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NIỀM VUI MÙA XUÂN

Khánh Hòa là xứ Trầm Hương
Non cao, biển rộng người thương đi về.

Đến với xứ Trầm Hương, 
Quách Tấn nhận định: 
“Khánh Hòa đẹp lắm! 
Nhưng không phải đẹp 

một cách rực rỡ, khoe khoang, mà 
đẹp một cách thùy mị và kín đáo. 
Và Khánh Hòa đẹp không phải nhờ 
nhân xảo mà chính là do thiên công. 
Đẹp ở cảnh, đẹp ở vật. Và cảnh cũng 
như vật, đẹp từ bên trong lẫn bên 
ngoài”. Vâng! Thiên nhiên Khánh 
Hòa đẹp với vẻ đẹp tiềm ẩn thì 
con người Khánh Hòa cũng vậy, 
sâu lắng, chân chất, bình dị nhưng 
chan chứa tình người.

Đến với Khánh Hòa, lúc trở về, bạn 
sẽ hối tiếc nếu chưa ghé Tu Bông. 
Nơi ấy nở rộ một đóa Ưu Đàm - 
Tịnh xá Ngọc Vạn giữa thác ghềnh 
hiểm trở. Thầy chúng tôi đó, Đại 
đức Giác Hạnh – Người đã quên 
mình vì công cuộc kiến thiết đạo 
tràng và hướng dẫn người dân 
trên mảnh đất nổi tiếng là địa hình 
hiểm hóc này.

Ngôi Tịnh xá Ngọc Vạn được ĐĐ. 
Giác Hạnh trụ trì, được thành 
lập năm 1992, do TT. Giác Thảo - 
Phó Giáo đoàn III, hệ phái Khất Sĩ 
khai sơn theo lời di chúc của đức 
Thầy Giác An. Tịnh xá tọa lạc dưới 
chân Hòn Xã (thuộc dãy Trường 
Sơn),  ngưỡng diện vịnh Vân Phong, 
cách   TP. Nha Trang khoảng 60 km 
về hướng bắc. Qua một thời gian 
dài chẻ đá san đồi, nhân rộng diện 
tích, ra công xây dựng, nay Ngọc 
Vạn đã tương đối khang trang. Có 
thể nói, đây vừa là nơi tu học của 

Tăng chúng và dân bản địa, vừa là 
nơi dừng chân của các phái đoàn 
từ thiện cũng như khách du lịch 
khi ghé ngang qua vùng duyên hải 
miền Trung.

Miền Trung nói chung và Tu Bông 
nói riêng, từ lâu đã trở thành địa 
danh nổi tiếng bởi địa hình trắc 
trở, núi non gập ghềnh. Là vùng 
thường xuyên gánh chịu những 
thiên tai bão lụt, mùa màng thất 
thu, khiến cuộc sống của người dân 
luôn bấp bênh, khốn khó. Người 
lớn vất vả với cuộc mưu sinh. Trẻ 
em khó lòng mà tiếp tục đuổi bắt 
con chữ. Số người bệnh tật, già yếu 
ngày càng tăng mà cuộc sống vẫn 
mãi bị cái khổ bám đeo! Trước tình 
cảnh ấy, dù bận rộn với vai trò làm 
Thầy, bận rộn với công việc phát 
triển Tịnh xá, Người vẫn không thể 
dửng dưng bỏ qua những mảnh 
đời nổi trôi vô định giữa những 
con sóng đầy nghiệt ngã ấy. Từ tâm 
của người con Phật là động lực lớn 
nhất giúp Người quan tâm và đẩy 

mạnh công tác từ thiện, nhằm cưu 
mang những mảnh đời bất hạnh 
và giúp đỡ những hoàn cảnh khó 
khăn. Tính đến nay, Tịnh xá đã cùng 
với các Phật tử gần xa vận động 
các tín chủ hỗ trợ giúp đỡ trên 20 
ca mổ tim bẩm sinh thuộc các tỉnh 
thành vùng duyên hải miền Trung 
và chung tay xây dựng trên 30 ngôi 
nhà Tình Thương cho các đồng bào 
nghèo tại tỉnh nhà.

Với tổng diện tích 18 ha mà Tịnh 
xá đang có, Đại đức trụ trì đã kiến 
tạo cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc 
tu tập của chư Tăng và Phật tử 
như: Chánh Điện, Nhà Tăng, Giảng 
Đường,… Ngoài ra, Người còn quy 
hoạch nhiều khu để phục vụ công 
tác từ thiện tại địa phương như: 
Tuệ Tĩnh Đường, Trung tâm Đào 
Tạo Nghề và Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi, 
Khu Điều Dưỡng dành cho người 
già neo đơn…

1000m2 đất trong tổng diện tích 
18 ha được Đại đức trụ trì dùng để 

TỊNH XÁ NGỌC VẠN 
và công tác từ thiện tại địa phương

HUỆ THÔNG

ĐĐ. Giác Hạnh đang phát quà cho trẻ em nghèo tại miền Trung.
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xây dựng Tuệ Tĩnh Đường, bao gồm 
nhà khám chữa bệnh và phát thuốc, 
vườn thuốc, nhà chế biến thuốc. 
Tất cả các hạng mục trên được xây 
dựng với mục đích phục vụ công 
tác từ thiện y học như khám chữa 
bệnh, hốt thuốc cho bà con nghèo. 
Công trình đang dần hoàn thành và 
sẽ đi vào hoạt động chính thức vào 
tháng Giêng năm 2011. 

Người già, người bệnh đã có nơi an 
nghỉ, có thuốc thang chữa trị lúc 
ốm đau, Người lại nghĩ đến những 
mảnh đời sớm bất hạnh đang lây 
lất mưu sinh trên các ngã đường. 
Thương cảm, xót xa. Ngài đã lên 
tiếng kêu gọi Phật tử gần xa trang 
trải yêu thương, đồng lòng hướng 
về những số phận kém may mắn. 
Đó là lý do buổi lễ Đặt đá xây dựng 
cơ sở Đào tạo nghề và nuôi dạy trẻ 
mồ côi Vạn Phước được cử hành 
ngày 05/01/2010. Với 2000m2 được 
quy hoạch cho dự án này, Đại đức 
muốn các em vừa có chỗ ăn, chỗ ở, 
vừa có khu vui chơi giải trí để phát 
triển thể lực, bảo đảm sức khỏe trẻ 
thơ, nên trong khuôn viên nhà trẻ 
sẽ được xây dựng thêm công viên 
thiếu nhi, khu vực thể thao,… 

Tấm lòng Người vĩ đại quá! Những 
cụ già ốm đau sẽ sớm thuyên giảm 
cơn bệnh. Những đứa trẻ bất hạnh 
sẽ sớm tìm lại hạnh phúc, được 
khỏe mạnh, dưới sự chở che của 
mái ấm Vạn Phước, trong tình 
thương bao la của Người. Đó chắc 
chắn là sự mong mỏi của Người và 
cũng là niềm hy vọng của chúng 
tôi – những đứa học trò đang được 
Thầy dìu dắt.

Bên cạnh trang bị mái ấm tình 
thương cho những em bé mồ côi, 
Người còn rất quan tâm đến sự 
học của những đứa học trò nghèo 
trong vùng. Đặc biệt, Người mở 
lớp Anh văn miễn phí cho các em, 
với hy vọng các em sẽ được cung 
cấp vốn ngoại ngữ để vừa tiếp thu 
nhanh tiết ngoại ngữ ở trường, vừa 

có thể sử dụng ngoại ngữ thông 
thạo trong công việc sau này. 

Vả lại, qua thông tin truyền thông, 
Đại đức biết vịnh Vân Phong tương 
lai sẽ trở thành cảng trung chuyển 
có tầm vóc lớn trong khu vực. Đi 
kèm với thành phố cảng, nhiều 
khu du lịch phát triển, khách du 
lịch trong và ngoài nước sẽ tìm 
đến. Nếu các em giỏi ngoại ngữ 
sẽ không lo không có việc làm. 
Chính vì thấy tầm quan trọng của 
chương trình này nên Người đã 
cùng chư Tăng trong Tịnh xá và 
các Phật tử nỗ lực duy trì dự án, 
ngõ hầu mang lại lợi ích thiết thực 
cho con em tại địa phương.

Bộn bề công việc là thế, nhưng 
Người cảm thấy tình thương của 
Người bỏ ra chưa đủ khi dân chúng 
trong vùng quanh năm chịu cảnh 
thiên tai bão lụt. Tìm hiểu nguyên 
nhân, Người nhận thấy rằng Tu 
Bông là vùng mưa gió quanh năm. 
Địa thế chủ yếu là núi có độ dốc 
lớn. Hằng năm vào mùa mưa, tình 
trạng sạt lở diễn ra thường xuyên, 
gây thiệt mạng những người sống 
ven rừng, gây nghẽn tắc nguồn 
nước, cản trở giao thông… Không 
đợi thêm phút giây nào nữa, Người 
đã huy động Tăng chúng cùng bà 
con Phật tử trong địa phương cùng 
hưởng ứng việc “trồng cây gây rừng” 
ra công ngày 20/09/2010 vừa qua.

Việc phát động trồng rừng của 
Người đã làm chuyển biến nhận 
thức tư tưởng của người dân ở đây. 
Họ ý thức được rằng, việc trồng 
rừng vừa tạo cảnh quang môi 
trường sinh thái, vừa bảo vệ rừng, 
bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, 
đồng thời cũng là vừa chống xói 
mòn đất, ngăn chặn thiên tai lũ lụt, 
hay chính là đang cứu cuộc sống 
của chính họ. Bức thông điệp bằng 
hành động Người gửi tới cho toàn 
dân là một động lực thúc đẩy họ 
tích cực tham gia phong trào bảo 
vệ rừng, giữ lấy màu xanh và làm 
sạch môi trường vì tương lai của 
đất nước. Bảo vệ rừng chính là bảo 
vệ lá phổi của chính mình!

Nhìn chung, Tịnh xá Ngọc Vạn còn 
đang trong thời kỳ xây dựng nhiều 
hạng mục quan trọng như Chánh 
điện, Giảng đường, Biệt thất chư 
Tăng... Nhưng ĐĐ. Trụ trì vẫn luôn 
luôn tự nhắc mình phải noi theo 
gương hạnh của chư vị Bồ-tát, 
mang tình yêu thương trang trải 
đến mọi người, nhằm phần nào 
làm vơi đi những khó khăn vất vả 
trong đời sống thực tại của người 
dân. Thông qua đó, công tác từ 
thiện còn là một phương tiện 
hoằng pháp thiện xảo, nhằm dẫn 
dắt mọi người về với ánh sáng của 
đức Từ Phụ, để kiến tạo một cuộc 
sống hiện tại an vui, hạnh phúc.    

Lớp học tiếng Anh miễn phí tại TX. Ngọc Vạn.


