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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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NIỀM VUI MÙA XUÂN

trùm lên mọi cảnh vật. Không gian 
và thời gian như lắng đọng, tĩnh 
tại, an bình. Chúng con như cảm 
nhận được sự thanh tịnh, oai nghi 
và tế hạnh toát ra từ Tăng đoàn.

Con đường thiền hành từ lâu như 
đã lãng quên, hoang vắng, giờ đây 
đã khai lối thênh thang như đang 
ôm ấp, in rõ dấu chân thong dong 
tự tại của Đoàn Du Tăng Khất sĩ.

Mỗi thời khắc đi qua, mỗi lá cây lay 
động… những hạt mưa rơi, vài tia 
nắng ửng lên sau đám mây bàng 
bạc mùa thu… tất cả đều tươi mới 
và mầu nhiệm… Và bóng y vàng 
thanh thoát nhẹ nhàng khất thực 
là những bài pháp không lời. Quả 
thật là :
Mỗi bước chân là mỗi đóa sen
Thấm nhuần mưa pháp sáng hoa đèn
Bừng lên chơn lý ngời ngời tỏa
Mỗi bước chân là mỗi đóa sen. 

Cứ mỗi lần chúng con xin bái thỉnh 
cúng dường và được chư Tôn đức 
hoan hỷ chứng minh thì tự nhiên 
lòng con dâng lên cảm xúc mừng 

vui khó tả. Bùi ngùi xúc động vì 
mình may mắn được làm người, 
lại được hộ pháp, được sống 
trong chánh pháp của Tổ Thầy lập 
đạo theo y bát chơn truyền. Rồi 
lại phát khởi thêm sự kính tin Tam 
Bảo. Hân hoan và vui mừng khi 
chư tăng công phu nghiêm mật, 
thiền định tinh chuyên thì hàng 
cư sĩ Phật tử chúng con có nhiều 
cơ duyên được quý sư trao truyền, 
soi sáng, khơi dậy diệu trí, nguồn 
tâm, sức mạnh, tinh tấn. Đúng là:
Làng mạc hay núi rừng,
Thung lũng hay đồi cao, 
La-hán trú chỗ nào, 
Đất ấy thật khả ái.
(Pháp Cú, 98)

Kính bạch chư Tôn đức!
Đây là lần đầu tiên chúng con có 
được phước lành hộ trì chư tôn 
đức trong cả 6 giáo đoàn, nên 
chúng con lo sợ việc cúng dường 
thực phẩm mỗi ngày qua có thể 
gây trở ngại ít nhiều cho sức khỏe 
và công phu tu tập của quý Ngài. 
Nếu có điều chi, xin chư vị từ bi hỷ 
xả và chỉ dạy thêm để chúng con 

tránh được những sơ xuất về sau.
Trước khi chư tôn đức sắp rời tịnh 
xá trở về trú xứ, chúng con nguyện 
nỗ lực tu trì công đức để giữ gìn sự 
trang nghiêm thanh tịnh mà chư 
Tăng đã cẩn mật trao truyền lại 
cho ngôi đạo tràng trong những 
thời khắc thiền tập, trong nếp 
sống theo nghi luật Tăng đoàn. 

Chúng con thành tâm thỉnh 
nguyện và mong cầu chư tôn đức 
thành tựu nhiều hơn nữa trong 
những khóa tu Giới – Định – Huệ 
miên mật kế tiếp để chỉ dạy cụ 
thể, khế hợp căn cơ với hàng Phật 
tử tại gia và thành tâm cầu thỉnh 
Giáo đoàn, Hệ phái trở lại sau thời 
gian hành hóa du phương để 
chúng con lại có thêm phước đức 
cúng dường và tu tập. 

Chúng con nguyện cầu mười 
phương chư Phật, chư Tổ, Đức 
Thầy gia hộ Giáo đoàn, Hệ phái 
phát triển vững mạnh, chư Tăng 
hòa hiệp, thường an trú trong 
Chánh pháp, ngõ hầu đem lại 
nhiều lợi lạc cho tất cả chúng 
sanh và chúng con.

KHÓA TU HỆ PHÁI
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