất gia 
Khất Sĩ chỉ xin ăn chủ yếu 
là rau trái lạm xạm “…bậc 
Khất Sĩ xin nơi hoặc người 
giàu, người từ thiện, xin 
chén cơm dư, thừa thãi của 
kẻ tối tăm, cái xin tốt đẹp 
nơi người cho, xin để kết 
duyên bạn đạo, xin để giáo 
đạo cảm hóa, nhắc nhở tâm 
người”. Và điều khó nữa là 
bậc Khất Sĩ dẫu có lục căn 
thanh tịnh, lành lặn tứ chi 
mà vẫn đủ can đảm (diệt 
lòng tự trọng để xin ăn bữa 
đói, bữa no như vị tướng 
xông pha vào dinh giặc 
nghịch) để tự chiến thắng 

bản ngã là cái Ta phàm phu 
của lòng mình. Do không 
bận bịu về miếng ăn vật 
thực nên bậc Khất Sĩ xin 
bữa nào dùng bữa đó, tuyệt 
đối không để dành muỗng 
cơm, trái chuối chi cho 
ngày hôm sau cả. Bậc xuất 
gia Khất Sĩ “đi xin ăn tạm, để 
nuôi thân sống qua ngày 
mà lo việc muôn năm” 1như 
lời Tổ sư đã nói. Vì phải thực 
hành đúng đắn theo đường 
lối Phật, Tổ nên mới gọi là 
bậc xuất gia có sự xin ăn vô 
cùng cao thượng là vậy.

Tóm lại, danh từ Khất Sĩ 
được dùng cho tất cả vạn 
loại chúng sanh nhưng ở 
loài người lại được phân 
chia ra các hạng bậc khác 
nhau. Bởi lẽ, có kẻ xin bằng 
thân, kẻ xin bằng trí và duy 
chỉ có bậc xuất gia Khất Sĩ 
giải thoát mới thể hiện được 
việc xin bằng tâm đúng theo 
chơn lý lẽ thật mà thôi. 
-------------------------------------
1. Tổ sư Minh Đăng Quang, 
Chơn Lý (tập I), “Trên Mặt 
Nước”, Hà Nội, NXB Tôn Giáo, 
2009, tr. 485.

Đời Khất Sĩ hướng tìm Phật quả
Ba đời chư Phật thảy đều qua
Là con đường từ bỏ lầm mê 
Đưa phàm tục trở về Thánh đạo

Đời Khất Sĩ xin trong Chánh giáo
Nương chân truyền lẽ thật xoay vào
Nhìn thấy tướng – tánh không hư ảo
Vạn pháp như huyễn mộng, ảnh bào

Đời Khất Sĩ tâm không sợ hãi
Lấy mênh mông trăng gió làm nhà
Lấy từ bi phủ kín phong ba
Lấy trí tuệ vun bồi đạo quả

Đời Khất Sĩ du tăng giáo hóa
Khắp miền quê lên đỉnh núi sương sa
Như cánh chim bay khắp cõi ta-bà
Chuyển xe Pháp không cùng đạo cả

Đời Khất Sĩ sống viễn ly tất cả
Sở tìm cầu giữa tham dục, si mê
Nhìn thế gian vinh nhục bộn bề
Như lưới rập mồi chài lụy thế

Đời Khất Sĩ về hư không tái thế
Xuất niệm vào ngàn cõi vô vi
Hóa thân vào biển lửa tham si
Dùng Bát Nhã độ người không dừng nghỉ.

Đời Khất Sĩ nương vô chung, vô thỉ
Làm đài sen giữa cõi Phật trang nghiêm
Ngàn trăng sao, gió cát nhuận ân triêm
Mây núi hát giữa trùng khơi không đốn tiệm.

Nguyên Đán - 01.01.2014

Đời Khất Sĩ  
& hư vô
��THƯỜNG NHƯ
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Cuộc chiến trong Pháp
�� THIỀN SƯ AJAHN CHAH,  

      THƯỜNG HUYỄN (Dịch)

Chế ngự tham lam, 
chế ngự sân hận, chế 
ngự si mê... Đây là 
những đối phương. 
Trong cách thực tập 

của đạo Phật, con đường Đức 
Thế Tôn khai sáng, chúng ta phải 
luôn nhẫn nại và sử dụng vô số 
phương thức trong cuộc chiến 
với những đối phương này. 

Pháp và thế giới có mối quan 
hệ hỗ tương với nhau. Nơi đâu có 
Pháp ở đó có thế giới, nơi đâu có 
thế giới ở đó có Pháp. Nơi đâu có 
phiền não ở đó có người chế ngự 
được phiền não, có cuộc chiến diễn 
ra. Đấy được gọi là cuộc nội chiến. 
Đánh với kẻ thù bên ngoài, người ta 
sử dụng bom mìn súng đạn, họ có 
thể thắng hoặc có thể thua. Trong 
lúc thực tập giáo pháp, chúng ta 
không đấu với kẻ thù bên ngoài 
mà là chiến đấu với tâm của mình, 
kham nhẫn, chịu đựng và chống trả 
bằng mọi cách.   

Khi thực tập giáo pháp, chúng 
ta không nuôi dưỡng oán giận 
thù hằn bên trong mình. Thay vì 
bị cuốn theo bất thiện pháp trong 
phản ứng, trong suy nghĩ, chúng 
ta thoát ra ngoài sự đố kỵ, ác cảm, 
oán giận kia. Lòng căm ghét chỉ có 
thể được chế ngự bằng cách không 
nuôi dưỡng oán giận, không cho 
phép có sự oán giận. 

Những việc làm gây tổn thương 
hay có tính chất trả đũa, tuy phần 
thể hiện có khác nhưng bản chất 
không khác nhau mấy. Mọi việc đã 

xảy ra hãy để chúng đi qua không 
cần thiết trả lời, trả thù hay thù hận 
gì cả. Đó là nghiệp (kamma). Sự 
trả đũa (vera) có nghĩa là tiếp tục 
đi xa hơn và trong đầu luôn mang 
ý nghĩ “anh đã làm thế với tôi, tôi 
sẽ quay lại báo thù anh”. Oán thù 
này không bao giờ có ngày chấm 
dứt. Lúc nào cũng tìm cách trả thù 
nên hận thù không bao giờ đoạn 
dứt. Cũng giống như sợi dây xích 
này, các mắc xích liên kết rất chắc, 
hận thù không kết thúc được. Bất 
cứ ta đi nơi nào, hận thù mãi theo 
ta như thế. 

Bậc Tối Thắng Trí1 giáo huấn cho 
cuộc đời, Ngài ban rải đức từ bi đến 
hết thảy chúng sinh. Thế nhưng 
cuộc đời này không như vậy. Bậc trí 
tuệ nhìn vào thế giới này và chọn 
ra được những chân giá trị. Lúc còn 
là Thái tử, Ngài đã thực thi nhiều 

chiến thuật nhưng rồi Ngài nghiệm 
ra chúng thật sự không hữu dụng, 
chúng chịu giới hạn trong thế giới 
này, luôn bị xung đột và nhiều trở 
ngại chi phối.   

Do vậy, trong khi tu tập, những 
vị đã cắt ái ly gia cần phải học cách 
đoạn tận tâm bất thiện bằng mọi 
giá và từ bỏ mọi nguyên nhân khiến 
phát sinh tâm hận thù. Chiến thắng 
chính mình, đừng tìm mọi cách cố 
gắng chiến thắng ai khác. Chúng ta 
đánh là đánh giặc phiền não, khi tâm 
tham khởi lên liền tiêu diệt tham, khi 
tâm sân khởi lên liền tiêu diệt sân, khi 
tâm si khởi lên liền diệt si phiền não. 
Đây còn gọi là “Pháp chiến” hay “Cuộc 
chiến trong Pháp.” Cuộc chiến trong 
ta mới thật sự nhiều khó khăn, khó 
khăn nhất trong tất cả cuộc chiến. 
Xuất gia để chiêm nghiệm điều này, 
để học diệu thuật chiến thắng tham, 
sân và si. Đấy là trách nhiệm tiên 
quyết của tất cả chúng ta. 

Trận nội chiến tức chiến đấu với 
phiền não. Nhưng ít người nhận ra 
điều này, phần lớn họ tranh đấu với 
người ngoài, chuyện bên ngoài, 
thậm chí họ cũng không nhận diện 
được phiền não. Đức Thế Tôn bảo 
chúng ta bằng mọi cách phải dập 
tắt tận gốc rễ bất thiện tâm và tu 
tập thiện tâm. Đấy là chánh đạo. 
Lời dạy này giống như Ngài nhấc 
chúng ta lên và đặt chúng ta trên 
con đường. Khi đặt trên đường rồi, 
bước đi hay đứng yên một chỗ là 
chuyện của chúng ta. Bổn phận 
của Ngài dừng ở đây, Ngài chỉ cho 
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con đường đúng đắn, chẳng phải 
con đường sai trái, phần việc còn 
lại dành cho chúng ta.   

Thế mà đã ở trên đường rồi, 
chúng ta vẫn không biết gì cả, 
chẳng thấy gì cả, nên giờ chúng ta 
cần phải học. Muốn học tốt, chúng 
ta phải chuẩn bị chịu đựng sự thử 

thách cam go giống như những cô 
cậu học trò nhỏ mới bắt đầu đi học 
vậy. Việc tiếp thu kiến thức và học 
hỏi nhiều điều cần thiết để thành 
công trong sự nghiệp thật không 
phải chuyện dễ dàng. Chúng phải 
chịu khó, chịu khổ. Khi có ý nghĩ 
sai quấy hay cảm thấy chán ghét, 
nản lòng, chúng phải tự thôi thúc 
mình trước khi tốt nghiệp khoá 
học hay nhận công việc. Việc tu tập 
của một vị xuất gia cũng y như thế. 
Nếu quyết định thực tập và quán 
chiếu, chắc chắn chúng ta sẽ thấy 
được lối đi. 

Ditthimana là điều tai hại. Ditthi 
có nghĩa là quan điểm hay ý kiến. 
Mọi hình thức của ý kiến quan điểm 
đều được gọi là ditthi: thấy việc tốt 
thành xấu, việc xấu như tốt... bất cứ 
nghĩ điều gì, thấy điều gì. Thế cũng 

không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ 
cố chấp vào những quan điểm ấy, 
đó gọi là mana; khư khư giữ quan 
điểm ấy xem chúng hoàn toàn 
đúng đắn. Thế là chúng ta bị dắt 
dẫn xoay tròn theo vòng sanh tử, 
chẳng bao giờ thoát ra được chỉ vì 
chúng ta bám víu, cố chấp. Vì vậy, 

Đức Thế Tôn giục chúng ta hãy 
đoạn tuyệt ác pháp này. 

Nhiều người sống chung với 
nhau, như chúng ta đang sống đây, 
nếu quan điểm của họ không bất 
đồng nhau, họ có thể sống một cách 
hoan hỷ, an lạc. Nhưng đôi khi, chỉ có 
hai hay ba vị sống với nhau lại hết sức 
khó khăn, chỉ vì quan điểm của họ 
bất đồng. Chúng ta phải tập khiêm 
tốn, dẹp đi quan điểm của mình, 
hiểu rằng tất cả chúng ta đến đây vì 
đều tôn kính Phật Pháp Tăng2 thì cho 
dù chúng ta sống đông bao nhiêu 
vẫn an ổn tốt lành.  

Nói rằng do sống chung đông 
đảo nên bất hòa là không đúng. 
Hãy nhìn xem con cuốn chiếu có rất 
nhiều chân. Nhìn nó, ta cứ nghĩ nó 
đi đứng khó khăn lắm nhỉ! Nhưng 
không, nó đi dễ dàng, theo một 

trật tự và nhịp điệu riêng. Chúng ta 
thực tập cũng như thế. Nếu chúng 
ta được tu tập trong Tăng đoàn của 
bậc Thánh, được Đức Phật trực tiếp 
dẫn dắt, thật quá dễ dàng. Đấy là 
supatipanno – những vị thực tập 
tốt; ujupatipanno – những vị thực 
tập thẳng tắt, ñanapatipanno – 
những vị thực tập vượt qua khó 
khăn và samicipatipanno –những 
vị thực tập một cách đúng đắn. 
Bốn đặc tính này đều đang có 
mặt trong mỗi chúng ta, làm cho 
chúng ta xứng đáng là phần tử 
chân chánh trong Tăng đoàn. Dầu 
chúng ta sống cùng nhau trong hội 
chúng hàng trăm hay hàng ngàn vị 
đi nữa cũng không có vấn đề gì về 
số lượng cả, tất cả chúng ta cùng 
đang du hành trên cùng tuyến 
đường. Dù cho quan điểm có thể 
khác nhau, nếu thực tập đúng đắn, 
chúng ta không có xích mích. Cũng 
như tất cả con sông con suối tuôn 
về biển cả, một khi đến biển chúng 
hòa vào cùng một vị, một màu. 
Chúng ta cũng thế, bước vào dòng 
Pháp thì chỉ có Pháp mà thôi. Dù từ 
nhiều nơi đến đây, chúng ta vẫn hài 
hòa hợp nhất. 

Suy nghĩ khiến dẫn đến tranh 
luận và mâu thuẫn còn gọi là ditthi-
mana. Thế nên, Đức Thế Tôn nhắc 
chúng ta hãy để quan điểm qua 
một bên. Không cho phép mana cố 
chấp vào các quan điểm cũng như 
những gì liên hệ với chúng. 

Đức Thế Tôn còn dạy giá trị của 
niệm (sati)3 Mọi lúc chúng ta đứng, 
đi, ngồi hay nằm, bất cứ ở đâu, hãy 
làm cho năng lượng chánh niệm 
luôn có mặt. Khi niệm có mặt, 
chúng ta nhận diện chính mình, 
những tâm và tâm sở đang có mặt. 
Chúng ta nhận diện rõ “thân trong 
thân, tâm trong tâm”. Nếu niệm 
không có mặt, chúng ta không 
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nhận biết được gì cả, cũng không 
biết việc gì đang diễn ra. 

Vì vậy, niệm rất quan trọng. Lúc 
nào cũng vậy, lắng nghe lời Đức 
Thế Tôn dạy trong chánh niệm. 
Mắt thấy sắc là pháp, tai nghe âm 
thanh là pháp, mũi ngửi hương 
là pháp, lưỡi nếm vị là pháp, thân 
xúc chạm là pháp, ý tưởng khởi 
lên trong tâm là pháp, tất cả đều là 
Pháp vậy. Người thường giữ chánh 
niệm luôn được nghe Đức Thế Tôn 
đang thuyết pháp. Pháp luôn hiện 
hữu. Tại sao? Vì có niệm, vì chúng ta 
đang tỉnh thức. 

Sati là niệm, sampajañña là tỉnh 
giác. Tỉnh giác này chính là Phật. 
Khi có niệm – tỉnh giác, nhận thức 
đúng đắn có mặt ngay, chúng ta 
nhận biết việc gì đang diễn ra. Khi 
mắt thấy sắc: đẹp hay không đẹp? 
Khi tai nghe âm thanh: hay hoặc 
không hay? Nó có hại gì không? 
Đúng hay sai? Những việc khác 
cũng thế. Nghe trong nhận thức 
tỉnh giác, chúng ta nghe pháp 
trong mọi thời. 

Hãy tỉnh giác như thế ngay lúc 
này đây, chúng ta đang học trong 
Pháp trung đạo. Dẫu đi tới, đi lui, 
chúng ta đều đối diện với Pháp. 
Nếu chánh niệm tỉnh giác đang có 
mặt, tức thì xung quanh chúng ta 
đều là giáo pháp cả. Thấy con vật 
đang chạy trong rừng, chúng ta có 
thể quay lại quán chiếu, thấy rằng 
động vật cũng không khác chúng 
ta. Chúng đang trốn chạy sự bất an, 
tìm kiếm sự bình an, cũng giống 
chúng ta vậy. Hễ không thích thì 
chúng tránh đi. Chúng giống con 
người, rất sợ chết. Nếu quán chiếu 
điều này chúng ta thấy rằng tất cả 
chúng sinh trong thế giới này, kể 
cả con người, đều giống nhau về 
mặt bản năng cả. Quan điểm này 
còn gọi là “bhavana”4 thấy đúng với 
chân lý, vạn vật đồng hành trong 

quy luật sinh, già, bệnh và chết. 
Động vật cũng giống con người, 
con người chính là động vật. Nếu 
nhận thức bản chất thật của vạn 
vật như thế, tâm chúng ta sẽ không 
còn tham luyến gì nữa cả. 

Thế nên, chúng ta hãy tập 
chánh niệm trong mọi lúc. Chúng 
ta sẽ nhận biết được mọi trạng 
thái của tâm nếu chánh niệm có 
mặt. Chúng ta đang suy nghĩ hay 
đang có cảm giác gì, đều cần phải 
nhận biết rõ chúng. Sự nhận biết 
này được gọi là tỉnh giác (Buddho, 
Buddha), người đạt được sự tỉnh 
giác này gọi là vị tỉnh giác, giác ngộ 
viên mãn. Khi tâm nhận thức một 
cách rõ ràng viên mãn tức là chúng 
ta đang thực tập đúng pháp.  

Con đường thực tập thẳng tắt 
đó, chính là tập chánh niệm (sati). 
Năm phút bạn không chánh niệm, 
tức năm phút bạn mất trí, lơ đãng. 
Hễ thiếu chánh niệm, bạn mất 
trí ngay. Chánh niệm là điều cần 
yếu. Có chánh niệm, biết rõ chính 
mình, biết rõ trạng huống của tâm 
trong cuộc sống bạn. Có hiểu biết 
và nhận thức sáng suốt là đang 
lắng nghe Pháp mọi lúc. Sau khi 
bài pháp của vị thầy đã dứt, bạn 
vẫn còn nghe âm vang của Pháp, vì 
Pháp ở khắp mọi nơi. 

Mỗi ngày, các bạn hãy tạo thói 
quen thực tập cho chính mình. Dù 
lười mỏi hay siêng năng cũng hãy 
thực tập đều đặn. Thực tập Pháp 
không phải tùy theo tâm trạng của 
bạn. Nếu thực tập theo tâm trạng 
của chủ nhân, đấy không phải là 
Pháp nữa. Bất luận ngày hay đêm, 
dù tâm bình lặng hay loạn vọng, 
hãy tinh tấn thực tập. 

Giống như đứa trẻ đang học 
viết. Lúc đầu cậu ta viết không 
đẹp, có chữ lớn có chữ dài, ngoằn 
ngoèo hay nguệch ngoạc. Nét chữ 
giống y như cậu bé. Một thời gian 

sau, luyện tập nhiều nét chữ tiến 
bộ. Thực tập Pháp cũng giống như 
vậy. Ban đầu, bạn lúng túng vụng 
về, có lúc yên lặng có lúc không, 
bạn không nhận biết rõ ràng gì 
hết. Có người chán nản. Đừng nản 
chí! Bạn phải kiên nhẫn thực tập. 
Cố gắng thực tập cũng giống như 
cậu học trò nhỏ, lớn dần, cậu càng 
viết đẹp hơn. Từ chữ viết như cua 
bò, cậu viết đẹp hẳn lên, tất cả đều 
nhờ vào việc siêng năng luyện tập 
từ lúc nhỏ. 

Việc tu tập của chúng ta cũng 
vậy. Gắng tập chánh niệm trong 
mọi lúc đứng, đi, ngồi, hay nằm. Khi 
chúng ta làm nhiều công việc một 
cách nhịp nhàng khéo léo, tức tâm 
ta đã có định tĩnh. Khi ta giữ được 
định tĩnh trong công việc, sự định 
tĩnh an lạc trong lúc ngồi thiền rất 
dễ đạt được. Chúng có liên hệ với 
nhau. Vậy nên hãy tinh tấn. Bạn hãy 
tinh tấn hành trì. Đấy là chúng ta 
đang tu tập vậy.  
----------------------------------------------
1. Bậc Tối Thắng Trí chỉ cho Đức Phật.
2. Ba Ngôi Báu, đó là Phật, Pháp, 
Tăng. Phật tức Đức Phật, Pháp nghĩa 
là lời dạy của Đức Phật. Tăng có 
nghĩa là Tăng đoàn hay những vị 
xuất gia đang hành trì hoặc đã nhận 
chân thông suốt giáo pháp.  
3. Sati: Có nghĩa là Chánh niệm. 
4. Bhavana: Có nghĩa là tu tập, 
thường được dùng chỉ cho tu tập 
tâm (cittabhavana), hay tu tập tuệ 
(pañña-bhavana).
- Trích Thực phẩm cho tâm (Food for 
the Heart).
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Thiền đi em cho đời thêm sắc nắng 
Cho hoa cười ươm sắc giọt thời gian 

Cho tình thương ban trải khắp muôn ngàn 
Mây vẫy gọi đầu nguồn về khô cạn

Thiền đi em, tiếng chim làm bầu bạn
Nghe bình minh muôn thuở vẫn dâng tràn

Nghe hồn nhiên hiển hiện lúc mây tan
Nghe hơi thở nhẹ nhàng làn gió chuyển

Thiền đi em 
�� THƯỜNG NHƯ

Thiền đi em khi thiên nhiên hòa quyện
Khi mười phương rưới đượm giọt cam lồ
Khi đại dương thuyền vượt sóng nhấp nhô
Người thuyền trưởng vẫn bên bờ tịch tịnh

Thiền đi em mang xuân về viễn xứ
Dừng chân nơi cuộc phiêu bạt suy tư
Em thấy đó, đường xưa lối cũ
Vẫn đợi chờ qua mấy nẻo thiên thu.
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Thiền & quân nhân
�� HỒNG QUANG

Nhân viên quân đội châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh thực hành Thiền Siêu vượt để 
giúp bảo vệ quê hương  (Military personnel in Latin America Africa and Asia practice 
group Transcendental Meditation to help protect their nations)1  

Một số bài gần 
đây, tôi đã trình 
bày sự hiệu 
dụng của Thiền 
trong việc 

chuyển hóa xã hội, chuyển hóa 
trường học, sắc đẹp và bệnh viện. 
Nay chúng ta thử tìm hiểu ích lợi 
của Thiền trong quân ngũ. Phải 
chăng Thiền có thể giúp ích cho 
những người lính trước lúc ra trận 
và sau những ngày hậu chiến? 

Theo bà Traci Pedersen2, lúc 
đầu không ai nghĩ Thiền có thể 
giúp những quân nhân sau thời 
chiến với chứng bệnh rối loạn do 
căng thẳng sau khi bị chấn thương 
(post trauma stress disorder, viết 
tắt PTSD). Nhưng những nghiên 
cứu mới cho thấy Thiền Chánh 
niệm (Mindfulness Meditation) ảnh 
hưởng rất lớn làm giảm các triệu 
chứng PTSD và gia tăng sự tập 
trung chú ý. 

Nhiều chuyên gia cho biết có 
hàng trăm ngàn trong số 2 triệu 
quân nhân phục vụ cuộc chiến 
tại Iraq và Afghanistan trong 9 
năm qua, bị chứng PTSD, bao 
gồm lo âu, nóng nảy, trầm cảm, 
những ám ảnh về cuộc chiến và ác 
mộng (anxiety, anger, depression, 
flashbacks and nightmares).

Bài báo cho biết, các lối chữa 
trị khác như dùng thuốc, liệu pháp 
chữa nhận thức thái độ, và nhiều 
cách tiếp cận khác nhưng đều vô 
hiệu (these approaches don’t work). 

Nhưng ngày nay có một 
phương pháp chữa trị hoàn toàn 

thiên nhiên và rất công hiệu, đó 
là Thiền chánh niệm (a completely 
natural method is proving itself 
successful: mindfulness meditation). 

Giản dị, bệnh nhân chỉ tập trung 
chú ý dõi theo hơi thở khoảng 15-
20 phút là có kết quả.

Tiến sĩ Elizabeth Stanley, Giáo sư 
tại Đại học Georgetown University, 
Mỹ, cựu Đại úy quân lực Hoa Kỳ, 

người đã từng ngồi thiền để chữa 
bệnh PTSD cho chính mình. Bà 
phát biểu “Thiền có thể giúp quân 
nhân chữa trị tâm trạng quá căng 
thẳng trong trận địa”. Bà đề nghị 
Thiền nên được dùng như một 
môn học trong quân ngũ.

Cuộc nghiên cứu của Tiến sĩ 
Stanley và các đồng nghiệp đã 
lôi cuốn sự chú ý đặc biệt của 
các Tướng lãnh trong bộ Quốc 
phòng Mỹ, đặc biệt là vị Tổng 
tư lệnh quân đội đồng minh tại 
Afghanistan (commander of all 
allied forces in Afghanistan). 

Một thí nghiệm mẫu cấp tốc 
trước lúc 60 quân nhân trừ bị được 

đưa đến chiến đấu tại Iraq. Một 
nhóm được hướng dẫn Thiền chánh 
niệm 15 phút  mỗi ngày, liên tục 
trong 2 tháng. Kết quả. Nhóm thực 
hành Thiền chánh niệm tình trạng 
căng thẳng và lo âu được giảm rất 
nhiều. Ngoài ra, sự thông minh gia 
tăng, và người nào thiền nhiều thì 
đạt kết quả nhiều. Cuộc thí nghiệm 
cũng cho thấy, thiền không những 

làm cho quân nhân bình thản mà 
còn giúp họ phản ứng nhanh lúc 
đối diện với những đe dọa. Thiền 
giúp hành giả giảm chất hóa học 
cortisol và chất neuropeptide Y, 
một loại hóa chất do căng thẳng 
phát sinh. Loại hóa chất nầy làm hư 
hoại các mô của tế bào. 

Thiền cũng làm gia tăng 
dưỡng chất giống như insulin, là 
loại hormone có chức năng chữa 
trị những tế bào bị hư hoại do 
căng thẳng (stress). Theo bài viết, 
những thông tin nêu trên lấy từ 
nguồn Elsevier3.

Thiền không những chữa trị 
căn bệnh PTSD của thời chiến và 
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Thiền & quân nhân
�� HỒNG QUANG

hậu chiến, mà còn giúp những cựu 
chiến binh sống đời an lạc thay vì 
tự tử (suicide)4.

Trang mạng cũng cho biết, 
hằng triệu cựu chiến binh cần có 
một phương thuốc để vượt qua ám 
ảnh những gì họ thấy và những gì 
họ làm, đôi lúc rất ghê rợn trong 
đời binh nghiệp. 

Phương cách thông thường 
để chữa trị triệu chứng bấn loạn 
tâm thần là dùng các loại thuốc 
chống trầm cảm và chống loạn 
tâm, nhưng thực tế cho thấy vô 
hiệu và bị phản ứng phụ (Anti-
depressant and anti-psychotic drugs 
do not work and cause many side 
effects). Thiền là phương thuốc hiệu 
nghiệm hơn cả, không tốn tiền và 
không bị phản ứng phụ. 

Trang mạng viết, Thiền là một 
kỹ thuật có từ ngàn xưa, nay chúng 
ta áp dụng để làm cho đời sống 
quân nhân được tốt đẹp hơn mà 
không tốn đồng bạc nào. 

Washington Times article 
viết, cựu Đại úy quân  đội, tiến sĩ 
Elizabeth Stanley nhấn mạnh: Thời 
Đại Mới đến gần, tạo một cảm quan 
yên lắng, bớt dùng thuốc, bỏ rượu 
chè, tăng gia sản xuất và phát triển 
mối tương thân trong nghề nghiệp. 

Thiền có khả năng mang đến 
những điều quý giá ấy.

 Bà Jennifer Lovett Herbranson 
(June 5, 2013), phát biểu, tôi thích 
ý kiến sử dụng Yoga / Thiền trong 
quân đội như là một ngoại khoa 
thay thế cho thuốc trừ đau nhức 
và chống trầm cảm… (I love the 
idea of utilizing yoga/meditation in 
the military as a medical alternative 
to pain killers, anti-depressants, etc.).

Bà Shakthi nói, Thiền là một 
khoa học, một phương thức vĩ đại 
cho cuộc sống hoàn toàn của con 
người khắp mọi nơi.

Mô hình kèm theo cho thấy:
- Kẻ thù (Enemies) dẫn đến 

chiến tranh (War). Từ đó, tạo ra 
căng thẳng trong xã hội (social 
stress). Thiền làm giảm căng thẳng. 
Do đó, có thể tránh tạo ra kẻ thù.

Trên mạng cũng cho biết, 
Bộ Quốc phòng Mỹ huấn luyện 
những người sẽ nhập ngũ bằng 
những kỹ thuật cũ hằng thế kỷ 
qua như yoga và thiền, để rèn 
luyện tâm, giúp họ có những 
quyết định tốt hơn trong chiến 
trường và ngăn ngừa tình trạng 
chấn thương.6

Không riêng gì tại Mỹ, Thiền 
cũng được Đạo sĩ yogi, Maharishi, 

huấn luyện hơn 40 ngàn chuyên 
viên để dạy thiền cho hơn 5 triệu 
người. Ngoài ra cơ sở Maharishi có 
nhiều Đại học, Trung - Tiểu học và 
Trung tâm Thiền khắp nhiều quốc 
gia như Canada, Mỹ, Anh, Thụy 
Điển…7. Trang mạng cũng cho biết, 
những dịch vụ về Thiền của tổ chức 
này có lợi tức đến tiền tỉ mỹ kim 
(value of the Maharishi’s organization 
has ranged from the millions to 
billions of U.S. dollars and in 2008).

Tại sao Thiền có khả năng giúp 
quân nhân vượt khỏi tình trạng PTSD 
(bấn loạn tâm thần), tránh tự tử và 
khôi phục lại cuộc sống bình thường? 

- Trả lời: Thiền chánh niệm có 
thể làm thay đổi mạch thần kinh 
trong não bộ. Qua máy chụp cộng 
hưởng từ (fMRI), khoa học gia về 
thần kinh (neuroscientist), Martin 
Paulus tìm thấy, Thiền làm gia tăng 
hoạt động vùng insula của não bộ. 
Vùng này đóng một vai trò lớn cho 
việc tiếp nhận cảm xúc của cơ thể: 
vô sự, đau nhức hay an lạc (whether 
a given signal is interpreted as 
innocuous, painful or pleasurable). 
Ông nói tiếp, vùng insula cũng có 
thể cải tiến khả năng đối trị căng 
thẳng và chấn thương8.  

TÓM LƯỢC:
Những tìm hiểu qua sách báo 

và hệ thống điện tử toàn cầu, cho 
chúng ta một bức tranh khá rõ 
rệt. Thiền là nguồn sống của nhân 
loại không phân biệt giai cấp 
hoặc giới tính. 

Thiền không những làm cho 
con người bớt lo âu, sợ hãi vì bệnh 
tật mà còn làm cho họ có một đời 
sống an lạc, hạnh phúc mà không 
tốn đồng bạc nào. Mỗi ngày để ra 
vài chục phút để hành thiền. Bình 
thản, khoan thai, không cần xin 
phép ai, không bao giờ sợ cạn kiệt 
nguồn thiền. 
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Tuy vậy, Thiền không hoàn toàn 
thay thuốc, nhất là các bệnh do tai 
nạn, vi trùng và cần giải phẫu. 

Thiền thuốc song hành, cộng 
thêm chế độ ăn uống thích hợp, 
và đi bộ là một trong những môn 
thể dục hiệu nghiệm nhất cho 
sức khỏe. 

Cầu chúc quý độc giả vui sống 
với Thiền với Tịnh. Mọi ưu phiền nên 
bỏ lại đàng sau. 
------------------------------------------------
1 . h t t p : / / w w w. s o m a l i l a n d s u n .
com/index.php/in-depth/4842-a-
statistically-proven-solution-to-
prevent-turmoil-in-africa.
2.http://psychcentral.com/
news/2013/03/03/military-may-
be-turning-to-meditation-for-
ptsd/52149.html. 
3.  Như trên. 
4. http://www.stopsoldiersuicide.
org/wordpress/?p=1245,Jul 23, 2013.
5. http://www.davidleffler.com/
enewsletter/20100703_IDT_News.
html
6. To train future soldiers, the 
Department of Defense is using 
new technologies and centuries-old 
techniques, like yoga and meditation, 
to hone their minds, help them make 
better decisions on the battlefield, and 
prevent trauma. 
7.  His initiatives include schools and 
universities with campuses in several 
countries including India, Canada, the 
United States, the United Kingdom 
and Switzerland. Nguồn: http://
en.wikipedia.org/wiki/Maharishi_
Mahesh_Yogi)
8. http://www.washingtonpost.
com/national/health-science/
mindfulness-and-meditation-
training-could-ease-ptsd-symptoms-
researchers-say/2013/02/16/
a296a52a-4ad2-11e2-b709-
667035ff9029_story.html  

Ngã ba tư tưởng  
của thơ thiền

�� THỂ NHƯ

Hơn 1300 năm 
trước đây, một 
nhân vật có thực 
trong lịch sử mà 
như là huyền 

thoại đa chiều, có cả chiều 
phản diện, đó là nhà thơ Hàn 
Sơn (691 – 793) kỳ bí, thoắt 
ẩn thoắt hiện. Ông không viết 
thơ bằng giấy bút mà khắc 
thơ khắp nơi trên những rẻo 
đường heo hút trùng điệp 
non nước của đỉnh Thiên Thai. 
Những bài thơ khắc nguệch 
ngoạc trên đá cuội, trên vách 
núi, trên vỏ cây và trên bất 
cứ mặt phẳng nho nhỏ nào 
mà ông thấy thuận tay. Ông 
thường mang tướng trạng xuề 
xòa nghệch ngạc, nghêu ngao 
với đám mục đồng, ăn xin 
nơi làng xóm chùa chiền. Có 
những lúc thuận tay ông khắc 
vài bài thơ trên vách chùa rồi 
lại đi đâu mất. Tất cả hành tung 
như vậy khiến cho ông bị nhiều 
người xem là một kẻ kỳ dị nếu 
không dám nói là dở hơi. Thế 
mà... thơ của ông đã vượt thời 
gian và làm rung động tâm 
trạng của nhiều người. Điều 

mà người viết cảm thấy thích 
thú là, một trong những bài 
thơ của ông đã tạo nên một 
điểm nhấn, một cột mốc nơi 
ngã ba tư tưởng của thế giới 
thi ca Phật giáo. Xin thưa trước, 
ở ngã ba này tính chọn lựa thì 
ít mà tính viên dung thì nhiều; 
có nghĩa là bất cứ chọn ngã 
nào để đi thì hành giả cũng sẽ 
đến một chỗ tròn trịa viên mãn 
như nhau, tạm gọi tên là ngõ 
Phản quan tự kỷ, ngõ Liễu ngộ 
viên thông và ngõ Từ ái viên 
dung. Khai nguồn là ngõ Phản 
quan tự kỷ được nhà thơ Hàn 
Sơn thể hiện: 

 

 

 

 

 

Phiên âm:
Nhân sinh tại trần mông,
Khớp tợ bồn trung trùng.
Chung nhật hành
 nhiễu nhiễu;
Bất ly kỳ bồn trung.
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Thần tiên bất khả tỷ;
Phiền não kế vô cùng.
Tuế nguyệt như lưu thủy;
Tu du tác lão ông.

Tạm dịch:
Sinh ra giữa cuộc bụi hồng,
Khác nào con kiến rơi 
 trong bát này.
Ngày ngày lẩn quẩn loay hoay.
Không rời miệng bát, 
 nào hay thế nào!

Thần tiên khuất nẻo trên cao.
Dưới đây phiền muộn, 

khổ đau bời bời.
Tháng năm như nước chảy trôi;
Mới đây tóc đã đến 
 hồi tuyết pha.

Nhìn lại cuộc đời trong chốn 
hồng trần, dù đi đâu về đâu cũng 
không ngoài cái chén nhân gian; 
dù đó là năm châu bốn biển mênh 
mông; dù đó là đi từ nhà ở đến 
trường học, từ sở làm đến chợ búa 
hay từ hí viện đến nhà thương. Con 
người cứ trơn trợt trong cuộc lợi 
danh, trơn trợt trong đời sống tình 
cảm hay trơn trợt trong bon chen 
giữa chốn quan trường. Mê mải 

loanh quanh trong cái chén nhân 
gian nên cảnh giới thần tiên siêu 
sinh thoát tử cứ mãi xa tít tắp trên 
cao; ngược lại, cảnh giới hồng bụi 
hệ lụy với bao nỗi muộn phiền cứ 
chập chờn trước mắt. Hàn Sơn có 
lẽ đã nhận ra thực tướng của khổ 
đế, sống với thực tướng đó, mở ra 
ngõ Phản quan tự kỷ theo cách của 
riêng ông. Ông đã phá đi những 
lề thói sáo mòn, những lệ thường 
tẻ nhạt và sống trong cảnh giới 
phiêu diêu đặc dị. Đã là kiếp nhân 
sinh dù sống cảnh giới nào thì tóc 
cũng bạc, nhưng sợi tóc bạc của 
Hàn Sơn không thấm đẫm chất 
buồn rầu theo kiểu: “Quân bất kiến 
cao đường minh cảnh bi bạch phát/ 
Triêu như thanh ti mộ như tuyết”. Sợi 
tóc bạc của Hàn Sơn chỉ là một ghi 
nhận, một cảnh giác hay tỉnh giác 
trong nhà thiền, thậm chí là một 
cảnh tỉnh hay thức tỉnh cho bản 
thân và cho nhân thế. “Tu du tác lão 
ông” theo người viết thì có lẽ là cho 
nhân thế nhiều hơn. 

Hơn hai trăm năm sau, Thiền 
sư Mãn Giác (1052 – 1096) ở Việt 
Nam đã thể hiện sợi tóc bạc ở ngã 
ba tư tưởng Phật học theo một 
hướng thứ hai, hướng Liễu ngộ 

viên thông. Ngay từ khởi đầu, nhà 
thơ thiền sư đã cài sẵn mật mã là 
cánh hoa xuân. Giải mật mã này ở 
tầng một hay tầng thế nhân, nhà 
thơ chuyển tải thành công thông 
điệp về sợi tóc bạc, ông chạm vào 
cột mốc của ngã ba tư tưởng Phật 
giáo. Đến tầng nghĩa thứ hai, tức 
là từ tầng tục đế đến tầng chân 
đế, từ tầng đối đãi đến tầng tuyệt 
đối, như đã ngấm ngầm un đúc từ 
trước, sợi tóc bạc hay đóa hoa tàn 
bỗng vượt qua khỏi cảnh giới của 
“bạc”, của “tàn”, vượt qua khỏi cảnh 
giới của cái chén mà Hàn Sơn miêu 
tả, rồi lẫm liệt đi vào cảnh giới vô 
ngại viên thông hay liễu ngộ viên 
thông, mở ra một hướng thứ hai 
quang đãng và siêu phóng. 

Rồi một ngàn năm sau nữa, nhà 
thơ Chí Giác (Budwill) lại khởi đi từ 
nguồn thi cảm con kiến và sợi tóc 
bạc của Hàn Sơn để tiếp nối:

Han Shan, that great and crazy, 
wonder-filled Chinese poet 
of a thousand years ago, said:

We’re just like bugs in a bowl. 
All day going around and never 
leaving their bowl.
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I say, That’s right! Every day 
climbing up
the steep sides, sliding back.

Over and over again. 
Around and around.
Up and back down.

Sit in the bottom of the bowl, 
head in your hands,
cry, moan, feel sorry for 
yourself.

Or. Look around. See your 
fellow bugs.
Walk around.
Say, Hey, how you doin’?
Say, Nice bowl! 

Tạm dịch:
Ngàn năm trước, Hàn Sơn,

 nhà thơ Trung Hoa,
Kỳ vĩ, khùng điên, 

đầy huyền thoại, buông lời:
Con người như 

con kiến bị rơi,
Trong cái bát 

trơn tru lắm nỗi.
Cả ngày loanh quanh 

chưa từng rời khỏi...

Ngàn năm sau, ta nói: 
 Đúng rồi!
Cả ngày loanh quanh,

 trèo lên, trượt xuống.
Uổng rồi lại uổng,
 loanh quanh.
Ngồi dưới đáy bát,
 ôm mặt khóc;
Thở than, tủi phận,
 sao đành...
Nhìn kia, 

những con kiến khác.
Rồi thăm hỏi: 
Bạn ơi, cuộc sống ra sao?
Cái bát không tệ chút nào!
Con kiến hay thân phận 

con người sau khi quán chiếu 
một cách sâu thẳm, nhận 
chân khổ đế đã không ngồi 
thu lu dưới đáy chén nhân 
gian, không ấm ức vì cái tự 
ngã càng to càng kiêu hãnh 
thì càng oằn oại đau thương 
và càng trống rỗng bên trong.

Đó là một cái ngã, càng bảo 
vệ càng mềm yếu và mong 
manh. Con người đó mở vòng 
tay bó gối ra, phá vỡ cái vỏ tự 
ngã, phá bỏ cái thành trì ta 
người. Nó không thấy cái khổ 
đế của nó và cái khổ đế của 
người, nó chỉ thấy một cái khổ 
đế mà thôi. Nó cất lên tiếng 
nói, tuy nhẹ nhàng “Bạn ơi, 
cuộc sống ra sao?” mà nghe lả 
tả tiếng rơi rụng của gạch đá 
thành trì, nghe như tiếng đổ 
sụm của sóng cả đại dương. Kết 
quả là “Cái bát không tệ chút 
nào!”. Đúng vậy, cõi nhân gian 
không tệ chút nào khi lòng từ 
ái vị tha luôn luôn có tiếng nói 
chứ không phải là tiếng gào 
thét hận thù, tiếng súng nổ 
bom rơi. Cụ thể hồi hôm qua 
là tiếng của những quả bom tự 
sát, hiểu theo tầm nhân loại thì 
quả bom nào cũng là quả bom 
tự sát. Những quả bom giết 
chết sinh mạng của kẻ thù, trộn 
hay không trộn với sinh mạng 
của lương dân. Khi nào những 
kẻ tàn độc, oan khiên nhận 
được lời chia sẻ: “Bạn ơi, cuộc 
sống ra sao?” chứ không phải 
nhận lấy những lời nguyền rủa 
tàn độc hơn, oan khiên hơn, thì 
ngõ thứ ba, ngõ Từ ái viên dung 
được khai thông. Khi đó tấm 
lòng yêu thương đúng nghĩa 
từng bước lên ngôi, khi đó 
nhân gian mở hội, khi đó nhân 
gian “không tệ chút nào”. 

Thân đâu tâm đấy là thiền
Chánh niệm tỉnh giác 
  theo liền oai nghi.
Nằm, ngồi, co, duỗi, đứng, đi,
Nói năng động tĩnh, 
 luôn khi xem chừng.
Sa-môn khéo bảo trọng mình
Niết-bàn sinh tử, 
 phân minh rõ ràng.
Đường nào dẫn đến thế gian
Đường nào đưa đến 
 Niết-bàn thảnh thơi.
Hiểu rồi xin chớ buông lơi
Lánh xa ngũ dục, 
 vun bồi tâm linh.
Sáu căn phòng hộ  
 nghiêm minh,
 “Tam vô lậu học”  
 tận tình dồi trau.
Thân tâm khi đã sạch làu
Ba nghiệp thanh tịnh  
 nhiệm mầu linh thiêng.
Niết-bàn, cực lạc hiện tiền
Đó là kết quả tu thiền, xin ghi.  

Thiền là gì ?
�� NHẬT HUY

(Trả lời câu hỏi của Thiền sinh khóa 9, 
 Tịnh xá Ngọc Chung)
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Mục tiêu  
của giáo dục  
Phật giáo
�� HT. GIÁC TOÀN 

Lịch sử đã ghi nhận biết bao nền văn minh 
đã sụp đổ vì những mục tiêu sai lạc trong 
phương hướng phát triển. Chiến tranh, 
nghèo đói, suy thoái đạo đức, cạn kiệt 
môi trường sống... là kết quả của những 

sai lạc ấy. Giáo dục phải chia sẻ trách nhiệm với xã 
hội trước những hậu quả gây khổ đau như vậy.

Gần đây, người ta thường bảo mục tiêu cụ thể và 
trước mắt của giáo dục là đào tạo những con người 
mới, những con người toàn diện – con người phát 
triển hài hòa về đức-trí-thể-mỹ, có một kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên môn cụ thể để đáp ứng nhu cầu phát 
triển của xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và 
được phát huy tối đa mọi năng lực sẵn có của cá nhân. 
Thực tế cho thấy, nhiều người thời nay tuy đầy đủ tiện 
nghi vật chất nhưng không thấy được hạnh phúc. 

Con người toàn diện theo Phật giáo là con người 
được giáo dục đào tạo và tự đào tạo để bản thân có 
hạnh phúc thật sự, và có khả năng tạo hạnh phúc cho 
người khác. Đó là con người có khả năng giải thoát tự 
thân khỏi những ràng buộc, những khổ đau; thấy rõ 
mối liên hệ với tự nhiên và xã hội trong thế giới duyên 
sinh, vô thường, khổ không, vô ngã. 

Giáo dục Phật giáo hướng đến mục đích cứu 
cánh là giải thoát khỏi khổ đau, là Niết-bàn. Mẫu 

người lý tưởng tối hậu mà giáo dục Phật giáo muốn 
vươn tới là Phật. Học tập, tu hành là để làm Phật. 
Nếu không được như Phật thì làm Bồ-tát, Thánh 
Tăng, Tổ sư mà trình độ giải thoát đã được ghi nhận. 
Những Tăng Ni tài đức chính là những người có khả 
năng tu tập, chứng đạt một trình độ tâm linh cao 
cả và có khả năng giảng dạy, hướng dẫn huynh đệ 
cùng các cư sĩ Phật tử trong sinh hoạt hàng ngày, 
tạo một xã hội khang lạc vui tươi.

Kinh điển Phật giáo thường dùng từ giáo hóa để 
thay cho giáo dục. Giáo hóa là từ Hán-Việt được dịch 
từ “paripae” trong Phạn ngữ. Các sớ luận thường giảng 
rằng “giáo” là lấy thiện pháp mà dạy người ta, “hóa” là 
làm cho người ta xa rời ác pháp. Kinh dạy: “Chuyển 
pháp luân vô thượng mà giáo hóa chư Bồ-tát, giáo 
hóa, an lập vô số chúng sinh, khiến họ an trú vào đạo 
vô thượng, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm hóa 
thánh”. Rải rác trong kinh Đại Bổn của Trường A Hàm, 
Tăng Nhất A Hàm quyển 1, Pháp Hoa quyển 4,... ta còn 
thấy các từ thay cho từ giáo dục như khai hóa, nhiếp 
hóa, khuyến hóa, thí hóa.

Trong những từ trên, chữ “hóa” là chữ trọng tâm. 
Nó có nghĩa là biến đổi, làm cho trở thành, hóa 
thành. Mục tiêu của giáo dục, như đã được từ “hóa” 
gợi lên, là làm cho biến chuyển, trở thành, chuyển 
hóa như thành ngữ “chuyển phàm hóa thánh”. Đôi 
khi, từ “hóa” còn chỉ cho việc tạo ra sự nhảy vọt, sự 
đột chuyển (paravritti) như một số kinh luận chủ 
trương và được thiền học triển khai. Sự đột chuyển 
này gọi là “đốn ngộ”.

Như vậy, mục tiêu của giáo dục Phật giáo bao giờ 
cũng là một sự chuyển hóa dù hàm ý tiệm tiến hay 
chớp nhoáng. Và, trong một chuỗi mục tiêu liên tục áp 
dụng vào đối tượng giáo dục, giáo dục Phật giáo luôn 
luôn sinh động tràn trề sức sống và đầy hiệu năng. 

GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
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Tinh thần giáo dục 
trong kinh Angulimàla

�� TK. GIÁC ĐOAN 

có chuyện bạo lực đánh chém lẫn nhau vì một chút lợi 
lộc, hay gia đình đổ vỡ cũng chỉ vì ngọn gió tham thổi 
qua và cuốn đi sự an vui… 

Tinh thần ấy đã được các vị học trò tiếp tục gìn giữ, 
ví như Kinh Angulimàla thuộc Trung Bộ Kinh đã ghi lại: 
“Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Gagga Mantāniputta được 
hoan hỷ. Tôi sẽ cố gắng lo bốn sự cúng dường là y phục, 
ẩm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh cho tôn giả. Lúc bấy 
giờ, Tôn giả Angulimàla theo hạnh ở rừng núi, đi khất 
thực mà ăn, sống chỉ với ba y. Rồi Tôn giả Angulimàla 
nói với vua Pasenadi nước Kosala: Thôi vừa rồi, thưa Đại 
vương, tôi đã đủ ba y”1.

Hình ảnh “tam y nhất bát” để làm phương tiện sống 
và giáo hóa chúng sanh của Đức Như Lai cùng chúng 

đệ tử đã trở thành điểm nhấn vô cùng sống động cho 
bức tranh hoàn thiện, và vô tham cũng chính là tinh 
thần giáo dục đầu tiên được biểu hiện qua thân hành 
của Đức Như Lai. Kế đến, trong bài kinh Ngài lại dạy 
tiếp về tinh thần vô úy cho mọi người. Ở đây sau khi 
đi khất thực và dùng xong, bậc Minh Hạnh Túc đã đi 
thẳng con đường dẫn đến khu rừng Jàlinì, nơi tên 
cướp Angulimàla đang trú ngụ, dù cho mọi người đã 
ba phen cảnh báo về mức độ nguy hiểm chết người 
do tên sát nhân này mang lại, nhưng Đức Thế Tôn vẫn 
giữ thái độ điềm tĩnh an nhiên tiến bước mà không 
hề biểu hiện chút sợ hãi. Cách hành xử ấy cũng đã 
truyền trao cho nhân thế một bài học sống động: Tự 
tại đối với sức mạnh quyền uy của vũ lực; nghĩa là 

Để thực hiện con đường chuyển 
hóa thì trước tiên chúng ta phải có 
được cái nhìn hay nhận thức chuẩn 
xác, mới có thể áp dụng hành trì 
để thay thế những hành động bất 

thiện bằng thân hành cao thượng được. Và yếu 
tố nhận thức có được hình thành chuẩn xác hay 
không lại chính từ con đường giáo dục. Chính vì 
thế, trong bài kinh Angulimàla, bậc Nhất Thiết Trí 
đã truyền tải khá nhiều thông tin liên quan đến 
con đường giáo dục để hình thành một nền nhận 
thức chân chánh.

Đầu tiên bậc Thiện Thệ đã giảng dạy giáo pháp 
vô tham qua thân hành đắp y ôm bát, từng bước vào 
thành Sāvatthī khất thực hóa duyên như bao vị Tỳ-
kheo khác. Một bậc đạo sư, thầy của Trời người, thế 
mà vẫn hành trì nếp sống giản đơn, lấy thân giáo làm 
gương cho mọi người bài học vô tham, biết sống vừa 
đủ để đoạn trừ một trong những nguyên nhân đưa 
đến sự bất hòa, tranh chấp đấu tranh với nhau. Khi vô 
tham hiện hữu cũng là lúc xã hội được yên vui, làm gì 
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(vị Sa-môn) phải tự tại hay đúng hơn là không bị sự 
chi phối bởi những vấn đề không liên quan đến con 
đường dẫn đến hạnh phúc giải thoát tối thượng. Điều 
này được đức Như Lai minh chứng bằng thân hành tự 
tại, vô úy đối với sức mạnh gươm đao của tên cướp 
Angulimàla. Và sau khi tỉnh ngộ, Tôn giả Angulimàla 
lại tiếp tục thể hiện tinh thần ấy, khi thẳng thắn thừa 
nhận rằng mình là sát nhân Angulimàla trước đây với 
đức vua Pasenadi mà không hề e sợ bị bắt hay phải 
nhận lấy hậu quả do hành động sát hại bá tánh của 
mình đã gây ra trước đây:

“Rồi vua Pasenadi nước Kosala đến gần Tôn giả 
Angulimāla, sau khi đến thưa với Tôn giả Angulimāla: 
Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimāla? - Thưa 
phải, Đại vương”2.

Đồng thời thân hành ấy cũng gián tiếp chỉ dạy lại 
cho thế nhân hạnh sống chân thật không dối trá, dù 
Tôn giả Angulimàla biết rằng đức vua Pasenadi đang 
đem quân truy đuổi nhằm tẩn xuất mình, nhưng Tôn 
giả vẫn an nhiên đón nhận và thành thật thú nhận 
mình chính là Angulimàla với vua. Để rồi sau đó Tôn 
giả lại tiếp tục minh họa cho lối sống chân thật bằng 
lời thưa: 

“Này bà chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ 

cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với 
sự thật ấy, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn!” - 
Bạch Thế Tôn, nếu làm vậy, thời con là cố ý nói láo. Bạch 
Thế Tôn, con đã cố ý giết hại mạng sống rất nhiều chúng 
sanh rồi”3…

Và hơn tất cả, những bài học quý báu về lối sống 
ấy đều được bậc Chánh Biến Tri truyền trao cho hàng 
đệ tử hay cho thế nhân đều bằng tình thương, muốn 
cho mọi người đều được an vui, tránh xa con đường 
dẫn đến những kết quả bất thiện khổ đau, nên trong 
Trưởng Lão Tăng Kệ thuộc Tiểu Bộ Kinh tập III, đã đề 
cập đến nhân duyên giáo hóa Angulimàla: “Rồi Thế Tôn 
suy nghĩ rằng, nếu Angulimàlà gặp mẹ, sẽ giết mẹ cho 
đủ một ngàn ngón tay; nay là đời sống cuối cùng của 
Angulimàlà, nếu Đức Phật không can thiệp thời sẽ có 
thiệt hại lớn”4. Chính vì tình thương đối với chúng sanh 
nên khi quán chiếu thấy được nhân duyên có thể giáo 
hóa và giúp cho Angulimàla tránh được trọng tội giết 
mẹ, thế là Ngài liền thân hành đến đó để hóa độ:

“Khi Angulimàla thấy mẹ, ngài tính lấy ngón tay của 
mẹ cho đủ số một ngàn ngón tay, thời Đức Phật đến và đi 
giữa Angulimàla và người mẹ, Angulimàla liền bỏ ý định 
giết mẹ và quyết định giết vị Sa-môn cho đủ túc số”5. 

Tinh thần từ bi ấy đã được Tôn giả cũng như chư vị 
đệ tử giữ gìn và hành trì, dù cho người đó có là kẻ thù 
đi nữa các Ngài vẫn mong muốn cho họ được nghe 
Chánh pháp, được thấy và bước đi trên con đường dẫn 
đến an vui, tịnh lạc để vượt thoát bộc lưu sanh tử mà 
không hề có tâm niệm khiến cho sanh chúng khổ đau:

“Mong rằng kẻ thù ta
Được nghe lời Chánh pháp,
Mong rằng kẻ thù ta
Chuyên tâm lời Phật dạy,
Mong rằng kẻ thù ta
Thân cận với những người
Đã đạt được an tịnh,
Sống thọ trì Chánh pháp…”6 
Hơn thế, tâm niệm mong cầu này khởi lên sau khi 

Tôn giả bị mọi người ném đá, lấy gậy đánh vào người… 
làm cho thân thể bị thương tích nhưng ngài vẫn kham 
nhẫn chịu đựng và được Đức Thế Tôn khuyến tấn:

“Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Hãy kham nhẫn, này 
Bà-la-môn!7 Ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo 
của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm”8.

Và lời dạy này cũng đã hàm chứa một vấn đề căn 
bản trên lộ trình giáo dục nhân sanh của bậc Thiện 
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Tầm quan trọng  
của giới luật 

trong xã hội hiện đại
�� TẾ QUẦN PHÁP SƯ,  

TKN. NGUYỆN LIÊN (dịch) 

T
rong Tăng đoàn thời 
hiện đại, giới luật 
phải chăng vẫn tồn 
tại những giá trị thực 
tiễn? Phật giáo Trung 

Quốc ngày nay có cần giới luật 
không? Chúng ta nên có thái độ 
như thế nào đối với giới luật? Phát 
huy giá trị giới luật thế nào để có 
thể đưa đến phúc lạc cho nhân 
loại? Đây là một vấn đề quan 
trọng mà Tăng đoàn Phật giáo 
ngày nay cần phải nghiêm túc 
đối mặt. Do vậy, người viết đưa 
ra một số quan điểm cá nhân của 
mình để độc giả nhận xét.

I. NHẬN THỨC VỀ TẦM QUAN TRỌNG 
CỦA GIỚI LUẬT 
Tăng đoàn Phật giáo Nguyên thủy 
không thiết lập sự sùng bái đối với 
quyền uy hay với các lãnh tụ, cho 
dù là những bậc được tôn thờ tối 
cao như Đức Phật. Trong sinh hoạt 
hàng ngày, Đức Phật đối với đệ tử 
cũng chỉ là quan hệ thầy trò bình 
đẳng, hoặc có thể nói Ngài cũng 
chỉ là một thành viên trong Tăng 
đoàn. Trên mặt giáo giới tu học, 
Đức Phật đối với đệ tử chính là: tự 
y chỉ, pháp y chỉ. Tự y chỉ nghĩa là 
tự mình giác ngộ, tự mình nỗ lực. 
Pháp y chỉ tức là y chỉ vào pháp, 
pháp ở đây bao gồm giáo lý và luật 

chế. Sự giải thoát đạt được chính 
từ trong sự tu hành của y pháp. 
Phật giáo tuy đã nhấn mạnh việc 
thân cận thiện tri thức, nhưng đều 
là vì để tìm hiểu pháp và thông 
đạt pháp. Tăng đoàn của Phật giáo 
dùng nhiếp luật Tăng, tức toàn bộ 
Tăng đoàn đều thống nhất trên 
luật nghi, mọi người đều nương 
vào giới luật cùng nhau sinh hoạt. 
Tăng đoàn thanh tịnh đều do 
nương vào giới luật. Lớn nhỏ đều 
có trật tự, bình đẳng, hòa hợp, dân 
chủ, thanh tịnh như pháp. Trong 
không khí hòa hợp như vậy mọi 
người đều có thể an tâm tu học, 
tùy duyên hóa độ, từ đó có thể làm 
cho chánh pháp cửu trụ giữa dòng 
nhân sinh. 

II. HIỂU THẾ NÀO VỀ  
GIỚI LUẬT
Trong Phật giáo, đối với vấn đề 
tồn tại của giới luật có những 
cách nhìn khác nhau. Có người 
cho rằng giới luật hiện nay đã lỗi 
thời, hoàn toàn không thích nghi 
với xã hội hiện đại; cũng có người 
chủ trương giới luật là do Đức Phật 
chế ra, bất cứ giới điều nào cũng 
đều nên tuân giữ nghiêm túc. Kỳ 
thật, sự việc không nên nghiêng 
về một phía nào cả. Người viết cho 
rằng, giới luật của Tăng đoàn ngày 

Thệ, đó chính là giúp cho thế nhân 
nhận chân được quy luật nhân 
quả nghiệp báo, nhằm giảm thiểu 
những nguyên nhân đưa đến quả 
khổ đau và gieo tạo thêm nhân 
thiện lành để giúp cho cuộc sống 
trở nên an vui, hạnh phúc hơn. Hơn 
thế, qua câu nói này, Đức Thế Tôn 
đã xác chứng lại cho chúng ta thấy: 
Nếu cố gắng tinh tấn chuyển hóa 
những cấu uế bất thiện pháp thì 
đều có thể đạt được cái đích an vui 
và chứng Thánh quả ngay trong đời 
sống hiện tại.

Qua đó, ta đã thấy chỉ một bài 
kinh thôi, bậc Toàn Giác đã truyền 
trao cho thế nhân biết bao phương 
pháp giáo dục lối sống: Nào tính 
vô tham, tinh thần vô úy, nào hạnh 
chân thật, tôn trọng quy luật nhân 
quả cùng lối sống tình thương đối 
với mọi người… mà chúng ta đã 
vừa tiếp xúc qua. 
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nay, chúng ta không thể hoàn toàn 
phủ định, cũng không thể nhất loạt 
thực hành. Vì giới luật có tính nhân 
duyên của thời đại, vừa có tính hạn 
chế vừa có tính phổ biến. Tính hạn 
chế vì trong một nhân duyên đặc 
biệt nào đó giới luật được chế ra, và 
nhân duyên này đang tồn tại trong 
xã hội Ấn Độ đương thời, đối với xã 
hội Trung Quốc hiện nay không nhất 
định hiện hữu. Tính phổ biến là vì 
con người đều có bẩm tính chung, 
bất luận xưa nay, người trong nước 
hay người nước ngoài, con người 
đều có chung một cái tâm, và tâm 
đó đều nương theo lý. Ví như dù nam 
hay nữ ai cũng cần phải ăn uống, 
người xưa cũng vậy, người nay cũng 
vậy; thời xưa có sát đạo dâm vọng, 
thời nay cũng có sát đạo dâm vọng 
như nhau. Như vậy, ngày nay giới 
luật tất nhiên vẫn có giá trị như xưa.

Cũng có người nói: giới luật là 
do Đức Phật chế ra. Là đệ tử, chúng 
ta chỉ có nghiêm túc thực hành và 
không có quyền lấy hoặc bỏ. Kỳ thật 
như vậy cũng không đúng. Trong 
“Ngũ phần” có quy định của Tỳ-ni 
tùy thời và Tỳ-ni phương tiện, nghĩa 

là trong luật, Đức Phật nói: giới luật 
tuy do ta chế ra, nhưng ở phương 
khác nếu không thích hợp với hành 
giả tất nhiên không cần phải thực 
hành; tuy có những giới điều không 
phải do ta chế ra, nhưng ở một nơi 
nào đó nếu cần, hành giả đương 
nhiên phải tuân thủ. Vấn đề này đã 
gợi nhắc cho mọi người cách nhìn 
về giới luật để nắm bắt được quy 
luật buông bỏ và giữ gìn giới luật 
như thế nào.

Bàn về nội dung cụ thể của 
giới luật, đối với Bồ-tát giới có hai 
bộ kinh bàn đến đó là “Kinh Phạm 
Võng” và “Kinh Du Già”. Từ xưa đến 
nay, ở Trung Quốc, bộ Kinh Phạm 
Võng được phổ biến rộng rãi. Thật 
ra, giới Bồ-tát trong Kinh Phạm Võng 
rất khó thực hành. Người Trung 
Quốc tuy rất tôn sùng bộ Kinh này, 
nhưng cả ngàn năm nay đã có mấy 
ai thực hành được? Ngược lại, Kinh 
Du Già, về mặt nhân tình, Bồ-tát giới 
là những giới được chế định trong 
phạm vi làm cho mọi người có thể 
dễ dàng tiếp nhận. Tinh thần “khai-
giá” của Kinh đã tạo cho Kinh một 
con đường thể nhập không có gì tốt 

đẹp hơn (khai nghĩa là cho phép, giá 
nghĩa là cấm), nên nói tinh thần Kinh 
này khế cơ hơn. Phật giáo ngày nay 
được truyền bá rộng rãi hơn đó là 
nhờ vào tinh thần Bồ-tát giới trong 
Kinh Du Già.

Giới Tỳ-kheo phân làm Chỉ trì và 
Tác trì (tức chỉ cho 2 phương diện trì 
giới: một là nói đến mặt phủ định 
của hành vi, tức “chỉ”, hai là nói đến 
mặt khẳng định của hành vi, tức 
“tác”. Hai loại này hợp lại gọi là Chỉ 
trì và Tác trì). Điều kiện quan trọng 
để trở thành một Phật tử chính là 
thọ giới, sau khi thọ giới phải trì giới. 
Trì giới chính là bảo vệ thân tâm của 
mình khiến cho hành vi của mình 
phù hợp với giới hạnh. Gọi là Chỉ trì 
tức là phòng hộ thân khẩu, không 
tạo tác nghiệp ác, đình chỉ các hành 
vi sai lầm. Tác trì chính là sự tích 
cực khích lệ ba nghiệp, đối với một 
số hành vi thiện nên tích cực thực 
hành. Ở phương diện chỉ trì có 250 
giới tướng, quy định nghiêm ngặt về 
các việc sát, đạo, dâm, vọng và cách 
ăn mặc đi đứng nằm ngồi. Ngày nay 
chúng ta nên nghiêm túc thực hành 
các giới cấm về sát, đạo, dâm, vọng 
và những quy định xoay quanh các 
vấn đề đó trong năm thiên năm 
tụ. Còn đối với những quy định về 
cách ăn mặc đi đứng nằm ngồi, vì 
hoàn cảnh môi trường sống hiện 
nay và hoàn cảnh môi trường của 
xã hội Ấn Độ đương thời hoàn toàn 
không giống nhau, do vậy có thể bỏ 
đi hoặc giữ lại tùy theo hoàn cảnh 
tình huống thực tế. Đối với phương 
diện tác trì như Yết-ma, Bố-tát, An 
cư, Tự tứ v.v… đều phải siêng năng, 
nghiêm túc thực hành. 

III. PHÁT HUY Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CỦA 
GIỚI LUẬT
Pháp chế của một quốc gia không 
kiện toàn thì nước ấy tất sẽ loạn; 



PHẬT HỌC ỨNG DỤNG

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ74

Tăng đoàn trong Phật giáo nếu như 
không có giới luật thì Tăng đoàn 
cũng loạn như vậy. Phật giáo Trung 
Quốc ở thời đại Đường, Tống từ khi 
thiền tông thạnh hành đã lấy thanh 
quy thay thế giới luật (thanh quy 
chỉ cho những tổ chức quy trình và 
quy tắc sinh hoạt thường ngày trong 
thiền lâm). Nhưng thanh quy thiền 
lâm ngày nay dường như chỉ có 
tiếng mà không có thật, khiến cho 
trong giới Phật giáo ngày nay không 
ít những bộ phận sống trong trạng 
thái vô phép tắc, vô luật lệ; vì thế 
trong giai đoạn này hoằng dương 
giới luật là việc làm hết sức quan 
trọng. Phát huy giới luật gồm có ba 
giá trị lớn như sau: 

1. Giá trị tu dưỡng tự thân: 
Người cạo râu tóc, mặc y hoại sắc 

chẳng phải là liền trở thành người 
xuất gia Tăng bảo, vì Tăng bảo có 
tính cách Tăng nhân của nó (gọi tắt 
là Tăng cách). Tăng cách do đâu mà 
có? Tăng cách không phải từ trên 
trời rơi xuống, mà phải từ trong 
cuộc sống sinh hoạt giới luật lâu dài 
dưỡng thành. Đức Phật chế định Tỳ-
kheo năm học giới, không rời bỏ xa 
lìa sự nương tựa vào giới luật, từ đời 
sống giới luật mà dưỡng thành Tăng 
cách, sau đó mới bắt đầu học kinh 
luận. Người xuất gia tuy đã trở thành 
bậc Tăng bảo, nhưng từ vô thỉ đến 
nay, những phiền não và tập khí tích 
tụ hình thành hoàn toàn không phải 
vừa xuất gia liền có thể tiêu trừ hết 
được, có lúc hành giả khó tránh khỏi 
sự hiện hành của chúng. Thông qua 
mỗi nửa tháng Bố-tát một lần, chúng 
ta có thể không ngừng phản tỉnh với 
chính mình, kiểm soát theo dõi kiểm 
điểm tự thân, khiến cho hành vi nhân 
cách chúng ta mỗi ngày được hoàn 
thiện hơn. Mỗi năm An cư kiết hạ là 
sự chuyên tu quy định có thời hạn. 
Tăng nhân nếu suốt năm cứ mãi lo 

việc hoằng dương chánh pháp, triền 
miên sống cùng thế tục, nhất định 
sẽ không tránh khỏi việc buông thả 
tự tâm, làm cho tâm mình trở thành 
tâm thế tục. Thông qua sự an cư định 
kỳ sẽ nâng cao quá trình tu dưỡng, 
tích tụ nội lực cho chính mình, như 
vậy mới có đủ năng lực trí tuệ để 
cống hiến phụng sự đạo pháp và 
dân tộc, làm lợi ích cho chúng sanh.

2. Giá trị hoàn thiện Tăng đoàn:
Muốn kiến lập một Tăng đoàn 

như pháp, trước tiên phải chú ý đến 
sự lành mạnh bắt nguồn từ Tăng 
đoàn. Trong Kiện độ thọ giới của 
Luật tạng đưa ra mười hai nạn, mười 
sáu giá, quy định quá trình tra xét, 
sát hạch tư cách thọ giới của người 
xuất gia, nội dung bao gồm những 
quy định rất nghiêm túc. Nếu như 
thân thể bệnh yếu, sinh lý không 
hoàn bị, điều kiện không đủ, trí lực 
thấp kém, gia đình xã hội không cho 
phép, ngũ quan khiếm khuyết… thì 
không thể xuất gia thọ giới. Các quy 
định này nhằm bảo đảm sự trang 
nghiêm của Tăng đoàn. Trong Hành 
Sự Sao – Sư Tử Tướng Nhiếp Thiên có 
nói đến tư cách của một bậc thầy tế 
độ người thế phát xuất gia, số lượng 
và đối tượng độ người, thủ tục xuất 
gia để cho người thực hiện nhiệm 
vụ này biết được nghĩa vụ, trách 
nhiệm giữa thầy và trò. Đây chính 
là nói đến những quy định về việc 
giáo dục Tăng nhân xuất gia, với ý 
chỉ nâng cao tính chất vốn có của 
Tăng lữ. Bố-tát là từ sự thanh tịnh cá 
thể đưa đến sự thanh tịnh chỉnh thể 
toàn diện trong Tăng đoàn, bảo đảm 
sự thanh khiết trong Tăng đoàn.

Dựa vào giới luật để kiến lập sự 
thanh tịnh thuần khiết trong Tăng 
đoàn, y cứ vào hạ lạp của giới mà 
phân định lớn nhỏ, khiến cho Tăng 
đoàn có quy củ và trật tự. Yết-ma chế 
độ Tăng sự, Tăng đoàn, không lấy ý 

kiến riêng của một người nào đó để 
quyết định mà thể hiện Tăng đoàn là 
đoàn thể có tinh thần dân chủ cao 
độ. Trong lúc tác pháp Yết-ma, đại 
chúng đề cử người đầy đủ đức tài 
chủ trì Hội đồng Yết-ma, điều này đã 
phản ảnh được tinh thần trọng đức 
trọng tài của Tăng đoàn. Kế đến là 
nói đến tinh thần Lục hòa: thân hòa 
đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa 
đồng duyệt, giới hòa đồng tu, lợi hòa 
đồng quân, kiến hòa đồng giải. Giới 
hòa đồng tu là nói lên sự bình đẳng 
của luật chế, lợi hòa đồng quân là sự 
cân bằng về kinh tế, kiến hòa đồng 
giải là sự thống nhất tư tưởng. Tăng 
đoàn ngày nay chỉ có phát huy tinh 
thần Lục hòa mới có thể xuất hiện 
một Tăng đoàn bình đẳng, hòa hợp, 
dân chủ, thanh tịnh và an lạc.

3. Giá trị an định xã hội: 
Thế giới này, đâu đâu cũng tràn 

ngập những hiện tượng đáng lên án 
như: sát sanh, trộm cắp, cường bạo, 
lường gạt lẫn nhau, khiến cho xã hội 
không thể an định. Đức Phật đưa ra 
ngũ giới như: không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm, không vọng 
ngữ… chính là để ngăn ngừa những 
hành vi xấu ác này. Một người tuân 
giữ thực hành được năm giới thì xã 
hội sẽ giảm bớt đi rất nhiều nguy 
cơ, đồng thời làm tăng thêm sự an 
lạc, bình an đến mọi người. Biệt giải 
thoát giới kiến lập một Tăng đoàn 
thanh tịnh, bao gồm sự giáo hóa xã 
hội, tịnh hóa cuộc sống nhân sinh. 
Ngoài ra, còn có tinh thần Bồ-tát đạo 
trong Bồ-tát giới là lấy từ bi, lợi tha 
làm tiền đề. Nội dung của nó chính 
là Lục độ Tứ nhiếp, nếu người người 
đều y theo đó mà phụng trì thì nhân 
gian này chính là cõi Tịnh độ vậy. 
-----------------------------------------------
(*) Nguyên tác: Ý NGHĨA HIỆN ĐẠI 
CỦA GIỚI LUẬT. Chúng tôi mạn phép 
đặt lại tiêu đề. 
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Đời sống 
lành mạnh(*)

�� TIẾN SĨ ANDREW OLENDZKI,  
TƯỜNG HIẾU (dịch)

PHẢI CHĂNG ĐẠO ĐỨC 
ĐÃ ĐƯỢC LẮP ĐẶT VÀO 
GUỒNG MÁY CỦA THẾ GIỚI 
TỰ NHIÊN?
Những nghiên cứu có được trong 
vài thập kỷ qua đã cho thấy một 
kết quả hết sức thuyết phục rằng 
sức khỏe thể chất chịu sự tác động 
bởi chất lượng của các chất dinh 
dưỡng mà ta hấp thụ, những hoạt 
động thường ngày mà ta tham gia 
vào, và những thói quen dẫn dắt 
hành vi của chúng ta. Chất lượng 
này được đo lường trên bàn cân 
mà kim định lượng sẽ dao động 
giữa sự lành mạnh và không lành 
mạnh. Nếu chúng ta ăn uống thực 
phẩm không lành mạnh, tham gia 
các hoạt động không lành mạnh và 
phát triển những thói quen không 
lành mạnh thì dĩ nhiên những gì 
ta nhận được sẽ là những kết quả 
không lành mạnh. Ngược lại, thay 
thế đời sống không lành mạnh 
bằng đời sống lành mạnh thì quy 
luật vận hành của vấn đề nêu trên 
cũng sẽ không đổi. Đây quả là vấn 
đề thuộc về nhận thức đối với các 
quy luật sinh học của thế giới tự 
nhiên chứ không liên quan đến 

những quy định đạo đức hay giáo 
điều tôn giáo.

Những nghiên cứu gần đây 
chứng minh rằng biểu hiện của 
quy luật trên cụ thể hơn nhiều 
trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần. 
Khi chúng ta được sai sử bởi những 
ý định lành mạnh, suy nghĩ song 
hành với tư duy lành mạnh và phát 
triển hệ thống niềm tin, tín ngưỡng 
một cách lành mạnh thì đời sống 
chúng ta trở nên lành mạnh hơn, 
hạnh phúc hơn. Ác cảm, đại diện 
tiêu biểu nhất cho các cảm xúc 
không lành mạnh. Một khi, nó đã 
có thể tạo nên những thay đổi cụ 
thể về tâm sinh lý nơi ta trong một 
thời gian ngắn thì về lâu về dài nó 
cũng sẽ dai dẳng bên ta để tiếp 
tục bức hại ta và mọi người xung 
quanh. Một người thường xuyên 
phiền muộn, hoặc kẻ luôn trưởng 
dưỡng lòng oán hận trong tâm thì 
không đời nào nếm được vị ngọt 
hạnh phúc. Và nếu một người luôn 
bực bội và có thói quen thường 
tìm lỗi người khác trong mọi hoàn 
cảnh, lâu ngày đến mức hình thành 
nên tính cách, thì chắc chắn người 
này không thể nào duy trì được các 

mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. 
Nguyên lý này cũng diễn ra tương 
tự với sự sợ sệt, lo âu, tủi thân, ám 
ảnh, bứt rứt, những hành động 
thỏa mãn tham muốn tự ngã, và 
hàng loạt các trạng thái cảm xúc 
liên quan đến sự không lành mạnh 
về mặt tinh thần.

Ở đây tôi nghĩ rằng chúng ta 
đang đương đầu với vấn đề nhận 
thức cơ bản về sự vận hành như thế 
nào của thế giới tự nhiên. Có phải 
quy luật tâm lý cũng tự nhiên được 
vận hành? Sẽ chẳng hữu ích gì 
nếu ta cố gắng quy kết rằng đây là 
những vấn đề phức tạp thuộc lĩnh 
vực cảm xúc, hoặc diễn đạt những 
vấn đề này bằng ngôn ngữ tôn 
giáo hữu thần. Chỉ cần nhận thức 
được rằng “cái gì được sanh khởi, cái 
đó nhất định phải hoại diệt”; những 
vận hành của thế giới vật chất cũng 
tương tự như những quy luật vận 
hành của tâm. Ví như: “Khi hành 
động của bạn bị sai sử bởi những 
tham muốn không lành mạnh, thì 
kết quả mà bạn nhận lãnh cũng sẽ 
không lành mạnh”, hoặc “Nếu bạn 
thường xuyên phát khởi những suy 
nghĩ thiện lành, thì những tập quán 

Tiến sĩ Andrew Olendzki, từng được đào tạo 
tại khoa Nghiên cứu Phật học tại Đại học 

Lancaster (Anh quốc) cũng như tại Đại học 
Harvard (Hoa Kỳ) và Đại học Sri Lanka. Hiện 

tại, ông là Tổng Biên tập Tạp chí Minh Sát Tuệ 
(Insight Journal), Giám đốc điều hành và học 
giả uy tín tại Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo 

Barre, tại Barre, Massachusetts. Ông là tác 
giả của cuốn sách “Tâm Bất Tận” (Unlimiting 

Mind), một tác phẩm luận giải về tâm lý học 
thực nghiệm cơ bản của Phật giáo.
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lành mạnh của tâm thức này ngày 
càng được trưởng dưỡng”, hoặc “Nếu 
bạn làm xuất hiện các tâm bất thiện 
thì nơi bạn tâm thiện sẽ vắng mặt và 
ngược lại”.

Đức Phật đã tuyên thuyết về sự 
vận hành của tâm như sau: Thiện 
lành và hạnh phúc như là một quá 
trình phát triển tự nhiên của việc 
nuôi lớn sự hiểu biết. Hai kệ ngôn 
đầu tiên của Pháp Cú Kinh đã ghi: 

“Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo; 
Nếu với ý ô nhiễm, 
Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo”.

“Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo, 
Nếu với ý thanh tịnh, 
Nói lên hay hành động, 
An lạc bước theo sau, 
Như bóng, không rời hình”.

Trong Kinh Song Tầm (Trung Bộ 
Kinh – số 19) Đức Phật cũng đã dạy 
rằng: “Một người, người ấy thường 
suy tư, quán sát vấn đề gì, thời tâm 
sanh khuynh hướng đối với vấn đề 
ấy” và “Nếu một người, người ấy 
thường suy tư, quán sát vấn đề gì với 
tâm bất thiện, không phải bằng tâm 
thiện, thời vị ấy xu hướng tư tưởng 
bất thiện”. Sức khỏe tinh thần theo 
lời dạy nguyên thủy của Đức Phật 
đơn giản chỉ là vấn đề của việc 
nhận diện rõ ràng, thuần thục quá 
trình vận hành theo bản năng của 
tâm, và sau đó dùng sự hiểu biết 
cùng trí tuệ để dần dẫn dắt chúng 
viễn ly những ý niệm, suy nghĩ, tư 
tưởng, tập khí bất thiện để chúng 
trở nên những ý niệm, suy nghĩ, tư 
tưởng, tập khí thiện. An bình, hạnh 
phúc là một kỹ năng mà bất kỳ ai 
cũng có thể sở hữu, bởi chỉ cần khi 

ta khéo huấn luyện tâm này thì nó 
sẽ tự nhiên hiển lộ. 

Đến đây tôi bỗng có một suy 
nghĩ thú vị: Phải chăng những 
nguyên lý để thiết lập sự lành 
mạnh cho thể chất và tinh thần 
được vận hành ra sao thì đối với 
đạo đức cũng vận hành như thế? 
Thái độ chúng ta ra sao khi nhận 
thức rằng đạo đức được lắp đặt vào 
guồng máy thế giới tự nhiên chứ 
không phải được đính lên như một 
món đồ để trang trí?

Phần đông tôn giáo và triết 
học Phương Tây đã mô tả thế 
giới vật chất bằng cách gắn liền 
với những quy luật khách quan 
của thế giới tự nhiên, trong 
khi mối liên hệ của đạo đức và 
hành vi con người với thế giới 
vật chất là điều gì đó rất mờ 
nhạt. Đạo đức là một phẩm chất 
không do con người quyết định, 
là một thứ gì đó mà bản thân nó 
không hề gắn với luật nhân quả 
để trở thành một phần của giới 
tự nhiên. Tuy thể xác là tự nhiên 
nhưng tâm hồn là siêu nhiên. 
Do đó, nhiệm vụ của khoa học 
là tìm hiểu những hoạt động 
của thế giới vật chất, còn đạo 
đức là lĩnh vực vô cùng tinh tế, 
nhạy cảm thuộc về các tôn giáo. 
Sự phân chia này có thể dẫn đến 
việc xuất hiện một thế giới với 
kỹ thuật công nghệ đỉnh cao, 
song được xây dựng bởi những 
con người với đạo đức thấp kém.

Quan điểm Phật giáo cho rằng, 
thân – tâm – hành vi của con 
người có vai trò như nhau, đều là 
một phần của thế giới tự nhiên. Và 
quan niệm về sự lành mạnh được 
nhận thức trên phương diện thân 
và tâm ra sao thì phương diện 
đạo đức cũng có thể được nhận 
thức tương tự như vậy. Về bản 

chất, đối với Phật giáo, ý thức đạo 
đức gắn liền với khái niệm thiện. 
Những khái niệm tốt và xấu, được 
dịch là thiện (kusala) và bất thiện 
(akusala), không được định nghĩa 
như những lý tưởng hay những 
chân lý mà được hiểu là kết quả mà 
một người tạo nên cho bản thân 
và người khác. Với món ăn này, sức 
khỏe ta rồi sẽ cường tráng hay hao 
mòn? Suy nghĩ như sau, tâm ta sẽ 
trở nên thiện hay bất thiện? Và khi 
hành động như vậy, ta đang xây 
dựng hay phá vỡ hạnh phúc tự 
thân và tha nhân? Cả ba suy nghĩ 
kể trên đều được bắt đầu bằng một 
nhận thức về sự lành mạnh mà sở 
dĩ nhận thức này có được là nhờ 
vào sự hiểu biết một cách rõ ràng 
về luật nhân quả.

Cố nhiên, đạo đức là một phẩm 
chất của đời sống mà chúng ta cần 
phải trau dồi để đời sống thăng 
hoa. Sự xuất hiện của tự ngã trong 
chúng ta càng nhiều thì khổ đau 
chúng ta gặt hái càng nhiều từ 
những hành động bị dẫn dắt bởi 
tham, sân, si. Thế nên, càng đẩy lùi 
tự ngã ra xa đời sống bao nhiêu thì 
ta càng nhận diện được tác động 
của những suy nghĩ, lời nói, hành 
động lên tự thân ta và mọi người 
xung quanh rõ ràng bấy nhiêu. Khi 
hành động được tịnh hóa không 
còn mảy may chút nhiễm ô bởi 
những độc tố của tâm thức thì 
cũng là lúc trí tuệ có mặt. Bấy giờ, 
những ý niệm thiện lành sẽ phát 
khởi một cách tự nhiên, tự nhiên 
đến mức mọi hành động do ta tạo 
ra đều được bắt nguồn bằng tác ý 
chân chánh. 
-------------------------------------------
(*) Tựa đề bài viết đã được người 
dịch đổi lại cho dễ hiểu hơn. 
Nguyên tác: Moral Health. Nguồn: 
Tricycle.com 
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Không đức mất vật báu
�� NS. TUỆ LIÊN (dịch)

Có một người rất nghèo, nhưng không 
muốn lao động kiếm tiền, suốt ngày chỉ 
sống trong huyễn tưởng, cầu nguyện 
thần linh gia hộ cho mình phát tài. Anh 
ta nhìn thấy người ta đến đình miếu tế 

bái thiên thần để cầu cho gia đình hạnh phúc, con 
cháu đầy nhà, tiền của dồi dào, cũng đi đến miếu tế 
bái thiên thần.

Anh quá nghèo, trong nhà không kiếm được món 
gì tế bái thần linh, bèn đi xin ăn, khó khăn lắm mới 
chuẩn bị được một chút lễ vật, đi đến miếu tế bái cầu 
nguyện. Anh quỳ trên mặt đất, nghĩ đến hoàn cảnh 
nghèo khổ khó khăn của mình, lệ rơi lả tả. Anh thành 
kính dập đầu xuống đất lễ bái thần linh, cứ niệm mãi:

- Cúi mong các vị thần đại từ đại bi ban cho con tiền 
của vàng bạc. 

Anh cúng vái lần này rồi lễ bái lần khác, nhưng 

tiền của vẫn không có. Anh không nản lòng, vẫn tiếp 
tục đi mượn đồ, đi xin ăn đem về cúng tế thiên thần. 
Anh tin rằng tâm thành thì tự nhiên có cảm ứng. Anh 
thành tâm thành ý cúng bái 12 năm, không bao giờ 
gián đoạn, một lòng mong mỏi mộng ước của mình 
thành sự thật.

Thấy anh thành tâm tha thiết, Thiên thần thương 
xót hiện ra chơn thân, hỏi:

- Mười hai năm nay, ngươi không ngừng lễ bái cúng 
tế cho ta, ngươi mong muốn ta giúp nhà ngươi cái gì?

- Con hy vọng con muốn gì được nấy.
- Ta sẽ cho ngươi được như nguyện ước.
Thiên thần bèn tặng cho anh một món bảo bối, gọi 

là “bình đức”, nói :
- Chỉ cần ngươi lắc bình này 3 lần thì những gì 

ngươi muốn sẽ từ trong bình này biến ra.
Nhận được bình thần anh ta mừng vui khôn xiết, 
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quên cả cám ơn thiên thần, khi nhớ lại thì thiên thần 
đã biến mất. 

Anh cầm cái bình lên nghĩ rằng: “Cái bình này 
chẳng lẽ lại có sức thần kỳ như vậy sao? Để ta thử 
xem”. Lúc đó anh đang đói, bụng kêu rột rột, bèn lắc 
cái bình 3 lần nói: 

- Hãy biến ra cho ta những thức ăn ngon nhất 
trong thiên hạ. 

Lập tức trên cái bàn hư cũ của anh, bày đầy những 
sơn hào hải vị. Anh mừng quá múa men tay chân, nói:

- Bảo vật này thật đúng như lời thiên thần! Nay ta 
muốn gì sẽ được cái nấy.

Vì quá đói anh ăn ngốn ngấu, nhìn thấy những 
thức ăn trên bàn vẫn còn mà mình đã no quá rồi, anh 
cảm thấy quá đầy đủ.

Nhưng qua một lúc anh lại không thoả mãn. Chỉ 
ăn no chưa đủ, còn phải mặc ấm nữa. Anh bèn lắc cái 
bình yêu cầu những y phục tốt nhất trên cõi đời này. 
Bình thần lại hiện ra các thứ y phục tốt đẹp. Nhìn thấy 
biết bao nhiêu y phục mới xinh đẹp trên chiếc giường 
cũ của mình, anh vẫn chưa thoả mãn, yêu cầu bình 
thần cho giường mới, nhà mới…

Anh trở thành một người giàu có xa gần đều biết 
tiếng, chỉ cần anh muốn thứ gì thì được thứ đó. Vàng 
bạc châu báu mọi thứ đều có, đình đài lầu cát san sát 
với nhau, ngựa xe người hầu tiền hô hậu ủng, mời 
khách tặng quà ứng tiếp không ngớt.

Người hàng xóm trước kia hiếu kỳ hỏi: 
- Xưa anh nghèo rớt mồng tơi, mà nay sao lại giàu 

như vậy?
Anh đắc ý lắc lắc cái đầu, ngạo mạn nói: 
- Do ta tế thần thành tâm, thiên thần ban cho ta 

một cái bình thần, ta muốn thứ gì thì bình thần biến ra 
thứ đó, cho nên ta mới trở nên giàu có như vậy. 

Anh ta chỉ vào y phục trên mình và những thứ 
chung quanh nói: 

- Những thứ này đều là bình thần biến ra cho ta! 
Người hàng xóm không tin nói: 
- Cái bình này làm sao có thể chứa được nhiều món 

đồ như vậy, nếu muốn chứa được nhiều đồ như vậy thì 
phải rất lớn, trên đời này làm gì có cái bình như vậy? 

Thấy láng giềng không tin anh ta bèn cầm cái bình 
ra nói: 

- Bình thần không lớn, nhưng mà muốn cái gì thì 
hiện ra cái nấy. 

Người hàng xóm nửa tin nửa ngờ nhìn cái bình nói: 

- Vậy ông hãy bảo nó biến ra một cục vàng. 
- Đừng nói một cục vàng, mà một núi vàng cũng 

có thể biến ra được, nhìn đây! 
Anh lắc cái bình 3 lần, lập tức một khối vàng lấp lánh 

hiện ra trên bàn. Người hàng xóm nhìn sửng không 
chớp mắt, cầm khối vàng lên cắn một miếng rồi nói: 

- Vàng thật, là vàng thật!
- Còn phải giả? Toàn đều là vàng ròng. 
- Có thể biến ra một cô gái đẹp được không? 
- Đương nhiên được, muốn 1000 cô gái đẹp 

cũng được. 
Anh ta lập tức lắc cái bình, trong chớp mắt, một cô 

thiếu nữ đẹp như tiên sa cá lặn xuất hiện ở trong nhà. 
Người hàng xóm vỗ tay cười nói: 

- Thật là một cái bình quý báu! Ông có cái bình này 
thì muốn gì được nấy! 

- Đương nhiên rồi! 
Anh ta vô cùng đắc ý: 
- Có cái bình báu này thần tiên cũng phải hâm mộ, 

ta là người giàu có nhất trong cõi đời này. 
Nói xong, anh múa tay múa chân nhảy đến ôm cô 

gái đẹp. Cô gái nhẹ nhàng tránh qua một bên, anh ôm 
vào khoảng không, may nữa té xuống đất: 

- Tất cả đều thuộc về ta, ngươi cũng là của ta. 
Anh lại chồm vào cô thiếu nữ. Người thiếu nữ nhìn 

anh vẫy tay nói: 
- Lại đây. 
Rồi chuyển mình một cái, cô núp sau bình 

phong, anh đập đầu vào tấm bình phong, lỡ tay 
bình thần rớt xuống bể ra thành từng mảnh nhỏ. 
Theo tiếng âm thanh bể vụn của cái bình, trong 
nhà bốc lên một làn khói mịt mù. Khói mây tan 
hết thì tất cả đều tiêu mất: nhà cửa, áo mới, xe 
ngựa, người đẹp, vàng bạc, người hầu… không 
còn một thứ gì. Trên cái ghế xiêu vẹo trong ngôi 
nhà cũ, anh hàng xóm vẫn còn ngồi trên đó, với 
áo quần rách nát như trước, nằm trên mặt đất 
kêu: “Ai da, ai da, đau đầu quá!”

(Phá huỷ bình đức – Thích thị yếu lãm)
Lời Phật dạy đạo lý làm người 
Tham lam chỉ khiến cho mình mất tất cả những 

gì mình có, bình thần tên là “bình đức”, tức là ý nói 
người nào có đức mới có thể hộ trì giữ gìn vật báu này, 
nhưng mà người làm biếng không có đức, lòng tham 
không đáy, vì thế không thể có được vật báu này, còn 
“đức” tức là vật báu của chúng sanh. 
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Vài suy nghĩ về đạo Phật 
với môi trường 
�� TK. MINH VIỆT 

Ngày nay, ô nhiễm 
môi trường đang 
là một vấn đề toàn 
cầu. Đức Phật đã 
dạy trong Tăng Chi 

Bộ Kinh rằng nếu con người sống 
thiếu ý thức, không biết thương 
yêu, bảo vệ môi trường, vạn vật 
đang sống quanh ta thì nó sẽ 
gây nên tác hại lớn, làm cho môi 
trường ô nhiễm, gây ra những 
hiện tượng làm mất cân bằng hệ 
sinh thái và biến đổi khí hậu, dẫn 
đến những thảm họa thiên tai 
khủng khiếp. Chúng ta là người 
sống có lý tưởng, cần phải nhận 
thức vấn đề này như thế nào? 

Môi trường sống của con người 
là một khái niệm rộng. Nó bao gồm 
tất cả các yếu tố tự nhiên, nhân tạo 
bao quanh con người, có ảnh hưởng 
lớn đến đời sống, sản xuất, sự tồn 
tại, phát triển của xã hội loài người. 
Đức Phật dạy rằng môi trường thiên 
nhiên trong sạch là môi trường luôn 
bảo bọc sự sống cho nhân loại và 
muôn loài sinh vật cỏ cây thú người... 
đã và đang sống trên trái đất này. Nó 
có công năng giúp cho tất cả mọi loài 
phát triển và tiến hóa hướng thượng. 
Vậy mà con người chúng ta không 
ngừng ra tay tàn phá môi trường 
sống quý báu của tạo hóa thiên 
nhiên đã ban tặng. 

Hiện tại môi trường sống của 
chúng ta đã và đang bị ô nhiễm rất 
nặng, phần lớn là do con người gây 
lên. Các nhà máy đã và đang thải 
ra môi trường nhiều khí độc hại 
chưa được xử lý, khói bụi và tiếng 
ồn từ các phương tiện giao thông, 
xả rác thiếu ý thức,... đã gây ra rất 
nhiều bệnh tật, làm ô nhiễm nguồn 
nước, ô nhiễm đất, nhiều vùng đất 
bị thoái hóa bạc màu... và các thiên 
tai ngày càng tăng nhanh, gây thiệt 
hại nghiêm trọng cả về người và 
của. Những hiểm họa này vào thời 
xa xưa nhiều người cho rằng đó 
chính là do sự trừng phạt của thần 
thánh, nhưng Đức Phật đã khẳng 
định rằng đó chính là do những ý 
nghĩ và hành động xấu ác của con 
người gây ra, như: chiến tranh, chặt 
cây, đốt phá núi rừng và sát sinh hại 
vật vô tội...

Khi con người tàn phá môi 
trường thiên nhiên, cứ tưởng là nó 
im lặng, không phản đối, nhưng 
kỳ thật thiên nhiên đã âm thầm 
đáp lại những hành vi xấu ác của 
con người một cách mãnh liệt qua 
những cơn sóng thần, động đất, 
bão lũ,.. cho đến khi thiên tai ngày 
càng nhiều, với sức thảm họa càng 
lúc càng kinh hoàng, thì con người 
mới tỉnh ngộ. 

Việc bảo vệ môi trường của mỗi 

người hiện còn hạn hẹp. Để giảm 
bớt những trận thiên tai khủng 
kiếp, giúp môi trường phục hồi 
nhanh, đã đến lúc mọi người cần 
phải nghe và thực hành theo lời 
dạy của Đức Phật. Trước tiên phải 
thực hành “chánh mạng”, nghĩa 
là phải nuôi mạng sống một cách 
lương thiện, đúng đắn không làm 
tổn hại cho mình, cho người và cho 
mọi loài, để tất cả cùng được tiến 
hóa về mặt đạo đức tâm linh, biết 
thương yêu và gần gũi thân thiện 
nhau hơn. Thực hiện phương pháp 
sống “chánh mạng”, chúng ta sẽ 
không giết hại, tàn phá đất, nước, 
núi rừng,... để tự nhiên lại được 
phát triển theo đúng quy luật vốn 
có của nó, mãi là nơi dung chứa và 
góp phần không nhỏ trong tiến 
trình sinh tồn và phát triển của xã 
hội loài người.

“Tất cả mọi loài
Cùng sợ dao gậy
Và sợ chết chóc
Cứ tự coi mình
Mong muốn thế nào
Thì biết người khác
Cũng muốn như vậy
Chớ có tự mình
Hay xúi người khác
Đi vào đường cùng
Làm việc sai trái
Giết loài vô tội.” 
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Vô  thường
Quán xem muôn pháp ở đời,
Dường như mộng huyễn héo rồi lại tan.
Kìa xem nhân loại thế gian,
Khác chi bọt nước sương tàn ban mai.
Hữu sinh hữu diệt trần ai,
Đây là định luật không sai vô thường.

Vô là không, thường là còn. Vô 
thường là không thường còn. 
Tất cả vạn pháp trên thế gian 
đều mang tính chất thay đổi, 
lưu chuyển không ngừng. “Hữu 

hình là hữu hoại”, nghĩa là vật nào có hình 
tướng, sắc thân đều phải bị hoại diệt. Một 
nhà triết học từng nói: “Không ai tắm hai lần 
trên một dòng sông”, nghĩa là dòng nước trôi 
đi trong từng giây phút, ngày nay ta có trở 
lại dòng sông ấy thì nước cũng đã khác rồi. 

Vô thường mau lẹ sớm hồi đầu,
Thân tứ đại này có chắc đâu.
Buổi sáng lợi danh chiều nhắm mắt,
Vô thường biến chuyển thoáng qua mau.
Ấy vậy mà người ở thế gian cứ tưởng thân 

này là quý giá, là đẹp đẽ, nên hằng nâng niu, 
trau chuốc. Họ sống một cách vô tư, đâu ngờ 
rằng nó đã suy tàn, đã già, đã chết trong từng 
giây, từng phút. Thân này là giả tạm do đất, 
nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Mỗi tế bào 
trong thân khi hoại sẽ bị đẩy ra ngoài và được 
thay thế bởi tế bào mới. Sự thay đổi này giúp 
trẻ em trưởng thành và dần dần già chết. Cái 
chết vi tế này diễn ra từng giây từng phút 
trong thân, khi đủ duyên thì bất thình lình quỷ 

vô thường đến bằng một cơn đau tim hay một 
làn gió độc… sẽ kết thúc mạng sống. Sự sinh 
diệt qua các thời kỳ đã và đang làm chủ xác 
thân ngũ uẩn này của ta, không một ai có thể 
cưỡng lại hay mong cầu một xác thân như ý. 
Thân buổi sớm không phải là thân của buổi 
chiều, thân hôm nay không phải là thân của 
ngày mai.

Một ngày đã qua,
Mạng sống giảm dần.
Như cá cạn nước,
Thử hỏi gì vui.
Đức Lão Tử cũng đã thấy thân này là nguồn 

tội lỗi, là gốc khổ đau triền miên:
Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả vị ngô hữu thân
Nhược ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn?
(Ta có cái khổ lớn là vì ta có thân,
Nếu ta không thân thì đâu có khổ gì).
Đức Phật dạy quán thân bất tịnh để chúng 

ta xa lìa, nhàm chán, không chấp thân mà ra 
sức công phu tu tập giác ngộ. Thiền sư Viên 
Chiếu đã nhận chân được lý vô thường, sống 
tuỳ thuận theo quy luật:

Thân như tường vách đã lung lay,
Ai chẳng đau buồn trước đổi thay.
Nếu đạt tâm không không sắc tướng,
Sắc không ẩn hiện mặc vần xoay.
Thiền sư trụ tâm không trước cảnh vô 

thường của thế gian, không để duyên theo 
ngoại cảnh, Ngài không bị lôi cuốn theo dòng 
sanh diệt của tâm thức. Còn chúng ta nếu 
gặp cảnh thuận thì thích chí vừa lòng, gặp 

�� LIÊN KHANG 

Định luật tuần hoàn của vũ trụ 
luôn xoay vần biến đổi, hết xuân 

đến hạ, hết hạ qua thu, rồi lại sang 
đông,… không có gì tồn tại vĩnh 
cửu. Đức Phật đã dạy thế gian vô 
thường, khổ, không, vô ngã, thời 
gian luôn luôn sanh diệt, không 

gian thì cứ đổi dời.
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cảnh nghịch thì chán nản, thối chí. Như vậy 
là chúng ta đang bị phàm tâm chi phối, tâm 
trí loạn động như dòng thác tuôn chảy. Hôm 
nay ta tinh tấn tu hành, ngày mai đã ưu phiền 
thối chuyển. Đức Phật dụ tâm người như ngựa 
hoang, như vượn chuyền cành. Lục căn luôn 
duyên theo cảnh trần bên ngoài là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý. Cũng vì lòng tham đắm, 
chấp ngã, chấp pháp mà chúng sanh cứ mãi 
trầm mình trong biển khổ sanh tử. Nếu tâm 
nghĩ thánh thiện thì cảnh giới Phật hiện ra, 
tâm nghĩ sái quấy thì cảnh giới phàm phu xuất 
hiện, tâm Phật hay phàm phu đều chỉ trong 
mỗi sát na. Cái tâm là vô thường, là tạm bợ 
như thế mà chúng ta không hay biết, cứ mãi 
bám víu vào nó, tham lam vơ vét tài sản, lợi 
danh chung quanh.

Tục ngữ có câu: “Vật đổi sao dời” hay 
“Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. 
Thật vậy, trong cuộc sống chúng ta đã chứng 
kiến biết bao sự thăng trầm vinh nhục, thạnh 
suy, sang hèn. Bao nhiêu người trước thì giàu 
sang, quyền thế, dinh thự nguy nga, ruộng 
vườn cò bay thẳng cánh, thế mà sau một cơn 
binh lửa, sự nghiệp tiêu tan như mây khói. 
Bao nhiêu người quyền cao chức trọng, hống 
hách nghinh ngang, thế mà sau một phút sa 
cơ thất thế đã trở thành kẻ thân bại danh liệt, 
đi tha phương cầu thực, chiếu đất màn trời 
hay vướng cảnh tù đày khốn khổ.

Vô thường là một định luật chi phối tất 
cả sự vật, từ thân tâm cho đến mọi hoàn 
cảnh. Vạn pháp đều có thể bị năm thứ giặc 
cướp mất. Đức Phật gọi là giặc của năm nhà, 
gồm có:

1. Nước trôi.
2. Lửa đốt cháy.
3. Giặc đánh cướp.
4. Vua quan tịch thu.
5. Con cái hư hỏng phá huỷ.
Những gì mà chúng ta ôm ấp, nâng niu giữ 

gìn như một bảo vật có thể là một nguồn đau 
khổ trong khoảnh khắc kế tiếp:

Các pháp từ duyên sanh,
Rồi cũng từ duyên diệt.
Phật là bậc Sa-môn,
Thường dạy đúng như vậy.
Nhận thấy cõi đời này là vô thường thì 

chúng ta hãy bình tĩnh, lặng tâm trước những 
sự biến đổi vô thường ấy và cũng đừng chấp 
chặt những gì là của ta.

Có rồi thì sẽ mất,
Giàu sang sẽ nghèo hèn.
Tụ hội sẽ phân ly,
Mạnh khoẻ rồi đau chết.
Nói tóm lại, chúng ta biết được thân, tâm, 

hoàn cảnh vô thường, nhưng chúng ta đừng 
chán nản buồn đau trước cảnh vô thường 
ấy, mà hãy vui lên. Vì trong kinh, Đức Phật có 
dạy rằng: “Nhơn thân nan đắc, Phật pháp nan 
văn”, nghĩa là: thân người khó được, Phật pháp 
khó nghe, mà nay chúng ta lại có được thân 
tâm toàn diện như thế này và nghe được giáo 
pháp của Phật dạy, đó là một điều hạnh phúc 
lớn lao của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải biết 
chuyển thân này, tức là lo tu tập để làm lợi ích 
cho mình và mọi người.

Ví như, chúng ta muốn qua được bên kia 
sông, tất nhiên phải nhờ chiếc ghe để có thể 
qua sông được, khi tới bờ rồi thì chiếc ghe ấy 
để lại ở dòng sông, không đem theo được. 
Thân chúng ta cũng vậy, muốn qua được 
bờ giải thoát thì chúng ta phải nhờ tạm xác 
thân này, không nên vướng bận nhiều, vì nó 
cũng không theo ta mãi được. Nếu chúng ta 
cố gắng tu tập, rèn luyện thân tâm cho được 
thuần thục, toàn thiện, khi bỏ xác thân này 
thì tâm linh ta được nhẹ nhàng, an vui và giải 
thoát, còn xác thân này xin được bỏ lại nơi cõi 
trần gian cũng giống như chiếc ghe kia vậy.

Hãy sử dụng thời giờ xứng đáng,
Kiếp sống còn rất ngắn ai ơi.
Thực hành đạo pháp độ đời,
Cho quê hương được nguồn vui thanh bình.
(Kệ trích lục – Đệ nhất Ni trưởng) 

(Phú Cường – Pleiku – Gia Lai) 



PHẬT HỌC ỨNG DỤNG

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ82

Dọn dẹp  
ngôi nhà của mình

�� TỊNH NGÔN 

HÃY QUÉT DỌN RÁC NHÀ MÌNH...  
CHO SẠCH.
Đúng vậy, cái nhà mình giống như một cái phòng 
lớn chứa đầy những hoa thơm nhưng không ít bụi 
bặm, rác rưởi. Muốn nhà đẹp thơm thì phải quét 
dọn, lau chùi. Nhưng trước hết chủ nhân của căn nhà 
phải nhận diện rằng căn nhà mình không sạch, có 
thể bị dơ bởi nó tồn tại trong không gian chứa nhiều 
bụi bặm, đó là cái tâm của mình đó.

Sống trên cuộc đời này chúng ta phải ý thức rõ về 
những hoạt động trong tâm mình. Đó là một pháp 
tu, gọi tên nhận diện sự thật. Đôi khi vì chủ quan 
hoặc vì không đủ trí tuệ để nhìn thấy sự thật tâm 
mình là “tâm viên ý mã”, tâm của chúng ta như con 
khỉ, con ngựa thích leo trèo, chạy nhảy... Khi tiếp xúc 
với cảnh trần thì tâm bắt đầu chuyển động theo lời 
khen, tiếng chê, thích và không thích bắt đầu hình 
thành một phản ứng, cứ thế được nuôi dưỡng, kéo 
dài gọi là dòng sông tâm thức. Khi các giác quan 
của mình tiếp xúc với đối tượng như: hương thơm, 
màu sắc, sự vật... thì tâm bắt đầu lăng xăng, với biểu 
hiện ban đầu là gợn sóng. Nếu mình không nhận 
diện được và không tỉnh thức thì có thể những gợn 
sóng ấy trở thành những đợt sóng xô bờ mạnh mẽ. 
Có lúc mình chẳng kiểm soát được tâm mình, bởi 
vậy những phút giây đó gọi là không chánh niệm, 
khi tiếp xúc với trần cảnh đã để cho nó tưởng tượng. 
Xây dựng kịch bản và diễn kịch trong căn nhà của 
mình với những vở kịch vô cùng hấp dẫn, ly kỳ đến 
khi phát hiện ra thì để lại không ít buồn vui, mừng 
giận cho chính bản thân mình và mọi người chung 
quanh. Tâm không thể dùng mắt thường để nhìn 
thấy, mọi người xung quanh cũng chẳng thể nhìn 
thấy được và cũng chẳng thể nhìn được họ. Nhưng 

cái tâm của mình rất đáng sợ nếu như mình không 
kiểm soát được thì nó điều khiển tay, chân, mắt, mũi, 
miệng, thân mình chạy theo ngũ dục của trần cảnh, 
và rồi chính bản thân mình sẽ nhận lấy hậu quả.

Vậy ta có thể quét dọn rác trong nhà mình 
bằng cách nhận diện nó đã từng bị bụi bẩn. Chắc 
chắn căn nhà ấy sẽ không dọn dẹp được khi tâm 
thức cháy lên đèn sân, thì tâm làm sao yên được. 
Muốn thanh lọc tâm, bằng cách thiền tập. Hãy để 
dòng sông tâm thức của chúng ta lắng đọng, đến 
khi những nhận biết về trần cảnh cứ liên tục phát 
triển một cách đúng đắn, tạm gọi đây là phương 
pháp lắng tâm. Sau khi quét dọn sạch sẽ nơi tâm 
rồi thì bắt đầu thêm một bước nữa là làm đẹp căn 
nhà tâm thức của mình. Đó là nghĩ một điều lành, 
điều thiện, làm được như thế căn bản là mình đã 
và đang sắp đặt tâm mình ngay ngắn lại. Đi đúng 
Chánh pháp để tiếp xúc với những giá trị cao 
thượng và đến một lần nữa chúng ta đã nhận diện 
sự thật về những yên lặng nơi tâm. Khi thấy tâm 
an bình thì phải phát tâm gìn giữ, thường làm và 
thật tinh chuyên. Cứ thế thì những nấc thang của 
sự chứng ngộ cao dần, đó là nhờ năng lượng của 
chánh niệm, là chìa khoá căn bản của trí tuệ và 
giải thoát.

Cái tâm đối với đời sống con người vô cùng quan 
trọng, nếu chúng ta biết lắng nghe, chăm sóc trọn 
vẹn, thì sẽ khám phá được rất nhiều cái hay, cái đẹp 
mà cuộc đời đã trao tặng. Do đó, muốn dọn dẹp nhà 
mình thật sạch, đó là trở về với tự thân và nhận diện 
sự thật, và điều kiện tất yếu là chuyển hoá tâm mình, 
đem lại an vui cho bản thân, cũng như xây dựng nếp 
sống cho cuộc đời tốt đẹp. 

   (TX. Ngọc An - Long An)
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Báo cáo khoá tu Truyền thống 
Hệ phái Khất Sĩ lần thứ 12

�� TK. MINH ĐIỆP

Khóa tu truyền thống Khất Sĩ ra đời trong tinh thần hoan hỷ của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái 6 
Giáo đoàn và đã phát triển vững vàng trong 12 khóa suốt 4 năm qua. Khóa tu diễn ra lần thứ 12 do 
Giáo đoàn VI đăng cai bắt đầu từ ngày mùng 04 đến ngày 11 tháng 11 năm Quý Tỵ (nhằm ngày 4 – 
11/12/2013) tại Tịnh xá Ngọc Nhơn tỉnh Bình Thuận.

Để tổng kết lại quá trình tu tập, chúng 
con xin đại diện cho Ban Thư ký báo 
cáo quá trình tu tập của khóa tu 
truyền thống lần thứ 12 như sau:

1. ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI
Khóa tu truyền thống Khất Sĩ lần thứ 12 do Giáo đoàn 
VI đăng cai tổ chức tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Nhơn, 
thuộc thôn Phước Thành, xã Hàm Cường, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tịnh xá nằm trong khu 
rừng đồi cát trắng, xung quanh được bao bọc bởi 

những nương rẫy thanh long xanh ngắt một màu.
Biệt lập dân cư, Tịnh xá Ngọc Nhơn có vị trí vô cùng 

yên tĩnh và thuận lợi cho sự tu tập. Nằm trong khu rừng, 
tịnh xá như có sự bảo hộ và che chở vững vàng của thiên 
nhiên nên khí hậu dịu mát, nhiệt độ ôn hòa. Nằm cách 
xa khu dân cư, tịnh xá không bị xao động bởi những âm 
thanh ồn ào từ bên ngoài. Các dãy cốc gỗ lá đơn sơ nép 
mình dưới những tàng cây xanh mát là nơi ngơi nghỉ 
tĩnh lặng cho chư Tôn đức và hành giả. Đặc biệt, các khu 
vườn thiền và lối thiền hành rộng rãi giúp đại chúng an 
lạc thiền tọa và thong thả từng bước thiền hành. 
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2. BAN CHỨC SỰ KHÓA TU
a. Chứng minh: HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ 

kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Chứng minh HPKS; HT. 
Giác Tường – Thành viên Thường trực HĐCM GHPGVN, 
Chứng minh HPKS; HT. Giác Phúc – Thành viên HĐCM 
GHPGVN, Chứng minh HPKS.

b. Ban tổ chức và hành giả tham dự
- Trưởng ban: HT. Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS 

GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm 
HPKS. Phó ban: HT. Giác Hà – Phó ban Từ thiện Trung 
ương GHPGVN, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Giáo 
phẩm HPKS, Trị sự Trưởng Giáo đoàn V và HT. Giác 
Tuấn - Chứng minh BTS GHPGVN quận 6, Giáo phẩm 
HPKS, Trị sự Trưởng Giáo đoàn VI. Thiền chủ: HT. Giác 
Giới – Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng 
ban Thường trực Giáo phẩm HPKS. Hoá chủ: HT. Giác 
Tuấn – Chứng minh BTS GHPGVN quận 6, Giáo phẩm 
HPKS, Trị sự Trưởng Giáo đoàn VI. Giám luật: HT. Giác 
Giàu – Giáo phẩm HPKS. Giám thiền: TT. Giác Minh, TT. 
Minh Chân. Kiểm soát: TT. Giác Thuận, ĐĐ. Giác Thuần, 
ĐĐ. Giác Ngạn, ĐĐ. Giác Khương, ĐĐ. Huệ Tâm, TT. 
Giác Năng, ĐĐ. Giác Nghĩa (VI). Điển lễ: TT. Giác Hạnh. 
Hộ khóa: TT. Giác Nhuận, ĐĐ. Minh Nhơn. Thư ký: ĐĐ. 
Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Đăng, TK. Minh Điệp. Chư Tăng 
Giáo đoàn I: 20 vị. Giáo đoàn II: 10 vị. Giáo đoàn III: 15 
vị. Giáo đoàn IV: 18 vị. Giáo đoàn V: 23 vị. Giáo đoàn 
VI: 24 vị. 

4. NỘI DUNG GIẢNG THUYẾT  
VÀ THIỀN ĐÀM
Vào chiều ngày khai mạc, Hòa thượng Giác Toàn – 
Trưởng ban Tổ chức khóa tu đã đến thăm viếng và 
thuyết giảng cho đại chúng đề tài:  Phương pháp tu 
tập thiền định từ Kinh Ma ha Bát Nhã đến Chơn Lý “Có 
và Không”. Nội dung bài giảng có thể tóm tắt như sau: 

1. Thông thường, con người thường rơi vào hai cực 
đoan, chấp có hoặc chấp không. Chấp “có” là nhìn mọi sự 
vật trong vũ trụ trên bề mặt hiện tượng. Chấp “không” là 
nhìn mọi sự vật hiện tượng trên bình diện bản thể. Phần 
lớn con người không rơi vào bên này thì cũng kẹt bên kia, 
ít ai nhận chân được các mặt của các pháp. Do đó, nếu 
hành giả nhận chân được các phương diện của pháp thì 
không còn chấp chặt một bên, có thấy các pháp thì các 
pháp cũng là “diệu hữu”, và nếu có nhìn các pháp trong 
bản thể vô ngã thì “không” không phải là không ngơ, mà 
sẽ trở thành “chân không” mà kinh Đại Bát Nhã thường 
đề cập. Một khi hành giả có được cái nhìn chân chánh về 

vạn pháp thì chắc chắn sẽ đạt được giải thoát. 
2. Hòa thượng đã nương vào lời dạy của Tổ sư mà 

triển khai, giúp hành giả thấy được cái mực trung đạo, 
thấy được hiện tượng và bản thể của vạn pháp thông 
qua sự biểu hiện của nó ở dạng kết hợp hoặc tan hoại. 
Có và Không chỉ là ngôn ngữ giả định mang tính quy 
ước để mô tả. Thấy được như vậy, hành giả sẽ dần dần 
chuyển hóa, đạt đến chơn như. 

Qua lời phân tích của Hòa thượng, mỗi hành giả 
tự cảm nhận được sự uyên áo của kinh văn Bát-nhã và 
những điểm tương đồng giữa quan điểm của Tổ sư và 
kinh văn Phật giáo Đại thừa, khẳng định hơn nữa lời 
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thiền chỉ thiền quán để phát triển chánh niệm, chánh 
định và tuệ giác.

- Vào ngày tu thứ sáu, TT. Minh Thành – Giáo đoàn 
IV đã quang lâm thăm viếng và chia sẻ thời pháp với 
chủ đề: CHÁNH NIỆM VÀ KHẢ NĂNG TRỊ LIỆU. 

Đúng như người xưa nói: «Kiến thức tạo nên giá 
trị cho bài giảng của vị giảng sư». Những kiến giải của 
Thượng tọa đã mang đến cho chư hành giả khóa tu 
những bài học vô cùng bổ ích về chánh niệm. Bên 
cạnh đó, Thượng tọa còn đan xen những mẩu chuyện 
vui để làm sáng tỏ vấn đề khiến đại chúng vô cùng 
thích thú. Kết thúc bài giảng, Thượng tọa nhấn mạnh 
rằng: «Người có chánh niệm sẽ vượt qua những sự mất 
mát lớn lao trong đời, có niềm tin sâu sắc trong tiến trình 
tu tập trong đạo Phật».

Chư Tôn đức và hành giả cũng đã tham gia thảo 
luận cũng như trình bày các nghi vấn khi tu tập và chia 
sẻ những kinh nghiệm hành trì của mình. Tất cả đều 
mang đến cho khóa tu những bài học thật bổ ích. 

5. BAN HỘ KHÓA
Trực tiếp lãnh đạo và điều hành Ban hộ khóa là TT. 
Giác Nhuận và ĐĐ. Minh Nhơn. Ngoài ra, chư Tăng 
và Phật tử trong Giáo đoàn VI đều tham gia phục vụ 
trong ban hộ khóa. Các khâu như sắp đặt chỗ ở, khu 
vực hành thiền, học Chơn Lý, thọ trai v.v… đều được 
sắp xếp chu toàn.

Tham gia hộ khóa có 1 vị Đại đức và 7 vị Sa-di thuộc 
Giáo đoàn VI do Ban tổ chức đề cử, cùng quý Ni sư và 
Sư cô tại chùa Phước Hưng, chư Ni Tịnh xá Ngọc Sanh 
và một số Phật tử TX. Lộc Uyển, TX. Ngọc Nhơn, TX. 
Ngọc Sanh, các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI và các 
đạo tràng tịnh xá ở TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình 
Thuận, Đà Nẵng… đã đồng phát tâm cúng dường và 
công quả vô cùng tích cực trong suốt khóa tu. 

Điểm đặc biệt trong khóa tu này là chương trình 
tu tập mỗi ngày suốt khóa tu và thơ văn, hình ảnh của 
chư Tôn đức hành giả đã được lưu lại trong quyển kỷ 
yếu gửi đến chư Tôn đức, như một món quà pháp đầy 
giá trị, một kỷ niệm đẹp cho khoảng thời gian huynh 
đệ sáu Giáo đoàn đã sống chung tu học hoà hợp và 
thanh tịnh.

6. NHẬN XÉT CHUNG
Sau những ngày đầu chư hành giả còn bỡ ngỡ, nhờ vào 
khung cảnh tĩnh lặng, không gian thoáng mát, rộng 
rãi và ban ngoại hộ phục vụ đầy đủ nên chư Tôn đức 

dạy của Tổ sư trên con đường tu tập. Buổi nói chuyện 
kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng. 

Cũng như những khóa tu các kỳ, lần này Hòa 
thượng Thiền chủ giảng dạy đạo lý cho chư hành 
giả qua quyển Chơn Lý “Thờ Phượng” của Tổ sư Minh 
Đăng Quang. Đây là quyển dạy hàng xuất gia và người 
cư sĩ cách thờ phượng đúng pháp, bài trừ mê tín dị 
đoan, dạy pháp tu đúng chơn lý giải thoát.

Hòa thượng nhắc nhở chư hành giả: “Hãy luôn 
sống đời sống có ý thức” trong từng oai nghi, đừng để 
phạm một lỗi nào. Phải gìn giữ giới pháp, thu thúc lục 
căn, thiểu dục tri túc, chánh niệm tỉnh giác và thực tập 
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hành giả đã tu tập tinh tấn, thực 
hành chánh niệm trong từng phút 
giây. Đặc biệt, với những lời giảng 
dạy uyên thâm của HT. Thiền chủ, 
đại chúng được hiểu sâu sắc hơn 
về Chơn Lý của đức Tổ sư. Nhất là 
những lời chia sẻ của Ngài về cách 
sinh hoạt và đời sống của các đức 
Thầy ngày xưa làm cho hành giả có 
cảm giác được trở về nguồn cội.

7. KẾT LUẬN 
Tóm lại, khóa tu truyền thống 
lần thứ 12 đã diễn ra thành công 
trên mọi phương diện từ công tác 
chuẩn bị ngày đầu tiên cho đến 
buổi cuối cùng. Đây là thành quả 
của sự lãnh đạo sáng suốt từ chư 
Tôn đức lãnh đạo Hệ phái, Hòa 
thượng Thiền chủ cũng như chư 
Tăng đơn vị đăng cai, và từ sự phát 
tâm tu tập của toàn thể chư hành 
giả. Thành quả này xin nguyện 
hồng ân Tam bảo, đức Tổ sư và chư 
vị đức Thầy thùy từ chứng giám.

Thành kính tri ơn chư Tôn Giáo 
phẩm Hệ phái, Ban chức sự khóa 
tu và toàn thể chư hành giả. Cầu 
nguyện chư Tôn đức pháp thể khinh 
an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả 
chóng viên thành. Xin được tri ơn 
các cấp Chính quyền lãnh đạo địa 
phương đã tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cho khóa tu trong suốt những 
ngày qua diễn ra thành công tốt 
đẹp. Cuối cùng xin cầu nguyện Tam 
bảo chứng minh công đức phát tâm 
của toàn thể chư thiện nam, tín nữ 
Phật tử cúng dường khóa tu. Kính 
chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng 
kiết tường như ý.  

Nam mô Bổn sư Thích Ca  
Mâu Ni Phật.

Cảm tưởng 
hành giả

�� TK. MINH GIÁO (ĐOÀN V)

Kính bạch Hòa thượng  
Thiền chủ,

Kính bạch chư Tôn Hòa 
thượng chứng minh,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo 
phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn Thượng 
tọa, chư Đại đức Tăng hành giả 
khóa tu,

Trong giờ phút trang nghiêm 
của buổi Lễ Bế mạc khóa tu 
truyền thống lần thứ 12 do Giáo 
đoàn VI đăng cai tổ chức tại Tịnh 
xá Ngọc Nhơn, chúng con xin 
đại diện chư huynh đệ hành giả 
đảnh lễ chư Tôn đức kính dâng 
đôi dòng cảm tưởng.

Kính bạch chư Tôn đức,
Được sanh thân làm người là 

nhờ công ơn cha mẹ, được giới 
thân huệ mạng là do công đức 
vô lượng của Tổ Thầy tạo nên. 

Chúng con nhờ có túc duyên 
đời trước nên được làm người, 
được xuất gia trong giáo pháp 
của Đức Phật, lại được tu học 
theo tông chỉ: “Nối truyền Thích 
Ca Chánh Pháp, Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam” của đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang. Tuy nhiên, do vì 
tập khí nhiều đời của mình cùng 

với những điều kiện khách quan 
tác động nên chúng con rất khó 
trở nên hoàn thiện được đức 
hạnh một người Khất Sĩ. Nhờ 
được tham dự khoá tu truyền 
thống của Hệ phái, được gần gũi 
chư Tôn Giáo phẩm chúng con 
như được tìm về với cội nguồn 
huyết thống tâm linh của mình 
cùng với công hạnh của một 
người Khất Sĩ chơn truyền.

Trong suốt khóa tu, nhìn giới 
hạnh trang nghiêm của Hòa 
thượng Thiền chủ và chư Tôn 
đức, chúng con cảm thấy quý 
Ngài là sự tiếp nối trọn vẹn suối 
nguồn diệu giác từ Tổ Thầy. Từ 
đó chúng con tăng trưởng thêm 
niềm tin vào mạng mạch của 
tông môn Khất Sĩ sẽ luân lưu 
mãi trong dòng chảy cuộc đời.

Bên cạnh đó, trong mỗi thời 
khóa thiền hành, thiền tọa đã 
giúp chúng con kiểm soát được 
thân tâm, làm cho thân và tâm 
trở về trong sự tỉnh giác mà bấy 
lâu nay chúng con đã để cho 
chìm đắm nơi biển sóng nghiệp 
thức lao xao, lặn hụp trong đại 
dương luân hồi vô tận.

Cứ đến mỗi buổi trưa, chúng 
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con được theo quý Ngài để hành 
pháp trì bình khất thực nhằm thực 
hành lại đúng truyền thống của 
Phật Tăng xưa đã truyền thừa qua 
biết bao thế hệ. Chúng con hiểu 
rằng giáo pháp như biển cả bao 
giờ cũng lài, cũng thấp nên nước 
của muôn sông đều xuôi nguồn 
về biển. Cũng vậy, pháp khất thực 
là một đức hạnh khiêm hạ khiến 
cho muôn điều tốt đẹp quy tụ về 
làm tô điểm hạnh người con Phật. 
Chính điều này đức hạnh chúng 
ta sẽ mỗi ngày một tăng trưởng 
và toả ngát khắp muôn phương. 

Những bài học trong giờ thiền 
đàm đã giúp chúng con học hỏi 
được nhiều kinh nghiệm của chư 
Tôn đức về thiền định để thân tâm 

quy về một mối. Giờ học Chơn Lý 
đã giúp con hiểu rõ hơn về những 
lời dạy của đức Tổ sư. Đặc biệt, giờ 
sám hối chư Tôn đức đã soi sáng 
cho chúng con được thanh tịnh 
tiến bước trên lộ trình giải thoát.

Trong khóa tu, các huynh đệ 
thuộc sáu Giáo đoàn cùng trở về 
dưới mái đạo tràng để cùng tu 
học những phương pháp hành trì 
truyền thống của Hệ phái, giúp 
chúng con thể hiện đúng tinh 
thần sống chung tu học. Và từ đây 
tình huynh đệ trong tông môn 
mỗi ngày thêm gắn kết.

Dòng thời gian cứ mãi cuốn 
trôi, khóa tu cũng đi đến ngày bế 
mạc. Mỗi huynh đệ sẽ trở về trú xứ 
các Giáo đoàn khác nhau nhưng 

trong tâm chúng con sẽ vẫn còn 
lan toả mãi hương vị tu tập. Gương 
đức hạnh của Hòa thượng Thiền 
chủ cùng chư Tôn đức sẽ mãi soi 
đường cho chúng con trên mọi 
nẻo đường tu học.

Kính bạch chư Tôn đức, 
Trước khi chúng con dứt lời, 

kính xin quý Ngài từ bi chứng 
minh cho chúng con đảnh lễ tri 
ơn thâm ân của Hòa thượng Thiền 
chủ, chư Tôn Hòa thượng, Thượng 
tọa, Đại đức trong Ban tổ chức; 
chư Tôn đức trong Giáo đoàn VI và 
Đại đức Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nhơn 
đã tạo điều kiện cho chúng con tu 
học, thực hành hạnh Khất Sĩ trong 
suốt 7 ngày qua. Chúng con xin 
thành kính cầu nguyện hồng ân 
Tam bảo, đức Tổ sư và giác linh chư 
vị đức Thầy gia hộ cho chư Tôn đức 
pháp thể khinh an, đạo nghiệp 
viên thành.

Chư Tăng chúng tôi xin trân 
trọng tri ân các cấp Chính quyền 
địa phương sở tại đã tạo thuận lợi 
về mặt pháp lý cho chúng tôi an 
tâm tu học. Kính chúc quý vị vạn 
sự kiết tường, muôn điều phúc lạc.

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm 
niệm tri ân công đức của chư thiện 
nam, tín nữ Phật tử gần xa, và đặc 
biệt là quý Phật tử gần xa đã phát 
tâm công quả hộ trì suốt khoá tu. 
Xin nguyện cầu Tam bảo gia hộ tất 
cả chư liệt vị được thân tâm an lạc, 
gia đình hạnh phúc và an lạc trong 
ánh hào quang của mười phương 
chư Phật.  

Nam mô Bổn sư  
Thích Ca Mâu Ni Phật.
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Báo cáo tổng kết 12 khóa tu 
Truyền thống Khất Sĩ

�� TK. GIÁC HOÀNG 

Bước chân hoằng hóa của Tổ sư và chư vị 
Trưởng lão thời Tổ đã để lại dấu ấn tịch 
tĩnh tùy duyên vô quái ngại một thời 
trên nền đất Việt. Nối tiếp hạnh nguyện 
của Tổ sư, các vị đại đệ tử của Tổ sư lái 

thuyền từ ra miền Trung độ người hữu duyên, cất 
lập các ngôi tịnh xá và từng bước thành lập 6 Giáo 
đoàn. Trải qua thời duyên của đất nước, bước chân 
hoằng hóa tạm dừng và thay vào đó là đời sống trụ 
xứ, duy trì và trùng hưng Tam Bảo. 

Đầu năm Canh Dần (2010), thời duyên đến, được sự 
thống nhất của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, Hòa 
thượng Giác Giới – Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm 
Hệ phái cùng chư Tôn túc Giáo phẩm xúc tiến tổ chức 
khóa tu để củng cố đạo lực cho chư Tăng hành giả, mở 
ra một hướng đi mới cho Tăng-già Khất Sĩ trong bối cảnh 
mới. Đến nay, khóa tu đã trải qua 4 năm được 12 khóa, 
trọn 2 vòng của 6 Giáo đoàn. Xin thay lời cho Ban Thư ký 
xuyên suốt 12 khóa tu, kính báo cáo sơ lược về quá trình 
hình thành và nội dung tu tập trong 12 khóa như sau: 

1. CÁCH TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA TU 
Thể theo sự thống nhất của chư Tôn đức Giáo phẩm 
Hệ phái trong nhiều phiên họp, đánh dấu là phiên 
họp ngày 21 tháng 11 năm Kỷ Sửu (2009), nhằm kiện 
toàn sự tu học của đoàn thể Tăng-già Khất Sĩ trong bối 
cảnh cho phép của đất nước thanh bình và Giáo hội 
hòa hợp, mỗi Giáo đoàn chịu trách nhiệm đăng cai vào 
mỗi mùa, xoay vần theo thứ lớp đoàn I đến đoàn VI. 

Mỗi đoàn chịu trách nhiệm tìm trú xứ thích hợp cho 
việc tổ chức. Thời gian tu tập tính luôn ngày bế mạc 
là 8 ngày 8 đêm, cứ 2 – 3 tháng một khóa, mỗi năm 3 
khóa tương ứng với mùa xuân, mùa thu và mùa đông, 
còn mùa hạ thì an cư. Giáo đoàn I chịu trách nhiệm lần 
1, đoàn II thì lần 2, cho đến lần 6 thì đoàn VI, và tiếp tục 
xoay vần như thế. 

2. QUY MÔ TỔ CHỨC
Khóa tu mang tính tổ chức của Hệ phái nên phải xin 
giấy phép từ Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN. Hòa 
thượng Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN hoặc 
HT. Giác Giới – Phó trưởng ban Tăng sự Trung ương 
GHPGVN chịu trách nhiệm là Trưởng ban Tổ chức. Sau 
khi xin phép Giáo hội, đơn vị đăng cai phải đệ trình 
lên Sở Nội vụ/ Ban Tôn giáo tỉnh và Chính quyền địa 
phương để được chấp thuận và hỗ trợ. 

3. DANH XƯNG CỦA  
KHÓA TU
Hòa thượng Thiền chủ đã đề xuất tên gọi khóa tu là 
“KHÓA TU TRUYỀN THỐNG GIỚI ĐỊNH HUỆ”, lấy nội 
dung Giới Định Huệ làm căn bản để hướng đến thành 
tựu như bài “Y Bát Chơn Truyền” Tổ sư đã dạy: “Người 
Khất Sĩ có 3 pháp tu học vắn tắt, đó là Giới Định Huệ”. 
Đến khóa thứ 4, danh xưng được đổi lại: “KHÓA TU 
TRUYỀN THỐNG Khất Sĩ” nhằm xiển dương những 
điểm ưu việt, đặc hữu của truyền thống Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập. 

Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp” thành lập Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam năm 1944 đã mở ra một sinh lộ mới cho Phật giáo Việt Nam vào thập niên 40 của thế 
kỷ trước trong một giai đoạn Phật giáo suy vi cùng tột, và cũng là giai đoạn bắt đầu phục hưng 
của Phật giáo nước nhà.



Chư Tôn đức tham dự khóa tu lần thứ 1(TX. Ngọc Viên - Vĩnh Long)

Giờ thuyết giảng của HT. Giác Toàn tại TX. Ngọc Viên,  
Khoá tu lần 1

Chư Tôn đức thiền hành (Tịnh xá Trúc Lâm – Bình Thuận), 
Khoá tu lần 2

Chư Tôn đức tọa thiền tại TX. Trúc Lâm ( Bình Thuận), Khoá tu lần 2
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Chư Tôn đức tham dự khóa tu lần 3 (TX. Ngọc Đà – Đà Lạt)

KHOÁ TU

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ90

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
Gồm có 2 ban: Ban Chứng minh và Ban Tổ chức. Ban 
Chứng minh gồm 3 hoặc 4 vị đại diện Giáo phẩm 
Chứng minh trong Hệ phái. Ban Tổ chức gồm những vị 
Giáo phẩm Hệ phái và những vị chịu trách nhiệm trong 
khóa tu: Một trưởng ban, 3 phó ban, trong đó đặc trách 
1 Thiền chủ, 1 vị Hóa chủ, 1 vị đại diện Giáo phẩm các 
Giáo đoàn; 1 vị Giám luật; 1 hoặc 2 Giám thiền; 1 Kiểm 
soát (trưởng) là Giáo phẩm Hệ phái và 6 Kiểm soát 
(phó) đại diện hành giả hiện diện của 6 Giáo đoàn; 1 
hoặc 2 Phó hóa chủ và các vị trong ban điều phối ngoại 
hộ; 1 Điển lễ; 1 Thư ký Hệ phái và 1 hoặc 2 Thư ký Giáo 
đoàn đăng cai. 

5. BAN CHỨNG MINH & BAN TỔ CHỨC 
Ban Chứng minh gồm chư vị Trưởng lão của Giáo hội 
và Hệ phái, như Hòa thượng Giác Nhường – Phó Pháp 
chủ kiêm Giám luật GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh 
Hệ phái; HT. Giác Tường – Ủy viên thường trực HĐCM 
GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác 
Phúc – Ủy viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng 
minh Hệ phái; HT. Giác Ngộ – Ủy viên HĐCM GHPGVN, 
Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái. 

Về Trưởng và Phó ban Tổ chức thì có hai vị Hòa 

thượng luân phiên nhau chịu trách nhiệm trước pháp 
luật, đó là HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, 
Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, HT. Giác Giới 
– Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban 
Thường trực Giáo phẩm Hệ phái. Riêng Hòa thượng 
Giác Giới là vị thiền chủ chịu trách nhiệm hướng dẫn 
tâm linh xuyên suốt 12 khóa. Các vị Tôn túc lãnh đạo 
Hệ phái tùy theo khóa tu mà chịu trách nhiệm như: 
cố HT. Giác Dũng – Thành viên Thường trực HĐCM 
GHPGVN (nhiệm kỳ VII), Trưởng Giáo đoàn III; HT. Giác 
Cầu – Thành viên chứng minh GHPGVN, Tăng trưởng 
Giáo đoàn V; HT. Giác Hà – Phó ban Từ thiện Trung 
ương Giáo hội PGVN, Tri sự Trưởng Giáo đoàn V; HT. 
Giác Thanh – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk 
Lăk, Tri sự Trưởng Giáo đoàn II, HT. Giác Hiệp – Giáo 
phẩm Hệ phái, HT. Giác Tuệ – Giáo phẩm Hệ phái, HT. 
Giác Tuấn – Chứng minh BTS GHPGVN Q. 6, TP. HCM, 
Tri sự Trưởng Giáo đoàn VI; HT. Giác Giàu – Phó ban Trị 
sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Giáo phẩm Hệ phái. Một 
số vị Thượng tọa và Đại đức khác trong các Giáo đoàn 
thường tham dự khóa tu và đảm nhiệm các chức năng 
trong các khóa tu như: GĐ I: TT. Giác Đăng, TT. Giác Tây, 
TT. Giác Hạnh; GĐ II: TT. Giác Sơn, TT. Giác Minh, ĐĐ. 
Giác Trực và ĐĐ. Minh Phước. GĐ III: TT. Giác Thuận, 



Phật tử dâng thực phẩm cúng dường trong khuôn viên  
TX. Ngọc Đà, Khoá tu lần 3

HT. Giác Giới giảng Chơn Lý tại TX. Mộc Chơn, Khoá tu lần 4

Chư Tôn đức thiền hành trong khuôn viên  
TX. Mộc Chơn (Tiền Giang), Khoá tu lần 4

Một thời tọa thiền trong khu vườn  
TX. Ngọc Hòa (Vĩnh Long), Khoá tu lần 5
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TT. Giác Phùng, TT. Giác Trí, TT. Giác Minh và ĐĐ. Giác 
Hoàng. GĐ IV: TT. Minh Bửu, TT. Minh Lộc, ĐĐ. Minh 
Bình; GĐ V: TT. Giác Pháp, TT. Giác Nhân, TT. Giác Ánh, 
TT. Giác Năng, ĐĐ. Minh Phương. GĐ VI: TT. Giác Nhuận, 
ĐĐ. Minh Nhơn, ĐĐ. Minh Đăng và TK. Minh Điệp. 

Trong 4 năm vừa qua, Hòa thượng Giác Dũng – 
một trong những vị gắn bó với khóa tu đã viên tịch 
vào ngày 25 tháng 2 năm Quý Tỵ. Đó là một sự mất 
mát lớn lao của GHPGVN, của Tăng đoàn Khất Sĩ nói 
chung và đối với hội chúng tu thiền nói riêng. Trong 
đó, chúng ta cũng không thể quên ơn của HT. Giác 
Thường – Tri sự Trưởng GĐ II, mặc dù đã viên tịch năm 
2009 trước khi khóa tu lần 1 được diễn ra, nhưng với 
tâm nguyện phụng sự đạo pháp và xiển dương đường 
lối thiền tập, Hòa thượng luôn quan tâm đến việc tu 
tập của Tăng đoàn Khất Sĩ. Do đó, nhân đây, cho chúng 
con xin thành kính thắp nén tâm hương cúng dường 
và đảnh lễ tri ân nhị vị Hòa thượng tôn túc Hệ phái đã 
viên tịch. 

7. NỘI QUY VÀ THỜI KHÓA CỦA MỘT 
KHÓA TU
Ngay từ khóa đầu tiên, ý thức được giới luật là nền 
tảng đưa đến chứng đắc thiền định và đạt được giải 
thoát, nên Hòa thượng Trưởng ban Thường trực Giáo 
phẩm Hệ phái và chư Tôn thiền đức tham dự khóa tu 
đề đạt 8 điều trong nội quy, nhằm giúp cho hành giả 
khép mình trong khuôn khổ giới luật, đưa đến kết quả 
cao nhất trong quá trình thiền tập. 

Thời khóa biểu trong khóa thứ nhất được hoạch 
định, làm tiền đề để các khóa tu tiếp theo được ổn 
định. Khóa thứ ba chương trình học “Chơn Lý” được 
chính thức đưa vào. Khóa thứ 4 đã bắt đầu ổn định cho 
tới ngày nay. 

Khóa tu bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 sáng và kết thúc 
lúc 10 giờ tối. Sáng sớm: thiền hành và thiền toạ. 
Buổi sáng: Thiền tọa, thiền hành và học Chơn Lý. Buổi 
chiều: Thiền đàm, thiền hành và thiền tọa. Buổi tối: 
Thiền tọa, thiền hành và sám hối. Như vậy, một ngày 
4 thời thiền hành, 4 thời thiền tọa, 1 thời học Chơn 
Lý, 1 thời thiền đàm hoặc nghe pháp thoại và 1 thời 
sám hối. 

8. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG 
HÀNH GIẢ 
Khóa thứ nhất, mang tính thử nghiệm, nhưng đó cũng 
là khóa tu mang dấu ấn lịch sử nhằm ngày 21 tháng 3 



Chư Tôn đức nhận thực phẩm trong khuôn viên  
TX. Ngọc Tường (Tiền Giang), Khoá tu lần 7

Chư Tôn đức khất thực trên phố (Vĩnh Long), Khoá tu lần 5

Chư Tôn đức thiền hành trong khuôn viên  
TX. Ngọc Nhơn (Bình Thuận), Khoá tu lần 6

Chư Tôn đức thọ trai trong khuôn viên  
TX. Ngọc Nhơn (Bình Thuận), Khoá tu lần 6
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năm Canh Dần – 2010 được tổ chức tại Tổ đình Tịnh xá 
Ngọc Viên 14/20/2, đường Xóm Chài, phường 2, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long do Hòa thượng Giác 
Giới trụ trì. Số lượng hành giả tham dự khóa tu lần này 
là 33 vị, không kể các vị hộ khóa. 

Khóa tu lần 2 được tổ chức tại Tịnh xá Trúc Lâm 
thuộc xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận do 
TT. Giác Minh trụ trì, từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng 
9 năm Canh Dần do Giáo đoàn II đăng cai tổ chức. Số 
lượng hành giả tham dự là 45 vị.

Khóa tu lần 3 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Đà, P. 7, 
TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do TT. Giác Minh làm trụ trì. 
Khoá tu khai mạc vào mùng 5 và kết thúc vào ngày 12 
tháng 11 năm Canh Dần (nhằm 10 – 18/12/2010), với 
sự tham dự của 88 hành giả. 

Khóa tu lần thứ tư được bắt đầu từ mùng 3 tháng 3 
năm Tân Mão (nhằm 5/4/2011) và kết thúc vào mùng 
10 tháng 3 năm Tân Mão (nhằm 12/4/2011). Khóa 
tu được tổ chức tại Tịnh xá Mộc Chơn thuộc ấp Phú 
Thạnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 
do TT. Minh Thành trụ trì, thuộc Giáo đoàn IV đăng cai 
tổ chức với sự hiện diện của 79 hành giả. 

Khóa tu lần thứ 5 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hòa, 
xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long do TT. Giác Ánh trụ trì 
thuộc Giáo đoàn V đăng cai tổ chức từ mùng 2 tháng 
9 năm Tân Mão (nhằm 28/9/2011) đến ngày mùng 8 
tháng 9 năm Tân Mão (nhằm 4/10/2011) với số lượng 
hành giả tham dự khóa tu lần này là 83 vị. 

Khóa tu lần thứ 6 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc 
Nhơn, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận do ĐĐ. Minh Nhơn trụ trì, Giáo đoàn VI 
đăng cai tổ chức từ mùng 2 tháng 11 năm Tân Mão 
(nhằm 26/11/2011) đến ngày mùng 9 tháng 11 năm 
Tân Mão (nhằm 3/12/2011) với số lượng hành giả tham 
dự là 99 vị. 

Khóa tu lần thứ 7 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc 
Tường P. 6, TP. Mỹ Tho, thuộc Giáo đoàn I do TT. Giác 
Hảo trụ trì, đăng cai tổ chức từ mùng 2 đến 9 tháng 3 
năm Nhâm Thìn (nhằm 23 – 30/3/2012) với sự tham dự 
của 120 vị. 

Khóa tu lần thứ 8 do GĐ II đăng cai tổ chức tại đạo 
tràng TX. Ngọc Nhơn, TP. Quy Nhơn do ĐĐ. Giác Trực 
làm trụ trì, từ ngày mùng 4 đến 11 tháng 9 năm Nhâm 
Thìn với số lượng hành giả tham dự là 88 vị.

Khóa tu lần thứ 9 được Giáo đoàn III đăng cai tổ 
chức tại Tịnh xá Ngọc Hưng – xã Xuân Hưng, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai do TT. Giác Năng làm trụ trì, 



Chư Tôn đức tọa thiền TX. Ngọc Tường (Tiền Giang),  
Khoá tu lần 7

Chư Tôn đức thọ trai tại trai đường TX. Ngọc Nhơn (Bình Định), 
Khoá tu lần 8
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diễn ra vào ngày mùng 4 đến 11 tháng 11 năm Nhâm 
Thìn (nhằm 16 – 23/12/2012). Hành giả trong khóa tu 
là 111 vị. 

Khóa tu lần thứ 10 do Giáo đoàn IV đăng cai tổ 
chức, diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày 11 tháng 
3 năm Quý Tỵ (nhằm 13 – 20/4/2013) tại Tịnh xá 
Ngọc Thiền, tọa lạc bên quốc lộ 20, khu thác Prenn, 
phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do HT. Giác Ngộ 
làm Viện chủ, TT. Minh Lộc trụ trì, với sự tham gia của 
110 hành giả. 

Khóa tu lần thứ 11 do Giáo đoàn V đăng cai tổ chức 
tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Thạnh, thuộc thôn Phước 
Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu do HT. Giác Cầu làm Viện chủ với số lượng hành 
giả tham dự là 142 vị. 

Khóa tu lần thứ 12 tại Tịnh xá Ngọc Nhơn, xã Hàm 
Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận do 
ĐĐ. Minh Nhơn trụ trì, Giáo đoàn VI đăng cai tổ chức 
từ ngày mùng 4 đến 11 tháng 11 năm Quý Tỵ (2013) 
với số lượng hành giả tham dự là 111 vị. Đây là ngôi 
tịnh xá được tổ chức 2 lần. 

9. NỘI DUNG THUYẾT GIẢNG 
Khóa thứ nhất: Hoà thượng thiền chủ ngoài việc 
hướng dẫn hành giả tu tập phần lớn theo lộ trình 
trong một số kinh và kinh nghiệm tu tập của Ngài, 
chủ yếu là thiền “Quán niệm hơi thở” để cột tâm, huấn 
luyện tâm. Hòa thượng còn dành thời gian để cho 
chư hành giả trình bày nhận thức của mình trên con 
đường tu tập, nhằm tìm ra phương pháp tháo gỡ phù 
hợp nhất với căn cơ của mỗi hành giả. Hòa thượng 
Giác Toàn đã chọn Chơn Lý “Bát Chánh Đạo” để triển 
khai, khẳng định con đường chư Phật quá khứ, hiện 
tại và vị lai cũng như chư Tổ sư, dù là theo truyền 
thống nào, phương tiện khai thị có thể khác, nhưng 
cốt lõi vẫn không ngoài lộ trình Bát Chánh Đạo để tu 
tập, chuyển hóa. 

Khóa thứ hai: Hòa thượng thiền chủ giảng giải 
một số ý căn bản như Kinh Pháp Môn Căn Bản (số 
1), Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò (số 31), Kinh Căn Tu 
Tập (số 152) trong Trung Bộ Kinh để nhấn mạnh tầm 
quan trọng của nhận thức, tầm quan trọng của nếp 
sống lục hòa cộng trụ và sự làm chủ các căn. Đồng 
thời Hòa thượng thiền chủ cũng bắt đầu trích một số 
đoạn trong Chơn Lý để giảng thuyết, giúp hành giả 
thấy được những điểm tương đồng giữa lời Phật và lời 
Tổ qua Kinh Luật và Chơn Lý. 



Chư Tôn đức thọ trai tại trai đường TX. Ngọc Hưng (Đồng Nai),  
Khoá tu lần 9
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Hòa thượng Giác Toàn đã chia sẻ với đại chúng đề 
tài: “Phương pháp tu tập thiền định” (TỪ LÁ ÚA VÀNG 
ĐẾN THÀNH TỰU KIẾN VÀ THỂ NHẬP CHÁNH PHÁP). 
Muốn đạt đến cứu cánh vô thượng Bồ-đề, chúng ta 
phải biết úa chuyện đời, nghĩa là phải nhàm chán, viễn 
ly mọi thế tục pháp. Có như vậy, hành giả mới có thể 
đạt đến giác ngộ. 

Khóa thứ ba: Hòa thượng thiền chủ đã giảng trạch 
Chơn Lý “Nhập Định” khá chi tiết. Điểm quan trọng mà 
Hòa thượng nhấn mạnh là làm thế nào giúp hành giả 
mở được mắt pháp, tức là đạt được “pháp nhãn ly trần”, 
đó mới là mục tiêu của người tu. Hòa thượng trích dẫn 
lời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy: “Tu hành mà không 
thấy được tự tánh thì uổng công vô ích”. 

Hòa thượng Giác Toàn đã chia sẻ bài pháp “Quán 
chiếu khổ đế - Những cảm thọ và thân chứng”. Theo 
Hòa thượng, khổ là một thực tại mà hành giả cần phải 
liễu tri như lời Đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, đây là khổ 
mà các ông cần phải biết”. Nhờ liễu tri được bản chất của 
khổ mà hành giả có thể viễn ly các pháp uế nhiễm dẫn 
đến khổ thọ. Phần thứ hai là như thực quán về các cảm 
thọ dù lạc, khổ hay bất khổ bất lạc để từ đó vượt lên 
trên cảm xúc của chính mình và những yếu tố để tạo 
nên hành nghiệp luân hồi. 

Khóa thứ tư: Tiếp nối Chơn Lý “Thiền Định” còn 
dang dở trong khóa thiền lần 3 tại Tịnh xá Ngọc Đà, 
Hòa thượng thiền chủ tiếp tục giảng giải cho đến hết 
bài “Nhập định”. Hòa thượng đã phối hợp kiến văn đã 
học trong kinh tạng Pali và sở hành trong mấy mươi 
năm qua và những nhận định của các bậc cao Tăng của 
Phật giáo Nguyên thủy để chia sẻ về tầm quan trọng 
của pháp hành. Theo Hòa thượng, điểm quan trọng là 
đắc được “pháp nhãn ly trần”, không phải đạt được an 
chỉ định và an trú trong sự hỷ lạc của sự thành tựu an 
định tâm, vì đó chưa phải là mục đích của hành giả.

Hòa thượng Giác Toàn đã chia sẻ pháp tu thông qua 
bài giảng “Tư tưởng thiền học qua chí nguyện lập đạo và 
hoằng hóa của Tổ sư Minh Đăng Quang”. Nội dung bài 
giảng nêu bật cuộc đời hoằng hóa của Phật tổ Thích 
Ca Mâu Ni như là tấm gương để chúng ta soi chung, 
và thông qua đó giới thiệu hình ảnh Tổ sư Minh Đăng 
Quang - vị khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ mà hàng đệ tử 
một lòng tôn kính. 

Qua bài giảng, Hoà thượng khẳng định những gì 
Tổ sư giảng dạy được ghi lại trong Chơn Lý như những 
bài “Ngũ uẩn”, “Thập nhị nhân duyên” rất tương hợp với 
giáo pháp còn ghi lại trong kinh điển Nam truyền và 

Bắc truyền, để từ đó, chúng ta xác lập niềm tin kiên 
cố và tiến tu. 

Khóa thứ năm: Hòa thượng thiền chủ đã chọn bài 
Chơn Lý “Chánh Pháp” (số 25) để giảng giải, nhằm 
khẳng định đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang 
tương hợp với đường lối Phật Tăng xưa. “Tứ Y Pháp 
Trung Đạo” tức là “Tứ Thánh Chủng” trong Hán tạng 
hoặc bốn pháp nương tựa trong tạng Pali, được Đức 
Tổ sư xem là nền tảng để thành tựu phạm hạnh, là 
con đường đưa đến sự giác ngộ, là pháp hành của 
hành giả. 

Ngoài ra, cách ứng dụng Giới và Niệm trong nếp 
sống thường nhật được Hoà Thượng thiền chủ chủ 
động trích dẫn nhiều bài kinh như Ví Dụ Tấm Vải, Đại 
Kinh Bốn Mươi, Kinh Thánh Cầu, v.v… trong Trung Bộ 
Kinh và nhiều câu chuyện của chư Thánh Tăng đệ tử 
của Đức Thế Tôn làm sáng tỏ thêm các ý pháp trong 
các buổi giảng Chơn Lý, thiền đàm và sám hối.

HT. Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức đã chia sẻ 
phương pháp tu tập thiền định qua nội dung kinh 
Thất Xứ thuộc Tạp A-hàm và trích đoạn bài “Ngũ 
Uẩn” trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang. 
Qua phần giảng giải về phương pháp quán năm uẩn 



Chư Tôn đức tọa thiền trong khuôn viên TX. Ngọc Thiền  
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tuyên để giúp hành giả thấy được sự dung thông giữa 
lời dạy của Phật và lời dạy của Tổ sư. 

HT. Giác Toàn đã chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm 
tu tập qua phương pháp tu tập thiền định theo Kinh 
Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng và Chơn lý “Nhập 
Định” của Tổ sư Minh Đăng Quang. Lục Tổ nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng của quá trình chuyển hóa tự tâm 
hơn là các biểu tướng bên ngoài. Ngài nói: “Ngoài lìa 
tướng là thiền, trong không loạn là định”. Tổ sư Minh 
Đăng Quang trong bài “Nhập Định” trình bày về thể 
tướng dụng của Định, về quá trình tu tập để đạt đến 
trạng thái Định. Tổ còn đưa ra rất nhiều cách để nhập 
định qua 10 nhóm chính. Mỗi nhóm còn có rất nhiều 
chi pháp mà một hành giả tu tập có thể sử dụng một 
trong các chi pháp này để lần lần giúp hành giả đạt 
đến định. 

Khóa thứ bảy: Trong khoá tu này, Chơn Lý số 23 
“Học Chơn Lý” được Hoà thượng thiền chủ trùng 
tuyên và giảng trạch để xiển dương con đường Trung 
đạo, còn được gọi là chơn lý đại đồng của võ trụ, vượt 
ra giới hạn của thiện ác, khổ vui của cuộc đời. 

Ngoài ra, Hoà thượng thiền chủ đã trình bày lộ trình 
tu tập Giới - Định - Huệ theo đường lối của Đức Phật và 
Tổ sư Minh Đăng Quang trong bài “Y Bát Chơn Truyền”: 
“Người Khất Sĩ chỉ có 3 pháp tu học vắn tắt là Giới - Định 
- Huệ”. Quán niệm hơi thở trong Chơn Lý “Số Tức Quan” 
được xem là pháp môn hành trì căn bản cho mọi đối 
tượng. Hoà thượng tâm đắc về mô hình sống chung tu 
học như 3 tôn giả trong bài Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng 
Bò trong Trung Bộ Kinh. Một số bài kinh khác cũng được 
giới thiệu để khẳng định con đường chư Tăng Khất Sĩ 
đang đi và cách tu tập không sai với Chánh pháp như 
là Kinh Căn Bản Pháp Môn, Đại Kinh Khu Rừng Sừng Bò, 
Kinh Sư Tử Hống trong Trung Bộ Kinh. 

HT. Giác Toàn đã chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm 
tu tập qua những đoạn trích lục trong Chơn Lý, nhấn 
mạnh hạnh tu Khất Sĩ dưới góc độ thực tiễn trong cuộc 
sống thường nhật qua thập lục hạnh của một vị xuất 
gia trong “Luật nghi”. Ngoài ra, 40 đề mục thiền định 
cũng được giới thiệu một cách tổng quát để hành giả 
có thể tự lựa chọn cho mình một đề mục phù hợp với 
cơ tánh của mình. 

Khóa thứ tám: Hoà thượng thiền chủ đã giảng 
cho đại chúng bài Chơn Lý “Phật Tánh” với nội dung 
mang triết lý Đại thừa Phật giáo, qua lăng kính tâm 
chứng của Tổ sư. Nội dung chính của quyển Chơn Lý 
này hiển bày tự tánh giác ngộ sẵn có nơi mỗi chúng 

trong bài với 7 giai đoạn và Ngũ Uẩn trong Chơn Lý, 
Hoà Thượng đã nương theo lời dạy của Phật và Tổ sư 
gợi cho hành giả cách quán sát hợp thể 5 uẩn như 
thế nào để hướng đến đoạn tận khổ đau. Nội dung 
bài này liên hệ đến một trong 5 chi phần của niệm 
Pháp trong lộ trình tu tập Tứ Niệm Xứ nhằm quán 
chiếu 5 uẩn hình thành là do các duyên. Chính nhờ 
quán chiếu sự giả hợp của danh sắc (thân tâm) này 
mà hành giả có khả năng thấy được nguy hiểm và sự 
xuất ly của năm uẩn. 

Khóa thứ sáu: Hòa thượng thiền chủ đã giảng 
Chơn Lý “PHÁP CHÁNH GIÁC” là pháp chân chánh đưa 
đến giác ngộ. Hòa thượng đã trùng tuyên và giảng 
rộng để thấy mối liên hệ giữa Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh 
Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề, Bát 
Chánh Đạo Phần. Các chi phần làm nhân làm duyên 
cho nhau để đưa đến đạo quả Vô thượng Bồ Đề với 
một ngôn ngữ và văn phong rất kỳ đặc. Đây cũng 
là một hình thức khẳng định đường lối tu tập của 
một vị hành giả thuộc truyền thống Khất Sĩ. Một số 
ý pháp trong Kinh Khu Rừng Sừng Bò, Kinh Bẫy Mồi, 
Kinh Thánh Cầu… trong Trung Bộ Kinh được trích dẫn 
trong quá trình chia sẻ pháp được giảng giải, trùng 
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sanh, khuyên chúng ta phải tu tập trở về với tánh chơn 
như vốn sẵn có. Tất cả chúng sanh đều có tánh giác, 
do vì chúng sanh vọng động nên phát khởi sáu căn 
ô nhiễm, dính mắc với 6 trần cảnh nên phải trôi dạt 
trong 6 nẻo luân hồi. Do sự trôi nổi đau khổ đó, chúng 
ta phải tu tập các pháp giác ngộ để trở về với tự tánh 
thanh tịnh của mình.

Trong khóa tu này, chư hành giả được lắng nghe 
lời dạy của HT. Giác Toàn với đề tài “Tư tưởng thiền của 
Tổ sư Minh Đăng Quang trước môi trường sống và gội 
sạch tâm thức tự thân”. Hòa thượng đã rút những đoạn 
quan trọng trong ba bài Chơn Lý “Thần Mật”, “Xứ Thiên 
Đường” và “Vị Hung Thần” để làm nổi bật tư tưởng 
thiền của Tổ sư. Thông qua bài pháp, Hòa thượng nhấn 
mạnh chư hành giả cần phải soi rọi đời tu của mình 
qua Chơn Lý của Tổ Thầy để kế thừa và phát huy gia tài 
pháp bảo của Tổ sư. 

Khóa thứ 9: Chơn Lý “Thần Mật” là bài được chọn 
để đại chúng cùng học. Tổ dạy: “Phép thần thông có ra 
là do ba cái mật: Thân mật, khẩu mật, ý mật. Thân mật 
là không hay làm; Khẩu mật là không hay nói; Ý mật là 
không hay tưởng nhớ”. Thần thông, quả linh đều do sự 
thúc liễm, kiểm soát, chế phục ba nghiệp thân khẩu 
ý vọng động của chúng sanh. Muốn nhiếp phục thân 
khẩu ý, không gì hơn là tu tập thiền định. Thiền định 
như là bí quyết để thành tựu được các pháp mầu. Có 
thể nói, bài này là một trong những bài pháp hành 
trọng yếu để đạt đến sự yên lặng tuyệt đối, chơn như. 
Tổ dạy: “Vì trong định thì có quả linh và đạo lý, trong yên 
lặng thì có trí huệ và thần thông. Mà muốn định, yên lặng 
thì phải nhớ niệm, có giữ một niệm, ghi nhớ một niệm, 
một chỗ thì thân, khẩu, ý mới định, phát sanh thần mật.” 
Qua lời dạy vô cùng căn bản và sâu sắc của Tổ sư, Hòa 
thượng đã khéo đối chiếu với những đoạn kinh văn 
trong truyền thống kinh tạng Nikaya giúp cho hành 
giả thấy được lộ trình tu tập. Ấn tượng nhất là qua bài 
kinh số 29 “Xóm Ngựa” trong Trung Bộ Kinh, lộ trình 
đã được đức Phật khéo thuyết từ thấp đến cao, bằng 
chi pháp biết tàm, biết quý, thân khẩu ý hành thanh 
tịnh, mạng sống thanh tịnh, tiết độ trong ăn uống, chú 
tâm cảnh giác, chánh niệm cảnh giác, thành tựu được 
bốn thiền chứng, dẫn tâm hướng tâm đến tam minh. 
Con đường này được hiện thực, cụ thể hóa ngay trong 
khóa tu trong từng bữa ăn chánh niệm, hòa chúng 
trong mọi sinh hoạt. 

HT. Giác Toàn đã trình bày đề tài: “Bát Chánh đạo – 
Phương pháp tu tập diệt tận khổ đau… an trú Niết-bàn”. 

Hòa thượng đã trích dẫn những lời dạy của Đức Phật 
về Bát Chánh đạo trong Kinh Phân biệt về sự thật trong 
Trung Bộ 3, số 141 và những đoạn chủ yếu của Chơn Lý 
“Bát Chánh Đạo” để so sánh lời dạy của Phật và Tổ sư, 
giúp cho hành giả nhận thức được tầm quan trọng của 
Bát Chánh đạo trên con đường tu học và thấy được 
những điểm tương ưng, khế hợp giữa lời dạy của Phật 
và Tổ sư. 

Trong khóa tu học này, TT. Minh Thành đã đáp lời 
kiền thỉnh của Ban tổ chức, chia sẻ nhận thức tu tập 
qua bài biên dịch Những bước chân tỉnh thức. Với trình 
độ, kiến thức vốn có, Thượng tọa đã trình bày một 
cách có hệ thống, từng giai đoạn, từng bước tiến trong 
quá trình thiền hành. Thông qua đó nêu bật được tầm 
quan trọng, ý nghĩa của việc thiền hành. 

Khóa thứ 10: Chơn lý được học trong khóa tu này là 
“Lục căn”. Đức Phật cũng như Tổ sư Minh Đăng Quang 
và chư Tổ sư trong các truyền thống đều nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng của việc làm chủ sáu căn. Chính 
sáu căn là nguồn gốc tạo nên vô số tội và luân hồi, 
nhưng nếu làm chủ được sáu căn thì hành giả có thể 
được thần thông diệu dụng. 

Hòa thượng Giác Toàn đã triển khai “Pháp quán 
niệm hơi thở, tu tập thân chứng, thành tựu minh và giải 
thoát”. Hòa thượng trích lục từ nhiều kinh trong Đại 
tạng để làm căn cứ và đối chiếu. Qua đó cho chúng ta 
thấy rằng, pháp môn Quán niệm hơi thở vẫn là pháp 
môn căn bản nhất dành cho mọi hành giả trong mọi 
thời đại. 

Khóa thứ 11: Hòa thượng Thiền chủ giảng dạy 
Chơn Lý “Đạo Phật Khất Sĩ”. Đây là quyển nói về bản 
chất của một người xuất gia giải thoát và nguồn gốc 
của Hệ phái Khất Sĩ. Ngang qua lời giảng dạy của đức 
Tổ sư, chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc và bản chất 
của Đạo Phật Khất Sĩ, một truyền thống thể hiện sự 
hòa hợp tư tưởng của hai truyền thống Phật giáo 
Theravada và Mahayana, một truyền thống đưa đến 
quả Phật giác chơn mà không có phân thừa, mà tất cả 
chỉ là lớp tạm học chung, sống chung và tu chung để 
đưa đến toàn giác. 

Hòa thượng Giác Toàn đã chia sẻ với đại chúng 
đề tài: Phương pháp tu tập thiền định qua Chơn Lý 
“Pháp Chánh Giác”. Đây là quyển Chơn Lý nói về 37 
Phẩm Trợ Đạo và mối quan hệ hỗ tương của chúng 
trong hành trì, một pháp hành không thể thiếu đối 
với người xuất gia. Ngang qua đó, Hòa thượng nhấn 
mạnh rằng: “Chơn Lý là ý pháp từ sự chứng đắc của đức 
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Tổ sư. Giáo lý đó luôn luôn thích hợp trong mọi thời đại 
và giúp cho thân tâm chúng ta tiếp cận được với Phật 
pháp. Tổ sư đã nhìn đời bằng pháp và chỉ dạy lại chúng 
ta cũng bằng pháp. Chúng ta phải tinh tấn hành trì để 
khai mở tâm thức tương ưng với tâm thức của Tổ sư, lúc 
đó mới thật sự là người kế thừa và phát huy được giáo 
pháp của Tổ Thầy”. 

Khóa thứ 12: Trong khóa tu này, Hòa thượng Giác 
Toàn – Trưởng Ban tổ chức khóa tu đã thuyết giảng 
cho đại chúng đề tài: “Phương pháp tu tập thiền định 
từ kinh Ma-ha Bát-nhã đến Chơn Lý CÓ VÀ KHÔNG”. Hòa 
thượng đã giới thiệu pháp tu Thiền định dựa trên Kinh 
Ma-ha Bát-nhã và qua đó giúp cho hành giả nhận chân 
được trí tuệ siêu việt là thành quả của thiền định. Nhờ 
trí tuệ này, hành giả mới có thể chiếu kiến được năm 
uẩn và vạn pháp là không thực thể và từ đó mới có thể 
vượt thoát mọi dính mắc, trói buộc của cuộc đời. Hòa 
thượng cũng giới thiệu những đoạn trong Chơn lý “Có 

và Không” để giúp hành giả thấy được hiện tượng và 
bản thể của vạn pháp mà chúng sanh tạm dùng danh 
từ “có” và “không” để diễn bày. Từ đó, Hòa thượng nối 
kết hệ tư tưởng Bát-nhã của Đức Phật, Bồ-tát Long Thọ 
và quan điểm của Tổ sư để nối kết thành một chuỗi tư 
tưởng, thể hiện cái nhìn nhất quán, đồng nhất trong 
tư tưởng nhà Phật. 

Hòa thượng Thiền chủ trong khóa tu này giảng 
về Chơn Lý “Thờ Phượng”. Qua các buổi giảng, Hòa 
thượng giới thiệu hình ảnh đạo Phật thời Đức Phật, 
không nặng về tín ngưỡng mà là một đạo Phật trí tuệ, 
dựa vào lý trí và sự chứng đắc nội tâm. Hình thức thờ 
phượng chỉ là phương tiện để dẫn dắt chúng sanh từ 
sự tướng đến lý tánh, từ mê đến giác, vì như Chơn Lý 
nói: Thờ cốt tượng không bằng thờ Pháp bảo, thờ Pháp 
bảo không bằng thờ ông thầy dạy đạo, thờ ông thầy 
dạy đạo không bằng thờ bản tâm thanh tịnh của mình. 
Do đó, Hòa thượng khích lệ chư Tăng Ni Khất Sĩ nên 



Chư Tôn đức khất thực trên đường (Bình Thuận),  
Khoá tu lần 12

KHOÁ TU

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ98

đơn giản thờ phượng bên ngoài, nên chú trọng đến 
thờ phượng Phật tánh giác ngộ của mình. 

Thượng tọa Minh Thành – một trong những bậc 
tôn túc giáo thọ của Hệ phái, cũng đã được đại chúng 
thỉnh giảng, chia sẻ nhận thức. Với đề tài: “Chánh niệm 
và khả năng trị liệu”, Thượng tọa đã triển khai thế nào 
là chánh niệm và chức năng mầu nhiệm của nó. Nó 
như là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa chánh định 
và đi vào lộ trình giác ngộ, giác thoát. Với khả năng 
sư phạm vốn có, Thượng tọa đã chia sẻ bài pháp một 
cách trình tự, giúp đại chúng nắm bắt dễ dàng và rất 
hoan hỷ khi thọ trì giáo pháp. 

10. KHẤT THỰC HÓA DUYÊN
Bắt đầu từ khóa thứ 2 tại Tịnh xá Trúc Lâm thuộc đoàn 
II, “Khất thực hóa duyên” là phương pháp vừa tự độ 
mình vừa độ người, là phương pháp đem chữ đạo 
vạch ngay đường đi cửa ngõ cho chúng sanh được 
áp dụng. Khóa thứ 3 trở đi tùy theo hoàn cảnh mà 
khất thực 1 ngày hoặc 2 ngày, ngày đầu hoặc ngày 
giữa và ngày cuối. Hình ảnh trang nghiêm thân tướng 
của Tăng đoàn làm sống dậy hình ảnh của Tổ sư từng 
bước chân hoằng hóa năm nào và cũng là sống dậy 
hình ảnh Phật Tăng xưa, khơi dậy con đường tu tập tự 
hành hóa tha của mỗi hành giả. Con đường này được 
Đức Phật xác minh là con đường mà chư Phật ba đời 
đều đã hành trì và sẽ hành trì. Vì tất cả đều là “Khất Sĩ” 
đang học và sẽ là “Khất Sĩ toàn học”. 

11. PHÁP MÔN CĂN BẢN 
- Sám hối: Thanh tịnh hóa 3 nghiệp thông qua giờ sám 
hối vào mỗi buổi tối. Chính nhờ thời sám hối này mà 
hành giả có cơ hội bày tỏ sự hối tiếc của mình và chư 
Tôn đức góp ý xây dựng để hoàn thiện phẩm hạnh 
của người xuất gia, và là nền tảng để không khởi lên 
tâm trạo hối trong khi tu tập thiền định. 

- Thiền tọa: Các cách quán niệm hơi thở theo như 
bài “Số Tức Quan” và cách đếm hơi thở tăng dần như lời 
hướng dẫn của Hòa thượng tại khóa tu ở Tịnh xá Ngọc 
Đà và một vài nơi khác. Tùy theo hành giả chọn cách 
thức nào cũng được, miễn tâm định hành giả được 
phát triển.

- Thiền hành: Đi chậm rãi, khoan thai, chánh niệm 
và tỉnh giác, biết rõ quá trình di chuyển của một bước 
chân dù chậm hay nhanh. Các hành giả được yêu cầu 
phải chánh niệm trong hai bước căn bản: giở chân 
trái và phải đều biết rõ; qua ba bước: giở, bước, đạp 

trong tiến trình của một bước chân; qua năm bước: 
giở, bước, đạp, đụng và tác ý trước khi giở. 

- Học pháp, chơn lý và thiền đàm để mở mang tri 
kiến, có cái nhìn bao quát về phương pháp hành trì 
cũng như chia sẻ những nhận thức và kinh nghiệm của 
bản thân đến với đại chúng. 

- Chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi chính: 
đi, đứng, nằm, ngồi và các tiểu oai nghi khác. 

- Tập sống một nếp sống hòa ái, hỷ xả và cao 
thượng, lấy tâm của đại chúng làm tâm mình, để tạo 
nên một nếp sống an vui cho mình và cho người trong 
hiện tại và cho mai sau.

Tóm lại, dựa trên căn bản một số bài kinh căn bản 
như: Kinh Đại Niệm Xứ trong Trường Bộ Kinh, hoặc Kinh 
Niệm Thân, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Xóm Ngựa, 
Đại Kinh Bốn Mươi, Kinh Người Bắt Rắn v.v… trong 
Trung Bộ Kinh, chư Tôn thiền đức đã đưa ra một lộ trình 

tu tập căn bản cho hành giả, dù sơ cơ hay thâm niên 
đều có thể dựa trên lộ trình này tiến tu. Ngoài ra, chư 
Tôn đức dựa vào Luật và Luận của cả hai truyền thống 
Phật giáo Theravada và Mahayana, và một số bài trong 
Chơn Lý được rút tỉa và vận dụng để tu thân, rèn tâm, 
dồi trí hướng đến một đời sống tịch tịnh, xả ly và chấm 
dứt phiền não, khổ đau đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 

12. NGOẠI HỘ 
Tùy theo số lượng Phật tử của mỗi tịnh xá có khác, nhưng 
nhìn chung Phật tử nơi nào cũng nhiệt thành, trân trọng 
sự hiện diện của chư Tôn đức Giáo phẩm và hành giả 
khóa tu. Có những Phật tử từ phương xa dành nguyên 
cả tuần tham dự và góp phần ngoại hộ, sớt bát cúng 
dường, hoặc công quả nơi thiền đường, trai đường, v.v… 
Trong suốt các khóa tu, chư Tôn đức Tăng hành giả đều 
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có sức khỏe, ổn định, không bận bịu đến việc ăn mặc ở 
bệnh, để chuyên tu có kết quả nhất. Có những đạo tràng 
đã chuẩn bị gần cả năm để xây dựng cơ sở vật chất, họp 
nhiều lần và huấn luyện Phật tử về oai nghi tế hạnh cũng 
như cung cách Phật tử khi cúng dường chư Tôn đức để 
tăng trưởng công đức.

13. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỆ PHÁI 
Chắc chắn những khóa tu sẽ tiếp tục khai mở tại các 
đạo tràng do các Giáo đoàn đăng cai tổ chức. Không 
những là 8 ngày mà sẽ là trọn 10 ngày và ngày thứ 
11 sẽ khất thực hóa duyên và bế mạc, hoặc là những 
khóa chuyên tu 20 ngày, 30 ngày và nâng cao hơn nữa. 
Hệ phái sẽ có những thiền đường ổn định lâu dài cho 
những hành giả muốn chuyên tu để giải quyết sanh tử 
ngay trong kiếp sống này. Tổ đình Minh Đăng Quang 
đang trong giai đoạn thi công tại ấp 6, xã Hậu Lộc, 

huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long không những để kỷ 
niệm nơi Tổ sư chào đời, mà còn là điểm dừng chân 
tịnh tu lâu dài theo truyền thống của chư Tăng Ni và 
Phật tử Hệ phái. 

Năm 2014 các khoá tu sẽ lần lượt tiếp theo được 
Giáo đoàn I, Giáo đoàn II và Giáo đoàn III đăng cai tổ 
chức. Tịnh xá Ngọc Liên (43/168 Cao Văn Lầu, khóm 4, 
phường 2, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) thuộc Giáo đoàn 
I, do Đại đức Giác Hy trụ trì là điểm đầu tiên, được tổ 
chức từ ngày 4 đến 11 tháng 2 năm Giáp Ngọ - 2014). 

14. NHẬN XÉT 
Qua 12 khóa kể từ mùa xuân năm 2010 đến nay, chư 
Tôn đức lãnh đạo Hệ phái đã mở ra một sinh lộ mới 
cho hành giả. Có những con đường cần phải tô bồi, có 
những con đường cần phải làm mới lại hoàn toàn trên 
nền tảng có sẵn và có những con đường cần phải mở 

mới để đáp ứng cho nhu cầu thời đại. Cũng vậy, con 
đường mà chư Phật, chư Tổ đã đi, đã khai mở qua thời 
gian năm tháng dấu tích xưa bị nhạt nhòa, giờ được 
chư Tôn đức dẫn dắt, khai vạch, giúp cho hành giả đi 
đúng đạo lộ đến bến bờ diệu giác. 

Nhờ 12 khóa tu, hành giả chư Tăng 6 giáo đoàn 
có cơ hội ngồi lại chia sẻ và tu tập, sách tấn cho nhau. 
Nếu không có các khóa tu này, những người con 
ưu tú của Khất Sĩ, dẫu có muốn ngồi gần lại để hàn 
huyên, trao đổi, sách tấn trên con đường tự lợi lợi tha, 
thật cũng không dễ. Khóa tu truyền thống đã giúp 
chư Tăng hiểu được sự vận hành của trăm sông rồi 
cũng về với “biển cả”. 

Nhờ 12 khóa tu, hành giả có cơ hội trầm mình 
trong giáo pháp Phật và chư vị Tổ sư, trong đó có Tổ sư 
Minh Đăng Quang, vị khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam, để từ đó chư Tăng có cơ hội thấy rõ nguồn cội 
của mình và lần về với nguồn cội ấy. 

Qua 12 khóa tu, có những vị đã dành thời 
gian theo trọn 12 khóa, cũng có những vị mới 
lần đầu, nhưng chư Tăng đều tin chắc rằng, một 
khi đã trầm mình trong dòng suối thanh lương 
của pháp bảo, không ít thì nhiều cũng cảm nhận 
được sự mát mẻ, trong sạch của dòng suối mát 
đó. Một khi đã cộng trú với đoàn thể thanh tịnh 
hòa hợp, chắc chắn sẽ cảm nhận sự thanh cao 
của Tăng đoàn với những bậc thượng thủ tăng-
già và những hành giả thiệt thọ. 

Qua 12 khóa tu, chư Tăng đều tin chắc rằng, những 
nơi dấu chân chư Tôn đức đã đi qua, đã để lại dấu ấn 
khó phai trong lòng Phật tử. Hương giới đức của chư 
Tôn đức đã tỏa ngát xứ sở mà chư Tôn đức đã quang 
lâm. Hình ảnh nhẹ nhàng, dung dị, tế nhị trong oai 
nghi cử chỉ cũng như pháp âm trầm hùng của chư 
Tôn đức sẽ để lại trong tâm khảm người Phật tử mãi 
mãi với thời gian. 

Mong rằng, các khóa tu tiếp theo do các Giáo 
đoàn luân phiên đăng cai tổ chức sẽ tiếp tục thực 
hiện trong những năm tới để chư Tăng Khất Sĩ có chỗ 
quay về và đồng thời đó cũng là cách hành đạo đền 
ơn Tam bảo Tổ Thầy. 

Ngưỡng chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, khêu 
sáng đèn thiền, là những bậc thầy vững vàng đưa chúng 
con và chúng sanh đến bờ giải thoát, an vui. 

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT  
MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH 
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Báo cáo tổng kết khóa tu Truyền thống 
lần thứ 12 của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ 

�� NI SƯ TÍN LIÊN 

Với tâm nguyện đem pháp hành sáng 
soi pháp học, Giáo phẩm lãnh đạo Hệ 
phái Khất Sĩ chủ trương mở các khóa tu 
truyền thống cho Tăng Ni Hệ phái tu tập 
đến nay đã 4 năm. Nối tiếp con đường 

tốt đẹp ấy, Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn với tâm 
nguyện thiết tha, đã thỉnh cầu chư Tôn đức Trưởng 
lão Ni hứa khả, khóa tu Ni giới HPKS lần thứ 12 được 
tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Sơn (Bồng Sơn – Bình Định) 
từ mùng 6 đến 12 tháng 11 năm Quý Tỵ, với thành 
phần Ban Tổ chức như sau:

Ban Chứng minh gồm NT. Tràng Liên – Trưởng Ni 
giới Hệ phái Khất Sĩ và NT. Ngoạt Liên – Giáo phẩm 
Thường trực NGHP. Thiền chủ: NT. Tân Liên. Phó Thiền 
chủ gồm 3 vị: NT. Chiêu Liên, NT. Nhã Liên, NT. Phục 
Liên. Ban Điều hành: NT. Kinh Liên, NT. Viên Liên, NT. 
Ánh Liên, NS. Tùng Liên. Ban Giám thiền: NT. Khiêm 
Liên, NT. Giao Liên. Ban Kiểm soát: NT. Chiêu Liên, NS. 
Trì Liên, NS. Gương Liên, NS. Hòa Liên (Bình Định). Thư 
ký: NS. Hòa Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên. 

Khóa thiền trang nghiêm khai mạc lúc 7 giờ sáng 
mùng 6 tháng 11 năm Quý Tỵ (2013) với sự chứng minh 
của NT. Chiêu Liên – Trụ trì Tịnh xá Long Khánh, Giáo 
phẩm NGHPKS, Phó Thiền chủ khóa tu.

Về tham dự khóa tu có tất cả 124 hành giả (Tỳ-kheo-
ni: 109; Thức-xoa: 4; Sa-di-ni: 9; Tập sự: 2) đến từ 64 ngôi 
tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường của 24 tỉnh, 
thành phố của miền Nam và miền Trung, trong đó có 
32 vị là trụ trì. Hộ thiền có tất cả 29 Ni và 20 Phật tử túc 
trực thường xuyên. Như vậy, toàn bộ Ni chúng tham dự 
trong khóa tu là 153 vị và 20 Phật tử. 

Nội dung tu học trong khóa gồm: pháp tu thiền của 
Hệ phái Khất Sĩ qua lời dạy của Tổ sư về pháp Niệm Tâm 
và của Đệ nhứt cố Ni trưởng, pháp Niệm Sổ Tức qua 8 giai 
đoạn; đọc hiểu Chơn Lý “Sổ Tức Quan”, Chơn Lý “Nhập 
Định”, Chơn Lý “Tu và Nghiệp” và Chơn Lý “Ăn và Sống”. 
Ngoài ra là những giờ thiền tọa, thiền hành với chương 
trình tu học mỗi ngày cụ thể như sau: 5 thời thiền tọa, 6 

thời kinh hành, 1 thời đọc hiểu chơn lý, 1 thời trình pháp 
và 1 thời sám hối lục căn. Tất cả các thời khóa được hành 
giả tu tập tốt dưới sự hướng dẫn của Ban Tổ chức. Chư Ni 
trưởng luân phiên triển khai pháp tu.

Ngày tu thứ 5 (mùng 10 tháng 11 năm Quý Tỵ), Hòa 
thượng Giác Toàn, đại diện Ban Thường trực Giáo Phẩm 
Hệ phái đã thân hành đến thăm và sách tấn, giảng dạy 
đường lối tu học cho đại chúng qua Chơn Lý “Có và 
Không”. Sự hiện diện của Ngài là một niềm khích lệ lớn 
lao, tỏ rõ sự quan tâm trong đạo tình Linh Sơn trong 
Hệ phái.

Về ẩm thực và đời sống: Nhờ ân Tam Bảo, ân đức Tổ 
Thầy, và phước đức của Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn 
cùng tấm lòng thành quý khách của toàn thể chư Ni 
tịnh xá, đã chiêu cảm những chư thiên ngoại hộ, nên 
suốt một tuần lễ tu tập, hành giả thiền sinh luôn có vật 
thực đủ đầy. Ban hộ thiền cùng Phật tử tận tình phục 
vụ chu đáo các mặt trong đời sống.

Nhận xét: Khóa tu lần này, phần lý thuyết đã triển 
khai trọn vẹn 8 giai đoạn tu tập. Từ giai đoạn 1 đến giai 
đoạn 4 là tu thiền Chỉ. Từ giai đoạn 5 đến giai đoạn 8 
là tu thiền Quán. Đặc biệt triển khai thực tập tu 4 giai 
đoạn đầu, trình bày kỹ pháp tu, vì đây là nền tảng để 
thiền sinh sơ khởi thấy bản chất pháp với 3 đặc tính: vô 
thường, vô ngã, khổ não. Từ cơ sở thấy biết này, hành 
giả sẽ phát huy lên các tầng tuệ trên để trí tuệ hành giả 
đủ sắc bén đoạn trừ kiết sử, chuyển phàm ra Thánh, 
tuần tự chứng đắc Thánh quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai 
và rốt ráo là A-la-hán.

Khóa tu cũng nhấn mạnh và nhắc nhở thiền sinh về 
chánh niệm trong sinh hoạt hằng ngày. Đây là một yếu 
tố hết sức quan trọng. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang với 
tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, do vậy pháp 
thiền căn bản của Ngài là Niệm Tâm và Niệm Sổ Tức kết 
hợp với thân mật, khẩu mật, ý mật, có nghĩa là chánh 
niệm miên mật trong mọi oai nghi cử chỉ của thân và 
tâm. Tu theo Phật, Như Lai Thiền, có nghĩa là tu chánh 
niệm. Trên nền tảng chánh tinh tấn, chánh niệm mà 
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chánh định được huân tập và phát triển. 
Trong khóa thiền, thiền sinh chấp hành nội quy 

tốt, tinh tấn tinh cần chấp hành đúng thời khóa. Đồng 
thời, thiền sinh cũng cố gắng giữ tịnh khẩu, không 
dùng điện thoại di động. Tư thế ngồi thiền với oai nghi 
nghiêm túc, tỉnh thức, trang nghiêm, nhưng chắc chắn 
chúng ta cần phải phát huy thực hành chánh niệm 
nhiều hơn nữa trong các khóa tu sau, cũng như ngay 
trong đời sống thường nhật của mỗi người chúng ta.

“Du phương theo dõi gót chân Thầy,
 Núi đón sông chào đất phước đây.
Cảnh đẹp người hiền duyên hạnh tốt,
 Nhịp cầu giải thoát bắt tay xây.”
(Trích thơ “Ngọc Sơn Hùng Vĩ” – NT. Huỳnh Liên)
Quả thật vậy, đây Ngọc Sơn hùng vĩ, “Núi gọi Bình 

Chương, sông Lại Giang” một lần nữa là chứng nhân 

khắc ghi những tấm lòng thanh cao, xả kỷ, vì đạo vì đời 
hy sinh tận tụy của chư Tôn thiền đức Trưởng lão Ni Hệ 
phái, của quý Ni trưởng, quý Ni sư. Các Ngài vì hạnh 
nguyện lợi tha đã chung tay đắp xây nhịp cầu giải 
thoát để chúng con và chúng sanh từng bước thênh 
thang tiến tu đạo nghiệp. Nguyện cầu tất cả chúng 
sanh và chúng con: “Bước những bước thăng bằng trên 
đường đời không thăng bằng”.

Kính chúc quý Ni trưởng, Ni sư pháp thể 
khương an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. 
Kính chúc chư hành giả cùng nam nữ Phật tử thân 
tâm thường lạc, tinh tấn tiến tu cho đến ngày 
thành công đắc quả.  

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT 
TÁC ĐẠI CHỨNG MINH
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Khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” 
lần thứ VI của Giáo đoàn III

�� GIÁC MINH TƯỜNG 

Sáng ngày 27/12/2013 (nhằm 25/11/Quý 
Tỵ) tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Túc, xã Cư 
An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai đã diễn ra 
Lễ khai mạc khóa “Bồi Dưỡng Đạo Hạnh” 
dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự Giáo 

đoàn III – Hệ phái Khất Sĩ lần thứ VI. Trước giờ diễn 
ra Lễ khai mạc, dưới sự hướng dẫn của TT. Giác Trí, 
chư Tăng Ni đã khất thực tại trung tâm huyện Đăk 
Pơ, tạo phước duyên để hàng cư gia Phật tử nơi đây 
được hành hạnh cúng dường, gieo duyên với ngôi 
Tam Bảo.

Sau khi khất thực trở về, buổi Lễ khai mạc chính 

thức diễn ra tại thiền đường Tịnh xá Ngọc Túc trong 
bầu không khí trang nghiêm, thấm tình đạo vị. Đến 
chứng minh buổi lễ có HT. Giác Tần – Ủy viên BTS 
GHPGVN tỉnh Bình Định, Chứng minh BTS GĐ III; HT. 
Giác Trí – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó 
BTS GĐ III – Đặc trách Giáo dục Tăng Ni; HT. Giác 
Thành – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó 
BTS GĐ III – Đặc trách Tăng sự, ĐĐ. Giác Phổ – Ủy viên 
BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk – Phó ban Giáo dục Tăng 
Ni GĐ III; ĐĐ. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS GHPGVN, 
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện PGVN 
tại TP. HCM, Trưởng ban Văn hóa GĐ III cùng chư Tôn 
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đức Tăng từ các miền Tịnh xá Ngọc Duyên, Ngọc 
Liên (Bình Định), Ngọc Phúc (Gia Lai), Ngọc Đà (Đà 
Lạt) cũng hoan hỷ về tham dự lễ khai mạc, yểm trợ 
tinh thần cho khóa tu. Về phía chư Tôn đức Ni có 
sự hiện diện của NT. Cảnh Liên – Chứng minh Phân 
ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Gia Lai, trụ trì 
Tịnh xá Ngọc Túc – nơi diễn ra khóa tu, SC. Hiếu Liên 
– Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk cùng các Sư cô 
trong Giáo đoàn cũng đồng về tham dự.

Trải qua 2 năm, với 5 khóa bồi dưỡng đã được diễn 
ra, những vị Sa-di, Sa-di-ni từng tham dự những khóa 
đầu đã được chư Tôn đức trang bị một hành trang hoàn 
thiện, để vững vàng bước lên hàng Khất Sĩ thật thụ. 
Những vị còn lại, từng ngày đạo hạnh càng được tăng 
trưởng, trang nghiêm tề chỉnh. Ngoài ý thức tinh cần tu 
tập tự thân, thành quả mà những khóa tu trước mang 
lại chính là niềm khích lệ để các xuất gia trẻ hoan hỷ 
vâng theo lời gọi “nên tập sống chung tu học” mỗi khi 
có những khóa Bồi dưỡng diễn ra. Được biết, khóa Bồi 
dưỡng lần này đã diễn ra trong 10 ngày (từ 27/12/2013 
– 05/01/2014) với số lượng 100 vị. Trong đó, có 24 vị Sa-
di, 10 vị Sa-di-ni, 34 Tập sự nam, 32 Tập sự nữ.

Trong buổi Lễ khai mạc, HT. Giác Tần thay mặt chư 
Tôn đức trong Giáo đoàn đã có đôi lời huấn thị đối với 
các hành giả tham dự khóa Bồi dưỡng. Sự hiện diện 
chứng minh cùng những lời sách tấn của chư Tôn đức 
quả thật có một sức mạnh vô hình tác động mạnh mẽ 
đến tâm bồ-đề của mỗi vị xuất gia trẻ. Lòng từ bi, sự 
thương tưởng, niềm tin yêu nơi đàng hậu học của quý 
Ngài là làn gió ấm xua tan cái lạnh nơi đạo tràng miền 
cao nguyên này. Trước khi buổi Lễ khai mạc kết thúc, 
100 vị Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự nam-nữ đồng đối trước 

chư Tôn đức đảnh lễ phát nguyện y giáo phụng hành, 
tinh cần tu tập không phụ lòng thương tưởng của chư 
Tôn đức.

Trong mười ngày này, các vị giáo thọ trong Giáo 
đoàn luân phiên giảng dạy, gồm: HT. Giác Tần, HT. Giác 
Thuận, HT. Giác Thành, TT. Giác Phùng, TT. Giác Trí, ĐĐ. 
Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, Ni trưởng 
Hiệp Liên và Ni sư Cảnh Liên. 

Mười ngày sống chung tu học cũng nhanh chóng 
qua mau. Trong suốt 10 ngày, được sự hướng dẫn, dạy 
bảo của chư Tôn đức trong Giáo đoàn các vị xuất gia 
trẻ như trưởng thành lên từng ngày, ý thức sâu sắc 
hơn về đời sống xuất gia giải thoát cũng như giáo lý 
cùng đường lối tu tập của Tổ Thầy. 

Kết thúc khóa tu, buổi Lễ Tạ pháp đã diễn ra trong 
không khí ấm tình đạo vị. Những cảm xúc, tâm tư, tình 
cảm cũng như chí nguyện được các vị xuất gia trẻ chia 
sẻ qua lời bộc bạch còn hạn chế về ngôn ngữ, nhưng 
cũng không kém phần sâu sắc. Thay mặt chư Tôn đức 
lãnh đạo Giáo đoàn, HT. Giác Thuận đã ban đạo từ 
chứng minh cũng như sách tấn hàng Sa-di, Sa-di-ni và 
Tập sự nam nữ cố gắng tham dự đầy đủ các khóa Bồi 
dưỡng mà Giáo đoàn tổ chức cũng như nỗ lực trau sửa 
thân tâm để trong tương lai đầy đủ phẩm hạnh, xứng 
đáng bước lên hàng Khất Sĩ thật thụ. 

Trước khi kết thúc, Ni sư Lãnh Liên – trụ trì Tịnh 
xá Ngọc Chơn (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk) đã đối 
trước chư Tôn đức Tăng Ni cầu xin được đăng cai tổ 
chức khóa tu lần thứ VII tiếp theo, bắt đầu vào ngày 
25 tháng 2 năm Giáp Ngọ (25/3/2014), ngay sau ngày 
cúng Tiểu tường của cố Hòa thượng Đệ tứ Trưởng 
Giáo đoàn.  
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Vài cảm nhận của hành giả  
khóa tu “Tỉnh thức”

�� NGỌC THANH 

Nhân dịp đầu xuân 
Giáp Ngọ - 2014, 
đáp lời thỉnh cầu 
của Ni sư Tuyết 
Liên, trụ trì Tịnh xá 

Ngọc Hiệp (Tân Phong, Tân Hiệp, 
Châu Thành, Tiền Giang), Thượng 
tọa Minh Thành đã tổ chức khóa tu 
“Tỉnh thức” dành cho hàng cư sĩ tại 
gia tu tập.

Khóa tu chỉ diễn ra trong 3 ngày 
(mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) 
nhưng đã để lại nơi hành giả nhiều 
cảm nhận và nhiều điều tâm đắc: 

Với Phật tử Đức Ngọc: “… Con chưa 
từng đi dự khóa tu nào, bản thân con rất 
tâm đắc: Con đã được học về cách ăn 
uống, sinh hoạt của một người tu; được 
hiểu rõ về cách thiền hành, thiền tọa. 
Qua khóa tu, chúng con nhận ra mình 
đang sống trong 24 giờ vọng niệm, tâm 
không được chăm sóc, và Thầy đã dạy 
cho chúng con biết cách chăm sóc cuộc 
đời còn lại của mình. Việc tu thiền có rất 
nhiều lợi lạc: Sáng tỏ tâm thức, là liều 
thuốc bổ trị bệnh, giảm tham sân si… 
giúp con phát triển lòng thương yêu dễ 
dàng hơn, càng tỉnh hơn…”

Phật tử Chánh Ngọc cho rằng: “Tu 
thiền chánh niệm làm tâm con tỉnh 
thức từng phút, từng giây trong cuộc 
sống qua sự ăn mặc ở bệnh. Thiền 
giúp con đối diện với sự thật của cuộc 
sống, không mong cầu hão huyền. Nhờ 
chánh niệm, con tư duy đúng đắn hơn 
về sự vận hành của tâm mình; thấy rõ 
tiến trình của 4 khổ, sự thị phi đố kỵ của 
thế gian và thay đổi những tập khí từ 
vô thỉ của con…”

Phật tử Chiếu Thi nói: “… Ngày 
đầu con còn bỡ ngỡ chưa hiểu thông, 
tâm ý còn cạn cợt. Qua ngày thứ hai, 
con thấm từ từ. Đến ngày thứ ba, con 
vô cùng tâm đắc như mưa dầm thấm 
đất, cây lớn, cây bé đều đều được 
hưởng nhờ…”

Phật tử Hồng Ngọc viết: “Con 
đã hiểu rõ “Chánh niệm” là tinh hoa 
của sự tỉnh thức trong từng phút giây, 
từng khoảnh khắc của cuộc sống… 
Từ đó, “Chánh niệm” giúp chúng ta 
sống trọn vẹn sâu sắc với hiện tại và 
bớt đi những thói quen “tự động hóa”, 
phóng tâm, vọng niệm, tạp niệm. 
Sự tỉnh thức giúp con giảm tham 
sân si… phát triển lòng từ. Ngoài ra, 
con đã phân biệt được “Thiền chánh 
niệm” khác với những “tiền kiến” về 
thiền mà con đã biết như thiền xuất 
thần hay thiền trông chờ thần lực siêu 
nhân… Thiền chánh niệm chỉ quan 
sát những vọng tưởng trồi lên để ghi 
nhận rồi buông ra. Thiền chánh niệm 
nhằm sửa sang bộ máy đi vào tâm 
thức để điều chỉnh hoạt động của nó, 
quan tâm tới bộ máy hơn là thành 
phẩm của nó. Đây là phương thức 
làm sạch tâm, tạp niệm từ từ được 
quét dọn… Vì vậy, người tu thiền 
càng lúc càng tỉnh táo, thanh tịnh và 
thanh cao”.

Phật tử Trung Hạnh trình bày về 3 
bài học của mình trong khóa tu: 

“Bài học 1: Tình trạng vọng niệm, cơ 
chế tự động và con đường chánh đạo.

Chúng ta đang sống trong thế 
giới gọi là vọng niệm, tạp niệm, thất 
niệm. Do đó, thực hành tỉnh thức giúp 

chúng ta nhận thức vấn đề rõ hơn, 
không bị những định kiến chủ quan 
phán xét sai lầm.

Bài học 2: Chánh niệm – sức mạnh 
của sự tỉnh thức. 

Chánh niệm là đỉnh cao hay tinh 
hoa của tỉnh thức, là một phương 
thức chủ động trong công việc… 
Chánh niệm giúp chúng ta hạn chế 
và có khả năng đoạn trừ các tham 
sân si phiền não…

Bài học 3: Thanh lương
Thiền chánh niệm không dễ và 

không nhanh. Tu im lặng, nên miệng 
ý im lặng… Từ bi và trí tuệ bổ sung lẫn 
nhau, song hành với nhau…”

Nhìn chung, khóa tu đã thành 
công tốt đẹp, để lại cho hành giả sự 
thích thú dấn thân vào con đường 
tu tập. Chúng con vô cùng tri ân sự 
nhiệt tình và từ tâm của Ni sư trụ trì 
và toàn thể Ni chúng tịnh xá đã dành 
cho chúng con suốt khóa tu, giúp 
chúng con an tâm tu học tốt. Hy 
vọng Tịnh xá Ngọc Hiệp sẽ tiếp tục 
mở thêm nhiều khóa tu “Tỉnh thức” 
khác cho chúng con được nương 
nhờ tu học tìm cầu giải thoát. 

Chúng con xin được gửi đến Ni sư 
trụ trì, Thượng tọa Minh Thành cùng 
toàn thể Ni chúng Tịnh xá Ngọc Hiệp, 
và các thiện nam tín nữ Phật tử đã hộ 
trì khóa tu lòng tri ân vô hạn. Nguyện 
cầu hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn 
đức pháp thể khương an, tuệ đăng 
thường chiếu, Phật đạo viên thành. 
Và cầu chúc cho toàn thể ân nhân hộ 
trì khóa tu luôn được an lành trong 
chánh pháp Như Lai. 



105ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ 

TUỲ BÚT

Lời khuyến nhủ và kể về  
Tổ sư Minh Đăng Quang 
của Ni trưởng Tràng Liên 

�� TÂM LIÊN 

Để tiếp dẫn hậu lai 
báo Phật ân đức, 
hằng năm vào ba 
tháng Hạ, quý Ni 
trưởng, Ni sư Hệ 

phái Khất Sĩ đã tổ chức trường Hạ 
tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương 
để Ni chúng trong Hệ phái tập 
trung An cư kiết hạ, thúc liễm 
thân tâm, trau giồi giới đức, tấn 
tu tam vô lậu học. Trong mùa 
An cư, chúng con đã được quý 
Hòa thượng, Thượng tọa, quý 
Ni trưởng, Ni sư truyền trao kinh 
nghiệm tu tập và dạy dỗ chúng 
con nghiêm trì giới luật, nghiên 
tầm kinh điển để hiểu rõ ý nghĩa 
của kinh luật ứng dụng vào đời 
sống làm lợi đạo ích đời. Bên 
cạnh đó, chúng con cũng được 
lĩnh hội huấn từ của Ni trưởng 
đương kiêm Trưởng Ni giới Hệ 
phái Khất Sĩ. Ni trưởng cũng là 
Thiền chủ của trường Hạ Tịnh xá 
Ngọc Phương.

Còn hạnh phúc nào hơn khi 
chúng con được nếm cơm thiền, 
sữa pháp, được tắm mình trong 
giáo pháp Như Lai do những bậc 

Tôn túc, niên cao lạp trưởng thay 
Thế Tôn hoằng truyền.

Cánh hoa nở hé chờ giọt nắng
Ban mai về tươi tắn hòa chan
Chúng con hạnh phúc lạc an
Tu trong giáo pháp y vàng chở che.
Chúng con kính ghi lại những 

lời vàng ngọc của Ni trưởng Thiền 
chủ để khắc sâu vào tâm khảm, 
lấy đó làm hành trang trên bước 
đường tu học. 

Mùa Hạ năm nay, sự tu học 
của Ni chúng rất tốt. Tôi có lời tán 
dương và cũng có vài lời nhắc nhở 
đại chúng, chứ không phải tôi giáo 
giới, mong đại chúng thấu rõ: “Giới 
là lòng trong sạch thanh lương mát 
mẻ, là tâm giải thoát mọi ràng buộc, 
phiền não” nên giới có đâu mà giáo, 
giáo ngay tự tâm mới chân thật còn 
giáo bên ngoài mà không có tánh 
giới bên trong, không sửa đổi được 
tập khí phiền não thì cũng chẳng 
ích gì. Cũng như vậy, đâu có hương 
gì mà đốt, hương phơi dưới đất dơ 
dáy người ta xả rác, nhổ nước bọt, 
bụi bay thấm đầy đất cát, quý vị 
mua về, đem lên thắp trên bàn thờ 
Phật thì Phật làm sao chứng được. 

Phật chỉ chứng tấm lòng thành của 
người thắp hương đó.

Những điều của Phật, Tổ Thầy 
dạy mênh mông như đại dương mà 
sức ghi nhớ của tôi thì có hạn nên 
tôi chỉ nhắc lại những điều mà tôi 
đã khắc ghi.

Nhìn lại lịch sử của Phật giáo, 
Giáo hội trong thời Đức Phật còn 
tại thế đã có đủ bốn chúng là Tăng, 
Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ tạo thành hai 
thành phần xuất gia và tại gia. Tăng 
đoàn do Đức Phật sáng lập và điều 
hành tổ chức thành một thể thống 
nhất trên tinh thần lục hòa cộng trụ, 
bình đẳng, tôn trọng giới luật của 
sự tu chứng mà không phân biệt 
thành phần xã hội, tuổi tác, nam 
hay nữ. Đến thời Tổ sư Minh Đăng 
Quang, nhận thấy Phật pháp suy vi 
nên Ngài đã kết hợp tinh hoa của 
Phật giáo Bắc tông và Nam tông lập 
ra Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, phát 
nguyện “Nối truyền Thích Ca Chánh 
Pháp”, lấy Tứ Y Pháp làm phương 
châm tu tập, lấy Giới Định Tuệ làm 
sự nghiệp hành trì. Ngài dạy:

Nên phải sống chung tu học
Cái sống là phải sống chung
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Cái biết là phải học chung,
Cái linh là phải tu chung.
Bằng thân giáo, khẩu giáo và ý 

giáo Tổ dạy:
Thường nên kiểm soát hành vi
Khi ăn, lúc nói, đứng đi, 

ngồi nằm
Đừng cho vọng ý phóng tâm
Phải nhờ giới luật buộc 
  cầm khít khao.
Tổ đi nghiêm trang, ngay 

thẳng, hai tay nắm vạt áo trước. 
Tổ không kêu Tỳ-kheo bằng sư 
mà gọi bằng ông. Tỳ-kheo-ni Tổ 
gọi bằng cô, chỉ riêng tam cố Ni 
trưởng (Huỳnh Liên, Bạch Liên và 
Thanh Liên), mỗi khi có việc gì cần 
dạy bảo Tổ gọi Sư cô Huỳnh, Sư cô 
Bạch, Sư cô Thanh. 

Tổ nghiêm nghị, nói hay quở 
điều chi chỉ một lần, không nói hai 
lần, không nói dai. Tổ dạy: 

- Tăng Ni không được trao tay 
vật gì với bất cứ ai. Muốn đưa vật gì 
cho ai phải để trên bàn, ghế, kệ hay 
trên cuốn vở, trên giấy báo nhật 
trình để người ta lấy.

- Ăn cơm ngồi ngay thẳng, mắt 
nhìn xuống bát, thấy bóng đưa 
muỗng lên một lượt vào miệng. Ăn 
không được nhai chóc chách, rốp 
rốp. Nhai như vậy là không có đạo 
hạnh, nhai phải cho êm không cho 
ra tiếng.

- Lạy cùng lạy xuống một lượt 
không xoay qua, xoay lại, dòm 
ngó một ai và khi cúi xuống lạy 
mỗi người cùng niệm thầm một 
lượt không mau không chậm câu: 
“Nguyện cầu cả thảy chúng sanh 
đồng đặng đủ đầy tròn xong Phật 
sự”, xong thì ngẩng đầu lên.

- Ngồi thiền cũng phải ngay 
thẳng, uy nghi đằm thắm hiền hòa.

 Do tâm chơn có giới có định 
nên biểu lộ ra đức tướng trang 

nghiêm, hiền hòa dễ mến dễ kính. 
Thiện nam, tín nữ nhìn thấy là phát 
tâm kính tín Tam Bảo, muốn được 
nương theo Tăng Ni tu tập, long 
thần, hộ pháp, những người trong 
cõi vô hình theo ủng hộ. Do đó mà 
đường tu ít trắc trở.

Tổ dạy chúng ta sống trên đời 
này chỉ là cõi tạm, phải hiểu sanh 
tử là sự đại, phải tu gấp rút như lửa 
cháy đầu. Sống mà ganh đua với 
nhau từng lời nói, miếng ăn, tranh 
danh, đoạt lợi thì chỉ khác người 
thế ở chỗ cạo tóc đắp y, thân mang 
hình tướng xuất gia mà tâm còn 
thua người thế thì khi mãn duyên 
làm gì được siêu phàm thoát tục.

Thời Tổ giữ gìn giới luật rất 
nghiêm minh, siêng năng công 
quả, tinh tấn tu tập, luôn tự cảnh 
giác mình, có sai biết sám hối sửa 
đổi, lầm lỗi Tổ phạt quỳ hương 
không hạn định, khi nào Tổ cho 
đứng lên lạy Phật, lạy Tổ rồi lui ra. Tổ 
phạt, Tổ quở mà khóc là Tổ không 
bằng lòng. Tổ bảo nếu còn khóc là 
Tổ không răn không dạy.

Một người phạm tội Tổ gác y, 
cất bát, giáng cấp. Tổ bảo: “Dù có 
đắp y cũng chỉ là miếng vải đắp lên 
mình, ôm bát chỉ là ôm cái nồi làm 
khất cái đi xin ăn”.

Để răn nhắc, khuyến tấn Tăng 
Ni tu tập, Tổ dạy:

- “Một người được gọi đúng danh 
từ Khất Sĩ là phải thật học, chơn tu có 
đức hạnh, đầy đủ giới định huệ, nếu 
không phải vậy là khất cái.

- Muốn học không phải ở một 
chỗ mà cần phải bước lên, đi tới, phải 
tùy theo thời duyên cảnh ngộ, phải là 
Khất Sĩ khó hèn để hạ lòng tự cao dốt 
nát, để rèn nuôi hạnh nhẫn nhục, 
thong thả học hành để tự mình đi tới 
và dìu dắt những người theo sau”.

Tổ bảo: “Dù học thiên kinh vạn 

quyển sách mà không tu, không 
có giới đức thì cũng giống như một 
cái cây được sơn phết bên ngoài 
mà bên trong không có lõi, không 
bền chắc, gãy đổ, mục nát hồi nào 
không hay biết”. 

Mỗi ngày Tổ chỉ tiếp khách 45 
phút. Vào tháng Bảy ngày Mười bốn 
sám hối, sáng Rằm lễ Vu-lan, hai 
giờ chiều làm lễ Tự Tứ, mỗi người tự 
tâm khai lỗi một cách thành thật, 
không giấu giếm, cầu được chỉ lỗi 
và sám hối liền, nên tâm rất nhẹ 
nhàng, trong sáng. 

Tổ còn dạy nhiều, nhiều nữa… 
nhưng trí nhớ tôi có hạn và thời 
gian cũng không đủ để trình bày.

Tóm lại, Tổ dạy chúng ta thực 
hành ba việc như Đức Phật: 

- Một là, dứt bỏ các điều ác, dầu 
cho nhỏ nhít thế mấy.

- Hai là, phải làm các điều lành, 
dầu cho nhỏ nhít thế mấy.

- Ba là, cần phải rửa lòng trong 
sạch cho được hoàn toàn. 

Hãy căn cứ vào ba pháp ấy, tức 
là theo Chánh đạo, đạo của chư 
Phật đó.

Những điều Tổ dạy, Tổ đã ghi lại 
trong bộ Chơn Lý gồm 69 quyển, 
đó là xương thịt, cốt tủy của Tổ, và 
cũng là sách gối đầu giường của 
hàng hậu học.

Từ khi Tổ hành đạo (1944) đến 
lúc Tổ vắng bóng (1954), Tăng 
chúng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam 
lúc đó mỗi ngày một nhiều, nam 
nữ cư sĩ mỗi ngày một đông. Nhiều 
Trưởng lão (Tỳ- kheo, Tỳ-kheo-ni) 
theo gót chân Tổ là những bậc 
phạm hạnh thanh tịnh, chân tu, 
thật học, là tấm gương sáng cho 
hàng hậu tấn noi gương tiến bước. 
Gần gũi với Ni chúng Hệ phái Khất 
Sĩ là cố Ni trưởng đệ nhất được Tổ 
giao trách nhiệm hướng dẫn Ni 
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chúng tu tập. Với chí nguyện cao 
cả: “Nguyện xin hiến trọn đời mình, 
cho nguồn đạo pháp cho tình quê 
hương”, nên thời bình cũng như 
thời chiến, cả lúc còn Tổ cũng như 
Tổ vắng bóng, cố Ni trưởng đệ nhất 
luôn thể hiện hạnh nguyện một 
lòng vì đạo vì đời. 

Thuở xưa tu hành rất khó khổ, 
làm công quả cực nhọc, cơm 
không đủ ăn, nước không đủ 
uống, đi khất thực hóa duyên có gì 
ăn nấy, có bữa nhai muối hột uống 
nước trừ cơm, ngủ phải nằm trong 
bãi tha ma, gốc cây, không mùng 
chịu muỗi đốt, mặc y áo thật đơn 
sơ bằng vải mùng, vải tám, vải tang 
người ta xả ra, giặt sạch, nhuộm 
bằng vỏ cây xong may chăn áo 
mặc, nhưng tâm chúng tôi rất an 
vui vì có Tổ chỉ dạy và cố Ni trưởng 
đệ nhất tâm đạo vững bền, tài trí 
xuất chúng, luôn luôn sách tấn 
chúng tôi tu học qua lời nói, việc 
làm, qua đức hy sinh lợi đạo ích đời 
và qua những bài kệ thơ thắm đạo 
vị nghĩa tình:

Tâm tình cố gắng  
  hạnh cần chuyên
Hữu chí sao sao cũng phỉ nguyền
Mài sắc nên kim ngời đạo nhẫn
Xuyên non thành lộ 

sáng gương kiên 
Dần dần hé cánh màn chơn giác
Nhẹ nhẹ nâng 

then cửa định thiền
Đuốc tuệ hoa đàm tuy khó gặp
Trăm ngàn muôn kiếp 

một cơ duyên.
Nhờ vậy mà chúng tôi luôn 

khép mình trong giới luật, nuôi 
dưỡng định tâm, trí tánh một lòng 
cầu Phật đạo nên đường tu bền 
vững đến ngày hôm nay. 

Thời bây giờ Ni chúng tu học 
đầy đủ phương tiện, nhưng mất 

bảy còn ba mà còn lép không được 
trọn vẹn. 

Ni chúng phải biết, chúng ta vô 
phước nên sanh trong thời không 
có Phật, Tổ đã vắng bóng, tam cố Ni 
trưởng đã tịch, nhưng còn phước 
duyên được sống trong lòng Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, lại được 
sự hướng dẫn của chư Tăng trong 
Hệ phái, việc nào lành tốt chúng ta 
nên làm theo với hạnh khiêm cung, 
kính thuận.

Ni chúng cần phải đoàn kết, đùm 
bọc, hòa thuận thương quý nhau. 
Người nhỏ phải kính quý người lớn, 
lúc nào cũng xem mình còn thấp bé 
cần cầu học hỏi bậc bề trên, nên: 

Lập công bồi đức hiền lành
Sợ điều tội lỗi 

chẳng sanh nghiệp dày
Lại cần phải học oai nghi tế hạnh:
Đi bước khoan thai
Đứng ngay thẳng hàng
Ngồi đứng nghiêm trang
Nằm nghiêng thanh thản
Nói lời pháp ngữ
Làm sự độ sanh
Ăn thức trai thanh
Mặc manh hoại sắc
Thân trau giới luật
Tâm buộc định thiền
Trí chiếu tuệ viên
Tánh yên chơn tánh.

Người lớn cũng phải có tấm 
lòng bao dung, quảng đại, hiểu và 
thương che chở bảo bọc, dạy dỗ 
đàn em.

Chưa làm Phật, làm Thánh, trên 
bước đường tu ai cũng có lỗi lầm, 
nhưng sái phạm biết dừng lại kịp 
thời, kịp lúc sám hối sửa chữa, thức 
tỉnh liền, sống theo con đường 
Bát Chánh thì phước đức sẽ trở lại, 
đường tu không đứt gãy. Còn lầm 
lỗi mà sái phạm hoài, đổ thừa tại 
người này người kia, sao ta không 
quay lại sửa mình bỏ tánh hơn thua, 
ganh tỵ, tham sân, tánh không kỳ 
cục, biết kính trên, nhường dưới, 
thương mến giúp đỡ người, siêng 
năng công quả, tự cảnh giác mình 
thì phước đức chúng ta có, đường 
tu bền.

 Do ta quá mê cứ tạo lỗi lầm 
chồng chất rồi lại đổ thừa người 
này người khác, tại nghiệp. 
Nghiệp cũng do ta tạo, còn sống 
không biết hối cải đến khi cái 
chết đến gần làm sao sửa kịp, 
phải chịu đọa lạc trầm luân trong 
ba đường khổ.

 Trên bước đường tu cẩn trọng 
từng li từng tí, đừng để vô tình hay 
cố ý làm mất thanh danh Tổ Thầy 
thì mắc quả báo khổ đau không 
lường được.
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Ni chúng tu làm sao mỗi ngày 
được tiến triển, mỗi ngày một 
tốt đẹp để cha mẹ được tiếng 
thơm cúng dường Phật pháp, 
một người con làm rạng rỡ dòng 
giống Phật.

Mỗi tháng đọc giới hai lần, Ni 
chúng dầu thuộc cũng phải lắng 
nghe để hằng ngày tu học biết 
việc nào mình làm đúng, việc nào 
mình làm sai, kịp thời sửa đổi cho 
tâm mình được nhẹ nhàng an tịnh, 
mát mẻ.

Phật dạy mỗi chúng sanh đều có 
thể thành Phật. Tu tốt, siêu việt thì 
được làm Phật làm Thánh, còn tội 
lỗi chất chồng thì sanh tử, luân hồi 
hoài lấy đâu tiến. Trên cõi đời này 
người nhỏ biết khiêm nhường kính 
quý người lớn. Người lớn thì có tâm 
khoan dung rộng lớn thương người 
nhỏ, kẻ thấp bé, thì cõi đời này 
thành Phật, thành Thánh hết, sỏi đá, 
cây cỏ, muôn thú có đất sống, tiến 
triển lên làm người chúng khỏi hận 
mình. Tất cả mọi loài đều có tâm 
hoan hỷ trong sáng thì địa ngục 
đóng cửa, ngài Địa Tạng tròn xong 
hạnh nguyện độ sanh.

Trước khi dứt lời, tôi có lời nhắc 
quý vị mà cũng là nhắc tôi: “Ai cũng 
có lỗi lầm, biết sai sửa đổi liền, theo 
chánh đạo thì phước đức trở lại gặp 
chơn Tăng hộ độ mình, tiến triển trên 
bước đường tu tập, đời đời kiếp kiếp 
ở trong nhà Phật pháp, tu tiến cho 
đến ngày thành Phật”.

Cầu nguyện chư Phật, đức Tổ 
sư, cố Ni trưởng Đệ Nhất hộ độ 
cho chúng con trên bước đường 
tu. Chúng con có điều chi lỗi lầm 
nhắc nhở, chúng con sửa chữa 
để thân tâm chúng con được nhẹ 
nhàng tiến bước trên con đường 
về xứ Phật.

 Cuối cùng tôi cầu nguyện 
hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ni 
chúng có đầy đủ sức khỏe, học tập 
tốt, đạt nhiều thành quả tốt đẹp 
khi mãn Hạ.

Lời đại chúng tạ pháp:
Kính bạch Ni trưởng, chúng con 
kính nghe:
Trong mắt người  
  có ngươi mới tỏ,
Sách không thầy  
  biết ngỏ làm sao.
Xưa nay giáo pháp truyền trao,
Không thầy há dễ  
  trò nào nên danh.
 Với sự trải nghiệm của tự thân, 

Ni trưởng đã giúp chúng con hình 
dung được nếp sống tu tập trong 
thời Đức Tổ sư và cố Ni trưởng, 
hiểu được hạnh đức cao dày của 
đức Tổ sư và của cố Ni trưởng. 
Chúng con nguyện tinh chuyên 
tu tập, ôn nhuần nghiên cứu kinh 
luật luận, hằng ngày đọc Chơn Lý, 
ứng dụng ý Phật ý Tổ vào đời sống 
tu tập trong ba tháng Hạ cũng như 
những ngày ngoài Hạ. Trang bị cho 
mình giới đức, tâm đức và tuệ đức 
để thấu rõ được tâm tư nguyện 
vọng, hoàn cảnh căn cơ của mọi 
người, hiểu được tình trạng của xã 
hội, giúp cho mọi người vượt qua 
khỏi chông gai thử thách trong 
cuộc đời, những căn bệnh hiểm 
nghèo của thời đại… Có được tâm 
an, thân khoẻ, thăng hoa về mặt 
vật chất và tinh thần, có được ý 
nghĩ đẹp, việc làm tốt, biết kính tin 
Tam Bảo, hòa hiếu với mọi người, 
giúp đỡ nhau đoàn kết xây dựng 
một gia đình, một xã hội ấm no 
hạnh phúc, là phần nào chúng con 
đã thực hành đời sống phạm hạnh 
của bậc Sa-môn, hưởng được kết 
quả thiết thực, có được tâm từ, tinh 

thần vô ngã vị tha, có sự an tịnh 
nơi thân tâm, trong mọi lúc mọi 
hoàn cảnh ứng xử thích hợp đem 
lại lợi ích cho mình và người, đền 
đáp một phần nhỏ trong muôn 
vàn ân đức của chư Phật, của Tổ sư, 
của cố Ni trưởng Đệ Nhất, của quý 
Ni trưởng. 

Chúng con ngưỡng nguyện 
cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho 
Ni trưởng pháp thể khinh an, thọ 
lạp miên trường và kính dâng lên 
Ni trưởng lòng tri ân sâu xa nhất và 
chúng con:

Thành tâm kính chúc bậc ân sư
Ngọc ngữ kim ngôn rạng đức từ
Pháp ngữ gội nhuần 
  trong vạn loại
Phước như Đông hải  
  phước tràn dư.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng
 Bồ-tát Ma Ha Tát. 

Kính ghi 
(Tịnh xá Ngọc Ninh, Ninh Thuận) 

----------------------------------------------
1. Xem “Đóa Sen Thiêng”,  
Ni trưởng Huỳnh Liên,  
NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012. 
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Đạo Phật 
là đạo giác ngộ

�� NGỌC CHƠN

Chúng sanh tám nạn khổ kìm
Sanh già bệnh chết đắm chìm khổ đau.
Ái ân mặn nồng xa nhau
Oán thù gặp gỡ đối đầu hiểm nguy
Cầu mong không được việc gì
Tóm lại năm uẩn thọ thì khổ luôn. 

Vậy là thấm thoát thời gian con đến với 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã trọn 10 
năm. Thực ra, con đã được cha mẹ cho 
quy y với pháp danh Thị Hiếu tại chùa 
Bác Ái tỉnh Kon Tum khi còn rất nhỏ. 

Rồi vì nhiều nhân duyên, gia đình thay đổi chỗ ở, 
con lại về An Khê sinh sống. Những năm tháng còn 
là thiếu nhi, con theo anh chị sinh hoạt đoàn Oanh 
Vũ. Lúc bấy giờ, con vui với cái vui của trẻ thơ khi 
được theo mẹ lên chùa lễ Phật vào dịp lễ hội, được 
ca hát vào đêm văn nghệ mùa Phật đản.

Chỉ là vậy thôi! Con không hề biết đạo Phật là gì? 
Đức Phật là ai, giáo lý của Ngài nhằm giáo hóa việc gì 
v.v…? Cứ như vậy con trở thành một người Phật tử chỉ 
vì gia đình mình theo đạo Phật, để rồi khi lớn lên với 
bao nỗi lo toan đã làm phai mờ hình ảnh ngôi chùa 
trong con.

Cho đến một ngày, cái ngày định mệnh mà vô 
thường đã cướp đi đứa con trai yêu quý vì tai nạn giao 
thông. Con chới với, đau đớn không biết bám víu vào 
ai, không biết lấy gì xoa dịu trái tim ngày đêm rỉ máu. 
Có lẽ nhờ nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, con ở 
cạnh nhà một Phật tử pháp danh Ngọc Châu. Bà hay 
đi tịnh xá tụng kinh và còn khuyên con nên tụng kinh 
cho con mình sớm siêu thoát. Lúc bấy giờ, vì thương 

đứa con bạc mệnh, nên con đã mượn hai cuốn kinh 
do quý thầy hướng dẫn là Kinh Pháp Hoa và Kinh Địa 
Tạng về đọc. 

Thật là lạ, không biết con có nhân duyên từ thuở 
nào, mà khi đọc hai cuốn kinh đó làm con say mê, con 
đọc đi đọc lại nhiều lần và dần nhận ra lẽ vô thường. 
Một ngày nọ, con thấy Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Túc 
ghé nhà cô Ngọc Châu. Hình ảnh người tu sĩ thanh 
thoát, thân đắp y vàng, gợi lại cho con hình ảnh vị sư 
mà lúc nhỏ con thường gặp tại nhà bà Chín hàng xóm, 
có chồng tử trận. Ngày đó, con nhận thấy rằng trong 
khi bà đau đớn đến tột cùng thì vị sư ấy đến thăm và 
khuyên giải. Hình ảnh của vị sư ấy làm con cảm mến 
và con đến nhà bà lấp ló để nghe sư kể chuyện. Thế là 
con nhờ cô Châu đưa con đến Tịnh xá Ngọc Túc, từ đó 
con đến với Hệ phái Khất Sĩ. 

Năm 2003, Tịnh xá Ngọc Túc là điểm An cư kiết hạ, 
nên luôn có chư Tôn đức về giảng pháp, có cả đoàn 
hoằng pháp của Giáo hội về thăm. Con như một đứa 
con lạc lõng từ bao năm, nay lại được trở về trong 
ngôi nhà thân yêu, được chư Ni đùm bọc, được Phật 
tử sẻ chia. Như cá gặp nước, ngày ngày con được 
uống dòng sữa pháp của chư Tôn đức giảng dạy qua 
băng đĩa, mà con nghe đến thuộc lòng. Con thường 
mượn kinh sách của chư Ni về đọc. Những cuốn sách: 
“Đức Phật và Phật Pháp”, “Những bước thăng trầm” của 
Ngài Narada do Phạm Kim Khánh dịch, “Bước đầu học 
Phật” do Hòa thượng Thanh Từ viết và bộ “Phật học 
phổ thông” do Hòa thượng Thích Thiện Hoa soạn, làm 
con luôn suy tư và nỗ lực hành trì.

Dòng thời gian trôi mau, cũng là những bước 
dài con tìm cầu nghiên cứu về bộ Chơn Lý của Tổ sư 
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Minh Đăng Quang. Gần gũi thầy sáng, bạn hiền và 
tinh cần tu học, con nhận ra nhiều điều sâu sắc qua 
mỗi ngày đọc tụng cuốn kinh Nghi thức tụng niệm 
bằng tiếng Việt.

Gần đây, con còn được tham gia vào khóa tu thiền 
“Tâm tĩnh lặng” mà Giáo đoàn III tổ chức cho cư sĩ tu 
học, hay trợ duyên cho những khóa “Bồi dưỡng đạo 
hạnh” dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự, rồi những mùa 
lễ hội Vu-lan hay ngày lễ Tổ, con được chiêm ngưỡng 
chư Tôn đức Tăng Ni trì bình khất thực. Hình ảnh thoát 
tục của chư Tăng Ni trong chiếc huỳnh y giải thoát như 
đưa con ngược thời gian trở về năm tháng Đức Thế 
Tôn còn tại thế. Những sứ giả Như Lai du phương hành 
đạo, làm sống dậy hình ảnh Tăng đoàn Phật còn tại thế 
năm nào. Đó là hình ảnh khiêm hạ của một vị Khất Sĩ, 
mà cũng là một hình ảnh oai nghiêm, tự tại của một vị 
có chí xuất trần đi giữa dòng đời.

Càng tiếp xúc, càng hành trì, con dần nhận ra đạo Phật 
là con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ sự 
thật muôn đời của vạn sự, vạn vật và giải thoát mọi hệ lụy 
khổ đau trầm thống của chúng sanh là mục đích, là yếu 
chỉ cho những ai quyết chí tu học theo chánh pháp. 

Con đường cao đẹp tuyệt vời ấy, Đức Từ Phụ của 
chúng ta đã một lần lên đường và đi đến đích trọn vẹn. 
Bằng vào sự nỗ lực tu tập và kinh nghiệm bản thân, 
Ngài đã hoàn thành chí nguyện cao cả, tự giác, giác 
tha và giác hạnh viên mãn. Sau khi thành đạt quả vị Vô 
thượng Bồ-đề, Ngài đã dõng dạc tuyên bố: “Ta là Phật 
đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Lời xác chứng 
này cho thấy chúng ta có đầy đủ khả năng để thực 
hiện công trình giác ngộ như Đức Phật, nếu chúng ta 
thực tâm kiên trì trong việc học hỏi và hành trì đúng 
như lời Phật dạy. Chúng ta hãy tự mình thắp đuốc lên 
mà đi với ngọn đuốc Chánh pháp. 

Cho đến hôm nay trải qua 10 năm tu học, gắn bó với 
ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Túc cũng như những công 
tác thiện sự đã dần nuôi lớn tâm con với chí nguyện 
mang đến cho cuộc sống chung quanh một đạo Phật 
thiết thực, đem được ánh sáng trí tuệ đến với số đông.

Cũng chính vì hạnh nguyện này mà Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã thị hiện ở đời, mang hạnh nguyện của 
ba đời chư Phật, đem ánh sáng chơn lý đại đồng và 
bình đẳng ban khắp muôn nơi, gieo rắc chí nguyện độ 
đời, đưa con người thoát khổ.

Nhưng muốn thực hiện hạnh nguyện đó chúng ta 
phải làm gì?

Chúng ta cần phải huân tu văn huệ, tư huệ và tu 
huệ. Ba yếu tố này hỗ tương cho nhau, đồng thời 
chúng trợ giúp chúng ta rất đắc lực trong tiến trình 
học hỏi, tư duy, và nhất là về phương diện hành trì. Ví 
dụ nhờ học Phật pháp, chúng ta nhận biết rằng thân 
người là vô thường tạm bợ: sanh, già, bệnh, chết; cho 
đến muôn sự muôn vật cũng chỉ là những tấn tuồng 
huyễn hóa giả tạo, đều phải trải qua các giai đoạn: 
thành, trụ, hoại, không. Nhờ nhận thức như vậy, chúng 
ta không chạy theo làm nô lệ cho cái thân giả hợp này, 
chúng ta cũng không cố chấp những việc thị phi trớ 
trêu thường tình, những đắc thất bỉ thử mà người đời 
vẫn cứ mải mê đeo đuổi. Nhờ hiểu rõ được thực trạng 
của thân và tâm, chúng ta sẵn sàng từ bỏ tham dục, 
sân hận và ngu si vì nhận thức rằng chúng là nguồn 
gốc của mọi đau khổ và phiền não. Ba thứ độc hại này 
là động cơ chính đưa đẩy chúng ta vào con đường 
sanh tử luân hồi, đồng thời chúng cũng là ma chướng 
cản trở chúng ta trên lộ trình giác ngộ và giải thoát.

Chúng ta không những nhận rõ về thực trạng chính 
nơi thân tâm của mình mà còn thấy biết rõ ràng về tình 
trạng hiện thực nơi tha nhân, xã hội và ngay cả thế giới 
nữa. Bạo lực, thù hận, chiến tranh và sự phá hủy môi 
sinh đã và đang xô đẩy con người đến một vực thẳm 
hiểm họa khủng khiếp hầu như vô phương cứu chữa. 
Con người sống trong xã hội hôm nay, hơn bao giờ hết, 
đang cảm thấy một sự bất an toàn diện. Từ trong phạm 
vi gia đình, học đường, công sở cho đến ngoài xã hội, 
hầu hết mọi người đang sống phập phồng trong nỗi lo 
âu và sợ hãi đủ mọi thứ. Tình ái, tài sản, công danh và 
sự nghiệp khi chưa đạt được thì lo lắng mong cầu làm 
sao đoạt cho kỳ được; đến lúc được rồi thì sợ hãi, sầu 
muộn vì những thứ đó đang từ từ biến mất. Chủ nghĩa 
cá nhân, đam mê vật chất và đời sống thác loạn trong 
xã hội, cơ chế kỹ nghệ điện toán đang đẩy đưa con 
người vào hố sâu của tội lỗi và khổ đau.

Chính nhờ vào năng lực tu tập hành trì Bát Chánh 
Đạo, chúng ta không làm tăng thêm nỗi khốn khổ cho 
bản thân và xã hội, mà ngược lại còn tích cực trong 
việc làm giảm thiểu tình trạng nguy nan mà con người 
và xã hội thời đại đang khốn đốn đương đầu. Ngoài ra, 
chúng ta còn biết ứng dụng bốn pháp vô lượng tâm 
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trong đời sống hàng ngày để đem sự an lạc cho muôn 
loài. Đó là chúng ta đang đi trên con đường giải thoát 
giác ngộ. 

Thiền môn mở rộng chốn ta-bà
Định rõ nẻo đàng chỗ thoát ra
Trong tâm ngoài tánh thể một nhà
Đời này thấy rõ chẳng đâu xa
Sống với chơn như khỏi vạy tà
Của cải tiền tài tựa huyễn ma
Chúng sanh giác ngộ kiến Di-đà
Ta-bà Tịnh độ chính do ta.
Con người chúng ta không nhiều thì ít, đều mang 

những nỗi lo âu sợ sệt; lo sợ già, bịnh, khổ, nghèo, 
cơ cực, và nỗi lo sợ to lớn nhất của con người từ xưa 
đến nay vẫn là cái chết. Chúng sanh đã lăn trôi trong 
vòng luân hồi sanh tử không cùng không tận cũng 
chỉ vì những lo sợ này, vì lo sợ mà cố cưỡng lại luật vô 
thường, vì cố cưỡng lại luật vô thường mà mê lầm gây 
ra ác nghiệp. Để rồi từ đó cứ mãi lặn ngụp trong bể 
khổ sanh tử luân hồi.

Chính Tổ sư đã nhìn thấy rõ những điều này nên 
Ngài đã quyết định cắt ái ly gia để tìm cho ra con đường 
giải thoát. Ngài đã khổ công tu trì và đạt thành đạo 
quả khi tuổi mới 22. Ngài đã thấu triệt những nguyên 
lý của vũ trụ và vạn vật khi ngộ chơn lý “Thuyền Bát-
nhã”. Ngài đã nhìn thấy trên đường sanh tử của chúng 
sanh trùng trùng điệp điệp những mộng mị. Chính vì 
bị những mộng mị chập chùng ấy mà chúng sanh đã 
quên mất nẻo về; chúng sanh đã đánh mất quê hương 
chơn như, hay đánh mất chính mình.

Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai sáng Hệ phái Khất 
Sĩ với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” 
nhằm chỉ rõ cho chúng sanh đi đúng theo con đường 
mà Đức Từ Phụ đã đi, đã đến mà chúng ta vì từ vô thỉ 
đã đi trong bóng đêm dày đặc của vô minh, không 
biết mình là ai, không biết mình từ đâu tới, đến đâu và 
đi đâu cũng không biết, chỉ biết mượn giả làm chơn và 
cứ mãi làm thân lữ khách dừng hết trạm này đến trạm 
khác. Đức Từ Phụ, vì lòng bi mẫn đã đem hết những gì 
Ngài liễu ngộ chỉ dạy cho chúng sanh, những mong 
ai nấy cũng đều giác ngộ như Ngài, và những mong 
cái thế giới ta-bà uế trược khổ đau này sẽ biến thành 
một ao sen khổng lồ, ngát hương thanh khiết và thanh 

tịnh. Đức Từ Phụ đã ân cần dặn dò chúng đệ tử phải 
nhận ra đường chánh nẻo tà, đừng đem vọng tưởng 
mà tạo các nghiệp không thiện. 

Muốn có được một đời sống an lạc và tỉnh giác thật 
sự, chúng ta nên nỗ lực thực hành những lời dạy cao 
quý của Đức Từ Phụ. Nhờ vào công phu tu tập hằng 
giờ hàng ngày, chúng ta có thể chuyển hóa những 
hạt giống trong tâm thức của mình từ tham lam ích 
kỷ thành phóng xả lợi tha, nóng giận sợ hãi thành an 
nhiên bình tĩnh, mê lầm cố chấp thành sáng suốt hỷ 
xả. Khi tâm thức chúng ta chuyển đổi thì không những 
riêng ta được an vui tự tại, mà những người chung 
quanh đều được lợi lạc vô cùng. Hỡi những ai thực 
tâm muốn giải thoát, hãy vững tin vào Chánh pháp và 
thực hành đúng lời Phật dạy. Thời gian sẽ trôi nhanh, 
thoáng một cái ta đâu còn ở tuổi hai mươi, rồi ba mươi, 
rồi bốn mươi, rồi năm mươi, rồi hết một đời. Không lẽ 
ta đến với cuộc đời bằng tiếng khóc, rồi cũng lại ra đi 
bằng tiếng khóc của trĩu nặng khổ đau và phiền muộn 
sao? Mong cho ai nấy đều sớm quay về với chính thực 
tại của mình, sống đời tỉnh thức và thực nghiệm nơi 
chính bản thân mình để một ngày không xa nào đó 
pháp giới chúng sanh đều tìm lại được cái chân như 
thường hằng miên viễn mà chúng ta đã một lần dại 
dột bỏ quên.

Từ sự tiếp cận và gắn mình trong giáo pháp của Tổ 
Thầy, con luôn nhắc mình phải vươn lên trước những 
nghịch cảnh, không thể để mình gục ngã trong những 
thường tình của đời sống trụy lạc, đánh mất hướng đi, 
lý tưởng. Giữa những áp lực, những căng thẳng, hoang 
mang, khủng hoảng về cuộc đời, cuộc sống, con đã 
may mắn gặp được giáo pháp Khất Sĩ và tìm đến, tiếp 
cận với nguồn giáo pháp vi diệu của Phật, của Tổ Thầy 
để lại, không phải để mong được che chở, ban ân, ẩn 
thân trong những ảo tưởng nào đó, nhưng để học 
hỏi, thực hành và chuyển hóa tâm mình để có thể an 
bình, tự tại phần nào trước những dữ kiện bấp bênh, 
vô thường.

Con thật sự rất hạnh phúc khi được làm con của Đức 
Phật, được là đệ tử của Tổ Thầy. Con quyết tâm tu học, 
để lòng ích kỷ phải cúi đầu khi tâm từ được mở rộng; 
tham chấp được giảm thiểu khi thực hành hạnh bố thí, 
giúp người; lòng thù hận, ganh ghét bị khuất phục bởi 
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tình thương con người. Cuộc sống bấp 
bênh, đau khổ, vị kỷ, hướng theo dục 
lạc phải được chuyển hóa bởi năm giới 
như: không sát sanh, gây hại cho người 
và vật; không tham lam trộm cắp làm 
thiệt hại tài sản của người khác; không 
tà dâm; không nói dối, nói lời gây hại, 
chia rẽ cho người; không dùng những 
loại kích thích như rượu, thuốc… Tất cả 
chỉ vì mục đích duy nhất là hoàn thiện 
chính mình. Để cuộc sống an lạc, tự 
tại, bình an phần nào trước những xáo 
trộn, của tám ngọn gió chướng thổi 
đến… còn tùy thuộc vào sự thực hành, 
áp dụng những giáo pháp được đến 
đâu, như bầu trời không mây, trăng sẽ 
sáng tỏ, để chúng ta có thể vững chãi 
trong đời sống vô thường, ngắn ngủi 
nhưng đầy bất trắc của thế gian này. 

Trước thềm sự kiện Đại lễ Tưởng 
niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang 
vắng bóng, con xin thành kính đê đầu 
đảnh lễ Ngài, con thật hạnh phúc được 
làm người cư sĩ áo trắng hàng ngày thọ 
học, được thấm nhuần trong giáo pháp 
Khất Sĩ. Từng giọt dương chi của giáo 
pháp Khất Sĩ như là nước cam lồ tưới 
tẩm cho tâm hồn con để trưởng dưỡng 
tánh Phật nơi tâm, được đi trên con 
đường chơn chánh.

Ngưỡng nguyện cho Chánh pháp 
luôn trường tồn, bóng huỳnh y luôn 
mãi đẹp trong lòng nhân loại.

Cầu mong cho giới luật luôn được 
hành trì để đạo pháp xương minh.

Cầu nguyện cho những khóa tu học 
luôn được diễn ra cho hiển lộ tinh thần 
sống chung tu học.

Cầu xin chư Phật, chư Tổ Thầy, chư 
vị Trưởng lão quá cố chứng minh cho 
lòng thành của con nguyện phụng sự 
đạo pháp với chí nguyện: Tổ Thầy đã có 
công khai mở mối đạo, chúng con một 
lòng hộ trì làm cho giáo pháp Khất Sĩ 
rạng ngời.  

An Khê - Gia Lai

Hạnh phúc là khi…
�� DIỆU HÒA

Hạnh phúc là 
khi quỳ dưới 
chân Người. 
Người là ánh 
sáng soi sáng 

bước con đi. Người là hơi ấm 
sưởi cho con lúc đông về. 
Người là hương thơm ngát 
phủ xuống đời con. Người 
là cơn gió mát giữa trưa hè. 
Người là tất cả đời con.

Hạnh phúc là khi quỳ 
dưới chân Người. Người 
mang Phật pháp che chở 
đời con. Một đạo pháp dựa 
trên đời sống thực tế của 
loài người. Con người lúc 
nào cũng tất bật, cũng bon 
chen, để rồi những phiền 
toái đến và đau thương đối 
mặt với cuộc đời. Con đã 
đau khổ với những trầm 
luân cả cuộc đời mà con 
không biết cách rút ra. Thế 
rồi duyên may đã đến với 
con và con trở thành đệ tử 
của Người. Tim con đã bình 
an trở lại. Cuộc sống con 
bình yên hơn bao giờ hết. 
Lòng con thanh thản nhìn 
từng ngày trôi qua bóng 
nắng bên thềm. Con không 
giàu, không nghèo nhưng 
lòng con tràn đầy những 
yêu thương. Con giúp người 
bằng mọi cách từ chén cơm, 

nâng bước chân bé nhỏ của 
bé con vừa bước vào đời, là 
vai đỡ cụ già trong những 
ngày đơn côi, là nhặt miểng 
chai ai làm rớt giữa đường... 
Con thương người đời chung 
quanh như là yêu chính bản 
thân con. Mỗi ngày con có 
một điều hay cho chính tim 
mình nở hoa. Rồi con quên. 
Ngày hôm sau con lại bắt 
đầu lại từ đầu. Một lần nữa 
con trải yêu thương đến với 
mọi người bằng những hành 
động nhỏ nhất. 

Hạnh phúc là khi quỳ 
dưới chân Người. Tiếng cười 
đã trở lại trên khuôn mặt của 
trẻ thơ và người già mang 
nhiều nét khổ đau. Tất cả đã 
bỏ những vất vả, khổ đau, ô 
trọc của cuộc sống. Cả đoàn 
chúng con xin được quỳ dưới 
đài sen. Những bàn tay ấm 
nắm bàn tay.

Hạnh phúc là khi quỳ dưới 
chân Người, cùng nhau tụng 
một thời kinh: cầu an lành 
cho tất cả mọi người, mọi loài 
trong cả sáu thời của ngày. 
Những ánh mắt yêu thương 
dịu dàng khi lắng nghe tiếng 
chuông chùa nhẹ nhàng rơi. 
Còn gì bình an hơn...

Hạnh phúc là khi con quỳ 
dưới chân Người… 
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Nghe vẻ nghe ve 
Nghe vè muốn ngỏ
Gần xa bày tỏ
Đến các đạo tràng
Hoan hỉ sẵn sàng
Cùng chư độc giả
Một năm thong thả 
Đuốc Sen bốn kỳ
Tin tức những gì
Liên quan Hệ phái
Đuốc Sen gặt hái
Đáp ứng kịp thời
Ghi nhớ muôn đời
Ân sâu Thầy Tổ
Cùng nhau báo bổ 
Ủng hộ Đuốc Sen
Giới thiệu làm quen
Đến người chưa biết
Thật là cần thiết
Những vùng sâu xa
Chớ có bỏ qua 
Đuốc Sen Khất Sĩ
In ấn tỉ mỉ
Bìa đẹp rõ ràng
Đọc thông dễ dàng 
Hiểu về Hệ phái
Tăng Ni ghi lại
Những bài viết hay
Quý báu lắm thay
Chung tay góp sức

Vè ủng hộ Đuốc Sen
Đồng tâm hiệp lực
Ủng hộ Đuốc Sen
Khêu sáng ngọn đèn
Quang minh trí tuệ
Thể theo thường lệ
Khất Sĩ Đuốc Sen
Gần gũi thân quen
Tâm tư độc giả
Thâm ân cao cả
Hòa thượng Trung Tâm
Chỉ vẽ phương châm
Đền ơn thiết thực
Hòa chung dòng mực
Tiếp sức trợ duyên
Hòa thượng nhắc khuyên
Dẫn đường chỉ lối
Ai người phân phối
Ủng hộ Đuốc Sen
Tán thán đáng khen
Đền ơn thiết thực
Một trời một vực
Từ thiện lớn lao
Ai nấy xôn xao
Cùng nhau đóng góp
Đuốc Sen thoi thóp
Nếu chẳng quan tâm
Ươm hạt nảy mầm
Đền ơn Thầy Tổ
Đuốc Sen cực khổ

Tất cả thành viên
Nói đến bạc tiền
Xin đừng cân nhắc
Đuốc Sen chẳng mắc
Chẳng thấm vào đâu
So với đóng thâu
Phóng sanh ủy lạo
Gần xa đồng đạo
Ủng hộ Đuốc Sen
Thắp sáng ngọn dèn
Quang minh chánh pháp
Ấy là đền đáp
Ân đức Tổ sư
Hoan hỷ lòng từ
Đầu năm đóng đủ
Đuốc Sen tranh thủ
In ấn tiếp theo
Giá rẻ thấp nghèo
Hiệp tâm ủng hộ
Ủng hộ... là… ủng hộ! 

��  TUỆ CHƠN



�� BAN TỒ CHỨC
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Chương trình chi tiết Đại lễ Tưởng niệm 60 năm  
Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

MÙNG 1/2 NĂM GIÁP NGỌ 1954 - MÙNG 1/2 NĂM GIÁP NGỌ 2014

Ngày 26 tháng Giêng (25-2-2014)
05.00 – 06.00 : An vị tôn tượng đức Phật và Tổ sư
06.00 – 06.30 : Điểm tâm
07.30 : Ổn định hội trường
08.00 – 11.00 : Hội thảo khoa học: “Hệ phái Khất Sĩ: 
Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập”
11.00 – 12.00 : Cúng ngọ / Thọ trai 
13.00 – 15.30 : Tiếp tục Hội thảo khoa học  
  và Bế mạc 
16.00 – 16.45 : Khai mạc Thư viện và triển lãm  
  “Ánh Minh Quang”
17.00 – 18.00 : Tiệc chay thân mật
19.00 – 20.00 : Tụng kinh
22.00 : Chỉ tịnh

Ngày 27 tháng Giêng (26-2-2014)
04.00 – 05.00 : Tọa thiền / Tụng kinh 
05.00 – 05.30 : Chấp tác
05.30 – 06.00 : Điểm tâm
08.00 – 09.30 : Cung đón chư Tôn đức  
  Phật giáo Nam tông 
09.30 – 10.30 : Lễ cầu quốc thới dân an 
  và Tưởng niệm Tổ sư của  
  Phật giáo Nam Tông 
10.45 – 12.30 : Cúng dường Trai tăng
12.30 : Cung tiễn chư Tôn đức
13.30 : Cung đón chư Tôn đức 
  Phật giáo người Hoa
14.00 – 16.00 : Lễ cầu quốc thới dân an 
  và Tưởng niệm Tổ sư của  
  Phật giáo người Hoa
16.00 – 16.45 : Tiểu thực
17.00 – 19.45 : Trùng tụng Chơn Lý
20.00 – 21.30 : Pháp thoại
22.00 : Chỉ tịnh

Ngày 28 tháng Giêng (27-2-2014)
04.00 – 05.00 : Tọa thiền / Tụng kinh 
05.00 – 05.30 : Chấp tác

05.30 – 06.00 : Điểm tâm
08.00 – 09.00 : Cung nghinh chư Tôn đức 
  lãnh đạo các cấp Giáo hội
09.00 : Cử hành Đại lễ Tưởng niệm
  + Niệm Phật cầu gia hộ
  + Tuyên bố lý do và giới thiệu thành  
   phần tham dự
  + Cung tuyên Lược sử  
   Tưởng niệm Tổ sư
  + Đạo từ của Hòa thượng 
   Chứng minh
  + Cử hành Nghi lễ Tưởng niệm
  + Cảm tạ của Ban Tổ chức
10.30 : Cúng dường Trai tăng
13.00 : Truyền giới cư gia
14.00 : Đón tiếp đại diện các tôn giáo bạn, 
  các cơ quan chức năng Trung  
  ương, thành phố, quận, 
  huyện và địa phương
14.00 –16.00 : Các Giáo đoàn Tăng tưởng niệm 
16.00 : Chư vị khách quý dâng hương 
tưởng niệm
17.00 : Dự tiệc chay thân mật
17.30 –19.00 : Giáo đoàn Ni giới,  
   Ni giới các Giáo đoàn tưởng niệm 
19.00 : Văn nghệ “Pháp đăng rạng ngời”
22.00 : Chỉ tịnh

Ngày 29 tháng Giêng (28-2-2014)
04.00 – 05.30 : Bố-tát và sách tấn Tăng Ni
05.30 – 06.00 : Điểm tâm
07.00 – 08.30 : Khất thực truyền thống
08.30 – 09.00 : Chụp hình lưu niệm 
09.00 – 10.15 : Tọa đàm Chơn Lý  
  (dành cho chư Tăng Ni)
10.30 – 12.15 : Cúng ngọ
14.00 – 16.30 : Tọa đàm Chơn Lý (dành cho cư sĩ)
16.30 –17.30 : Chụp hình lưu niệm
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18.00 – 19.00 : Tọa thiền
19.30 – 20.30 : Thuyết Pháp 
21.00 – 22.30 : Lễ hội hoa đăng
  “Ánh đuốc sen thiêng” 
23.00 : Chỉ tịnh

Ngày 01 tháng 02 (1-3-2014)
04.00 : Tọa thiền / Tụng kinh 
05.30 – 06.00 : Điểm tâm
08.00 : Môn đồ Tứ chúng cử  
  hành Lễ tưởng niệm 
  Tổ sư: 
+ Tuyên bố lý do và thông qua chương 
trình
+ Giới thiệu thành phần tham dự
+ Cung tuyên lược sử tưởng niệm Tổ sư
+ Đại diện chư Tăng dâng lời tưởng 
niệm
+ Đại diện chư Ni dâng lời tưởng niệm
+ Đại diện thiện nam dâng lời tưởng 
niệm
+ Đại diện tín nữ dâng lời tưởng niệm
+ Đạo từ của Hòa thượng chứng minh

Cử hành nghi thức tưởng niệm:
+ Phật tử dâng hoa cúng dường
+ Chư Tôn đức Giáo phẩm dâng trầm  
cúng dường Tổ sư
+ Đảnh lễ Tổ sư
+ Xướng tụng bài  
“Tán Tụng Công Đức Tổ sư”

Hồi hướng:
10.30 : Cúng dường trai tăng
14.00 : Cung tiễn các phái đoàn
16.00 : Họp Ban Tổ chức
19.00 : Tụng kinh
22.00 : Chỉ tịnh

Ngày 02 tháng 02 (2-3-2014)
04.00 – 05.00 : Tọa thiền / Tụng kinh 
05.00 – 05.30 : Chấp tác
05.30 – 06.00 : Điểm tâm
08.00 – 09.00 : Dùng cơm / chè 
09.00 – 10.00 : Phát quà từ thiện
10.30 : Cúng ngọ
12.30 : Hoàn mãn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM 
60 NĂM TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG  

VẮNG BÓNG (1954 -2014)

I. CHỨNG MINH TỐI CAO

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp Chủ GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp Chủ  

   kiêm Chủ tịch HĐTS GHPGVN

II. BAN CHỨNG MINH (GIÁO PHẨM HỆ PHÁI) 

- Hòa thượng Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN 

- Hòa thượng Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN 

- Hòa thượng Giác Phúc – Thành viên HĐCM GHPGVN 

- Hòa thượng Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng Giác Lai – Thành viên HĐCM GHPGVN 

- Hòa thượng Giác Tràng – Thành viên HĐCM GHPGVN

III. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

                                     Giáo phẩm Thường trực Hệ phái 

Phó ban Thường trực: HT. Giác Giới – Trưởng ban Thường trực  

                  Giáo phẩm Hệ phái

        HT. Giác Hà – Phó ban Giáo phẩm Hệ phái 

Phó ban: HT. Giác Dũng – Giáo phẩm Giáo đoàn I, HT. Giác Thanh – Tri sự 

trưởng Giáo đoàn II, HT. Giác Tuấn – Tri sự trưởng Giáo đoàn VI,  

HT. Giác Thông – Tri sự trưởng Giáo đoàn IV, TT. Giác Thuận – Tri sự trưởng Giáo 

đoàn III, NT. Tràng Liên – Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ,  

NT. Ngoạt Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất Sĩ. 

Ủy viên: 

Chư Tăng: HT. Giác Tuệ (GĐ IV), HT. Giác Hiệp, HT. Giác Dũng (GĐ II),  

HT. Minh Nhuần, TT. Giác Ánh, TT. Giác Sơn, TT. Giác Phùng,TT. Minh Thuấn,  

TT. Giác Cảnh, TT. Giác Minh (GĐ II), TT. Giác Đăng, TT. Giác Nhuận. 

Chư Ni: NT. Tân Liên, NT. Minh Liên, NT. Chiêu Liên, NT. Liễu Liên, NT. Nhã Liên, 

NT. Phục Liên, NT. Phát Liên, NT. Vĩnh Liên, NT. Kinh Liên, NT. Ánh Liên, NT. 

Đồng Liên, NT. Mai Liên (BR – VT), NT. Hiệp Liên, NS. Thông Liên, NS. Yến Liên. 

Chánh Thư ký: TT. Giác Pháp

Phó Thư ký: TT. Giác Nhân, TT. Minh Thành, ĐĐ. Giác Hoàng, NT. Viên Liên.

Ủy viên Thư ký: 

Chư Tăng: TT. Giác Duyên, ĐĐ. Giác Trực, ĐĐ. Giác Hy, ĐĐ. Minh Đăng. 

Chư Ni:    NS. Tín Liên, NS. Hòa Liên (VP2), NS. Tuyết Liên, NS. Phụng Liên,  

   NS. Tuệ Liên, SC. Hiếu Liên (GĐ III). 

Thủ quỹ:   TT. Minh Bửu, TT. Minh Hóa, ĐĐ. Minh Nghi. 

Ủy viên Vận động Tài chánh: 

Chư Tăng: HT. Giác Dũng (GĐ I), HT. Giác Hà (GĐ V), HT. Giác Thành (GĐ III), TT. 

Giác Ánh (GĐ V), TT. Minh Ngạn (GĐ IV), TT. Giác Nhuận (GĐ VI), ĐĐ. Giác Hiếu 

(GĐ III), ĐĐ. Giác Ngạn (GĐ II), ĐĐ. Giác Khoan. 
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Chư Ni: NT. Minh Liên, NT. Chiêu Liên, NT. Liễu Liên (Ngọc Hải – 

Rạch Giá), NT. Phát Liên, NT. Chí Liên (Long Hải – Vũng Tàu),  

NT. Tâm Liên (Long Hải – Vũng Tàu), NT. Mai Liên (Vũng Tàu),  

NT. Phát Liên (Ngọc Đức – Vũng Tàu), NS. Kiến Liên.

IV. CÁC TIỂU BAN 

1) BAN NỘI DUNG 

Trưởng ban: TT. Giác Pháp. Phó ban: TT. Minh Thành, NT. Mỹ Liên 

(Ngọc Phương). Thành viên: TT. Giác Nhân, TT. Minh Ngạn,  

TT. Giác Đăng, ĐĐ. Giác Hoàng, TK. Minh Điệp, NT. Tố Liên,  

NS. Tuyết Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Tuệ Liên… 

2) BAN HỘI THẢO & TỌA ĐÀM 

Trưởng ban: TT. Minh Thành. Phó ban: TT. Giác Pháp,  

NT. Khiêm Liên. Thành viên: TT. Giác Ánh, TT. Giác Tây, 

 ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, NS. Tín Liên, NS. Nguyện Liên, 

NS. Phấn Liên, NS. Tường Liên, SC. Trí Liên, SC. Đạt Liên… 

3) BAN IN ẤN TƯ LIỆU/ VĂN PHÒNG ĐẠI LỄ 

Trưởng ban: ĐĐ. Giác Hoàng. Phó ban: ĐĐ. Minh Duy,  

NS. Hòa Liên (VP 2). Thành viên: ĐĐ. Giác Lâm, TK. Minh Điệp,  

TK. Minh Trúc, TK. Giác Minh Tường. Chư Ni: SC. Nghiêm Liên 

(Long An – NP), SC. Thắng Liên (NP), SC. Viên Liên… 

4) BAN THƯ VIỆN 

Trưởng ban: TT. Minh Thành. Phó ban: ĐĐ. Giác Nhường,  

NS. Nguyện Liên (NP). Thành viên: TK. Minh Trúc, SC. Tuyền Liên 

(Ni GĐ III), SC. Truyền Liên (Rừng Lá), SC. Thành Liên, Hảo Liên, …

5) BAN TIẾP TÂN 

Trưởng ban: HT. Giác Hà. Phó ban: HT. Giác Tuấn, HT. Giác Thông, 

TT. Giác Ánh, NT. Tân Liên. Thành viên: TT. Giác Phùng,  

TT. Giác Đăng, TT. Giác Sơn, TT. Giác Trí, TT. Giác Cảnh,  

TT. Giác Tây, TT. Minh Bửu, TT. Minh Hóa,TT. Minh Thành,  

TT. Giác Nhân, TT. Giác Nguyên, TT. Giác Hạnh, ĐĐ. Minh Nhơn, 

ĐĐ. Giác Tín. NT. Phát Liên, NT. Kinh Liên, NT. Hàn Liên,  

NT. Ánh Liên, NT. Thẩm Liên, NT. Sâm Liên, NT. Chất Liên,  

NT. Tôn Liên, NT. Huyền Liên, NT. Giao Liên, NT. Hiệp Liên (GĐ III), 

NT. Cảnh Liên, NT. Mai Liên, NS. Châu Liên,…

6) BAN XƯỚNG NGÔN

Trưởng ban: TT. Giác Pháp. Phó ban: TT. Minh Ngạn, NS. Hòa Liên 

(VP2). Thành viên: TT. Giác Ánh, TT. Giác Nhân, ĐĐ. Minh Lực, ĐĐ. 

Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Đăng. Chư Ni: NS. Hòa Liên, NS. Tuệ Liên,...

7) BAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ 

Trưởng ban: TT. Minh Thành. Phó ban: ĐĐ. Giác Nhường,  

NS. Hòa Liên (VP2). Thành viên: TK. Minh Điệp, TK. Giác Minh 

Tường, Liên Viên, Minh Thiện, Tử Văn, Viên Anh…

8) BAN VĂN NGHỆ 

Trưởng ban: TT. Minh Thành. Phó ban: ĐĐ. Giác Chỉ, NS. Tuyết 

Liên. Thành viên: SD. Giác Minh Toản, SC. Liên Hỷ, SC. Huy Liên… 

9) BAN HOA ĐĂNG 

Trưởng ban: TT. Giác Trong. Phó ban: TT. Giác Nhuận,  

ĐĐ. Giác Khoan, NS. Huệ Liên (Gò Công). Thành viên: ĐĐ. Minh Sĩ, 

ĐĐ. Giác Chỉ, ĐĐ. Giác Sinh, TK. Giác Minh Long, SC. Cát Liên (Biên 

Hòa), SC. Liên Viên (BMT), SC. Hoa Liên, SC. Yến Liên, SC. Liên Hỷ, 

Liên Nhã (Q.8)… 

10) BAN TRẦN THIẾT / TRANG TRÍ 

Trưởng ban: TT. Minh Thuấn. Phó ban:TT. Giác Cảnh,  

NS. Tuyết Liên. Thành viên: TT. Giác Thông, TT. Giác Xuân,  

ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Hạnh, ĐĐ. Minh Huệ, ĐĐ. Giác Phước, 

ĐĐ. Giác Nguyệt, ĐĐ. Minh Lợi, ĐĐ. Minh Siêu, ĐĐ. Giác Từ,  

ĐĐ. Minh Phát, TK. Minh Phận, SD. Minh Hùng, SC. Phục Liên (Gia 

Lai), SC. Thùy Liên (An Giang), SC. Nghiêm Liên (BMT),  

SC. Nguyệt Liên (Rừng Lá), SC. Tuệ Liên (Trà Vinh), SC. Phước Liên 

(LT), SC. Chiếu Liên (Long Thành), SC. Sáng Liên, SC. Thảo Liên,  

SC. Trúc Liên, SC. Trí Thông, nhóm Phật tử Quan Âm Tu viện…

11) BAN TRIỂN LÃM  

Trưởng ban: TT. Minh Hóa. Phó ban: TT. Giác Cảnh, NT. Phục Liên. 

Thành viên: TT. Giác Minh (GĐ I), ĐĐ. Giác Hy, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. 

Giác Trực, ĐĐ. Minh Đăng, ĐĐ. Giác Hạnh (GĐ V), ĐĐ. Giác Lâm, 

NS. Thắng Liên, NS. Phúc Liên (Long An), NS. Diễm Liên,  

SC. Huyền Liên (Căn Cứ). SC. Hiền Liên (Căn cứ), SC. Phước Liên, 

SC. Thảo Liên, SC. Hạnh Liên, SC. Minh Liên (N.Đ), SC. Hòa Liên 

(Long Hải)… 

12) BAN CÚNG DƯỜNG TẶNG PHẨM

Trưởng ban: TT. Giác Nhân. Phó ban: ĐĐ. Minh Nhãn,  

NS. Hòa Liên (VP2). Thành viên: ĐĐ. Minh Tịnh, ĐĐ. Minh Giải,  

ĐĐ. Minh Nhãn, ĐĐ. Minh Luận (VL), ĐĐ. Minh Thanh (GĐ I),  

TK. Minh Trúc, NS. Hiệp Liên (Tam Kỳ), SC. Thành Liên (Cái Bè),  

SC. Tâm Liên (Thủ Đức), SC. Mai Liên (BMT),SC. Phước Liên,  

SC. Hạnh Liên (Tây Ninh), SC. Huệ Liên,… 

13) BAN NGHI LỄ 

Trưởng ban: TT. Giác Thuận. Phó ban: HT. Minh Hồng,  

NT. Tấn Liên. Thành viên: Chư Tăng: TT. Giác Pháp, TT. Giác Trong, 

TT. Giác Đăng, TT. Giác Nguyên, TT. Giác Duyên, ĐĐ. Giác Minh, 

ĐĐ. Giác Nghĩa (GĐ VI), ĐĐ. Giác Đăng (GĐ V), NT. Nguyên Liên 

(Long Thành), NS. NS. Tùng Liên (Long An), NS. Trì Liên  

(Long Thành), NS. Trang Liên, SC. Pháp Liên (Ni phân đoàn 2)…

14) BAN CUNG NGHINH

Trưởng ban: TT. Minh Thuấn. Phó ban: ĐĐ. Giác Ngọc,  

NS. Hoa Liên (Phước Long). Thành viên: ĐĐ. Giác Nhân,  

ĐĐ. Minh Hảo, ĐĐ. Minh Luận, ĐĐ. Giác Ảnh, ĐĐ. Minh Bửu,  

ĐĐ. Giác Thọ, NS. Tâm Liên, NS. Duy Liên (Ngọc Luật), 

 NS. Thể Liên (Rạch Giá), NS. Thành Liên, SC. Duy Liên… 

15) BAN TIẾP LỄ 

Trưởng ban: HT. Minh Hồng. Phó ban: TT. Minh Nghiêm,  

NT. Mỹ Liên. Thành viên: NS. Khiết Liên, NS. Nhụy Liên (Ngọc 

Hạnh), NS. Hiếu Liên, NS. Nhu Liên, NS. Huệ Liên, SC. Thủy Liên, 

NS. An Liên, SC. Duyên Liên, SC. Hòa Liên (Long An)… 
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16) BAN THÔNG SỰ / LIÊN LẠC 

Trưởng ban: TT. Minh Ngạn. Phó ban: ĐĐ. Giác Huyền,  

NS. Gương Liên (Long An). Thành viên: ĐĐ. Giác Khải,  

ĐĐ. Minh Kiến (Đoàn I), ĐĐ. Giác Thuyết, NS. Nga Liên  

(Long Khánh – NP), SC. Huệ Liên, SC. Liên Khánh (Thủ Thừa), 

SC. Tài Liên (Cần Thơ),…

17) BAN CUNG ĐÓN & TIỄN ĐƯA

Trưởng ban: TT. Minh Lộc. Phó ban: ĐĐ. Giác Phổ,  

NS. Huệ Liên (Phú Lâm). Thành viên: ĐĐ. Minh Khải (Đoàn IV), 

ĐĐ. Giác Phong, ĐĐ. Giác Nguyệt, ĐĐ. Giác Quân,  

ĐĐ. Giác Thuyết, TK. Minh Đạt, TK. Giác Minh Luật, NT. Tân Liên, 

SC. Vị Liên, SC. Thu Liên, SC. Mẫn Liên,… 

18) BAN HƯƠNG ĐĂNG

Trưởng ban: ĐĐ. Giác Phước. Phó ban: ĐĐ. Minh Sang,  

NT. Hiếu Liên (Long Khánh). Thành viên: SD. Minh Hùng,  

SD. Minh Tánh, NS. Minh Liên, NS. Quý Liên,  

SC. Liên Hiếu (Phân đoàn II)… 

19) BAN TRAI SOẠN 

Trưởng ban: TT. Minh Bửu. Phó ban: TT. Minh Lộc, NT. Tuấn 

Liên. Thành viên: NS. Ý Liên, NS. Bảo Liên, NS. Hoa Liên (Dầu 

Tiếng), NS. Trang Liên, SC. Lành Liên, NS. Liêm Liên, SC. Tiến 

Liên, SC. Tùng Liên, SC. Chúng Liên, SC. Tiến Liên, nhóm Phật 

tử Buffet chợ An Đông, quý Phật tử chợ Huỳnh Thúc Kháng và 

quận Thủ Đức, Phật tử Pháp viện Minh Đăng Quang… 

20) BAN PHỐI CỔ 

Trưởng ban: NS. Lệ Liên (NP). Phó ban:  NS. An Liên (Long An), 

NS. Lệ Liên,SC. Hiếu Liên (GĐ I), SC. Thanh Liên, SC. Hải Liên (GĐ 

III), SC. Chơn Liên, SC. Chủng Liên, SC. Nguyệt Liên,  

SC. Ngàn Liên, SC. Ngữ Liên, …

21. BAN HÀNH ĐƯỜNG & SẮP BÁT 

Trưởng ban: ĐĐ. Minh Thảo. Phó ban: ĐĐ. Giác Phước (GĐ II), 

NT. Hàn Liên, NS. Nhi Liên (Lục Xuyên). Thành viên: ĐĐ. Giác 

Nhân (GĐ I), ĐĐ. Minh Nhẫn (GĐ II), ĐĐ. Giác Khải (GĐ III), ĐĐ. 

Minh Bình (GĐ IV), ĐĐ. Giác Nghĩa (GĐ VI), NS. Ân Liên (Cam 

Ranh), NS. Điều Liên (Vũng Tàu), NS. Sang Liên, SC. Duyên Liên 

(Long An), SC. Như Liên, SC. Yên Liên, SC. Bình Liên, SC. Đức 

Liên, SC. Đạt Liên, SC. Tôn Liên (N.L), SC. Tâm Liên (N.L), SC. 

Phương Liên (N.C), SC. Thu Liên, SC. Ý Liên, SC. Hòa Liên… 

22) BAN TRÀ NƯỚC

Trưởng ban: NT. Mai Liên – BRVT. Phó ban: SC. Thuần Liên. 

Thành viên: SC. Phước Liên, … quý Phật tử các TX. Ngọc Lâm, 

Ngọc Phước, Ngọc Thái, Ngọc Nguyên, Ngọc Tánh, Nhóm Phật 

tử Như Thảo và nhóm Phật tử Hoa Thanh (TP. HCM)… 

23) BAN ÂM THANH 

Trưởng ban: Sự kiện Hiển. Phó ban: ĐĐ. Minh Tuấn (GĐ I). 

Thành viên: TK. Giác Minh Trường, SD. Minh Tảo, Sự kiện Hiển… 

24) BAN ÁNH SÁNG

Trưởng ban: ĐĐ. Minh Lợi. Thành viên: ĐĐ. Minh Duyên (GĐ 

IV) và các anh em kỹ sư điện. 

25) BAN QUAY PHIM, NHIẾP ẢNH 

Trưởng ban: TK. Minh Điệp. Thành viên: AVG, Thiện Ngộ, 

Ngọc Chơn, Ngọc Châu… 

26) BAN THỊ GIẢ

Trưởng ban: ĐĐ. Minh Liêm. Phó ban: ĐĐ. Minh Viên,  

SC. Duyên Liên (Rừng lá). Thành viên: ĐĐ. Giác Thọ,  

ĐĐ. Minh Hiếu, ĐĐ. Minh Tính, TK. Minh Huệ, SC. Hiền Liên 

(Ngọc Đức), SC. Khiêm Liên, Tâm Loan,… Ni sinh Khất Sĩ đang 

học tại Học viện khóa IX, X, Trung Cấp và Sơ cấp tại TP. HCM… 

27) BAN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Trưởng ban: ĐĐ. Giác Huyền. Phó ban: ĐĐ. Minh Phú,  

ĐĐ. Giác Thống. Thành viên: TK. Giác Ảnh, TK. Giác Minh Luật, 

Nguyễn Đăng Minh Khôi (Thiện Đức), Viên Anh, Tín Ngọc,  

Thảo Ngọc, Mỹ Ánh, Thiện Giác, Cô giáo Thi, Thiện Bổn,  

Thảo Nguyên, Hoa Tâm…

28) BAN SẮP XẾP CHỖ NGHỈ

Trưởng ban: ĐĐ. Minh Đạo. Phó ban: SC. Lợi Liên (Rừng Lá). 

Thành viên: TK. Minh Tiến, SD. Minh Hiến, SD. Minh Anh,  

SD. Minh Tảo và SD. Minh Tần, SC. Thảo Liên (Rừng Lá),  

SC. Nhiên Liên, NC. Liên Phát, SC. Chánh Liên, SC. Thứu Liên, 

Trúc Liên (N. Phú), SC. Ngọc Liên (N. Phú)… 

29) BAN VẬN CHUYỂN

Trưởng ban: ĐĐ. Minh Trì. Phó ban: ĐĐ. Minh Hằng. 

Thành viên: ĐĐ. Minh Triết, TK. Giác Minh Giác,  

SD. Giác Minh Bình, SD. Giác Minh Vượng, Thiện Khang… 

30) BAN TỪ THIỆN

Trưởng ban: TT. Minh Lộc. Phó ban: ĐĐ. Minh Khánh.  

Thành viên: SC. Tiến Liên và Phật tử TX. Ngọc Đức – Vũng Tàu 

và Ban Từ thiện Tịnh xá Trung Tâm… 

31) BAN Y TẾ

Trưởng ban: TT. Minh Lộc. Phó ban: SC. Liên Hưng.  

Thành viên: SC. Liên Thịnh, SC. Liên Hội, Ban Y tế quận 2,  

Tuệ Tĩnh Đường Tịnh xá Trung Tâm… 

32) BAN TRẬT TỰ

ĐĐ. Giác Thăng, ĐĐ. Minh Nhãn (Láng Sen) và công ty Vệ sĩ 

007... 

33) BAN GIỮ XE 

ĐĐ. Minh Khánh và Đội giữ xe thuê 30 người… 

34) BAN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

SC. Tiến Liên (TX. Ngọc Đức – BRVT) chịu trách nhiệm thuê đội 

Vệ sinh môi trường. 

ĐĐ. Giác Thăng chỉ đạo vệ sinh môi trường làm việc theo yêu 

cầu của Ban tổ chức. 

BAN TỔ CHỨC
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Buổi đầu, Pháp viện chỉ gồm ngôi chánh 
điện cất tạm hình chữ nhật và một số 
am cốc bằng tre lá. Trong hoàn cảnh 
khó khăn đó, quý Hòa thượng, Thượng 
tọa, Đại đức Tăng trong giáo đoàn đã 

không quản ngại vừa tu tập vừa dọn dẹp, san lấp, 
vun xới... để ngôi phạm vũ có được một diện mạo 
trang nghiêm trầm tịnh.

Chư tôn đức trong Giáo đoàn như Hòa thượng 
Giác Phúc, Trưởng lão Giác Huyền, Hòa thượng Giác 
Lai đều có công lớn trong việc duy trì và phát triển 
ngôi phạm vũ này. Từ cổng tam quan, khách đến 
thăm sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành 
dưới những tàng cây cổ thụ rợp mát, đó là thành quả 
của việc vận động trồng cây xanh tạo cảnh quan do 
Pháp viện chủ trương năm 1989. Du khách cũng được 
chiêm bái tôn tượng đức Bồ-tát Quán Thế Âm, đức Bồ-

tát Di-lặc và Tổ sư Minh Đăng Quang được tôn trí phía 
trước chánh điện trong một không gian thanh tĩnh với 
những hàng cây tỏa bóng mát. Bao bọc chung quanh 
khuôn viên là những biệt thất tịnh tu của chư Tăng 
cùng với thư viện, dãy Tăng đường, khu sinh hoạt của 
Phật tử... Tất cả được thiết trí hài hòa, phù hợp với 
môi trường, cảnh quan và mang đậm bản sắc văn hóa  
Phật giáo. 

Chính vì môi trường lý tưởng như vậy, nên 
những ngày tháng cuối đời của Đức Nhị Tổ Giác 
Chánh, Ngài đã lưu trú tịnh tu nơi này trong một 
khoảng thời gian dài trước khi về miền Tây rồi 
viên tịch. Đó là cảnh trí của Pháp viện Minh Đăng 
Quang sau 30 năm thành lập. 

Ngày 28 tháng 06 năm 2009, dưới sự chứng minh 
của Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, Hòa thượng 
Giác Phúc (Viện chủ), Hòa thượng Giác Toàn (Đại diện 

505 XA LỘ HÀ NỘI, PHƯỜNG AN PHÚ, Q. 2, TP. HỒ CHÍ MINH 
�� BAN BIÊN SOẠN

Pháp viện Minh Đăng Quang do Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, Đệ nhất Trưởng Giáo đoàn IV Hệ phái Khất Sĩ sáng lập năm 
1968. Lúc bấy giờ, Pháp viện tọa lạc trên một vùng đất nguyên là bãi đổ rác của thành phố, phía trước là khu ruộng đồng hoang 
sơ với tổng diện tích là 62.000m2 . Pháp viện Minh Đăng Quang được xây lên với dụng ý làm một trung tâm hoằng pháp lâu dài 
và tương xứng với sự phát triển của Giáo hội Tăng-già Khất Sĩ Việt Nam. 

Đôi nét về Pháp viện  
Minh Đăng Quang
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Thường trực Giáo phẩm Hệ phái), chư Tôn đức Giáo 
phẩm Hệ phái, chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung 
ương GHPGVN và Ban Trị sự thành hội Phật giáo TP. Hồ 
Chí Minh như Hòa thượng Thích Trí Quảng và Tăng Ni 
các quận huyện, chư Tăng Ni các Giáo đoàn tổ chức 
lễ khởi công đại trùng tu. Diện tích đất hiện còn là 
37.490m2, mặt tiền hướng ra xa lộ Hà Nội, cánh hữu 
là đại lộ Đông Tây, mặt hậu là đường Lương Định Của. 

Hạng mục chính tọa lạc ở giữa là một kiến trúc 
ngang 40 mét, dài 70 mét, cao ba tầng. Tầng trên là 
ngôi chánh điện bát giác truyền thống đường kính 32 
mét. Chính giữa thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tầng 
dưới là thiền đường rộng 24 mét, dài 50 mét. Phía sau 
thiền đường là một điện thờ Đức Phật trong tư thế 
Niết-bàn. Tầng dưới thiền đường là giảng đường rộng 
40 mét, dài 50 mét. Phía sau là một sảnh lớn đa chức 
năng. Ngoài ra, còn có một tầng hầm dùng làm nhà 
bếp và trai đường. Phía sau kiến trúc chính là tòa nhà 
“Tây Phương Cực Lạc” cao 5 tầng, dài 36 mét, rộng 12 
mét, thờ chư vị lịch đại Tổ sư và Cửu Huyền Thất Tổ, 
sau nữa là khu vực Tuệ Tĩnh Đường và những hạng 
mục Từ thiện xã hội. 

Bốn góc của kiến trúc chính là bốn ngôi tháp. 
Tháp bên trái phía trước có tên là Tháp Ca-diếp, nơi 
thờ bảy đức Phật quá khứ và lịch đại Tổ sư. Tháp 
bên phải phía trước có tên là Tháp Xá-lợi-phất. Tầng 
trên của tháp Xá-lợi-phất tôn trí Pháp bảo tam tạng 
kinh luật luận bằng các ngôn ngữ Pali, Sanskrit, 
Hán, Anh, Việt… có nội dung triết học, văn học, sử 
học Phật giáo… Tầng trệt là phòng đọc sách dành 
cho mọi đối tượng. Hai tháp phía sau là nơi thờ linh 
cốt của chư Tăng và Phật tử. 

Nối kết giữa các tháp là dãy hành lang 2 tầng để 
tạo khoảng không gian cho Phật tử thiền hành trong 
các khóa tu. Phía trên hành lang có bốn tháp một cột 
thờ bốn vị Bồ-tát theo truyền thống Phật giáo Đại thừa: 
Văn Thù, Phổ Hiền, Đại Thế Chí và Địa Tạng. 

Lần đại trùng tu này, ngôi chánh điện sàn bằng gỗ 
thông năm xưa được dời vào bên trong để chư Tăng tại 
đạo tràng vừa có chỗ để tụng kinh bái sám khi công 
trình chưa hoàn mãn, mà cũng là để lưu niệm ngôi 
chánh điện cũ, nhờ đó mà ngày nay ngôi đại Chánh 
điện, thiền đường và giảng đường mới có mặt. Tất cả 
tượng Phật, Bồ-tát và cốc thất của chư Tăng cũng được 
di dời và quy hoạch trong một bố cục hài hòa của một 
ngôi tự viện uy nghiêm tiêu biểu của Hệ phái. Nói tóm 
lại, tòa Pháp viện Minh Đăng Quang được kiến thiết 
thành một đại già-lam tương xứng với nhu cầu cần có 
một trụ sở mang tầm vóc quốc tế để hoằng pháp lợi 
sanh và giao lưu với Phật giáo thế giới trong giai đoạn 
toàn cầu hóa.

Trải qua 45 năm hiện hữu tại cửa ngõ phía Bắc 
của TP. Hồ Chí Minh trên con đường xuôi Bắc về 
Nam, Pháp viện Minh Đăng Quang như một đóa hoa 
trang nghiêm, một không gian tĩnh lặng, trợ duyên 
cho khách hành hương chiêm bái tìm về sự an tịnh 
tâm hồn. 

Ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ - 2014, Pháp 
viện Minh Đăng Quang là điểm tổ chức Đại lễ Tưởng 
niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Đó 
là một hiếu sự trọng đại đối với môn đồ đệ tử. Sự kiện 
này cũng đánh dấu một quá trình hình thành và phát 
triển 70 năm Đạo Phật Khất Sĩ có mặt trên quê hương 
Việt Nam thân yêu. 

Pháp viện vào ngày 20/02/2014 Hình phối cảnh Pháp viện Minh Đăng Quang
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Tiến trình thành lập Tổ đình 
Minh Đăng Quang 

�� TK. MINH VIÊN

Từ khi Đức Tổ sư vắng 
bóng đến nay đã tròn 
60 năm (1954 – 2014), 
một khoảng thời gian 
không quá ngắn, 

nhưng tại nơi sinh trưởng của 
Ngài nói riêng và 3 thắng tích liên 
quan trực tiếp đến cuộc đời hành 
đạo của Ngài nói chung như nơi 
giác ngộ chân lý (Mũi Nai – Hà 
Tiên), nơi Ngài thuyết bài pháp 
đầu tiên (Phú Mỹ – Mỹ Tho) và 
cuối cùng là nơi Ngài vắng bóng 
(Vĩnh Long), chưa xây dựng được 
khu di tích tưởng niệm cho xứng 
tầm quy mô của một vị Tổ sư khai 
sáng Hệ phái. Trong những năm 
gần đây, chư Tôn đức Giáo phẩm 
trong Hệ phái đã quan tâm và 
tiến hành thủ tục để kiến lập đạo 
tràng. Năm 2009 quý Ngài đã xây 
dựng mới lại Tịnh xá Mộc Chơn 
(Phú Mỹ) và lên kế hoạch xây 
dựng những thắng tích còn lại. 
Ở tại Mũi Nai – Hà Tiên, nơi Ngài 
đã xác chứng chân lý, chư Tôn 
đức cũng đang tiến hành xin giấy 
phép để xây dựng. 

Riêng tại nơi sinh trưởng của 
Đức Tổ, vào năm 1998, đáp ứng 
tâm nguyện của chư Tăng Ni Phật 
tử và quý thân nhân của Ngài 
muốn có một ngôi Tổ đường để thờ 
Tổ cùng quyến thuộc trong dòng 
tộc, nên Hòa thượng trụ trì Tịnh 
xá Ngọc Viên đã tiến hành thủ tục 
xin phép thành lập Tổ đường Minh 

Đăng Quang. Ban đầu chỉ xây dựng 
trên khu đất khoảng 600m2 do 
ông Phạm Văn Thôn phát tâm hiến 
cúng, với cây ván và lợp tole đơn 
sơ. Hằng năm vào ngày mùng 1 
tháng 2 tưởng niệm Tổ vắng bóng 
và ngày mùng 5 tháng Giêng tưởng 
niệm ngày mất của cụ ông thân 
sinh Đức Tổ, chư Tăng Ni và Phật tử 
ở các nơi về để làm lễ tưởng niệm 
khá đông, nên việc hành lễ cũng có 
phần hạn chế nhất định. Trải qua 
gần 15 năm với nhiều ưu tư và tâm 
nguyện của Hòa thượng Giác Giới 
nói riêng và chư Tôn đức Tăng Ni 
nói chung, muốn có một nơi thờ 
Tổ rộng lớn và trang nghiêm hơn. 
Nhân duyên hội đủ, ngày mùng 8 
tháng Giêng năm Quý Tỵ (2013) Lễ 
khởi công xây dựng Tổ đình Minh 
Đăng Quang được tổ chức trọng 
thể. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng 
minh và tham dự đông đảo của chư 
Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Phật tử 
và các cấp Chính quyền.

Kể từ đó, giữa cánh đồng bao 
la bát ngát, xung quanh là những 
người dân hiền hòa chất phác của 
miền quê sông nước lại hiện lên 
một ngôi già-lam có tầm vóc rộng 
lớn, kiến trúc đơn giản nhưng trang 
nghiêm. Tổ đình Minh Đăng Quang 
là nơi ghi dấu thiêng liêng của một 
bậc xuất trần thượng sĩ, là nơi quy 
tụ của hàng vạn trái tim của những 
người đệ tử đang thực hành theo 
giáo pháp Khất Sĩ. 

Với ý nghĩa quan trọng ấy, được sự 
đồng thuận và giao phó của chư Tôn 
đức Giáo phẩm Hệ phái, Hòa thượng 
Giác Giới – Trưởng ban Thường trực 
Giáo phẩm Hệ phái nhận lãnh trách 
nhiệm trực tiếp thực hiện dự án này. 
Hòa thượng thành lập ngôi Tổ đình 
này là vì tưởng nhớ công ơn sâu 
dày của Tổ đã dày công nghiên tầm 
giáo điển và tu tập chứng đắc để xác 
chứng sự thật về đạo Phật. Sự nhớ ơn 
đó thể hiện qua 2 phương diện: (1) 
tạo khu di tích lịch sử, đánh dấu nơi 
Đức Tổ chào đời để các hàng đệ tử có 
nơi chiêm bái; (2) thiết lập một đạo 
tràng để hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử 
tu học theo Chánh pháp. Đây được 
xem là cách thể hiện lòng nhớ ơn Tổ 
Thầy một cách thiết thực nhất. 

Mô hình tổng thể gồm 10 hạng 
mục chính: 1. Chánh điện, 2. Nhà 
Tổ, 3. Giảng đường, 4. Thiền đường, 
5. Nhà Tăng, 6. Nhà thọ trai, 7. Nhà 
cư sĩ nam, 8. Nhà thờ Cửu Huyền, 9. 
Nhà Ni, 10. Nhà cư sĩ nữ.

Ngoài ra, còn những công trình 
phụ như: ao sen, núi đất, cổng tam 
quan và tường rào, nhà bếp, nhà 

Chư Tôn đức đặt đá xây dựng Tổ đình 
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vệ sinh và khoảng 40 am cốc cho 
hành giả tịnh tu… với dự kiến 
tổng kinh phí xây dựng khoảng 20 
tỷ đồng. Toàn bộ những công trình 
trên, 90% được làm toàn bằng cây, 
ván và nóc lợp ngói. Tổ đình được 
xây dựng trên tổng diện tích mặt 
bằng là 21.000m2. Với dự kiến sau 
khi hoàn thành, Tổ đình sẽ là nơi 
tổ chức các khóa tu cho chư Tăng 
trong Hệ phái. Chính vì lý do đó, 
diện tích đất được chia làm 2 khu: 
nội viện và ngoại viện. Nội viện 
bao gồm các hạng mục như thiền 
đường, ao sen và các am cốc bằng 
ván lá đơn sơ cho chư Tăng tịnh tu, 
được ẩn mình trong những hàng 
cây có bóng râm che mát, còn khu 
ngoại viện bao gồm những hạng 
mục còn lại để sinh hoạt và hướng 
dẫn Phật tử tu học. 

Trải qua gần một năm thi công, 
mặt bằng đã được san lấp, 4 đại 
trụ chánh điện được dựng lên, 
7 móng nền của 7 hạng mục đã 
được xây. Cột và ngói của chánh 
điện, nhà khách Tăng và nhà thọ 
trai đã được dựng và lợp. Dự kiến 
thời gian hoàn thành công trình là 
3 – 4 năm, tùy vào nhân duyên và 
sự hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni 
và chư nam nữ Phật tử ở các miền 
tịnh xá.

Hôm nay, nhìn ngắm lại công 
trình tâm linh mà Đức Tổ đã tạo 
dựng thật là vĩ đại. Ngài là tấm 
gương sáng, là ngọn đuốc soi 
đường cho Tăng Ni, nam nữ cư sĩ 
Hệ phái Khất Sĩ và cho những ai có 
duyên thực hành theo giáo pháp 
của Ngài. Hy vọng rằng, công trình 
nơi chốn Tổ sớm hoàn thành để 
làm chỗ dựa tâm linh cho Tăng Ni 
Phật tử, với những ai muốn trở về 
nguồn cội. 

TỊNH XÁ TRUNG TÂM: 

Tổng kết công tác  
Phật sự năm 2013
�� MINH TRÚC 

Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Giác Tường, Hòa thượng Giác 
Phúc và trực tiếp giáo dưỡng của Hòa thượng Giác Toàn – trụ trì 
tịnh xá, cũng như sự hỗ trợ của chư Đại đức Tăng, các Phật sự tại 
đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm mỗi ngày một ổn định và tu tập tốt 
hơn. Để nhìn lại một chặng đường đã đi qua và để tạo đà cho sự 
tu tập năm Giáp Ngọ, xin tóm lược về tình hình Phật sự năm 2013 
(Quý Tỵ) như sau: 

NGHE KINH HỌC PHÁP VÀ TU HỌC 
Như những năm trước, Tịnh xá Trung Tâm là đạo tràng tiêu biểu về tu tập 
trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong Hệ phái. Mỗi tháng cúng 
hội bốn ngày đều có thuyết giảng kinh pháp. Bốn ngày chủ nhật trong 
tháng đều có khóa tu Bát Quan Trai và tu Niệm Phật, được thay đổi nhau 
để tạo cơ hội cho căn cơ của mọi hành giả. Khóa tu Bát Quan Trai khoảng 
80 đến 100 người. Đạo tràng Niệm Phật có khoảng 100-140 người. Ngoài 
ra, đạo tràng tu thiền có khoảng trên 50 Phật tử tu đều đặn mỗi ngày. Chư 
Tôn đức giảng sư chủ lực phụ trách giảng dạy suốt một năm qua đều là 
những vị tôn túc hoặc những vị giảng sư trẻ có năng lực tu tập và hoằng 
truyền chánh pháp, như Hòa thượng trụ trì đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm, 
TT. Minh Bửu, TT. Minh Thành, TT. Giác Ngạn và ĐĐ. Giác Hoàng. Đạo tràng 
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đầy những mì, xì dầu, gạo, áo ấm…. đã làm vơi dịu bớt 
bao nỗi khổ của cuộc đời. Tổng số tiền từ thiện trong 
năm 2013 là 3.120.000.000đ (ba tỷ một trăm hai mươi 
triệu đồng).

Ngoài ra, quý Phật tử còn quan tâm đến những 
người bị ung bướu tại bệnh viện Ung bướu TP. HCM, nên 
cứ khoảng 1-2 tháng, quý Phật tử viếng thăm và làm từ 
thiện. Tổng số tiền đã ủy lạo tại bệnh viện là 209.700.000 
(hai trăm lẻ chín triệu, bảy trăm ngàn đồng). 

BUFFET CHAY GÂY QUỸ XÂY DỰNG PHÁP 
VIỆN MINH ĐĂNG QUANG
Đứng trước tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, nên 
việc xây dựng Pháp viện Minh Đăng Quang trong năm 
vừa qua không thể theo đúng tiến độ dự kiến ban đầu. 
Do đó, quý Phật tử tại Tịnh xá Trung Tâm, nhóm Phật 
tử chợ An Đông dưới sự hướng dẫn của Ni sư Kiến Liên 
(trụ trì TX. Ngọc Thành – Thủ Đức), đã nghĩ đến cách 
gây quỹ từ buffet chay ở một vài đạo tràng, nhằm tạo 
điều kiện cho Phật tử thưởng thức các món chay tinh 
khiết, bổ dưỡng và thơm ngon do chính các Phật tử 
thực hiện, mà còn tạo duyên cho một số người đến 
chùa ăn chay và làm phước. Do đó, từ đầu năm Nhâm 
Thìn (2012) đến nay, quý Phật tử đã tổ chức được 33 
tiệc buffet tại các tịnh xá: Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình 
Thạnh), Tịnh xá Trung Tâm (quận 6), Tịnh xá Lộc Uyển 
(quận 6), Tịnh xá Ngọc Minh (quận Thủ Đức), Tịnh xá 
Ngọc Thành (quận Thủ Đức), Tịnh xá Ngọc Phú (quận 
Tân Bình), Tịnh xá Ngọc Bình (Dĩ An – Bình Dương), Tịnh 
xá Ngọc Điểm (huyện Hóc Môn), Công ty Du lịch Hòa 
Bình (TP. HCM), và xa nhất là Lịch Hòa Giang (Rạch Giá). 
Tổng số tiền gây quỹ là: 4.601.900.000đ (bốn tỷ sáu 
trăm lẻ một triệu chín trăm ngàn đồng). Số tiền này đã 
cúng dường xây dựng Pháp viện Minh Đăng Quang. 

còn cung thỉnh Sư cô Tâm Tâm giảng về những chuyên 
đề Phật pháp vào những chiều Chủ Nhật cho đạo tràng 
Niệm Phật. Một số quý Thượng tọa, Đại đức đang tu 
học tại tịnh xá cũng nỗ lực đóng góp trong việc hướng 
dẫn như TT. Minh Lộc, ĐĐ. Minh Sang, ĐĐ. Giác Dung, 
ĐĐ. Giác Thăng, ĐĐ. Giác Thọ, ĐĐ. Minh Đức, v.v…

Để khích lệ cho sự nỗ lực tinh tấn tu học của toàn 
thể Phật tử, trong buổi lễ Tất niên chiều ngày 22 tháng 
Chạp năm Quý Tỵ tại tịnh xá, chư Tôn đức đã tán thán 
và có những món quà khích lệ đến tinh thần tu học 
và đã trao Pháp y cho Phật tử đã có sự nỗ lực và trên 
70 tuổi. 

TỪ THIỆN PHỤNG SỰ XÃ HỘI 
Mặc dù Tịnh xá Trung Tâm là đơn vị chủ lực trùng tu 
Pháp viện Minh Đăng Quang tại 505 Xa lộ Hà Nội, 
phường An Phú, Q. 2, TP. HCM, nhưng Hòa thượng 
Giác Toàn luôn quan tâm đến những mảnh đời bất 
hạnh, nên chỉ đạo TT. Minh Lộc và ĐĐ. Giác Khánh 
cùng chư Tăng tại tịnh xá phụ trách phần từ thiện 
xã hội, nhằm tiếp cận và an ủi tinh thần, chia sẻ một 
phần vật chất khi có thể, thể hiện tinh thần từ bi cứu 
khổ của đạo Phật, đồng thời kết nối những người bất 
hạnh với những người hữu phước, góp phần tạo sự 
bình ổn phần nào cho xã hội. 

Trong năm 2013, chư Tăng và Phật tử đi ủy lạo 13 
chuyến, gần nhất là ở trong TP. Hồ Chí Minh như Trại 
tâm thần Lê Minh Xuân và Thủ Đức, Trại dưỡng lão 
Thạnh Lộc, Trại phong Bến Sắn; lân cận TP. HCM là 
tỉnh Tiền Giang, Bình Dương hoặc xa hơn nữa là Thừa 
Thiên – Huế (huyện Nam Đông, huyện A Lưới) hoặc 
lên các tỉnh vùng cao nguyên như Đăk Nông, Đăk Lăk, 
Kon Tum; đôi khi ra Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng 
Trị, Quảng Bình,… Những chuyến xe xuôi ngược chở 
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BAN TRỢ DUYÊN PHẬT PHÁP
Ban trợ duyên Phật Pháp được ra đời từ ý nguyện 
ban đầu của Hòa thượng trụ trì Tịnh xá Trung Tâm là 
bồi dưỡng Tăng tài, tạo điều kiện hỗ trợ cho Tăng Ni 
hiếu học của Hệ phái đủ duyên đi du học nước ngoài. 
Ban trợ duyên này cũng được sự chứng minh của Hòa 
thượng Pháp sư Giác Nhiên. Theo thời gian, quỹ Ban 
trợ duyên được mở rộng trong việc in ấn kinh sách 
Pháp bảo, cúng dường tịnh tài cho các trường Phật 
học cũng như các Hạ trường tại miền Đông và miền 
Tây Nam Bộ. 

Trong năm 2013, Ban Trợ duyên đã cúng dường kết 
duyên với một số Trường Phật học như Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại TP. HCM; các lớp Sơ cấp, Trung – Cao 
cấp Phật học tại TP. HCM; các trường Hạ tại TP. HCM 
và các tỉnh lân cận; chư Tăng Ni Khất Sĩ du học nước 
ngoài; Giảng sư tại Tịnh xá Trung Tâm; Khóa Bồi dưỡng 
kinh nghiệm trụ trì; góp phần duy trì Tuệ Tĩnh Đường; 
ủng hộ tiền thuốc cho bệnh nhân ung bướu; tặng quà 
Trung thu cho trẻ em vùng sâu, vùng xa; và một số 
Phật sự khác tại tịnh xá. Tổng số đã chi trong năm 2013 
là 954.190.000đ (chín trăm năm mươi bốn triệu một 
trăm chín mươi ngàn đồng), còn lại: 1.760.000đ (một 
triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng). 

TUỆ TĨNH ĐƯỜNG
Với tinh thần từ bi của người con Phật, thương người giúp 
đời, năm 1993 Tuệ Tĩnh Đường Tịnh xá Trung Tâm ra đời. 
Tròn 20 năm hoạt động, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên 
và tay nghề y bác sĩ ngày càng được nâng cao. Ngày nay, 
Tuệ Tĩnh Đường Tịnh xá Trung Tâm là điểm đến của nhiều 
bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh 
khó khăn tại TP. HCM và các tỉnh lân cận. 

Hiện nay, Tuệ Tĩnh Đường hoạt động từ 7 giờ 30 
đến 11 giờ 30 sáng các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần và 
các ngày lễ lớn, dưới sự điều hành của Ban chấp hành 
gồm: TT. Minh Lộc, Lương y Nguyễn Trang Khương, 
Lương y Nghiêm Xuân Dũng, Lương y Nguyễn Hạnh 
Tăng, Thư ký Trần Kim Anh và Kiểm soát Trần Thị Nữ. 
Đội ngũ nhân viên gồm 18 vị, trong đó có: 7 lương y, 1 
y sĩ, 2 kỹ thuật viên, 7 nhân viên bốc thuốc và một thư 
ký. Được sự quan tâm thương tưởng của chư Tôn đức 
Tịnh xá Trung Tâm cũng như sự ủng hộ của các nhà 
hảo tâm năm 2013, Tuệ Tĩnh đường đã thành tựu được 
những điều đáng khích lệ như sau:

- Vào ngày 27/2, mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 
- Tưởng niệm danh y Hải Thượng Lãn Ông do Quận 
hội tổ chức, một cá nhân và tập thể y bác sĩ nhân 
viên Tuệ Tĩnh Đường đã nhận bằng khen thưởng của 
Hội Đông y thành phố, bằng khen của Ủy ban nhân 
dân Quận.

- Kết hợp với phòng y tế triển khai các chủ trương 
chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước quy định 
của ngành y tế đến từng nhân viên.

- Triển khai công văn 595 của Phòng y tế về việc xử 
lý dược liệu có chất acid asistocholie có khả năng gây 
ung thư và tổn thương thận.

- Triển khai tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.
- Tham gia các công tác từ thiện xã hội.
- Thăm hỏi và chia buồn với gia đình đồng nghiệp 

khi có người thân qua đời hay đau bệnh.
Số lượng người đến khám và điều trị bệnh trong 

năm 2013 với 124 ngày làm việc như sau: Số lượt bệnh 
nhân đến khám là 22.131 người. Số lượt bệnh nhân 
đến châm cứu là 7.141 người. Số lượt bệnh nhân đến 
bấm huyệt là 1.441 người. Số lượt bệnh nhân đến tập 
vật lý trị liệu là 2.444 người. Tổng số thang thuốc cấp là 
46.448 thang. Tổng số tiền chi phí là: 330.000.000 đ (ba 
trăm ba mươi triệu đồng). 

Đại đa số bệnh nhân đến điều trị là bệnh mãn tính, 
hầu hết là bệnh phong thấp, bệnh khớp chiếm tỉ lệ 
70%; 30% là bệnh tai biến, tim mạch, tiểu đường, suy 
nhược cơ thể, rối loạn chức năng gan, thận, tiêu hóa, 
các bệnh phụ khoa, bệnh ngoài da. 

NHẬN XÉT CHUNG
Tịnh xá Trung Tâm là một trong những đạo tràng tiêu 
biểu về các hoạt động Phật sự, từ việc nghe kinh học 
pháp, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, đến làm buffet 
chay góp phần công đức trong việc trùng hưng Tam 
Bảo, làm từ thiện giúp đời, ấn hành Pháp bảo, lưu bố 
kinh văn, v.v… đều làm một cách nhịp nhàng, ổn định. 
Tất cả đều do sự lãnh đạo bằng tâm đức và trí tuệ của 
Hòa thượng trụ trì cũng như sự hỗ trợ của chư Thượng 
tọa, Đại đức trong Giáo đoàn và trong tịnh xá. Với kết 
quả năm 2013 vừa qua, chắc chắn năm 2014, đạo 
tràng cũng sẽ ổn định và tiếp tục góp phần làm vơi 
bớt nỗi khổ của cuộc đời, đem ánh đạo quang minh 
đến với quần chúng và góp phần cho sự trường tồn 
của Phật pháp. 
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Phật sự  
6 tháng  

cuối năm của  
Giáo đoàn VI

�� TK. MINH ĐIỆP

1. LỄ ĐẶT ĐÁ TRÙNG TU XÂY 
DỰNG TỊNH XÁ MỚI

Tịnh xá Ngọc Chơn ở tỉnh Bình 
Phước vốn là đạo tràng của Giáo 
đoàn V trước đây, nhưng do 50 năm 
không người trông coi nên chư Tôn 
đức Giáo đoàn V đã hoan hỷ giao 
cho Giáo đoàn VI tiếp quản.

Phước duyên đầy đủ, vào ngày 
20 tháng 08 năm Quý Tỵ, Ban Điều 
hành Giáo đoàn VI cung thỉnh Ban 
Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, 
chư Tôn đức Giáo đoàn V và các 
cấp Chính quyền sở tại long trọng 
tổ chức Lễ Đặt đá trùng tu Tịnh 
xá Ngọc Chơn. Đây đồng thời là 
buổi lễ bổ nhiệm Thượng tọa Giác 
Nhuận làm trụ trì. 

Hiện tại tịnh xá do Đại đức Minh 
Kính và một chú tập sự trông coi.

2. LỄ CÚNG RẰM HẠ NGUƠN
Vào ngày Rằm tháng 10 âm lịch vừa 
qua, tại Tịnh xá Lộc Uyển – Trung 
tâm Giáo đoàn VI đã long trọng tổ 
chức Lễ cúng Rằm Hạ nguơn cho 
hàng Phật tử gieo trồng công đức. 
Cũng trong ngày này, đồng tổ chức 
Lễ thế phát cho 3 vị Phật tử có ước 
nguyện trở thành người xuất gia 
và Lễ truyền tam quy ngũ giới cho 

khoảng 100 Phật tử. Lễ cúng Rằm 
Hạ nguơn này đã quy tụ khoảng 
3000 Phật tử tham dự. 

3. KHÓA TU HỆ PHÁI 
Một trong những hoạt động có ý 
nghĩa lớn lao đối với sự chuyển hóa 
đời sống nội tâm, cũng như góp 
phần duy trì và phát huy đường lối 
của Tổ sư là tổ chức khóa tu định kỳ 
của Hệ phái. Nhờ đó, chư Tăng có 
cơ hội quay về nếp sống tỉnh thức, 
đơn giản, thanh bần mà lạc đạo. 
Ngày mùng 4 tháng 11 năm Quý 
Tỵ, Tịnh xá Ngọc Nhơn thuộc Giáo 
đoàn VI là địa điểm được đăng cai 
tổ chức khóa tu. Hiểu được tầm 
quan trọng của nó, nên hầu hết 
chư Tôn đức trong Giáo đoàn đã 
yểm trợ cho Đại đức Minh Nhơn xây 
dựng thêm các dãy Tăng phòng và 
cùng nhau hỗ trợ để khóa tu được 
diễn ra trong trang nghiêm, đúng 
với tinh thần của giới luật Tăng-già. 

4. CÔNG TÁC TỪ THIỆN
- Tại địa phương:

+ Nhân dịp Rằm tháng 7, được sự 
đồng tình của UBND phường 12, Tịnh 
xá Lộc Uyển đã phát 1000 phần quà 
cho bà con nghèo tại địa phương. 
Mỗi phần quà trị giá khoảng 110 
ngàn đồng, gồm: gạo, mì gói, nước 
tương. Tổng trị giá buổi phát quà từ 
thiện khoảng 110 triệu đồng.

+ Nhân dịp Tết Nguyên Đán, TX. 
Lộc Uyển kết hợp các đoàn thể địa 
phương tặng quà cho bà con nghèo 
với tổng trị giá khoảng 20 triệu.

- Tại tỉnh Đồng Tháp:
Trong năm 2013, xuất phát từ 

tâm nguyện chan trải lòng từ bi đến 
với bà con nghèo tại quê hương 
Đồng Tháp, Đại đức Minh Sĩ đã kết 
hợp cùng chính quyền địa phương 
trao tặng 2 căn nhà tình thương, 
tặng quà cho các hộ bà con nghèo 

và phát tập viết cho các em học sinh 
với tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng. 

- Tại các tỉnh thành khác:
+ Ngày 23/06/2013: Kính viếng 

và cúng dường các đạo tràng: Chùa 
Phước Hưng – Đồng Nai; Tịnh thất 
Long Điền – Đồng Nai; Thiền viện 
Trúc Lâm, Ni viện Thiện Hoà, chùa 
Minh Đạo, Tịnh xá Ngọc Hải và Tịnh 
thất Từ Ân ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Bên 
cạnh đó, đoàn còn tặng quà gồm: 
tiền và lương thực thực phẩm, sữa, 
salonpas, xà phòng,... cho các trung 
tâm nuôi dưỡng người già, trẻ mồ 
côi. Tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

+ Ngày 27 – 29/12/2013: Đoàn 
đã đến đảnh lễ, cúng dường các 
đạo tràng và phát quà từ thiện tại 
TP. Đà Lạt: Tịnh xá Ngọc Tín, Tịnh xá 
Diệu Tâm, chùa Quan Âm. Phát 200 
phần qua cho đồng bào dân tộc tại 
xã Đạ Hoai, huyện Đương Dương 
gồm: gạo, đường, muối, dầu ăn, mì, 
trà, mền, nước tương, dầu gió; tặng 
50 phần quà cho người già gồm: 
dầu gió, salonpas, khăn, xà phòng; 
tặng 50 phần quà cho trẻ em gồm: 
tập, sữa, bánh, viết... Tổng trị giá 
100 triệu đồng.

+ Ngày 03/01/2014: Tặng 100 
phần quà Tết cho bà con nghèo tại 
Tịnh xá Ngọc Chơn, huyện Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước. Tổng trị giá 
45 triệu đồng.

+ Ngày 23/01/2014: Tặng quà 
cho 24 hộ nghèo và gia đình học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng 
Long, huyện Bình Chánh, TP. HCM, 
gồm: gạo, đường, mì, đồ hộp, mì gói, 
dầu, muối, mền, nước tương, bột 
ngọt. Tổng trị giá 10 triệu đồng. 
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Tổng kết hoạt động  
của Giáo đoàn Ni giới  
năm 2013

Noi gương Phật xưa, người tu sĩ Phật 
giáo chọn cho mình cuộc sống và lý 
tưởng vì tình thương yêu rộng lớn 
đối với chúng sinh. Hạnh nguyện 
vì chúng sinh mà người con Phật 
luôn biết chia sẻ, giúp đỡ những 
người đau khổ quanh mình. Nối gót 
chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Ni 
giới Hệ phái Khất Sĩ, Ni chúng Tịnh 
xá Ngọc Phương cũng như Ni chúng 
các miền tịnh xá trực thuộc, vẫn 
khắc ghi lời dạy của cố Ni trưởng 
Huỳnh Liên: “Nguyện xin hiến trọn 
đời mình/ Cho nguồn đạo pháp cho 
tình quê hương” mà thực hiện các 
hoạt động tu học, tham gia vào công 
tác thiện nguyện xã hội, với những 
hoạt động trong năm 2013 cụ thể 
như sau:

1. TU HỌC
Tịnh xá Ngọc Phương có đủ điều 
kiện về nơi ăn, chốn ở cho hơn 100 
Ni chúng (hiện tại có 112 vị, vào 
Hạ trung bình có khoảng 160 vị) 
về tham dự các lớp Học viện, Cao-
Trung Phật học, Sơ cấp Phật học, 
cũng như thế học. Ngoài ra, trong 
mùa An cư kiết hạ, khóa tu ba 
tháng theo truyền thống Phật giáo 
mỗi năm của Hệ phái, trường hạ 
Ngọc Phương đã quy tụ hơn một 
trăm Ni chúng trong và ngoài tịnh 
xá, đến từ nhiều tỉnh thành xa xôi 
trong cả nước tham dự.

Năm 2013, Giáo đoàn Ni giới 
đã tổ chức được 4 khóa tu truyền 
thống của Hệ phái ở: Tịnh xá Ngọc 
Khánh (Long Khánh – Đồng Nai), 
Tịnh xá Ngọc Chung (Hóc Môn – TP. 
HCM), Tịnh xá Ngọc Tâm (Bình Tâm 
– Long An) và Tịnh xá Ngọc Sơn 
(Bồng Sơn – Bình Định). Mỗi khóa 
trung bình trên một trăm hành giả 
tham dự. Qua đó, chư Ni được hiểu 
sâu hơn về bộ Chơn Lý, tăng trưởng 
Giới – Định – Huệ, góp phần thăng 

��NS. PHỤNG LIÊN 

tiến tâm linh, lợi lạc cho bản thân 
và tha nhân.

Ngoài ra, Ni chúng còn thể 
hiện khả năng của mình viết bài 
đăng trên các tạp chí, tập san, các 
ấn phẩm văn hóa như: Giác Ngộ, 
Đuốc Sen,...

2. GIÁO DỤC
Giáo đoàn Ni giới hiện đã có 24 vị 
tốt nghiệp Tiến sĩ, 10 vị tốt nghiệp 
Thạc sĩ. Có 12 vị Tiến sĩ và 1 Thạc 
sĩ đã về nước phục vụ, trong đó 9 
vị đã tham gia giảng dạy tại Học 
viện TP.HCM hoặc các Trường Cao 
– Trung Phật học ở tỉnh; 11 vị đang 
học Tiến sĩ, Thạc sĩ ở Ấn Độ, Trung 
Quốc, Miến Điện, Đài Loan.

Số chư Ni đang học lớp Phật 
pháp nâng cao sau Đại học tại 
TP.HCM: 04 vị. Chư Ni tốt nghiệp Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí 
Minh qua các khóa (từ khóa I đến 
khóa IX): 170 vị, đang học khóa X: 
20 vị. Chư Ni Cao đẳng Phật học đã 
tốt nghiệp: 84 vị. Chư Ni học Y khoa 
(Đông y và Tây y): 17 vị. 

3. CÔNG TÁC TỪ THIỆN  
XÃ HỘI
Giúp người nghèo, bệnh tật, có 
hoàn cảnh neo đơn; tặng tập vở, 
học bổng cho học sinh nghèo; 
cứu trợ đồng bào dân tộc huyện 
Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và đồng 
bào thị trấn Bắc Hà, Lào Cai v.v… 
xây nhà tình thương, ủng hộ xây 
cất trường học tại đảo Trường Sa; 
cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão 
lụt miền Trung, v.v… với tổng số 
tiền của 87 trong số 202 đơn vị 
tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm 
Phật đường trao tặng năm 2013 
là 35.922.125.000 (ba mươi lăm tỷ 
chín trăm hai mươi hai triệu một 
trăm hai mươi lăm ngàn đồng). 
Trong đó, tổng số quà tặng và 
tiền mặt của riêng Tịnh xá Ngọc 
Phương là: 2.123.973.000 (hai tỷ 
một trăm hai mươi ba triệu chín 
trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

Đó là một số hoạt động về tu 
dưỡng bản thân và công tác gắn 
bó giữa đạo và đời mà chúng con 
đã làm được trong năm qua. 
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Lễ đặt đá xây dựng  
ngôi chánh điện Tịnh xá Ngọc Chánh 

Được biết, mảnh 
đất Tịnh xá Ngọc 
Chánh trước kia là 
một vùng đồi dốc 
trồng cà phê. Đầu 

năm 1990, NT. Cảnh Liên trên 
đường hành đạo đã ghé lại nơi 
đây và thành lập Tịnh xá Ngọc 
Chánh. Lúc đầu, tịnh xá chỉ là một 
ngôi nhà làm bằng tole, ván đơn 
sơ để Ni trưởng cùng vài vị đệ tử 
tu tập trú ngụ. Ngày ấy, người 
dân Ea H’leo chủ yếu là dân nhập 
cư từ các nơi về làm kinh tế, chưa 
hề biết đến Phật pháp nhưng nhờ 
lòng từ bi và đức độ của Ni trưởng 

còn đáp ứng được nhu cầu tu học 
của cả 2 chúng xuất gia và tại gia. 
Thể theo tâm nguyện của Bổn sư 
và mong ước bấy lâu, SC. Hiếu Liên 
đã tổ chức Lễ Đặt đá xây dựng 
Chánh điện và cổng tam quan vào 
ngày 24/11/2013 (nhằm 22/10/ 
năm Quý Tỵ). 

Quang lâm chứng minh tham 
dự lễ đặt đá có sự hiện diện của 
HT. Giác Chí – Ủy viên HĐTS 
TWGHPGVN, Phó Thường trực 
BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, HT. 
Giác Phương – Chứng minh BTS 
GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, HT. Giác 
Hùng – Giáo phẩm Chứng minh 
GĐ III, HT. Giác Thuận – Ủy viên 
BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trị sự 
Trưởng GĐ III, TT. Giác Trong – Ủy 
viên BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, 
Phó Trị sự GĐ III – Đặc trách Hoằng 
Pháp, TT. Giác Tiến – Phó BTS kiêm 
Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Đăk 
Lăk, ĐĐ. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS 
GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm 
Chánh Văn phòng Học Viện PGVN 
tại TP. HCM. Về phía chư Tôn đức Ni 
có sự hiện diện chứng minh của NT. 
Cảnh Liên – Chứng minh Phân ban 
Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Gia 
Lai, NT. Chúc Tâm – Trưởng Phân 
ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh 
Đăk Lăk, NT. Hiệp Liên – Phó Phân 
ban Đặc trách Ni giới GHPGVN 
tỉnh Gia Lai, NT. Từ Thành – Ủy 
viên Phân ban Đặc trách Ni giới 
GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, NT. Đền Liên 

Chủ Nhật, ngày 24/11/2013 (nhằm 22/10/ năm Quý Tỵ) tại Tịnh xá 
Ngọc Chánh, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk đã long 
trọng diễn ra Lễ Đặt đá xây dựng Chánh điện và cổng tam quan. 

�� GIÁC MINH TƯỜNG 

mà người dân nơi đây đã dần biết 
đến giáo lý của đức Từ Phụ. Thời 
gian trôi qua, khi thấy đạo tràng 
đã ổn định, Phật tử ngày càng 
đông, Ni trưởng chỉ dạy đệ tử của 
mình là SC. Hiếu Liên sau khi tốt 
nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ 
về đảm nhận vai trò trụ trì. 

Sau khi nhận phận sự vào năm 
2007, SC. Hiếu Liên đã ra sức xây 
dựng, cải thiện cơ sở vật chất, tận 
tình hướng dẫn Phật tử tu học. 
Theo thời gian, số lượng Phật tử tại 
tịnh xá ngày một đông, chúng điệu 
được Sư cô tế độ xuất gia ngày một 
nhiều, ngôi tịnh xá hiện tại không 
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– Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình 
Thuận, NT. Thông Liên – Ủy viên BTS 
GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, NS. Lãnh 
Liên – Ủy viên Ban Trị sự, Phó Phân 
ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh  
Đăk Lăk. 

Đại diện chính quyền các cấp tại 
địa phương có ông Đoàn Tử Minh – 
Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, 
ông Nguyễn Quang – Trưởng phòng 
Nội vụ huyện Ea H’leo cũng đã hoan 
hỷ đến tham dự buổi lễ và 1500 Phật 
tử tại địa phương cùng các Phật tử 
thuộc các tịnh xá trực thuộc GĐ III 
hoan hỷ về tham dự buỗi lễ.

Trong lời phát biểu khai mạc 
buổi lễ, NT. Cảnh Liên đã kể lại quá 
trình hình thành ngôi Tịnh xá Ngọc 
Chánh, thông qua đó nhắn nhủ đến 
trách nhiệm hiện tại của Sư cô trụ trì 
là sứ giả Như Lai hoằng truyền Chánh 
pháp nơi mảnh đất cao nguyên  
Ea H’leo này. 

Phật tử Thiện Phục đại diện cho 
toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử tại 
địa phương đối trước chư Tôn đức 
Tăng Ni và chính quyền địa phương 
dâng lời phát nguyện dốc hết khả 
năng, kẻ của người công, cùng 
chung tay góp sức đẩy mạnh công 
cuộc xây dựng để Phật sự này sớm 
được hoàn thành viên mãn. 

Đáp lại tâm nguyện của Bổn sư 
cũng như lòng chân thành từ Phật tử 
địa phương, SC. Hiếu Liên cũng đối 
trước chư Tôn đức Tăng Ni đại diện 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, chư 
Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III – Hệ 
phái Khất Sĩ phát nguyện bằng tất cả 
tâm lực cố gắng xây dựng ngôi Tịnh 
xá Ngọc Chánh thành một ngôi tịnh 
xá khang trang, nghiêm tịnh để đáp 
ứng nhu cầu tu học của Phật tử tại 
địa phương, góp phần làm ánh sáng 
Phật pháp lan tỏa nơi mảnh đất cao 
nguyên này. 

Tịnh xá Ngọc Quang 
Phật sự 2013 và phương 
hướng hoạt động 2014

�� TK. GIÁC PHỔ 

 Ngày 8 tháng Chạp năm Quý Tỵ, trong không khí hân hoan 
phấn khởi đón mừng năm mới 2014 và chuẩn bị mừng Xuân 
Giáp Ngọ, đạo tràng Tịnh xá Ngọc Quang (Buôn Ma Thuột, 
Đăk Lăk) đã làm Lễ tổng kết công tác Phật sự 2013 và đưa ra 
phương hướng hoạt động sắp tới.

Về mặt tổ chức: Ban Đại diện chính thức nhiệm kỳ 
2012 – 2017 có 7 vị. Năm 2014 còn lại 6 vị (HT. Giác 
Dũng – Trưởng ban đã viên tịch). 

Tăng sự: Tổng số chư Tăng tại Tịnh xá Ngọc Quang 
và các chi nhánh là 47 vị (22 Tỳ-kheo, 17 Sa-di, 8 tập 

sự). Tự Tứ Tăng năm Quý Tỵ - 2013, Tịnh Xá Ngọc Quang được đắp y 
thêm 6 vị.

Giáo dục Tăng Ni: Với xu thế phát triển và nhằm đào tạo Tăng tài, 
chư Tôn đức đã gởi chư Tăng dự các khóa học trong và ngoài nước 
như: TP. HCM có 2 vị sơ cấp, 3 vị trung cấp, 1 vị Học viện; 3 vị trung 
cấp Phật học Bình Dương; 1 vị trung cấp Phật học Khánh Hòa và 1 vị 
đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Ấn Độ. 

Hoằng pháp: Tịnh xá thuyết giảng giáo lý hàng tuần vào sáng 
Chủ Nhật cho Phật tử khoảng 80 đến 100 người. 

Nghi lễ: Trong năm 2013 đã tổ chức trang trọng và thành công 
viên mãn các ngày lễ lớn như: Đại lễ Phật Đản PL. 2557 với hơn 1000 
người tham dự, Đại lễ Vu Lan diễn ra trong bầu không khí trang 
nghiêm trọng thể với sự tham dự của đại biểu Chính quyền địa 
phương và Phật tử gần xa. Ngoài ra, tịnh xá tổ chức cúng hội hàng 
tháng 4 lần (mùng 08, 15, 23, và 29 hoặc 30) và tổ chức lễ quy y 
Tam Bảo 4 lần (Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Tư, 30 tháng 6 và Rằm 
tháng 10) trong năm.

Đạo tràng tu học dành cho Phật tử: Đạo tràng Bát Quan Trai 
vào ngày Chủ Nhật hàng tuần có khoảng 60 vị tham dự. Đạo tràng 
Niệm Phật tổ chức mỗi tháng 4 lần vào các buổi chiều thứ Bảy cho 
từ 50 – 100 vị. Đạo tràng Tu Thiền được cố HT. Trưởng Giáo đoàn 
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chứng minh thành lập vào mùng 08 tháng 
Giêng năm Quý Tỵ do ĐĐ. Giác Phổ phụ trách 
trên dưới 40 vị. Lớp giáo lý căn bản chính 
thức khai giảng vào tối thứ Tư ngày 11 tháng 
Giêng năm Quý Tỵ (20/02/2013) và tổ chức 
vào 19 giờ Thứ Tư hàng tuần cho khoảng 40 
người dự học.

Gia đình Phật tử tổ chức sinh hoạt vào 
chiều Chủ Nhật hàng tuần với khoảng 60% 
vị tham gia.

Từ thiện xã hội: Ban Đại diện cùng Ban 
Từ thiện đã tổ chức đi thăm và cúng dường 
tịnh tài, tịnh vật đến các chùa, tịnh xá, Niệm 
Phật đường nhân các ngày Đại lễ, Tết Nguyên 
Đán…; tổ chức đi thăm và tặng quà cho các 
gia đình Phật tử gặp hoàn cảnh khó khăn, 
neo đơn, bệnh tật và thắp hương các gia đình 
hữu công quá vãng…

Ngoài ra, TX. Ngọc Quang còn phối hợp 
với đoàn từ thiện Tánh Tâm ở TP. HCM tặng 
300 phần quà tại xã E M’ROK trị giá 105 triệu 
đồng và đoàn từ thiện BTS Phật giáo tỉnh Bạc 
Liêu gồm 200 phần quà, trị giá 50 triệu đồng.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2014
- Củng cố, nâng cao, phát huy tinh thần tu 

học cho Phật tử các đạo tràng.
- Khuyến tấn gia đình Phật tử vận động 

thân nhân quy y Tam Bảo và tổ chức lễ hằng 
thuận cho Phật tử.

- Ban đại diện duy trì đều đặn phiên họp ba 
tháng một lần. 

- Duy trì buổi thuyết giảng giáo lý hàng 
tuần và vào 2 ngày cúng hội.

- Đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công 
tác từ thiện xã hội.

- Thực hiện tốt hơn nữa các nghi lễ tại tịnh 
xá cũng như tại tư gia Phật tử.

- Đặc biệt, nhân Lễ Tiểu tường cố HT. Giác 
Dũng sắp đến (25/2 Giáp Ngọ) với sự chứng 
minh của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và 
Giáo hội, tổ chức Lễ Đặt đá xây dựng Bảo tháp 
thờ xá-lợi cố Hòa thượng và trùng tu khu nhà 
Cửu Huyền và trai đường cũ thành nơi thờ tự, 
sinh hoạt cho chư Tăng và nhà khói.

Hy vọng năm 2014 đạo tràng Tịnh xá Ngọc 
Quang thành tựu tất cả công tác Phật sự, góp 
phần công đức cúng dường lên Tam Bảo. 

Toàn cảnh lễ Phật Đản PL.2557-2013  
tại TX. Ngọc Quang (Buôn Ma Thuột)

Nam nữ Phật tử dâng y Ca-sa tại TX. Ngọc Quang mùa Vu Lan 2013

Gia đình Phật tử TX. Ngọc Quang mùa thực tập thiền định  
vào mỗi chiều chủ nhật
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Từ thiện và trao học bổng 
“Thắp sáng ước mơ”

�� SEN TRẮNG 

Trong không khí rộn 
ràng của những 
ngày cận tết, trẻ 
thơ rộn rã đón chờ 
xuân, nhưng cũng 

có một số gia đình hờ hững với 
mùa xuân mới, bởi không có 
điều kiện đón xuân. 

Cảm nhận được nỗi niềm của 
những người kém may mắn trong 
cuộc sống, ngày 24/01/2014 
(nhằm 24 tháng Chạp năm Quý 
Tỵ), Ban Từ thiện Tịnh xá Trung 
Tâm quận Bình Thạnh, do TT. Minh 
Thành hướng dẫn đã đến Tịnh xá 
Ngọc Hiệp, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang tặng 120 phần quà 
tết cho Hội người mù huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang. Mỗi phần 
quà trị giá 500.000đ (10 kg gạo, 1 
thùng mì, 1 bộ quần áo mới, bánh 
kẹo và 200.000đ tiền mặt). Tổng 

giá trị quà là 60.000.000đ. Trước 
khi trao quà Thượng tọa đã thăm 
hỏi, động viên và chúc bà con đón 
một cái Tết an vui và hạnh phúc. 

Sau đó, TT. Minh Thành 
cùng Phật tử trong đoàn đã 
đến trường Tiểu học Tân Hiệp 
tặng 44 suất học bổng Thích 
Minh Thành “Thắp sáng ước 
mơ” cho các em học sinh nghèo 
vượt khó học giỏi, đồng thời 
Thượng tọa đại diện trao 50 
suất học bổng Như Thiện và 
ba chiếc xe đạp cho 53 em học 
sinh nghèo học giỏi của Trường 
Trung học Đoàn Giỏi, xã Tân Lý 
Tây, huyện Châu Thành. Mỗi 
suất học bổng gồm 500.000đ 
tiền mặt và tập viết, tổng giá 
trị 94 suất học bổng và 3 chiếc 
xe đạp trên 60.000.000đ (sáu 
mươi triệu đồng). 



Chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử có nhu cầu thỉnh thêm, liên hệ với ĐĐ. Giác Hoàng (0937103910), Sư Minh 
Trúc (0936747824) hoặc văn phòng Tịnh xá Trung Tâm (083.5158278). Chư Tăng sẽ gởi Đuốc Sen đến quý vị theo 
địa chỉ. Email liên lạc và gởi bài: tapsanduocsen@gmail.com. 

Đuốc Sen thành kính tri ân chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, pháp hữu gần xa đã ủng hộ tinh thần hoặc tịnh 
tài để Đuốc Sen luôn được ra mắt độc giả kịp thời. Nguyện cầu chư Tôn đức pháp thể khương an, tuệ đăng thường 
chiếu. Nguyện cầu chư Phật chứng minh, hộ trì quý Phật tử được an lành trong Chánh pháp. Nguyện đem công 
đức pháp thí này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều sống an lành trong ánh sáng của mười phương Tam bảo. 
Cầu nguyện cho Phật pháp cửu trụ ta bà, lợi lạc quần sanh. 

Trân trọng,
Ban thư ký. 
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DANH SÁCH PHÁT TÂM ỦNG HỘ ĐUỐC SEN (Tập 21) 
ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM 60 NĂM TỔ SƯ VẮNG BÓNG 

(1954 -2014) 

I. CÁC GIÁO ĐOÀN 
Giáo đoàn I: 200 cuốn (TK. Minh Viên - TX. Ngọc Viên) 
Giáo đoàn II: 300 cuốn (ĐĐ. Giác Phước - TX. Ngọc Đăng) 
Giáo đoàn III: 500 cuốn (ĐĐ. Giác Đoan - TX. Ngọc Đà)
Giáo đoàn IV: 500 cuốn (TK. Minh Nhãn - TX. Trung Tâm, Q. BT) 
Giáo đoàn V: 200 cuốn (TT. Giác Pháp - TX. Trung Tâm, Q. 6) 
Giáo đoàn VI: 500 cuốn (ĐĐ. Giác Nhuận - TX. Lộc Uyển) 
Giáo đoàn Ni giới: 450 cuốn (NS. Tín Liên - TX. Ngọc Phương) 
Ni chúng Giáo đoàn IV: 250 cuốn (SC. Tùng Liên - TX. Ngọc Phú) 

II. CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ
HT. Giác Tường (TX. Trung Tâm, Q. Bình Thạnh): 5.000.000đ
HT. Giác Thành (TX. Ngọc Phúc, Gia Lai): 3.000.000đ
TT. Minh Thành (TX. Trung Tâm, Q. Bình Thạnh): 5.000.000đ
TT. Giác Nhân (TX. Ngọc Lợi - Tiền Giang): 100 cuốn 
TT. Giác Tây (TX. Ngọc Đồng - Tiền Giang): 100 cuốn 
ĐĐ. Minh Nhãn (Tịnh thất Liên Hoa - Thốt Nốt): 2.000.000đ
NT. Hiệp Liên (Tịnh xá Ngọc Trung - Gia Lai): 100 cuốn 
NS. Kiến Liên (Tịnh xá Ngọc Thành - Thủ Đức): 5.000.000đ
NS. Nhu Liên (TX. Ngọc Tâm - Rạch Giá - Kiên Giang): 100 cuốn 
Phật tử TX. Trung Tâm (Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ
Thiện Tường (TX. Ngọc Chơn - Buôn Hồ – Daklak): 50 cuốn 
Thiện Sơn và Ngọc Cương (TX. Ngọc Chơn - Buôn Hồ - Dak Lak): 100 cuốn
BS. Ái Mẫn (TX. Ngọc Pháp - Nha Trang - Khánh Hoà): 100 cuốn 
TT. Giác Thông (TX. Ngọc Viên - Bà Rịa - Vũng Tàu): 5.000.000đ
Quỹ Pháp học Khất Sĩ: 5.000.000đ.


