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Xuân   Tân Mão

Đàn hậu học chúng con cảm thấy vô cùng 
hân hoan và diễm phúc khi được về tham 
dự khóa tu truyền thống Giới Định Tuệ 
lần 2 tổ chức tại đạo tràng Tịnh xá Trúc 

Lâm, do Giáo đoàn II đăng cai tổ chức, đúng theo định 
hướng và lịch trình của chư tôn đức lãnh đạo Hệ phái 
đã chỉ đạo.

Trong suốt thời gian diễn ra khóa tu, chúng con đã 
được Hòa thượng Giác Giới, Thiền chủ kiêm Giáo thọ 
sư đã truyền dạy nhiều kinh nghiệm vô giá trong suốt 
quãng đường tu tập của Ngài. Với kiến thức uyên 
thâm qua bao năm học tập, nghiên cứu, Hòa thượng 
đã hoan hỷ chia sẻ cho chúng con những tư tưởng 
trọng yếu trong hệ thống kinh tạng Nikaya và song 
song đó là những tư tưởng độc đáo rút ra từ Kinh tạng 
và lộ trình tu tập giải thoát của 2 truyền thống Nam, 
Bắc truyền hàm tàng trong bộ Chơn Lý của đức Tổ Sư 
Minh Đăng Quang. Ngoài ra, chúng con cũng được 
góp nhặt được rất nhiều những kinh nghiệm quý báu 
từ chư Tôn đức cao hạ trong 6 Giáo đoàn. Các Ngài 
bằng những tinh hoa bí yếu đã tích lũy nhiều năm 
trong quá trình tu tập Giới Định Tuệ đã hoan hỷ chia 
sẻ đến toàn thể đại chúng kinh nghiệm tu tập của 
mình. Nhờ đó mà trình độ nhận thức và tu tập của 
chúng con được nâng cao, những khó khăn, vướng 
mắc trong đời sống tu tập được tháo gỡ, làm cho 
chúng con thêm vững tin tiến bước trên con đường 
giải thoát.

Trong khóa tu này, Hòa thượng Giác Toàn - Phó ban 
Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng ban Tổ chức, 
mặc dù công việc Phật sự đa đoan, từ Trung ương Giáo 
hội đến Hệ phái cùng nhiều công tác Phật sự khác, 
nhưng Hòa thượng đã dành thì giờ quý báu về tại Tịnh 
xá Trúc Lâm, để sinh hoạt và triển khai đề tài: “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”. Đức Phật 
dạy về tiến trình chứng 4 thánh quả của một vị Tỳ-kheo 
trong thiền định, qua những ví dụ về 7 giai đoạn của 
Cây Trú Độ ở cõi Tam Thập Tam Thiên. Với tấm lòng bi 

mẫn đối với hàng hậu học, Hòa thượng đã tận tâm 
giảng giải, phân tích sâu sắc và rất cụ thể về tiến trình 
tu tập trên con đường giải thoát cho chư hành giả đang 
trên hành trình tu tập Giới Định Tuệ. 

Về tham dự khóa tu này quả là một cơ duyên hiếm có 
chúng con được sống chung tu tập trong bầu không 
khí ấm áp của tình huynh đệ. Khép mình trong giới 
luật và 8 điều nội quy, từng hành động, cử chỉ, lời nói 
của các hành giả đều được chế tác bằng năng lượng 
tỉnh giác. Chúng con, tuy mỗi người từ một phương 
trời khác nhau về đây, nhưng đều được sự che chở, chỉ 
dạy của chư Tôn đức, đều được sống đời sống chánh 
niệm tỉnh giác trên tinh thần lục hòa cộng trú như đức 
Tổ sư dạy “muôn người như một, như in một người” và 
đều hướng tới mục tiêu giải thoát bằng con đường Giới 
Định Tuệ. Chúng con có cảm giác rằng huynh đệ pháp 
hữu sống chung và còn thân thiết hơn anh em trong 
một gia đình.

Một điều hy hữu trong khóa tu truyền thống Giới Định 
Tuệ lần thứ 2 này được tổ chức trùng hợp với thời điểm 
đất nước cử hành Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-
Hà Nội. Với sự kiện 1.000 năm Thăng Long, đàn hậu học 
chúng con thành kính tưởng niệm vị Hoàng đế anh minh 
Lý Công Uẩn, tức vua Lý Thái Tổ (974-1028) đầu tiên của 
triều Lý - triều đại được xem là mở đầu cho kỷ nguyên 
độc lập tự chủ của dân tộc và Phật pháp được chấn hưng. 
Nhờ được đào dưỡng trong chốn thiền môn mà nhà vua 
đã tùy thuận chúng sanh đứng ra gánh vác việc trị quốc 
an dân, đem lại sự ổn định, an bình sơn hà xã tắc; đây 
cũng là một trong nhiều hình ảnh tôn quý về tinh thần 
hộ quốc an dân của Phật giáo trong những trang sử Việt. 
Việc tổ chức khoá tu nghiêm mật Giới Định Tuệ của Hệ 
phái trong dịp này, theo chúng con nghĩ, đó cũng là nén 
hương trầm, đoá hoa thơm dâng lên những bậc thầy như 
Vạn Hạnh thiền sư, những bậc đã góp phần làm cho nền 
văn hoá dân tộc được khởi sắc và nền tự chủ của quốc gia 
được khẳng định. 

Kính bạch chư Tôn đức!
Mặc dù, chúng con ý thức được tầm quan trọng của 

Cảm niệm tạ pháp
TK GIÁC NGẠN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bái bạch chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm hệ phái Khất Sĩ. 

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng.

Xuân   Tân Mão
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NIỀM VUI MÙA XUÂN

giới pháp và những nội quy của 
khoá tu, như “Cấm người tu trí tuệ 
mà nói chuyện nhiều mà không giới 
định (điều 34), cấm người xuất gia mà 
không tu thiền định (điều 35)” trong 
114 điều răn trong Luật nghi Khất 
Sĩ do đức Tổ Sư Minh Đăng Quang 
dạy, nhưng chúng con không sao 
tránh khỏi những thất niệm đối 
với tự thân, và đại chúng Tăng. Nay 
chúng con xin đối trước chư tôn 
Hòa thượng giáo phẩm lãnh đạo và 
đại chúng Tăng, chúng con xin chí 
thành sám hối, ngưỡng mong chư 
Tôn đức từ bi, hoan hỷ cho chúng 
con để huynh đệ chúng con được 
tinh tấn tu hành.

Lại nữa, chúng con được an ổn 
trong suốt khóa tu là nhờ ơn hộ trì 
của mười phương Tam Bảo, ân đức 
giáo dưỡng của chư Tôn đức lãnh 
đạo Hệ phái, và chư Tôn đức giáo 
thọ sư trong khóa tu. Chúng con 
ngưỡng chúc chư Tôn thiền đức 
pháp thể khinh an, tuệ quang phổ 
chiếu. Xin thành kính niệm ân chư 
Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn II, 
chư Tôn đức tại trú xứ tịnh xá Trúc 
Lâm đã sắp xếp bố trí nơi ăn chốn 
ở cho chúng con, tạo điều kiện cho 
khoá tu được thành tựu viên mãn. 
Chúng tôi cũng thành tâm tri ân 
các cấp chính quyền địa phương 
xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh 
Bình Thuận đã hỗ trợ về mặt pháp 
lý để khóa tu được tổ chức thành 
tựu. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ 
quý vị và gia đình được an vui, 
hạnh phúc. Riêng đối với chư thiện 
nam tín nữ Tịnh xá Trúc Lâm và quý 
Phật tử xa gần các miền Tịnh xá đã 
dành thì giờ quý báu về ủng hộ, 
cúng dường tịnh tài tịnh vật, công 
quả, góp phần làm cho khóa tu 
được thành tựu viên mãn, ngưỡng 
nguyện Tam Bảo thùy từ chứng 
minh công đức của toàn thể quý 
vị. Nguyện cầu quý vị được trường 
thọ, sắc tốt, an vui, sức mạnh và 
trí tuệ, gia đạo luôn an bình trong 
ánh từ quang của thường trú Tam 
Bảo, tinh tấn tu hành cho đến ngày 
công viên quả mãn.

KHÓA TU HỆ PHÁI


