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NIỀM VUI MÙA XUÂN

Con xin đại diện Ban thư ký điểm lược một số điểm 
cương yếu về tình hình tu học của khoá tu được tổ 
chức tại Tịnh xá Trúc Lâm thuộc Giáo đoàn II như sau:

1. THỜI GIAN: Chư Tôn đức tập trung chiều mùng 1 
và dự phiên họp trù bị lúc 7 giờ 30 tối cùng ngày để 
ổn định hội chúng, chính thức cung thỉnh chư Tôn đức 
vào Ban tổ chức khóa tu, thông qua thời khóa biểu, 
nội quy và các vấn đề liên hệ. Khóa tu khai mạc lúc 7 
giờ 30 mùng 2 tháng 9 năm Canh Dần, làm lễ tạ pháp 
lúc 9 giờ và kết thúc lúc 12 giờ mùng 8 tháng 9 năm 
Canh Dần (2010). 

2. ĐỊA ĐIỂM: Tịnh xá Trúc Lâm thuộc xã Tân Hà, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận trải qua 4 đời trụ trì từ cố 
ĐĐ. Giác Từ, HT. Giác Thường, TT. Giác Khánh và hiện 
nay là TT. Giác Minh. Tịnh xá  được HT. Giác Dũng và 
cố ĐĐ. Giác Từ sáng lập năm 1973. Tịnh xá vừa được 
khánh thành vào tháng 7 năm Canh Dần vừa qua. Mật 
độ dân số trong khu vực thưa, nên Tịnh xá rất yên tĩnh. 
Được bao phủ bởi cây xanh trên diện tích 35,000m2, 
nên không khí Tịnh xá thật trong lành. Các biệt thất 
của chư Tôn đức Tăng được bố trí cách xa khu vực cư 
sĩ và chánh điện, tạo điều kiện cho chư Tăng sống độc 
cư, viễn ly. Nói chung, Trúc Lâm được đánh giá chung 
là địa điểm khá lý tưởng cho khóa tu của Hệ phái vào 
mùa thu hoặc mùa đông. 

3. BAN TỔ CHỨC: Các vị đặc trách trong Ban tổ chức 
đều có tinh thần trách nhiệm cao, đã làm việc tận sức 
thể hiện vai trò, chức năng của mình rất rõ nét. Đặc 
biệt, những vị phụ trách ngoại hộ đã tạo điều kiện tối 
đa để chư Tăng hành giả an tâm tu học. 
Ban tổ chức khoá tu gồm 2 ban chính: 

BAN CHỨNG MINH:
- HT. GIÁC NHƯỜNG, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo 
phẩm Chứng minh Hệ phái 
- HT. GIÁC TƯỜNG, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo 
phẩm Chứng minh Hệ phái 

BAN TỔ CHỨC: 
Trưởng ban: HT. GIÁC TOÀN, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ 
GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Giáo thọ khoá tu
Phó ban: HT. GIÁC GIỚI, Phó ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng ban 
Thường trực Giáo phẩm Hệ phái , Thiền chủ khóa tu  
Phó ban: HT. GIÁC THANH, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đak Lak, 
Giáo phẩm Hệ phái - Trưởng Giáo đoàn II, Giáo thọ khoá tu 
Phó ban: TT. GIÁC SƠN, Ủy viên Ban kiểm soát ban Tăng sự Phật giáo 
tỉnh Bình Thuận, Phó ban Trị sự đoàn II 
Kiểm soát: HT. GIÁC DŨNG, Ủy viên Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN, Giáo 
phẩm Hệ phái, Trưởng Giáo đoàn III
Giám thiền: HT. GIÁC HIỆP, Giáo phẩm Hệ phái
Trợ lý kiểm soát:  TT. GIÁC CẢNH, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo 
tỉnh Lâm Đồng
Thư ký: ĐĐ. GIÁC HOÀNG & ĐĐ. GIÁC TRỰC 
Trưởng ban Ngoại hộ: ĐĐ. GIÁC PHƯỚC 

Ngoài ra, Hòa thượng Giác Hà, Giáo phẩm Hệ phái, Trị 
sự trưởng Giáo đoàn V đã hoan hỷ đích thân đưa chư 
Tăng Giáo đoàn V đến Tịnh xá Trúc Lâm và tham dự 
khai mạc, đồng thời giáo giới, khích lệ, sách tấn cho 
chư Tăng hành giả. 

4. HỘI CHÚNG: Hầu hết có các vị đại diện lãnh đạo 
từng giáo đoàn về tham dự, khích lệ. Chư Tôn đức 
tham dự các Giáo đoàn tổng cộng 45 vị. Đoàn I: 7 vị. 
Đoàn II: 12 vị. Đoàn III: 7 vị. Đoàn IV: 7 vị. Đoàn V: 7 vị. 
Đoàn VI: 5 vị (có danh sách riêng). 

5. NỘI DUNG GIẢNG DẠY 
Hoà thượng Giác Toàn phụ trách một buổi giảng ngày 
đầu tiên với chủ đề: “Phương pháp tu tập thiền định 
(từ lá úa vàng đến thành tựu Kiến và thể nhập Chánh 
Pháp) dựa theo tinh thần Kinh Trung A Hàm, phẩm 7 
pháp, bản kinh “Trú Độ Thọ”. Ngoài ra, trong bài này, 
Hoà thượng còn so sánh những lời dạy về thiền định 
của đức Phật và Tổ sư để từ đó khẳng định pháp môn 
hành trì của mình. Hoà thượng còn liên hệ thực tế 
với đời sống thường nhật của vị trụ trì hoặc chư Tăng 
trong Tịnh xá để ứng dụng pháp hành vào ngay trong 
chính đời sống của mình. 

KHÓA TU TRUYỀN THỐNG GIỚI ĐỊNH TUỆ LẦN II
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa thượng thiền chủ,
Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng.

TK. GIÁC HOÀNG

KHÓA TU HỆ PHÁI
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Xuân   Tân Mão

Hoà thượng Giác Giới đã tùy duyên triển khai pháp 
hành bằng cách tự trình bày những điều tâm đắc, sở 
hành hoặc lắng nghe chư Tăng thảo luận về cách tu 
tập theo kinh nghiệm riêng của từng người, cách vượt 
qua những chướng ngại khi thiền tập như thế nào, 
v.v… Từ đó, đưa ra những lời khuyên ứng với thực tế 
và căn cơ của từng người. 

Ngoài ra, Hoà thượng Trưởng ban Thường trực Hệ 
phái đã đọc và giảng giải Chơn Lý “Nhập Định” trong 
hai ngày cuối, giúp hành giả ôn lại và hiểu rõ hơn lời 
dạy của Tổ sư. Không những vậy, Hoà thượng còn lấy 
những điểm tương đồng giữa Chơn Lý và Kinh tạng 
Nikaya để khẳng định lời Phật, lời Tổ không khác. Từ 
đó, khẳng định pháp hành GIỚI ĐỊNH TUỆ là giáo lý 
phổ quát của chư Phật, chư Tổ. Các truyền thống tông 
môn Phật giáo nào trên thế giới, dẫu phương tiện 
hành trì có khác, nhưng mục tiêu đều không ngoài 
thành tựu Giới Định Tuệ. Vì trên căn bản Giới Định Tuệ 
hoặc Bát Thánh Đạo, vị hành giả mới thành tựu được 
bốn quả vị Sa-môn. 

6. TÌNH HÌNH TU HỌC
Thể hiện tinh thần cầu học, tiến tu rất rõ đối với hành 
giả. Mỗi ngày có 5 thời thiền tọa, 4 thời thiền hành, 
một thời thiền đàm và một giờ sám hối, độ ngọ và 
điểm tâm hòa chúng và trong chánh niệm. Tất cả các 
thời khóa được hành giả tu tập và sinh hoạt đúng 
theo nội quy và theo sự hướng dẫn của Hòa thượng 
thiền chủ và các vị giáo thọ. Việc phát lồ sám hối, dù 
những lỗi nhỏ nhặt, sơ thất từ việc đi đứng, nằm, ngồi, 
nói làm… đều được hành giả ý thức tự giác phát lồ, 
mong giới được thanh tịnh và tâm không khởi lên sự 
hối hận, ray rứt nhằm hỗ trợ cho việc tu học tiến bộ 
hơn. Chư Tôn đức Tăng và hành giả đã tích cực đóng 
góp, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm tu tập theo 
tinh thần “kiến hòa đồng giải” rất khả quan. 

7. KHẤT THỰC ĐỘ NGỌ: Có 3 ngày nắng ráo, chư Tôn 
đức đi khất thực tại Tịnh xá vô cùng trang nghiêm, 
đặc biệt sáng ngày mùng 8 – ngày cuối khóa, toàn 
thể chư Tôn đức hành giả đã khất thực hóa duyên, ôn 
lại gương hạnh đức Phật cùng các bậc Tổ thầy xưa, 
tạo duyên cho Phật tử, cư gia bá tánh khởi phát tín 
tâm, cúng dường đảnh lễ chư Tôn đức, kết duyên với 
Tam bảo, để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp về hình ảnh 
Khất sĩ chân phương trong lòng các Phật tử. Ăn cơm 
trong chánh niệm, hòa chúng theo truyền thống Tổ 
Thầy được chư Tôn đức khích lệ và đại chúng đã hoan 
hỷ thực hành. 

8. ĐỀ NGHỊ ĐÓNG GÓP CỦA ĐẠI CHÚNG: Vào buổi 
sám hối và họp chúng cuối cùng – mùng 7 tháng 9   
năm Canh Dần, chư Tôn đức Tăng đã có nhiều kiến 
nghị trình lên chư Tôn đức giáo thọ, Ban tổ chức và chư 
Tôn đức giáo phẩm Hệ phái để kiện toàn mặt tổ chức, 
giúp hành giả đạt được những kết quả khả quan nhất 
trong điều kiện cho phép. Đặc biệt, việc bồi dưỡng tu 
tập từng khoá như vậy rất lợi ích cho hành giả, nên 
được duy trì và mở rộng về số lượng và thời lượng 
giúp hành giả có thể thanh lọc tâm, phát triển định 
huệ. Để củng cố Tăng đoàn và đào tạo lớp kế thừa, 
không việc gì cao cả hơn là tạo môi trường tốt nhất để 
chư Tăng tu tập đúng thời khoá biểu trong thời gian 
lâu hơn. Muốn được như vậy, không gì tốt hơn mỗi 
Tịnh xá phải sống đúng theo thời khắc biểu Niết-bàn 
theo Hệ phái đề ra, chứ không theo thời khoá biểu 
của từng Tịnh xá. Nếu không được như thế thì Hệ phái 
nên có những Thiền viện chuyên tu để giúp những 
hành giả thể nghiệm, hành trì giáo pháp sâu sắc hơn. 
Ngoài ra, khất thực hoá duyên ở phố thị thôn làng là 
một truyền thống tốt đẹp của chư Phật nhằm giúp 
hành giả tự nhắc mình là một Khất sĩ xin ăn tu học, xả 
kỷ vị tha, làm biểu trưng cho Tăng-già để Phật tử, bá 
tánh khởi phát tín tâm, hộ trì Tam bảo. 

9. KHÓA TU TIẾP THEO
Hòa thượng chứng minh cùng chư tôn đức Tăng  thống 
nhất ngày mùng 5 - 12 tháng 11 năm Canh Dần là ngày 
mở khóa tu truyền thống GIỚI ĐỊNH TUỆ lần 3 tại Tịnh 
xá Ngọc Đà thuộc Giáo đoàn III, Đà Lạt – Lâm Đồng. 

Kính bạch chư Tôn đức!
Khóa tu kết thúc trong tinh thần đại hoan hỷ và hẹn 
gặp lại trong tinh thần chánh pháp của khóa tu sắp 
tới để hỗ trợ, sách tấn trên con đường hướng đến giác 
ngộ, giải thoát. 


