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Xuân   Tân Mão

Ngày mùng 8 tháng 9 năm Canh Dần hôm 
nay, ở nơi đây, tịnh xá Trúc Lâm, xã Tân 
Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, 
là ngày bế mạc khóa tu của đại chúng 

Khất Sĩ. Một khóa tu 7 ngày đã trôi qua và giờ đây, con 
được phép thay lời các huynh đệ trình bày cảm tưởng 
trước đại chúng. Nhớ lại hôm mùng 2, khi mới đến 
đây, con đã có những tâm tưởng để hình thành nên 
một bài thơ như thế này:
Thiền pháp Khất Sĩ
Về Trúc Lâm, khởi tâm thiền
Nguyện nay thân chứng Khất Sĩ thiền
Vào Sơ, qua Nhị, lên Tam, Tứ
Buông mình chết lặng chốn chơn nguyên.
Mỗi ngày tùy duyên theo đại chúng,
Hộ giới tinh cần dứt vạn duyên, 
Mắt, tai, mũi, lưỡi … thôi rong ruổi
Quang minh sống lại trong cảnh thiền!

Kính bạch đại chúng!
Thiền là phải chứng, cũng như đạo cần phải chứng! 
Chính sự chứng nghiệm mới thẩm định được giá trị 
của thiền, của đạo; mới giúp chúng ta có đủ định 
lực, có đủ đạo lực để tự chủ trước những thế lực của 
nghiệp, đang cuốn hút chúng ta không ngừng trong 
từng giây phút. Và đây chính là mục đích mà chúng 
con đã xác định cần phải vươn tới, trong khóa tu này, 
trong cuộc đời này. 

Khi nói đến Tịnh xá Trúc Lâm, chắc rằng ai cũng liên 
tưởng đến ngôi đạo tràng đầu tiên của Phật giáo: Trúc 
Lâm tinh xá ở Vương Xá thành do vua Tần-bà-sa-la 
dâng cúng lên đức Phật và Tăng đoàn 1250 Thánh đệ 
tử của ngài. Và ở đây, Trúc Lâm thật đơn sơ, mộc mạc. 
Trúc Lâm ở đây có nhiều cây xanh, cây tràm, xà cừ, 
cây điều… mà ít có hoa; cũng chánh điện, cũng tháp 

tôn nghiêm nhưng không hoa hòe lộng lẫy. Trúc Lâm 
có dáng vẻ của một thiền viện, cũng như các thiền 
viện ở Miến Điện, với những ngôi nhà sàn, mái tôn, 
những con đường đất giữa những hàng cây xanh… 
quả thật rất bình dị. Tịnh xá Ngọc Quang ở Buôn Mê 
Thuột, tịnh xá Ngọc Thiền ở thành phố Đà Lạt đều là 
ở xứ cao nguyên, nhưng hai tịnh xá ấy không hề có 
một ngôi nhà sàn nào. Vậy mà xuống đến miền biển, 
gần thị xã Lagi lại có những ngôi nhà sàn như thế này, 
bình dị lắm…

Rồi từng ngày trôi qua, khi ăn hòa chúng, khi kinh 
hành thong thả trang nghiêm, khi thiền đàm dưới 
những sàn nhà, khi ngồi thiền trong cái mùng búp sen 
còn nồng mùi vải ni-lon mới và lắng nghe tiếng mưa 
xào xạc trên mái tôn… chúng con đã được sống một 
đời sống tu hành như pháp. Chánh niệm, oai nghi tế 
hạnh, những bài học tưởng chừng đơn giản đã học từ 
hôm nào, nhưng hôm nay thực hành với mức độ như 
thế này mới thấy được giá trị của Phật pháp nhiệm 
mầu. Con người thường dành cả đời để vất vả theo 
đuổi những cái gì đó. Có mấy ai biết dừng chân đứng 
lại và thưởng thức cái thanh nhàn vô sự như thế này?

Thưa các huynh đệ thân mến!
Theo tiếng gọi thiêng liêng của tâm Bồ-đề, hưởng 
ứng theo lời kêu gọi của Hệ phái, huynh đệ chúng ta 
đã về đây và đã có nhiều gắn bó. Chỉ 6 ngày tu, nên có 
nhiều huynh đệ cảm thấy cần có những khóa tu dài 
hơn. Nhưng cũng có những huynh đệ khác vì đang 
làm trụ trì, không có nhiều thời gian cho riêng mình, 
thì lại muốn có một khóa tu gọn hơn. Nhưng tất cả đã 
trôi qua và giờ đây trước lúc chia tay, chúng ta cần nói 
những điều gì?

Trân trọng những cảm xúc của các huynh đệ, giờ đây 

Cảm tưởng của hành giả
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng!

KS. MINH BÌNH
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NIỀM VUI MÙA XUÂN

Chúng con đã về đây, nương náu dưới sự bảo bọc, 
hướng dẫn của quý ngài. Và chúng con lại trở về với 
sự sung sướng là được các bậc thầy lo lắng chăm 
sóc. Chúng con biết là các bậc thầy của mình đều đã 
vào hàng thất tuần, lục tuần. Cả một đời gắn bó với 
đạo, hôm nay các ngài đâu cần phải tu nữa. Quý hòa 
thượng cũng phải theo chúng sinh hoạt là để làm gì? 
Ắt là quý ngài muốn làm gương cho hàng hậu học, 
muốn chúng con được chân truyền những sở đắc của 
bậc tiền nhân. Chúng con xin được hết lòng trân trọng 
những gì chư tôn đức đã trao truyền. Cha mẹ cho con 
một hình hài, Tổ Thầy cho con một giới thân huệ mạng, 
những gì chúng con đã được thọ nhận đều cao quý, 
thiêng liêng…

Từ khắp mọi miền đất nước chúng con đã về đây và đã 
được tắm mát trong dòng suối pháp của chư Phật. Bao 
nhiêu phiền lụy như đã được trút bỏ bên ngoài cổng 
Tịnh xá. Thật sung sướng thay cho những ai được đứng 
trong Tăng đoàn, được nếm dòng sữa Chánh pháp, 
được xả ly những vướng bận trần lụy…
Kính bạch Thượng tọa trụ trì tịnh xá Trúc Lâm và quý 
Đại đức Tăng giáo đoàn II!
Mấy ngày qua, chúng con đã làm phiền quý vị rất 
nhiều. Thiết nghĩ mình đã tu hành đến đâu mà khiến 
cho Thượng tọa cùng chư Tăng trong giáo đoàn phải 
lo lắng chuẩn bị cả tháng nay. Chúng con xin được 
cảm niệm công đức của Thượng tọa, của Đại đức Giác 
Trực, Đại đức Giác Phước và của tất cả các huynh đệ 
khác. Từng mâm cơm, từng cây tăm, trái ớt… từng cái 
mùng, cái tọa cụ, khăn lau chân… nếu chúng con đến 
một thiền viện tu thường nhật, thì ai đâu mà hầu như 
thế này! Cũng bởi phước của Tổ Thầy mà chúng con 
đã được thừa hưởng. Các Đại đức trong giáo đoàn II 

Minh Bình xin phép được nhắc lại một trang sử bi hùng 
của Phật giáo Khất Sĩ. Huynh đệ có nhớ không, năm 
1954, khi Tổ sư Minh Đăng Quang rời Giáo hội ra đi “tu 
tịnh ở núi lửa”; lúc ấy, ba đức thầy Giác An, Giác Nhiên 
và Giác Lý hãy còn là ba vị Sa-di trong Giáo pháp Khất 
Sĩ đó! Qua năm sau, 1955, ba vị ấy mới thọ đại giới Khất 
sĩ. Trong khi con thuyền Giáo hội Khất Sĩ đang đối mặt 
với những bão tố của cuộc đời, thì ai là người trụ cột, ai 
là người đã truyền giới cho ba Ngài ấy, để sau đó hình 
thành nên ba giáo đoàn Khất Sĩ lớn? Chính Tăng đoàn, 
chính giáo pháp, cũng là chính sự gia hộ của chư Phật 
và đức Tổ sư mà chúng ta mới có được ngày hôm nay. 
Chính sự nỗ lực to lớn của các bậc tiền nhân mà hôm 
nay chúng ta mới có được một dòng đạo lớn mạnh 
như thế này! Xin được gởi đến các huynh đệ hai chữ 
“tinh tấn” trong giờ phút chia tay này để thay cho bao 
điều muốn nói. Xin các huynh đệ chúng ta hãy noi theo 
các đức thầy, mà dù chúng ta không làm nên một đạo 
nghiệp vẻ vang như các ngài, thì ít ra chúng ta cũng 
không thẹn khi làm một Khất sĩ con cháu của Tổ sư 
Minh Đăng Quang!

Mới sáng nay, khi đi khất thực ngoài quốc lộ, có một Đại 
đức đã khóc. Vị Đại đức ấy đã kể lại rằng không hiểu sao 
nhìn cảnh Tăng đoàn trang nghiêm khất thực bỗng nhiên 
nước mắt trào ra. Rồi vì e rằng những máy ảnh vô tình sẽ 
ghi lại hình ảnh đôi mắt đỏ hoe, cho nên đại đức ấy đã cố 
nén lại. Nhưng chắc rằng mọi người đều hiểu, người mang 
y bát trang nghiêm là hình ảnh thân tướng của đức Như Lai, 
chư Khất Sĩ đồng hành là hình ảnh của Tăng đoàn ngày xưa, 
có người con Phật nào lại không xúc động trước những 
hình ảnh đó chứ!
Kính bạch chư tôn Hòa thượng chứng minh!
Kính bạch quý Thượng tọa trong 6 Giáo đoàn đang hiện diện!

KHÓA TU HỆ PHÁI
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Xuân   Tân Mão

Cảm tưởngvề đây cũng đều là hàng trụ trì ở 
một phương, thế nhưng quý vị đã 
nhường ngôi nhà sàn mới, đẹp và 
tốt nhất cho chúng con ở. Chúng 
con xin được trân trọng, trân trọng 
những đạo tình này…

Kính thưa các Phật tử,
Một khóa tu đang hoàn mãn, một 
Phật sự lớn, một Tăng sự trọng đại 
xem như đang hoàn thành. Ấy 
cũng nhờ sự quan tâm góp sức 
của quý vị. Chính những sự hộ 
pháp nhiệt thành của quý vị đã 
thúc đẩy chư Tăng chúng tôi phải 
cố gắng hơn nữa để không phụ 
lòng những nhà hảo tâm. Công 
đức hôm nay đã thành tựu rồi, 
chúng ta hãy vui lên, hãy tự hào 
vì những thiện sự mình đã làm 
trong thời gian qua. Và quý vị hãy 
hồi hướng công đức lành này đến 
những mục đích cao thượng nhất, 
để thăng hoa nó, để làm cho nó 
có ý nghĩa nhất…

Từ ngàn xưa, đức Thế Tôn vô cùng 
cao quý đã dạy chúng ta rằng:
Tu thiền trí huệ sanh,
Bỏ thiền trí huệ diệt.
Biết con đường hai ngã
Đưa đến hữu, phi hữu
Hãy tự mình nỗ lực
Khiến trí huệ tăng trưởng.

Trong giờ phút trang nghiêm 
thanh tịnh này, xin thành kính cầu 
nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ 
cho đại chúng Tăng, Ni và Phật 
tử. Nguyện cầu cho đại chúng 
được nhiều an lành chân chính, 
trong đời này và trong những 
đời sau. Nguyện cho ánh Nhiên 
Đăng ngày càng tỏa rạng, chiếu 
sáng lòng người đang trầm mê, 
phá tan bóng tối u ám đang ngự 
trị nơi tâm hồn bao chúng sanh 
đáng thương… Và nguyện cầu 
cho Tăng đoàn ngày càng hưng 
thịnh, trang nghiêm. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bạch chư tôn Hoà thượng chứng minh. 

THIỆN NHƯ

Hôm nay ngày mùng 8 tháng 9 năm Canh Dần là ngày 
chư Tôn đức Tăng thuộc 6 giáo đoàn hệ phái Khất Sĩ 
làm lễ mãn khoá tu Giới Định Tuệ để trở về trú xứ sau 
bảy ngày thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ.

Chúng con xin được phép thay lời thiện nam tín nữ Phật tử giáo đoàn 
II nói chung và Tịnh xá Trúc Lâm nói riêng dâng lên đôi dòng cảm 
niệm đối với ân đức của chư tôn đức trong khóa tu này. 

Kính bạch chư tôn đức,
Mùa Vu Lan - Báo Hiếu PL. 2554 vừa qua, Phật tử chúng con có một 
phước duyên lớn là được cung thỉnh chư Tăng trong giáo đoàn và 
tỉnh huyện sở tại quang lâm đạo tràng Tịnh xá Trúc Lâm chứng minh 
pháp lễ Vu Lan Báo Hiếu, Tự Tứ Tăng dâng cúng Pháp Y Ca-sa và lễ 
khánh thành ngôi Chánh điện Tịnh xá.

Kính bạch chư tôn đức!
Trong thời gian chuẩn bị cho đại lễ, chúng con có một ước nguyện 
mà nó cứ âm thầm thôi thúc chúng con, là làm thế nào, sau khi khánh 
thành Tịnh xá rồi, thì quí tôn đức tổ chức, khai mở khoá tu định kỳ 
hàng tuần, hàng tháng cho hàng Phật tử chúng con. Làm thế nào 
khoá tu thật trang nghiêm, thanh tịnh, có chư Tăng hướng dẫn, tứ 
chúng đồng tu. 

Rồi thật bất ngờ! Thật may mắn! Thật là phước đức! Ngoài tầm dự 
tưởng của chúng con, khi chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái và Giáo 
đoàn II đã chọn Tịnh xá Trúc Lâm để mở khóa tu lần 2 cho chư tôn 
đức tăng 6 Giáo đoàn tu tập, theo tôn chỉ của Phật - Tổ, đó là tu theo 
ba pháp vô lậu: Giới – Định – Tuệ, và sống chung tu học theo tôn chỉ 
của Tổ Sư:
Cái sống là phải sống chung
Cái biết là phải học chung
Cái linh là phải tu chung.

Kính bạch quí Ngài, 
Trong những ngày quý chư tăng hội chúng tu học nơi đây, chúng 
con cảm nhận được một nguồn năng lượng từ bi đạo hạnh đang bao 
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