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LÔØI NGOÛ

Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni đều nhóm 
họp về một nơi kiết giới an cư, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi 
Giới, Ðịnh, Tuệ, là ba môn vô lậu học, tăng trưởng đạo lực sau 
những tháng ngày bận rộn hoằng pháp lợi sanh.

Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ 
từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo 

truyền thống “tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học” (ba 
tháng cấm túc an cư, chín mươi ngày chuyên tinh 

hành trì tu học). Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải 
ngoại, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà 

nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với thời đại. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại 
Lợi-Tân Tây Lan được thành lập năm 1999, mỗi năm đều qui tụ lại một 
trú xứ được chọn trước để an cư tu tập trong mười ngày.

Mười lăm kỳ An Cư Kiết Ðông của Giáo Hội trước đây được tổ chức 
tại các tiểu bang khác nhau qua các tự viện thành viên của Giáo Hội 
như sau: Chùa Pháp Hoa, Nam Úc, 2 lần, (năm 2000 và 2007); Chùa 
Linh Sơn, Melbourne, 2 lần (2002, và 2008); Tu Viện Vạn Hạnh , thủ đô 
Canberra, 2 lần (2003 và 2012); Chùa Phổ Quang, Tây Úc, 1 lần năm 
2005; Thiền Viện Minh Quang, Canley Vale, NWW, 2 lần (2010, 2013); 
Tu Viện Quảng Ðức, Melbourne, Victoria, 3 lần, (2004, 2011, và 2014); 
Ðặc biệt Chùa Pháp Bảo, tổ chức 3 lần trước đây là (2001, 2006, 2009, 
và năm nay, Khóa An Cư Kiết Ðông kỳ 16 của Giáo Hội được tổ chức tại 
Chùa Pháp Bảo, thành phố St. Johns Park, tiểu bang New South Wales, 

từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7 năm 2015.

Tập Kỷ Yếu này ghi nhận lại những cảm nhận, 
những kỷ niệm, những hình ảnh sinh hoạt 

của Trường Hạ Pháp Bảo như một món quà 
tinh thần kỷ niệm cuối khóa cho mọi hành giả 

tham dự khóa tu và thân tặng các pháp hữu gần xa.

Dù hết sức cố gắng trong khả năng, tuy nhiên những 
thiếu sót chắc chắn không sao tránh khỏi. Kính mong Chư Tôn 

Ðức và quý Phật tử hoan hỷ góp ý và bổ chính.

Nam Mô A Di Đà Phật

Trân trọng,

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu Trường Hạ
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Cứ hằng năm Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL đều không ngừng tổ 
chức những sinh hoạt truyền thống Phật Giáo tại xứ người. Và đương 
nhiên An Cư là trọng tâm trong sinh hoạt Phật sự, có nguồn gốc từ lịch sử 

sinh hoạt của Tăng Già trong thời Phật còn tại thế. Do đó Giáo Hội càng gia tâm nỗ lực 
duy trì củng cố.

Như vậy không kể truyền thống Phật Giáo xứ sở nào, mùa an cư đối với chúng đệ 
tử xuất gia đều là thời điểm dừng lại trụ ở một nơi, để trước hết tạo được sự hòa hợp, sau 
tự mỗi cá nhân tự hành, tự đắc.

Ngày hôm nay hoàn cảnh đã cách xa thời Phật hơn 2500 năm, mà hình thức hòa 
hợp Tứ Chúng đồng tu vẫn được diễn ra đúng pháp, đó không phải là một việc dễ làm, 
và không phải không có nhân duyên. Nhân duyên bắt nguồn từ lý tưởng giải thoát của 
những người đồng tâm hướng đến giác ngộ và chứng đạo. Tuy nhiên cách sinh hoạt Phật 
Giáo Bắc Truyền của Tăng Già Phật Giáo Việt Nam chúng ta hiện nay, việc hành đạo đầy 
khó khăn biến động; dù vậy lý nhân duyên, duyên khởi vẫn còn, vẫn có thể nương tựa 
niềm tin, nương tựa hình ảnh Tăng Già hòa hợp, và nhất là thường xuyên sách tấn đọc 
tụng giới luật, nghiêm trì Chánh Pháp, thì sẽ có một ngày tự mỗi cá nhân Tăng Ni, cho 
đến đoàn thể Tăng Già, trọn vẹn thừa hưởng an lạc pháp hành, an trụ giải thoát. Và quý 
Phật tử cư sĩ nương vào một đoàn thể Tăng Già thực hành đúng theo Chánh Pháp, cũng 
sẽ thừa hưởng pháp hành, an lạc thân tâm ngay đời sống này.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, cùng quý cư sĩ Phật tử, hôm nay ngay giờ phút 
này, nhân duyên tại đạo tràng Tự Viện Pháp Bảo đã đủ duyên thỉnh cầu, đã gần chu toàn 
cung thỉnh sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức, sự tham dự hộ trì của quý cư sĩ Phật 
tử, để hòa hợp đúng nghi đúng pháp An Cư. Và điều chúng con, chúng tôi muốn thay mặt 
Ban Tổ Chức kính thưa rằng, Tự Viện Pháp Bảo dù thật hoan hỷ tổ chức An Cư, hoan hỷ 
cung nghinh chư Tôn Đức, hoan hỷ đón mời quý cư sĩ Phật tử, nhưng phương tiện và nhu 
cầu sinh hoạt tại đạo tràng hiện nay, đã không thể tránh được sự làm phật lòng Chư Tôn 
Đức và quý cư sĩ Phật tử. Do đó những giới hạn sinh hoạt hiện thời và suốt thời gian An 
Cư nếu có vấn đề; Ban Tổ Chức chúng con, chúng tôi kính được nhận lời chỉ dạy và hoàn 
toàn nhận khuyết điểm, kính mong quý Ngài, quý vị thùy từ lượng thứ.

Thành kính cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp gia bị cho đạo tràng 
An Cư Kiết Đông PL 2559 tại Tự Viện Pháp Bảo được thuận duyên viên mãn, và Chư Tôn 
Đức Tăng Ni, quý cư sĩ Phật tử an lành dưới niềm tin giải thoát.

Chúng con, chúng tôi xin được kính thỉnh chư Tôn Thiền Đức và Đại Chúng đồng 
tuyên bố khai mạc Khóa An Cư Kiết Đông PL 2559 ngay giờ phút này.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Kính chào chư quý liệt vị.

TK Thích Phổ Huân

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng Hội Chủ,
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý đồng hương cư sĩ Phật tử,

DIEÃN VAÊN KHAI MAÏC
KHOÙA AN CÖ KIEÁT ÑOÂNG KYØ 16
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HìNH ảNH các THời TụNG KiNH
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HìNH ảNH các THời KHAi THị
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HìNH ảNH các THời PHáP THOẠi
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HìNH ảNH lỚP HỌc TĂNG Ni
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HìNH ảNH cÔNG QUả TRƯờNG HẠ
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TỰ ViỆN PHáP BảO
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Hương Thành Xông Hương Bát Nhã 
HT Thích Bảo Lạc

 
Mỗi người hiện hữu ở thế gian là một đóa 

hoa kết thành vườn hoa muôn màu sắc, làm 
đẹp cuộc đời ở mặt ngoài, cùng phong thái đạo 
đức. Hình dáng do trang điểm, chăm sóc làm 
cho mỹ miều sắc sảo, tươi sáng, vì ngoại diện 
dễ nhìn thấy; theo đó xác định được hầu thỏa 
mãn các giác quan mỗi người. Việc khó là 
lượng định thế nào để cân đo, đong 
đếm…chuẩn xác nội tâm, đạo đức, tâm 
linh…mới định vị được giá trị theo cái nhìn 
thường nghiệm của chúng ta. Do vậy, con 
người chỉ còn cách tự nguyện đem mình làm 
vật thí nghiệm, như muốn biết vàng thật phải 
cho vào lửa đỏ nung lên mức 360 độ C. Các vị 
Bồ Tát, những bậc Đại sĩ đủ nội lực mới thể 
hiện được, vì là nguyện lực không phải ai cũng 
có thể làm được. 

Đại Tạng kinh Đại Chánh Tân Tu Quyển 6, 
kinh Đại Bát Nhã 600 quyển do Tam Tạng 
pháp sư Huyền Trang (602-664) đời Đường 
dịch chữ Phạn sang chữ Hán từ trang 1059 đến 
trang 1073, phẩm 398 Bồ Tát Thường Đề có 
nêu rõ Thánh danh Hương Thành hay Tầm 
Hương Thành này; đối với những vị quan tâm 
nghiên cứu Phật Giáo hẳn rất quen thuộc, vì 
nơi đó Bồ Tát Pháp Dũng lập đạo tràng giảng 
kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, qui tụ thính 
chúng đủ mọi thành phần:Tỳ Kheo, Tỳ kheo 
ni, Ưu bà Tắc, Ưu bà di, Bồ Tát tại gia-xuất 
gia. Pháp tịch của Ngài rất hưng long, nên 
được đông đảo các vị học sĩ tới dự nghe. 
Không những người ở gần tới nghe giảng pháp 
mà những người từ xa như Bồ Tát Thường Đề, 
các vị thiên vương, trưởng giả nữ, bố mẹ của 
cô cùng những người tùy tùng đều học được 
pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa vi diệu giải thoát. 

Bồ Tát Thường Đề tu hành nghiêm mật ở 
nơi thanh tịnh vắng vẻ mà thuật ngữ Phật học 
gọi là Lan nhã, một trong những hạnh đầu đà 
(1) của người trí cầu học pháp xuất thế. Trong 
lúc tọa thiền, Ngài bỗng nghe trên hư không có 
tiếng vọng xuống bảo: 

 

 
“Ta báo cho ngươi biết rằng, muốn mau 

đắc đạo hãy đi về phía hướng Đông, gặp một 
bảo thành bảy báu, nơi đó có vị Bồ Tát đang 
giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa”. Rồi âm 
thanh chợt tắt biến. Bồ Tát suy nghĩ một lúc 
hơi phân vân tự hỏi: Sao lúc nãy ta không hỏi 
cho rõ ràng thành đó tên gì, cũng như tên của 
Bồ Tát chủ trì giảng kinh và đi về hướng đông 
cách đây bao xa? Trong lúc đang phân vân và 
tự trách như vậy Ngài buồn lòng, nghĩ tới công 
phu tu hành mình chưa trọn vẹn. Bồ Tát tỏ vẻ 
buồn hầu như gần mất chánh niệm thì, bỗng 
thấy hình Đức Phật hiện ra, đức tướng trang 
nghiêm, thân vàng chói sáng, ân cần khuyên 
bảo: 

“Đại sĩ chớ có bi quan quá lắm như vậy. 
Muốn đạo nghiệp chóng thành phải dũng 
mãnh, tinh tấn, nhẫn nhục hơn nữa mới đạt tới 
đích. Ta bảo cho ông biết, hãy đi về hướng 
Đông cách đây 300 dặm sẽ gặp thành Tầm 
Hương, nơi Bồ Tát Pháp Dũng đang giảng 
kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa”. Như đang lạc 
đường lại có người chỉ dẫn, Thường Đề vô 
cùng hăm hở phấn chấn tinh thần, định hỏi 
thêm chi tiết thì Đức Phật liền biến mất. Lúc 
ấy, Bồ Tát suy nghĩ rất nhiều: Đường đi tới 
Hương Thành tuy không đơn giản, nhưng nếu 
cố gắng ta cũng có thể tìm tới nơi ra mắt Bồ 
Tát được. Việc khó là vì nghèo khó ta tìm đâu 
cho có tiền bạc của báu đem dâng cúng dường 
đại sư trong lễ nhập môn cho đủ lễ. Lần nầy, 
Bồ Tát buồn tủi xót xa trong lòng, tâm thần trở 
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nên rối rắm như cuộn chỉ nùi khó phăng ra 
manh mối. Bỗng dưng Ngài nhớ lời khuyến 
tấn của Đức Phật, liền nghĩ ra một cách: Đem 
mình rao bán, hễ có người mua là tâm nguyện 
được thành tựu. Việc rao bán như vậy trải qua 
nhiều ngày mà vẫn chẳng thấy ai đoái hoài tới 
cả. Một lần nữa, Ngài vô cùng bất lực, hướng 
vọng lên không, kể lể như con trẻ. Do lòng bi 
cảm, một vị Thần hiện ra hỏi han cho rõ mọi 
sự. Bồ Tát bèn kể rõ chi tiết hoàn cảnh, cùng 
tâm trạng của mình cho vị Thần nghe. Vị Thần 
cảm thông đáp lại rằng: “Nơi đây ta chỉ thờ 
cúng Thiên thần, đâu cần tới cái thân của Đại 
sĩ mà chỉ cần 3 món để dâng cúng, nhưng e 
rằng việc nầy rất khó, Ngài không thể nào đáp 
ứng được đâu”. Bồ Tát hỏi: “Ba món đó là 
những thứ gì?” 

“Đó là huyết, tủy và tim của Đại sĩ”, Thần 
đáp. Lặng thinh trong giây lát, rồi Bồ Tát tự 
nghĩ: Ta đã phát lời thệ nguyện bố thí chẳng 
cần cầu báo. Về ngoại tài như cơm áo, của cải, 
vàng bạc, châu báu v.v…ta chẳng có gì để cho. 
Giờ đây cơ duyên đến vừa đúng lúc cho ta 
thực hiện bố thí nội tài. Nghĩ như thế, Bồ Tát 
lấy đá rạch cánh tay trái trích máu, dùng mảnh 
nhọn chẻ xương rút tủy, đoạn tới bụi cây mổ 
ngực lôi quả tim ra. Xong xuôi Bồ Tát nâng 
hai tay dâng trọn qua tay vị thần. Thần thật là 
bất ngờ, và hối hận việc làm đáng trách của 
mình, bèn xin sám hối Đại sĩ và nói: 

“Tôi muốn thử hạnh bố thí Ba La Mật của 
Bồ Tát đấy thôi, thật tôi đâu cần tới thân thể 
của Ngài. Bây giờ tôi có thể hoàn phục thân 
thể Ngài lại như cũ”. Bồ Tát tự nghĩ: Ta đâu 
cần cái thân ô trược này làm gì nữa mà chỉ 
muốn thành tựu hạnh bố thí Ba La Mật Đa, 
mong Ngài đừng quá bận tâm. Vừa nghĩ vậy, 
tự nhiên toàn thân Bồ Tát rúng động, và thân 
hình hoàn phục lại như cũ. Chứng kiến cảnh 
tượng dũng mãnh của Ngài, bây giờ vị Thần 
mới hé lộ ông là trời Đế Thích đến hỗ trợ Bồ 
Tát và chỉ cho Ngài tiếp tục đi tới bến đò bên 
sông sẽ tìm được ánh sáng. Bồ Tát chia tay vị 
thần, tìm tới bến đò. Tại đây Bồ Tát gặp được 
trưởng giả nữ cùng đoàn tùy tùng định qua bờ 
du ngoạn. Bồ Tát linh cảm biết rằng trưởng giả 

nữ là ân nhân như lời mách bảo, bèn kể rõ tâm 
trạng của mình không có phương tiện đi Tầm 
Hương thành tìm thầy học đạo. Nghe kể, cô ta 
tự nghĩ thầm: Tâm sự của Đại sĩ như chuyện 
thần tiên vừa bi tráng vừa dũng kiện, nên cô 
sẵn sàng chia sẻ ngay với lời đề nghị chân thật: 
“Nếu thấy không gì trở ngại, mời Đại sĩ theo 
tôi về nhà, để tôi thưa cùng cha mẹ giúp Ngài 
đạt thành sở nguyện”. Nghe vậy, Thường Đề 
vô cùng phấn khởi, và hỏi lại cô gái: “Nếu cô 
không ngại sự có mặt bất ngờ của tôi tại nhà 
cô, tôi rất hoan hỷ sẵn sàng cùng đi”. Bồ Tát 
theo họ về tới nhà, và đề nghị để Ngài đứng 
đợi trước cửa, cô vào nhà trước trình bày rõ 
mọi việc cho cha mẹ biết hạnh tu Ba La Mật 
và nhu cầu hiện tại của Bồ Tát. Vừa nghe xong 
câu chuyện, ông bà thích thú cho người ra 
trước cổng mời Đại sĩ vào. Đôi bên chào hỏi 
xong. Ông bảo ngay cô con gái: “Gia đình nhà 
ta của ăn của để dư thừa với các kho lẫm như 
con đã biết. Nếu nhu cầu của Bồ Tát cần dùng 
tới kho nào, con cứ việc tự tiện lấy trao. Cô gái 
vô cùng biết ơn cha mẹ về lòng nhân ái, nhân 
cơ hội cô lấy quyết định ngay và xin phép ông 
bà cho cô cùng đoàn tỳ nữ tháp tùng đến 
Hương thành theo thầy học đạo. Không những 
vui vẻ chấp thuận cho con lên đường học đạo; 
ông bà còn muốn tiến xa hơn một bước, nên 
sẵn sàng hoan hỷ cùng theo họ tìm tới thành 
Tầm Hương ra mắt đại Bồ Tát Pháp Dũng. 

Đoàn nguời đem theo nhiều vàng bạc, châu 
báu chở trên 3 xe, còn dùng 3 xe khác chở 
người. Một xe riêng cho Bồ Tát Thường Đề, 
một xe cho cha mẹ và cô gái, còn một xe cho 
đoàn hậu vệ. Mọi người hăng hái chở báu vật 
và người lên đường chẳng bao lâu đã tới nơi 
của Bồ Tát Pháp Dũng. Đoàn người dừng lại 
trước cổng thành. Đây là chốn trang nghiêm 
thanh tịnh như tỏa mùi hương giải thoát phảng 
phất khắp gần xa. Cảnh trí đẹp mà vô cùng 
thiền vị với đủ loại chim hót nói pháp hòa nhã, 
có nhạc trời du dương hòa tấu suốt ngày đêm, 
có cây báu bảy hàng ngay thẳng ngăn nắp, với 
ao nước trong mát đủ tám thứ công đức (2), 
chung quanh trồng chỉ một loại cỏ xanh mượt 
mà như khiêu vũ trước từng cơn gió thổi. Thật 
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là sạch đẹp tươi sáng, uyển chuyển của cảnh 
vật chung quanh. Con người nơi đây sống 
trong cõi Tịnh độ, tất cả đều thuần thiện với 
tâm chân thật, hòa nhã với mọi người, mọi loài 
và môi trường cuộc sống. Gương mặt họ luôn 
tươi sáng, đầy đặn nét phúc hậu thuần thiện, 
nên dễ kết thân với mọi người. Đoàn người 
tiến lần vào bên trong qua một cánh cổng như 
ma thuật, tự động mở đóng phát ra bản nhạc 
thiều êm nhẹ làm cho những người mới tới đây 
lần đầu say sưa đứng lại ngắm nhìn chăm chú. 
Bồ Tát Pháp Dũng đang giảng pháp nơi đài 
Bát Nhã cho thính chúng đông đảo ở đó. Mọi 
người phải chờ đợi xong giờ giảng. Hồi 
chuông vừa báo hiệu chấm dứt, thị giả lên 
trình báo có Bồ Tát Thường Đề ở xa từ 
phương Nam đến, cùng với số nam nữ cư sĩ 
muốn ra mắt đảnh lễ, cúng dường Đại sư và 
cũng muốn theo học đạo. Bồ Tát y phục chỉnh 
tề rồi bước xuống pháp tòa, mời khách vào 
ngồi tiếp chuyện. Bồ Tát Thường Đề đảnh lễ 
Đại sĩ Pháp Dũng xong, đi nhiễu quanh 3 vòng 
rồi dâng hương hoa lễ phẩm, báu vật, các món 
cần dùng lên cúng dường Bồ Tát Pháp Dũng. 
Bồ Tát Thường Đề đứng ra tác bạch: 

“Ngưỡng bạch Đại sư, chúng đệ tử từng 
nghe rằng: 

Đệ tử của đức đại hiền 
Ngày đêm tỉnh giác trú thiền niệm tâm 
Đệ tử đức chuyển pháp luân 
Ngày đêm tỉnh giác chuyên cần tấn tu 
Niềm vui vô hại, vô thù 
Nằm ngồi, ăn nói, công phu, thiền hành 
Đệ tử của Đức Vô Sanh 
Ngày đêm tỉnh giác trong lành hỷ an 
Thân tâm chú niệm chu toàn 
Vui đời thiền quán xứng hàng Sa Môn! 
(Giới Đức dịch kinh Lời Vàng câu 298-

301) 
Cúi xin Ngài từ bi chỉ giáo cho chúng đệ tử 

được ân triêm công đức. Nghe bạch xong, Bồ 
Tát Pháp Dũng đáp lời khuyến tấn rằng: “Lành 
thay chư nhân giả! Giáo pháp của Phật rộng 
sâu như đại hải, những thuyền bè muốn vượt 
đại dương, người thủy thủ cần vững tay lái 
chống chèo qua tới bờ bên kia. Người học đạo 

cũng thế chẳng khác chi kẻ bơi thuyền ngược 
dòng nước. Có bao nhiêu những bất trắc, tai 
nạn hiểm nguy đang rình rập, ập đến mỗi khi 
lơ là, giải đãi, thất niệm, buông lơi… để cướp 
mạng hành giả. Do vậy, những mong chư nhân 
giả hãy gia tâm chánh niệm, và xin khuyến 
thỉnh mỗi người cần nên tinh tấn tu tập trong 
mọi thời mọi khắc để tự độ và độ tha thoát 
khỏi bến mê sớm về bờ giác. Cầu chúc các vị 
chóng thành đại nguyện”. 

Sau khi nghe lời dạy ân cần thực tiễn, sâu 
sắc của Đại sư, Bồ Tát Thường Đề, ông bà 
trưởng giả, trưởng giả nữ và gia nhân thành 
tâm lạy ba lạy, rồi ngồi sang một bên dự pháp 
hội giảng kinh Bát Nhã. E Bồ Tát Thường Đề 
và những người mới dự nghe kinh chưa nắm 
vững được yếu nghĩa của pháp Bát Nhã nên 
Bồ Tát Pháp Dũng vì chúng hội giảng giải 
nghĩa thú qua pháp thoại chuyên đề. Bồ Tát 
nói: Thưa các vị, tất cả chư Phật, bậc Chánh 
Đẳng Giác, Như Lai, bậc xứng đáng nhận của 
ứng cúng, bậc Thiện Thệ…hạnh sáng viên 
mãn, bậc Thiện Sĩ tỏ rõ thế gian, bậc trượng 
phu cao cả, bậc Điều Ngự, thầy của trời người, 
Đức Bạt Già Phạm. Phật với pháp thân thanh 
tịnh không từ đâu đến cũng không đi về đâu. 
Vì lẽ, thật tánh của vạn pháp đều là bất động. 
Các pháp chân như, không đến cũng chẳng đi 
nên không thể thiết đặt được. Chân Như ấy tức 
là Như Lai, Ứng Cúng…Bạt Già Phạm vậy. 
Các pháp, pháp giới (3) không đến không đi, 
không thể thiết đặt. Như vậy, pháp giới tức là 
Như Lai, Ứng Cúng…Bạt Già Phạm. Các pháp 
pháp tánh không đến không đi không thể thiết 
đặt. Như thế, pháp tánh tức là Như Lai, là Bạt 
Già Phạm. 

Tóm lại, các pháp đều tánh không, không 
đến không đi, không thể thiết đặt. Mọi pháp 
tánh không tức là Như Lai, Như Lai tức là các 
pháp tánh không. Tất cả các Đức Như 
Lai…chẳng phải là các pháp, cũng chẳng lìa 
mọi pháp. Các pháp Chân Như tức Như Lai 
Chân Như, một mà chẳng phải hai. Các pháp 
Chân Như chẳng hiệp chẳng tan, duy chỉ một 
tướng, và như vậy gọi vô tướng. Mọi pháp 
Chân Như chẳng phải một, chẳng hai, ba, 
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chẳng bốn, nói rộng hơn cho đến chẳng phải 
trăm nghìn v.v…Bởi lẽ, pháp Chân Như không 
thể dùng toán số tính được, vì chẳng phải hữu 
tánh. Thí dụ: Một người đi dạo chơi giữa cánh 
đồng trống vào một hôm trời nóng bức, miệng 
khát nước nên thấy đằng xa có giọt nắng gợn, 
anh lầm tưởng nước, cứ nghĩ giờ mình được 
uống nước. Anh ta càng ra sức đi nhanh tới thì 
bóng dợn càng xa dần. Người bộ hành tìm đủ 
cách cho có nước uống cũng không có được. 

“Quý vị nghĩ sao? Ở chỗ dợn sóng đó nước 
từ núi non, khe suối, ao rạch…chảy ra, nay đi 
đâu? Nước chảy ra biển Đông, Tây hay biển 
Nam, biển Bắc?” Thường Đề đáp: “Trong chỗ 
gợn sóng lăn tăn đó, nước còn chẳng có, huống 
chi cho rằng có nước chảy ra và nơi đến.” 

“Đúng vậy, Ngài nói rất đúng, như người 
khát nước kia vì không biết, vì sự khát quá bức 
bách nên không thấy dợn sóng lầm tưởng 
nước. Nếu cho rằng Như Lai, bậc Chánh Đẳng 
Giác có đến đi cũng giống như thế. Vì lẽ, 
không nên lấy sắc tướng thấy Như Lai; Như 
Lai tức là pháp thân. Pháp Thân Như Lai tức là 
các pháp Chân Như pháp giới. Chân như pháp 
giới không thể nói có đến đi; pháp thân Như 
Lai cũng như thế, không đến không đi. 

Lấy một thí dụ khác, như có nhà ảo thuật 
và các đồ đệ tạo ra đủ loại nào quân tượng, 
quân mã, quân xa, bộ binh, trâu dê…các thứ, 
những thứ ấy trong chốc lát không còn trông 
thấy nữa. Những thứ kia từ đâu đến và rồi đi 
đâu? Cũng như có người cho rằng Như Lai có 
đến đi, cũng giống như thế. Một thí dụ nữa: 
Trong gương có hình trông thấy rõ, hình ảnh 
đó tạm có rồi hoàn không. Hình ảnh trong 
gương từ đâu đến và đi đâu?” Bồ Tát Pháp 
Dũng hỏi. Thường Đề đáp: “Những hình ảnh 
kia không thật thì làm sao nói có đến có đi. 
Như Lai Chánh Đẳng Giác không thể dùng sắc 
thân trông thấy được. Luận về Như Lai tức là 
pháp thân; pháp thân Như Lai tức là mọi pháp-
pháp giới Chân Như. Pháp giới Chân Như bất 
khả thuyết, không đến đi. Pháp thân Như Lai 
cũng như thế, không đến đi.” Hỏi: “Cũng như 
thành Tầm Hương đây có nhiều quang cảnh lạ 
biểu hiện đủ loại, nhưng những cảnh tượng ấy 

tạm có rồi không. Như thế những cảnh ấy từ 
đâu đến và đi về đâu?” 

-Đáp: “Những cảnh tượng ấy chẳng thật 
có, như vậy làm sao có thể nói chúng từ đâu 
đến và đi đâu. “Đúng như vậy đấy! Thưa Ngài 
Thường Đề. Người nào chấp những quang 
cảnh nơi thành này có thật, nên biết kẻ ấy vô 
trí. Nếu cho rằng Như Lai, bậc Chánh Giác có 
đến đi, cũng giống như vậy. Tất cả các Đức 
Như Lai, bậc Chánh Giác không do sắc thân 
thấy được; luận về Như Lai tức là pháp thân. 
Pháp thân Như Lai tức là các pháp Chân Như 
pháp giới. Pháp giới Chân Như bất khả thuyết 
không đến đi; pháp thân Như Lai cũng như 
thế, không đến đi”. 

Hỏi: “Như có người nằm mộng thấy các 
Đức Phật hoặc một, hai, ba, mười, trăm hoặc 
nghìn Đức Phật, cho đến vô số Phật. Lúc tỉnh 
mộng người ấy biết rằng việc thấy đó đều 
không có thật. Vậy thì, trong giấc mộng thấy 
Phật đó từ đâu đến và đi đâu?” 

Đáp: “Việc thấy trong mộng đều không 
thật mà hư vọng cả, toàn là không thật có làm 
sao có thể nói là có chỗ đến đi. Quả thật như 
thế, người chấp việc trong giấc mơ có đến đi, 
nên biết kẻ ấy vô trí. Nếu cho rằng Như Lai 
bậc Chánh Giác có đến đi, cũng giống như thế. 

Tất cả Như Lai Chánh Đẳng Giác dạy 
rằng, hết thảy mọi pháp như cái thấy trong 
mộng, như những sự biến hóa, như thành Tầm 
Hương, như ảnh tượng, tiếng vang dội lại, việc 
ảo, nắng dợn.. đều chẳng có thật. Nương 
những việc như thế, chư Phật diễn nói pháp 
mầu sâu rộng. Người không hiểu biết chấp 
thân Như Lai là danh, là sắc, có đến có đi, nên 
biết người ấy không hiểu biết pháp tánh là gì. 
Kẻ vô trí ấy trôi lăn trong các cõi thọ khổ sanh 
tử; xa lìa trí tuệ Bát Nhã lại cũng xa lìa Phật 
Pháp. Nương những việc như thế, chư Phật 
thuyết pháp sâu mầu. Hiểu đúng như thật 
không chấp thân Phật là danh là sắc, cũng 
chẳng nói Phật có đến đi, nên biết người ấy đối 
với những lời Phật dạy hiểu rõ đúng, không 
chấp các pháp có đến đi, có sanh diệt, có 
nhiễm tịnh. Do không chấp nên tu hành Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, cũng thường luôn tinh tấn 
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tu tập Phật Pháp thời được đáp ứng mong cầu 
giác ngộ giải thoát, nên cũng gọi vị ấy là chân 
Phật tử. Người như thế không phụ thọ nhận 
của đất nước, dân chúng, hay của người cúng 
thí; cũng trợ giúp làm nơi tạo ruộng phúc mới 
thọ của thế gian, người và trời cúng dường. 
Như loại đàn Không Hầu do đầy đủ các duyên 
hợp mới phát lên thành tiếng. Tiếng đàn ấy 
nhờ các duyên như dây căng, thân, bụng, cán, 
phím đàn và người gãy đàn tạo thành. Tách 
riêng mỗi thứ thì không thể nào phát ra thành 
tiếng đàn mà phải hợp các thứ lại tiếng đàn 
mới phát ra được. Âm thanh ấy phát không từ 
đâu đến và lúc tiếng đàn dứt không đi đâu. 
Thân chư Phật cũng như thế, nương nhờ các 
duyên mà sanh. Thân do nhân duyên sanh nên 
nói rằng có vô lượng phước đức, trí tuệ; hữu 
tình chúng sanh do tu thấy căn lành Phật thuần 
thục. Cũng thế, tách mỗi thứ riêng không thể 
sanh ra thân mà cần hợp các duyên lại thân 
mới thành. Thân hình thành không từ đâu 
sanh, hoại diệt cũng không đi đâu. Thân Như 
Lai bậc Chánh Đẳng Giác cũng thế không đến 
đi. Nên biết rằng theo như lý luận, hết thảy 
mọi pháp, tướng không đến đi, cũng phải biết 
rõ như thế... Với Như Lai bậc Đẳng Chánh 
Giác hay với hết thảy mọi pháp nên hiểu như 
vầy: Không đến, không đi, không tăng, không 
giảm, không sanh, không diệt, không nhiễm, 
không tịnh. Người có quyết tâm tu tập trí tuệ 
Bát Nhã thâm sâu với phương tiện khéo léo 
hẳn đạt tới giải thoát giác ngộ.” 

Pháp hội giảng kinh Bát Nhã của Bồ Tát 
Pháp Dũng làm chấn động đến ba ngàn đại 
thiên thế giới, làm cho mặt đất, núi non, biển 
cả, và cả thiên cung đều chấn động. Bồ Tát 
Thường Đề thấy hiện các tướng chưa từng 
thấy, bèn hỏi đại sĩ Pháp Dũng do nhân duyên 
gì mà có điềm lạ như thế? Pháp Dũng trả lời: 
“Do tôi trả lời Ngài những câu hỏi tướng đến 
đi của Như Lai bậc Chánh Đẳng Giác. Do vậy, 
pháp hội này có 8000 người chứng quả vô 
sanh, có vô số chúng sanh khác phát tâm cầu 
đạo vô thượng Bồ Đề; còn có 84,000 chúng 
sanh dứt trừ phiền não đạt chỗ thấy pháp. Do 
nhân duyên như vậy, làm cho thế giới này cả 

mặt đất, núi non, biển cả đều chấn động.” Sau 
khi lãnh thọ pháp mầu sâu sắc, Bồ Tát Thường 
Đề trong lòng phấn khởi nghĩ rằng, nay ta đạt 
được những điều thiện lợi là nhờ hỏi pháp Bồ 
Tát Pháp Dũng, khiến chúng hữu tình nghe 
được pháp Bát Nhã thâm sâu. Nay đây nơi đạo 
vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta không còn 
nghi vấn gì nữa. Ta nguyện đời sau nhất định 
sẽ thành Như Lai Chánh Đẳng Giác làm lợi lạc 
vô số hữu tình. Nghĩ thế rồi Ngài nhấc bổng 
lên không, nhưng vẫn phân vân: Ta nên dùng 
những vật gì cúng dường Đại sư để đền đáp ân 
đức Ngài đã nói pháp? Biết được tâm niệm của 
Ngài, trời Đế Thích hóa hiện vô số hoa hương 
tươi đẹp mang trao cho Bồ Tát Thường Đề và 
nói rằng: 

- “Đại sĩ, nay xin Ngài thương tưởng tôi 
mà nhận những hoa nầy đem cúng dường Bồ                
Tát Pháp Dũng. Mong Ngài hoan hỷ nhận của 
cúng dường của chúng tôi, đây là tôi tán trợ 
công đức của Đại sĩ. Vì nhờ Đại sĩ nên chúng 
tôi đạt được nhiều lợi ích, và ắt hẳn đạt mong 
cầu chứng vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề”. 
Trời Đế Thích nói tiếp: “Đại sĩ nên biết, Ngài 
vì hết thảy hữu tình mà trải qua vô số kiếp phải 
chịu biết bao nhiêu cần khổ như Đại sĩ thật khó 
có được. Vì thế mong Ngài thọ nhận của cúng 
dường này”. Bằng sự ân cần với ý nghĩ chân 
thật như thế, Bồ Tát Thường Đề hoan hỷ nhận 
hoa của trời Đế Thích đem dâng cúng Đại Bồ 
Tát Pháp Dũng xong, rồi từ trên không trung 
xuống đảnh lễ dưới chân Đại sư, Ngài cung 
kính chấp tay bạch rằng: “Chúng con từ nay 
đem thân này dâng hiến hầu hạ Đại sư, ngưỡng 
mong Ngài dũ lòng từ nạp thọ. Nhờ căn lành 
này mong được pháp thù thắng như Tôn Giả 
đã chứng, những mong đời sau luôn gần gũi 
tôn giả, thường thân cận hầu hạ cúng dường 
chư Phật cùng các đức Bồ Tát đồng tu phạm 
hạnh”. Pháp hội chưa xong, nhưng đại Bồ Tát 
Pháp Dũng cần nhập định trong bảy năm tịnh 
tu nhất tâm bất loạn đạt được nhiều loại thần 
thông tam ma địa. Học hạnh xả thí như Đại Sư, 
giữa hội chúng Bồ Tát Thường Đề phát bảy 
điều tâm nguyện: 
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- Thứ nhất, không nằm, ngồi mà chỉ đi, 
đứng; có nghĩa là hy sinh thân mạng cầu pháp, 
không cần đoái tới những việc khác. 

- Thứ hai, không cần ngủ nghỉ. Đây mới 
quả là nguyện phi thường. Bình thường mỗi 
ngày ta ngủ ít nhất từ 4 tới 6 tiếng mới giữ gìn 
được sức khỏe. 

- Thứ ba, không nghĩ tới ngày hay đêm. 
Chỉ những hành giả lắng sâu trong chánh định 
mới tìm an lạc trong thiền quán mà Bồ Tát 
Thường Đề muốn dự vào. 

- Thứ tư, không cảm thấy mệt mỏi. Sức 
người thường có giới hạn, làm việc trong ngày 
phải có giờ nghỉ ngơi, và cuối tuần cần nghỉ 
dưỡng sức để tiếp tục công việc lâu dài. 

- Thứ năm, không nghĩ tới việc ăn uống. 
Người ta chỉ có thể nhịn ăn, mà không ai nhịn 
uống tới vài ngày; huống chi nhịn ăn uống 
trong dài hạn. 

- Thứ sáu, không quan tâm tới sự nóng 
lạnh. 

- Thứ bảy, chẳng dính ngoại duyên hay 
những việc bên trong. 

Thời gian an trú trong định, Bồ Tát chỉ 
niệm nghĩ: Chừng nào Đại Sư Pháp Dũng xuất 
định cho ta có dịp hầu hạ cúng dường, học 
pháp? Một hôm Bồ Tát đang tọa thiền, bỗng 
nghe trên không trung có tiếng vọng xuống nói 
rằng: “Sau đây 7 ngày Bồ Tát Pháp Dũng xuất 
định”. Nghe xong Ngài liền xuất định trước, lo 
thiết đặt pháp tòa cho Đại sư thuyết pháp. 
Công việc gần xong, Ngài cần nước rưới quét 
tòa ngồi, nhưng chúng ác ma ganh tỵ đem cất 
dấu hết nước, trong và ngoài thành đều khô 
cạn. Trong hoàn cảnh khó xử như thế, lại một 
lần nữa Đại Bồ Tát phát tâm chích máu thay 
nước để công việc được thành tựu. Thấy sự hy 
sinh quá dũng mãnh của Bồ Tát, trưởng giả nữ 
và những người thân thuộc cũng phát nguyện 
làm theo. Vì thế, ác ma không thể phá được 
hạnh tu bố thí Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát 
Thường Đề; cũng như không dám tung hoành, 
hó hé cản ngăn người tu thiện pháp. Bấy giờ 
trời Đế Thích hết lời ca tụng hạnh tu hy hữu 
của Thường Đề và đồ đệ; bèn dùng sức thần 
thông biến máu ấy thành nước hương chiên 

đàn rưới quét sạch pháp tòa và khắp chung 
quanh. 

Thệ nguyện hay nguyện lực có sức mạnh 
phi thường, như mọi người còn nhớ, lúc thái tử 
Tất Đạt Đa ngồi thiền định dưới cây Bồ Đề tại 
Bồ Đề đạo tràng 49 ngày sau cùng, cũng phát 
lời nguyện đanh thép như sau: 

“Ta ngồi thiền quán dưới cội cây này, nếu 
không thành đạo, dù thịt nát xương tan, ta nhất 
quyết không rời khỏi nơi đây”. Cho tới ngày 
cuối,Thái tử chứng được đạo quả, thành Phật 
hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Noi gương hạnh 
Phật, Bồ Tát Thường Đề không hề đoái tới 
thân mạng, chỉ mong đạt thành chánh quả. 
Ngài phát nguyện rằng: “Ta muốn nhổ sạch 
gốc khổ não thân tâm của vô số chúng sanh 
trong sanh tử luân hồi mà cầu vô thượng chánh 
đẳng Bồ Đề. Nếu việc chưa thành, dù phải hy 
sinh thân mạng, ta quyết đeo đuổi đến cùng 
không hề thoái lui” 

Các vị Bồ Tát thường trưởng dưỡng đạo 
tâm dũng mãnh nên các Ngài luôn toát ra tâm 
từ vô lượng, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả vô 
lượng. Sự xả thí cao đẹp của Ngài Thường Đề, 
lúc đầu ta ngây ngô tưởng là những chuyện 
tầm thường như của chúng ta hằng ngày. Như 
việc ăn uống, ngủ nghỉ, không ngồi, không 
nằm, không nghỉ ngày đêm, không để thân tâm 
mỏi mệt, không màng chuyện nóng lạnh, 
không bị mọi duyên ràng buộc chi phối…Hẳn 
ta nghĩ những việc ấy mình dư sức có gì đâu, 
như chiếc xe lao nhanh an toàn trên xa lộ. Suy 
nghĩ là một việc, tới khi bắt tay thực hiện lại là 
một việc khác, cần phải sẵn sàng bằng tâm từ 
bi quảng đại mới mong thực hiện được. Y như 
lời thệ nguyện trên của Bồ Tát, đối với ta phát 
lên như thế này” Ta muốn nhổ trừ khổ não 
thân tâm của vô số chúng sanh trong sanh tử 
luân hồi mà cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. 
Nếu việc chưa thành, ta quyết chí đeo đuổi tới 
cùng”. Nguyện như thế là trớt quớt rồi, đó 
chưa phải lời thề son sắt, vì nó không có gì 
ràng buộc người phát nguyện phải tuân thủ cả. 
Câu nhấn mạnh quan trọng nhất “Dù phải hy 
sinh thân mạng” hay câu thệ nguyện của Tất 
Đạt Đa “Dù thịt nát xương tan”, đó chính là  
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cốt tủy của vấn đề. Do nghiệp lực còn nặng, do 
duyên nợ ba sinh đạo tâm chưa đủ sâu dày, 
người thường cũng khó mà so sánh xứng với 
các vị Bồ Tát, nhất là chỉ giới hạn trong việc 
bố thí thôi. Việt Nam có câu giáo giới này: 
“Lấy vải thưa che mắt thánh”, nên tâm phàm 
việc gì cũng trớt lớt như nước đổ lá sen chẳng 
bao giờ dính cả. Do vậy tâm nguyện của ta khó 
thành hoặc không đạt được là lẽ đương nhiên, 
không cần đổ thừa, quy kết cho ai cả. Nhân 
đây người viết muốn dẫn lại một đoạn của thời 
pháp thoại ngắn hầu quý vị đọc cho vui:  

Nhân đề cập về nhà lãnh đạo cần có các 
đức tính: Kỷ luật, liêm khiết, công tâm, và 
ngoài ra còn có những đức tính khoan dung 
rộng lượng, từ bi nhân hậu, thương yêu tha 
thứ, nhẫn nhục nhu hòa hay bố thí, trì giới 
kham nhẫn, tinh tấn, thiền định; phát tâm Bồ 
Đề thương yêu hết thảy mọi loài hữu tình và 
vô tình chúng sanh, không phân biệt màu da 
chủng tộc, ngôn ngữ v.v…liệu ta có làm được? 
Thế nhưng, nhà lãnh đạo một hiệp hội, tổ chức 
giáo dục, chính phủ, quốc gia hay quốc tế còn 
nặng gấp trăm ngàn lần hơn vai trò điều hành 
đơn vị gia đình, ngôi chùa, học đường… như 
vừa nêu trên. (Pháp thoại của H.T.Bảo Lạc 
ngày 29-11-14 tại tu viện Đa Bảo, Sydney) 

Bảy điểm Bồ Tát Thường Đề phát nguyện 
đó chỉ mới bước khởi đầu, nuôi dưỡng tâm Bồ 
Đề kiên cố qua những thử thách. Chính việc bố 
thí cũng đâu có dễ thực hành, bởi do cái tâm ta 
chưa dứt khoát nên còn sợ sệt, nghi ngờ. Bố thí 
ngoại tài do công lao mình tạo đã khó, huống 
chi  bố thí nội tài các cơ phận nơi thân thể lại 
càng khó gấp trăm lần hơn. Qua kinh nghiệm 
cho thấy rằng Bồ Tát hy sinh dễ dàng như ánh 

sáng, như hư không, khiến chư thiên nể phục, 
ma quân khiếp vía kinh hồn; sau cùng Ngài 
chứng quả giải thoát. 

Hành trình tìm thầy học đạo của Bồ Tát vô 
cùng gian nan hiểm trở, nhất là trong khi tu 
hạnh  Bồ Tát đã thể hiện rõ, đúng cách ban cho 
hơn của đem cho là thế nào. Người ta cần máu 
cho máu, cần tủy cho tủy, cần tim cho tim…là 
những việc khó còn làm được, huống gì việc 
nào khác lại không làm được. Người ta cần gì 
cho nấy như cần xe cho xe, nhà cửa, vàng bạc, 
ngọc ngà châu báu v.v…đều ban phát thảy. 
Nếu có ai xin vợ cho vợ, xin con cho con 
không một chút ngần ngại, không chần chừ 
suy tính. Thực hành hạnh bố thí như thế mới 
gọi là bố thí Ba La Mật. Bởi vì, giữa 3 điều: 
Vật thí, người thí, kẻ nhận bố thí không ngăn 
cách, không niệm phân biệt, không lui sụt tâm 
Bồ Đề, chính là phương tiện hay đẹp của Bồ 
Tát dũng mãnh vào đời thực hành hạnh xả, để 
tuyên dương giáo pháp Phật Đà như trong quá 
khứ, hiện tại đến tương lai các vị Bồ Tát đều 
như thế. 

Bố thí không tùy thuộc vào người 
Vào vật hay đồng thời nơi đâu… 
 
Bố thí của buông xả ban cho 
Không lẫn tiếc, đắn đo suy tính 
Tài thí gồm hai loại phân minh 
Các cơ phận nội tài xác định 
Tủy não, đầu, mũi, tai, mắt, thận 
Cứu giúp người nguy khẩn cấp kỳ. 
 
Vật ngoại tài kể chi của cải 
Bạc vàng cũng ban rải thi ân 
Về pháp thí là phần cao quí 
Nghiền ngẫm câu chân lý nằm lòng 
Nguyện học tu cải đổi thân tâm 
Diệt phiền não mê lầm hận si 
Phần tiếp sau là vô úy thí  
Ban không sợ an nguy tự tại 
Sống trong đời vô ngại thong dong 
 
Trì giới phải chí quyết một lòng 
Giữ tâm thanh mới mong thoát nạn 
Bi- Trí- Dũng thành toàn mọi hướng 
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Tạo quân bình tư tưởng chánh chân 
Nhẫn nhục là không sân mọi lẽ 
Ai khen chê mặc kệ lặng thinh 
Học như đất bình tĩnh dửng dưng 
Mọi sóng gió lắng ngưng chớp nhoáng. 
Tinh tấn giúp thành toàn mọi việc 
Đạt kết quả ưu việt nhẹ nhàng 
Trợ giúp người rải ban hạnh phúc 
Cũng giúp ta đắc lực xả buông. 
Thiền định trợ giúp luôn an tịnh 
Quán chiếu xem minh định rõ ràng 
Đường chánh đạo thênh thang tiến bước 
Theo dấu chân Bồ Tát Như Lai. 
Trí huệ minh giồi mài trau luyện 
Diệt não phiền cải thiện ngu si 
Gương Bát Nhã chi li soi tỏ 
Bộ mặt thật lầm lỡ xưa nay… 
(Thi tập Trầm Hương của Sông Thu, chùa 

Pháp Bảo ấn hành tại Sydney năm 2008) 
 
Tấm gương hy sinh cầu pháp của Bồ Tát 

Thường Đề vẫn luôn sáng tỏ trải qua không 
gian và thời gian cho cổ kim soi chung. Công 
hạnh bố thí dũng mãnh của Bồ Tát, tưởng 
chừng việc vừa xảy ra trước mắt. Thật hùng 
tráng, trí dũng cao thượng mà lực cảm hóa 
chúng sanh vẫn còn mạnh mẽ qua lịch sử 
truyền bá Phật Giáo suốt 2600 năm, khiến 
người con Phật phải cúi đầu đảnh lễ, học hỏi 
noi gương Bồ Tát. 

 
Nam Mô Thường Đề Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Sydney ngày 6 tháng 5 năm 2015. 
 
Sa Môn Thích Bảo Lạc. 
 
Chú thích: 
(1) Hạnh đầu đà: Hay còn gọi là tu khổ hạnh; tu 

hành để dứt trừ tham đắm ăn mặc, quần áo, ngủ nghỉ, 
chỗ ở v.v…hầu điều phục tâm thanh tịnh. Hành giả tu 
hạnh đầu đà phải tuân thủ 12 điều như sau: 

1- Ở chỗ thanh vắng (lan nhã), yên tĩnh; xa lánh 
nơi đông đảo 

2- Thực hành hạnh khất thực mỗi ngày 
3- Khất thực theo thứ tự từng nhà, không phân biệt 

giàu nghèo. 
4- Ngày chỉ ăn một bữa đúng ngọ. 

5- Ăn đúng lượng trong bình bát, không ăn quá 
nhiều. 

6- Sau giờ ngọ trai không được uống nước trái cây. 
7 Đắp Ca Sa chắp vá bằng những vải vụn. 
8- Chỉ giữ 3 y: Y hạ khi  làm việc, y trung khi giảng 

pháp, y thượng khi lễ bái. 
9- Ở nơi nghĩa địa hay bãi tha ma. 
10- Ban đêm ngủ dưới gốc cây. 
11- Ngồi chỗ đất trống. 
12- Thường ngồi không nằm. 
(2) Nước tám công đức: Kinh A Di Đà miêu tả cảnh 

giới Cực Lạc có ao báu cực đẹp chứa đầy nước tám 
công đức: 

1- Trong lắng sạch sẽ. 
2- Thanh tịnh mát mẽ. 
3- Vị ngọt thơm tho. 
4- Nhẹ nhàng mềm mại. 
5- Nhuần vị mượt mà. 
6- Yên ổn điều hòa. 
7- Trừ được chứng đói khát. 
8- Uống vào trưởng dưỡng các căn, thân tâm thư 

thái. 
(3) Pháp giới: Còn gọi là Pháp Tánh, Thật tướng. 

Các pháp đều có tự thể, giới hạn riêng không giống 
nhau. Nhưng nói chung, vạn pháp cũng chỉ từ một pháp 
giới, đó là sự. Còn về lý là Pháp Tướng. Hoa Nghiêm 
chủ trương lý tính chân như pháp giới hoặc chân như 
pháp tánh. Trong Pháp Giới bao gồm hết thảy các pháp 
hữu vi, vô vi, nên cũng gọi là nhân hay tính mà các 
pháp nương tựa vào; vì các pháp cùng một tính cho nên 
gọi là Pháp Giới. 

 
Tài liệu tham khảo: 
1- Đại Chánh tân tu đại tạng kinh quyển 6, kinh 

Đại Bát Nhã 600 quyển, phẩm Thường Đề Bồ Tát 398, 
từ tr.1059 đến tr.1073, Tam Tạng pháp sư Huyền Trang 
dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. 

2- Từ điển Phật học Hán Việt do phân viện Phật 
học Việt Nam, H.T Kim Cang Tử chủ biên, xuất bản 
năm 1994 tại Hà Nội, Việt Nam. 

3- Thi tập Trầm Hương của Sông Thu do Pháp Bảo, 
Sydney ấn hành năm 2008 tại Australia. 

4- Từ điển Phật Học Huệ Quang do H T Minh Cảnh 
chủ trương, bản phổ biến nội bộ tại Sài gòn, Việt Nam 
1994. 

5- Pháp thoại của H.T Thích Bảo Lạc trình bày 
ngày 29 tháng 11 năm 2014 tại tu viện Đa Bảo, Sydney, 
Australia. 
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Hương Sen Mùa Hạ 
 
 
 

Lang thang mấy độ phong trần 
Hôm nay về giữa trong ngần ánh trăng. 
Thì ra vạn kiếp trôi lăn 
Tỉnh ra chớp mắt bàng hoàng sát na. 
Ta từ làm Phật làm ma 
Gã cùng tử cũng chính là Như lai 
Đông về lạnh buốt cành mai 
Hạt châu vô giá đã cài áo xưa. 
Tùng lâm đẫm ngát hương thừa 
Cỏ cây lịm ngọt suối mùa Tào Khê 
Đò chiều lãng đãng sông mê 
Ba xe phương tiện quy về một tâm.. 
Bên sông con nước thì thầm 
Cho tia nắng nhạt nảy mầm yêu thương 
Thân an tâm lạc tỏ tường 
Lắng nghe, dừng lại khói sương nửa chiều. 
Mở lòng đón nhịp tin yêu. 
Minh châu cài tóc ngàn điều gởi trao 
Hương sen mùa Hạ ngọt ngào 
Để ngàn năm mãi đẹp màu từ bi. 
 

 
Viết tại Trường Hạ Pháp Bảo 

sau thời Thọ Trì Kinh Pháp Hoa sáng 2/7/2015 
TK Thích Minh Hiếu 
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Truyền Thống An Cư 
Của Phật Giáo Bắc Truyền 

 

HT Thích Trường Sanh 
 

 

 
Từ khi Đạo Phật có mặt tại Việt Nam, 

người Tu sĩ theo truyền thống Bắc tông, sự 
sinh hoạt và vấn đề tu học khác hẳn với Phật 
giáo Nam tông. Phật giáo Nam tông ở các 
nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện 
v.v… Các vị Tu sĩ theo trường phái này từ 
sáng sớm bưng bình bát đi khất thực, đến 
khoảng 9 giờ về lại trụ xứ để thọ trai, nếu vị 
nào không đi khất thực trong ngày thì có thí 
chủ đem vật thực vào chùa cúng dường. Các 
Tu viện ở Thái Lan, chư Tăng hàng trăm vị 
đúng giờ đến trai đường thọ trai như nội quy 
Tu viện đã ấn định. Và vấn đề An cư của 
trường phái này chư Tăng đều quy tụ về một 
nơi để tu tập, hành trì bái sám. 

Các vị Tổ Sư Ấn Độ truyền Đạo Phật vào 
Việt Nam đã trên hai ngàn năm, đất nước nầy 
lúc bấy giờ đã có Khổng giáo, Lão giáo và các 
đạo giáo khác nhau…  Những vị Tu sĩ Phật 
giáo theo trường phái Bắc tông phải tự túc về 

nhiều lãnh vực, trong đó kinh tế tự túc là vấn 
đề chính. 

 Phật giáo Nam tông phần đông các thí chủ 
có tín tâm với Tam Bảo phát tâm xây dựng 
chùa tháp,  đúc chuông, tạo tượng và làm 
những Phật sự quan trọng để chư tăng có thời 
gian tu học. Phật giáo Bắc tông từ lúc ban đầu 
cho đến suốt chiều dài lịch sử Phật giáo Việt 
Nam, từ trong nước và  hành đạo ở các nước 
hải ngoại, chư Tăng phải mất nhiều thời gian 
mới có những ngôi Tu viện, Tự viện, Thiền 
viện, Tịnh xá, Tịnh thất … 

 Chương trình An Cư Kiết Hạ theo truyền 
thống Phật giáo Bắc tông tại Việt Nam mỗi 
năm 3 tháng. Trước Đại lễ Phật đản, ngày 14 
tháng 4 âm lịch, chư Tăng làm lễ “Bố Tát” thọ 
An cư, và sau lễ Phật Đản, ngày 16 tháng 4 âm 
lịch, tùy theo mỗi chùa, nếu số lượng chư Tăng 
đông thì nơi đó kiết giới trường an cư, nếu số 
lượng ít thì phải nhập chúng an cư vào nơi đầy 
đủ chư Tăng. Và sau 3 tháng, đến ngày 14 
tháng 7 âm lịch, toàn thể chư Tăng ở các nơi 
trở về một địa điểm mà Đại Tăng đã ấn định để 
làm lễ “Tự Tứ” trước ngày Đại lễ Vu lan rằm 
tháng bảy. Đây là truyền thống an cư đã được 
hành trì. 

 An Cư, là ở một nơi yên tịnh như ở dưới 
gốc cây, hang động, chùa tháp, phòng ốc. Nơi 
chốn ấy, Hành giả tự mình thanh tịnh thân 
miệng ý, để: Tụng kinh- Hành thiền - Bái sám 
và Tư duy về các pháp có liên quan đến đời 
sống tu tập của tự chính mình, gác lại những 
Phật sự và thực hành theo chương trình đã quy 
định. 

 Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Hải Ngoại 
tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan hằng năm đều có 
tổ chức khóa An cư. Năm nay, Ất Mùi-  
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2015, chùa Pháp Bảo tại Sydney đứng ra đảm 

nhiệm tổ chức khóa An Cư truyền thống, bắt 
đầu từ ngày 01 đến ngày 11 tháng 7 năm 2015, 
thời gian chỉ có 10 ngày. Tất cả các chùa trong 
Giáo Hội, chư Tăng Ni sắp xếp mọi sinh hoạt 
ở chùa mình để có thời gian về nhập chúng an 
cư theo Thông tư mà Hòa thượng Tăng sự đã 
đưa ra, nhưng có những cái khó ở xã hội 
phương Tây mỗi lần tổ chức an cư: 

   - Thứ nhất:  Cơ sở, phòng xá để có nơi 
chư Tôn Đức Tăng Ni và các giới Phật tử lưu 
trú. 

 - Thứ hai: Chư Tôn Đức Tăng Ni đảm 
nhận các chức vụ trong thời gian an cư. 

 - Thứ ba: Trong thời gian an cư quý Thầy 
Cô không có người trông chùa, nhiều vị đi dự 
chỉ có 5 ngày hoặc 2-3 ngày. Chúng ta thường 
 nghe câu: “An Cư Lạc Nghiệp”, có nghĩa là: 
Nơi chốn ăn ở nhẹ nhàng thoải mái; đối với  
người Tu sĩ - Cư sĩ Phật tử, về đời sống tâm 
linh cần có nơi yên tĩnh để chuyển hóa những 
phiền não phát xuất từ nội tâm và mong được 
an tịnh trong những tháng ngày an cư . 

 Trong Phật giáo có câu: “Tăng ly chúng 
Tăng tàn, Hổ ly sơn Hổ bại”, có nghĩa là: 
Người tu hành phải sống với nhau để học hỏi 
xây dựng cho nhau những điều tốt đẹp, nếu 
như tách rời chúng Tăng, sống không có Tăng 
đoàn, kỷ cương giới luật… thì những vị ấy 
không khác gì con cọp, con beo, khi chúng nó 
rời khỏi núi rừng thì sẽ tan nát thịt xương. 

 Dù được ba tháng hay năm mười ngày 
cũng nói lên được giá trị truyền thống Phật 
giáo Việt Nam mà người tu sĩ Phật giáo Bắc 
truyền phải phụng hành để cho giới đức của 
mình được thanh tịnh trang nghiêm./. 

 

Kệ chứng đạo của 
Trưỡng Lão Xá Lợi Phất 

Ai tùy theo năng lực, 
Có giới, tịnh, chánh niệm 
Không phóng dật hành trì, 

Sở hành đúng tư duy, 
Thích hướng nội, khéo định, 

Ðơn độc, biết tri túc, 
Với sở hành như vậy, 

Vị ấy gọi Tỷ-kheo. 

Ăn đồ ướt hay khô, 
Không ăn quá thỏa mãn, 
Bụng trống, ăn tiết độ, 

Tỷ-kheo trú chánh niệm. 

Nhận lấy đồ hợp pháp, 
Y áo đáp nhu cầu, 

Thật đủ trú thoải mái, 
Với Tỷ-kheo tinh cần. 

Ai xem lạc là khổ, 
Ai xem khổ như tên, 

Ðứng chặng giữa cả hai, 
Do đâu, đời nắm được? 

Nghe nhiều, có hiền trí, 
Khéo định tĩnh trong giới, 
Chuyên chú an chỉ tâm, 
Hãy đứng lên trên đầu. 

Ai từ bỏ hý luận, 
Thích đạo phi hý luận, 
Ði đến được Niết-bàn, 

Vô thượng, thoát khổ ách. 

Ta hầu hạ Bổn Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 

Gánh nặng đã đặt xuống, 
Gốc sanh hữu nhổ sạch. 

Tinh cần, chớ phóng dật, 
Ðây lời giáo huấn ta! 
Ta sẽ nhập Niết-bàn, 
Ta thoát mọi sanh y. 

Trích Trưỡng Lão Tăng Kệ 
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Mở trói 
 
Càng vùng vẫy lại càng buộc trói 
Siết vòng vây lòi tói Kim cô 
Thập thò cũng muốn vô dọ xét 
Thêm một vòng buộc chặt khó xô 
Đời là thế xô bồ phức tạp 
Nhữ bao người nghĩ tạp, ăn nhơ 
Nâng lắm kẻ mặt trơ phốc phát 
Kháo cùng nhau kiếm chát tỉnh bơ 
Ai khôn, ai dại, những ai nhờ 
Dại dại, khôn khôn đừng nghĩ tới 
Khôn mưu sĩ, khôn nhà dại chợ 
Dại hiền từ, dại chúng ước mơ 
Kiếp con tằm bủa kén giăng tơ 
Ráng sức dệt phạc phờ mệt nghỉ 
Ra công đan tinh mỹ tổ mơ 
Thu thúc mình nằm trơ hóa kiếp 
Muốn mở chừ mở sao cho kịp 
Dưới mồ phần chóng kíp bơ vơ 
Thôi rồi mãnh hồn thơ chớm mộng 
Mong chi vụt thoát cộng đường tơ ! 
 
Ngày 18 tháng 05 năm 2015 
Sông Thu 
 
 
 

 

 

 

Mắc lầm 
 
Hài nhi vừa mới chào đời 
Oa oa tiếng khóc thay lời phân bua 
Mai này bé lận hơn thua 
Ai người cho góp một vài tiếng than 
Than thầm ? Than thỉ ? Kêu van 
Than thân trách phận ? Dối gian ? Lọc lừa 
Được khen cứ tưởng người ưa 
Bị chê đâu phải ai ai tán đồng 
Ngoài đời trong đạo cái vòng 
Đeo mang mắc dính nào mong gở lìa 
Thoát vòng nọ, dính vòng kia 
Kim cô bám chặt mặt thìa lọ lem 
Chừng trông hồ dễ đẹp xinh 
Như hoa nở nhụy lụy hình bướm ong 
Dính vào có nước đi đoong 
Rồi đời hóa kiếp chốc mòng bỏ thây 
Thôi thôi dừng lại nơi đây 
Đừng xông xáo nữa họa vay khó lường 
Luôn luôn mơ trong hảo tưởng 
Tự cho rằng người tưởng thưởng khen mình 
Chao ôi ! mỹ ngữ gợi hình 
Lồng trong câu móc thẩy mình lên cao 
Thế là dốc cạn công lao 
Mười phương, tám hướng phả vào hư không… 
 

Đa Bảo 18 tháng 05 năm 2015 
Sông Thu  
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Cúng dường Tối Thắng Tôn 
Thích Như Điển

 
Khi Thầy Tuệ Sỹ còn nằm trong nhà tù của 

Cộng sản sau năm 1975, có viết nhiều bài thơ 
rất hay, trong đó có bài ngũ ngôn tứ tuyệt bằng 
Hán văn như sau: 

Phụng thử ngục tù phạn 
Cúng dường Tối Thắng Tôn 
Thế gian trường huyết hận 
Bỉnh bát lệ vô ngôn. 

Tạm dịch 
Dâng bát cơm tù nầy 
Cúng dường lên Đức Phật 
Thế gian đầy oán hận 
Bưng bát khóc, không lời . 
Tôi tạm dịch như vậy, có lẽ không đúng ý 

Ngài Tuệ Sỹ mấy, vì Ngài là một học giả về 
ngôn ngữ, một Thiền sư, một thi sĩ v.v… nên ít 
người qua khỏi được tri kiến của Ngài. Ở đây 
tôi chỉ muốn đóng góp phần mình một bài viết 
ngắn cho Kỷ Yếu của Khóa An Cư Kiết Đông 
tại chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu năm 
2015 nầy, nên mượn mấy câu thơ của Thầy để 
dẫn nhập vậy. 

Khi ở trong tù, dầu là tù ở thời nào và ở 
đâu, hay dưới chế độ nào đi chăng nữa thì sự 
tự do đã bị mất hẳn rồi. Chúng ta biết chắc 
chắn một điều là trong tù sẽ không có bất cứ 
một thứ cao lương mỹ vị nào cả, ngoại trừ cơm 
và nước mắt. Khi con người mất tự do rồi thì 
mới thấy sự tự do là quý và khi người ta già đi 
rồi thì nhìn lại tuổi thơ là thời gian đẹp nhất. 
Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã gặp 
không biết bao nhiêu là não phiền, khi ở trong 
những nơi lao lý như vậy chắc chắn con người 
còn tranh nhau cho sự sống nhiều hơn nữa, nên 
mới có tranh đấu, cấu xé lẫn nhau…Thế nào 
thì cuộc đời cũng đã vậy rồi, nên Thầy Tuệ Sỹ 
an nhiên ngồi lặng lẽ hai tay cầm bát cơm tù 
dâng lên để cúng dường Đức Phật trước khi 
dùng đến. Hình ảnh nầy với tôi thật là có giá 
trị tuyệt vời. 

Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, mỗi 
ngày vào lúc sáng sớm tinh sương Ngài cùng  

 

 
 
Tăng Chúng chia nhau ra thành từng đoàn 
người đi vào thành để khất thực, khi đầy bình 
bát rồi thì về lại Tịnh Xá trước giờ ngọ để thọ 
trai. Nghi thức nầy cứ lặp đi lặp lại hằng ngày 
và trong kinh Nam Truyền như Trường Bộ, 
Trung Bộ, Tạp A Hàm v.v…đều có kể lại rất tỉ 
mỉ từng cử chỉ, từng cách độ người của Đức 
Phật thuở ấy. Khi nào nhà vua hay các thí chủ 
cúng dường Ngài và Chúng Tăng thì Ngài thân 
hành đến những nơi như vậy để thọ thực, xong 
xuôi đâu đó thì Ngài nói một bài pháp ngắn và 
các vị thí chủ được bắt ghế ngồi bên cạnh Đức 
Phật để lắng nghe về những câu chuyện đạo 
đầy ý vị ấy. Đoạn Ngài trở về lại Tinh Xá. Còn 
bây giờ chư Tăng Ni bên Bắc Tông không thực 
hiện việc đi khất thực bên ngoài như chư Tăng 
bên Nam Tông nữa; nhưng trong những mùa 
An Cư Kiết Hạ, Kiết Đông hay Thọ Bát Quan 
Trai v.v… vẫn cử hành nghi thức cúng dường 
nầy vào mỗi buổi trưa. Đầu tiên tất cả mọi 
người đều dâng bát cơm cao lên trán cúng 
dường chư Phật và các vị Bồ Tát. Đây cũng là 
hình ảnh mà Thầy Tuệ Sỹ đã thể hiện. Kế đó là 
nghi cúng xuất sanh, Thị Giả tống thực cho 
chim thú v.v… Việc kế tiếp là lưu phạn, phần 
cơm nầy có ý để lại cho những người già, bịnh 
không đi khất thực được. Và cuối cùng, sau 
khi niệm tam đề ngũ quán, chư Tăng Ni và quý 
Phật Tử mới dùng cơm trong tỉnh thức. 

Như vậy dầu có đi khất thực bên ngoài hay 
thực hiện nghi lễ nầy tại chùa hay các tự viện  
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đều mang một ý nghĩa trang trọng giống nhau. 
Đó là: Bên trên cúng dường, với những loài 
bên dưới, chúng ta dùng lòng từ bi để bố thí 
cho chúng, người ngang ta không có điều kiện, 
ta cũng giúp đỡ họ. Cuối cùng mới đến phần 
mình. Đây là một nghi thức và một truyền 
thống hay. Dầu cho là Nam hay Bắc Tông, 
chúng ta cố gắng hành trì, thì hình ảnh của 
Đức Phật và Tăng Đoàn lúc nào cũng hiện hữu 
nơi cõi đời nầy vậy. 

Năm nay kể từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7 
năm 2015, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân 
Tây Lan có tổ chức Khóa An Cư Kiết Đông tại 
chùa Pháp Bảo, có hơn 50 Tăng Ni kiết giới an 
cư và có hơn 100 Phật Tử các nơi về tùng Hạ 
tu học thật là tinh tấn. Nhìn những hình ảnh 
cúng quá đường, kinh hành nhiễu Phật hay lúc 
tụng kinh hoặc khi nghe giảng pháp, những 
người ở xa rất ngưỡng mộ, vì lẽ tất cả chúng ta 
đều sống trong một xã hội phải chạy đua theo 
với thời gian, nhưng quý Ngài và quý vị Phật 
Tử đã thể hiện được sự cộng trú để cùng tu học 
trong 10 ngày như vậy quả là điều đáng tán 
thán biết bao! 

 
 

 
Mộng Vô Thường 

 
Sắc không tụ tán vô thường 

Ta về dệt mộng vô thường tháng năm 
Còn em rũ cánh phong trần 

Chẳng ham danh lợi, chẳng màng thế nhân 
Ngoài kia lạc thú phù vân 

Rêu phong che phủ dấu chân ta về 
Em thương một cõi đi về 

Buồn xưa hương lạnh bên lề tử sanh 
 

Trường Tiền 
 
 

 
 
_____________________________________________ 
 

Kinh Pháp Cú 
Phẩm A La Hán 

 
"Đích đã đến, không sầu,  

Giải thoát ngoài tất cả,  
Đoạn trừ mọi buộc ràng,  
Vị ấy không nhiệt não." 

 
"Người tâm ý an tịnh,  

Lời an, nghiệp cũng an,  
Chánh trí, chơn giải thoát,  

Tịnh lạc là vị ấy." 
 

"Làng mạc hay rừng núi  
Thung lũng hay đồi cao,  

La Hán trú chỗ nào,  
Đất ấy thật khả ái ". 

 
"Tự sách tấn, chánh niệm,  

Không thích cư xá nào,  
Như ngỗng trời rời ao,  

Bỏ sau mọi trú ẩn." 
 

"Ai lậu hoặc đoạn sạch,  
Ăn uống không tham đắm,  

Tự tại trong hành xứ,  
"Không, vô tướng giải thoát.  

Như chim giữa hư không,  
Dấu chân thật khó tìm. " … 
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Ủy lạo nạn nhân động đất Nepal 
Một chuyến đi đầy ý nghĩa thương yêu 

 
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội 

  

Như truyền thông đại chúng đã loan tải vào 
ngày 24 tháng 4/ 2015 một trận động đất xảy 
ra tại đất nước Nepal đã làm thiệt mạng  gần 
9.000 nạn nhân, và làm sập hư trên 100.000 
ngôi nhà, trong hiện tại có trên 200.000 người 
không nhà cửa, và hàng ngàn trẻ em mồ côi 
cha mẹ. Nhìn thấy cảnh đời bể dâu tang 
thương đổ nát của người dân Nepal, Hòa 
Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ đã ra thông 
tư, cũng như tâm thư kêu gọi lòng từ tâm của 
người con Phật. Sau gần 2 tháng kêu gọi, với 
tấm lòng tùy tâm của đồng hương Phật tử xa 
gần trong và ngoài nước Úc, cũng như 37 tự 
viện thành viên của Giáo Hội đã đem đến kết 
quả với số tiền cứu trợ là $ 304.900. Úc Kim. 
Phái Đoàn Cứu Trợ Nepal thuộc Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đã lên đường vào 
tối ngày 8.6.2015 tại sân bay Melbourne. 

Trước đó, chiều Chủ Nhật, ngày 7.6.2015 
một buổi họp báo được diễn ra tại Giảng 
Đường Hoa Sen, Tu Viện Quảng Đức, có Ðạo 
hữu Long Quân, Chủ bút Tuần Báo Nhân 
Quyền; Ông bà Nguyễn Hồng Anh, Chủ bút 
Tivi Tuần San; ông Nguyễn Ðông Trị, Chủ 
biên Astco Tuần San, chị Ngọc Hân (VOA 
phỏng vấn qua phone) và Chư Tôn Đức: HT 
Quảng Ba, TT Nhật Tân, TT Tổng Vụ Trưởng 
TVTT Thích Tâm Phương, TT Nguyên Tạng 
và một số Phật tử. TT Thích Tâm Phương đã 
báo cáo tổng số tiền hiện có là $297.651 Úc 
Kim được mang đến Nepal ủy lạo. Tuy nhiên, 
đến chiều thứ Hai đoàn cứu trợ họp trước giờ 
lên đường thì tổng số tiền được tăng thêm là 
$304.900 Úc Kim. 

Đoàn Cứu Trợ gồm có Hòa Thượng Thích 
Quảng Ba (Trưởng đoàn); TT Thích Tâm 
Phương (Phó Đoàn); TT Thích Nhật Tân (Thư 
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ký); TT Thích Nguyên Trực (Ủy Viên Giám 
Sát); TT Thích Giác Tín (quay phim, nhiếp 
ảnh); Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc (Thủ quỹ giữ 
tiền cứu trợ); Phó thủ quỹ là Ni Sư Chân Kim 
và Ni Sư Huệ Khiết;  Sư Cô Thích Nữ Nguyên 
Khai làm thủ quỹ riêng cho đoàn: Chi tiêu xe 
cộ vận chuyển, lo lắng thức ăn cho đoàn...( xin 
nói rõ mọi chi phí trong phái đoàn đều được 
mỗi thành viên đóng góp, không sử dụng tiền 
cứu trợ). 

Với số tiền cứu trợ $304.900 Úc kim, Đoàn 
chia cho TT Tâm Phương mang $104.900 Úc 
Kim, HT Quảng Ba mang $100.000 Úc Kim 
và TT Nhật Tân mang $100.000 Úc kim. Phái 
đoàn rời Tu Viện Quảng Đức lúc 9 giờ đêm 
ngày 8.6.15, ra phi trường check in hãng máy 
bay Thai Airway, vào cổng Hải Quan, 3 vị 
mang số tiền lớn $304.900 Úc Kim có khai 
báo, được nhân viên Hải Quan hướng dẫn điền 
form khai báo chi tiết nên mọi chuyện đều dễ 
dàng, không có gì trắc trở. Sau hơn 8 giờ, 
chuyến bay hạ cánh an toàn tại Bangkok vào 
6g sáng hôm sau. Ðoàn phải ngồi tại phi 
trường Bangkok gần 5 giờ chờ đợi để transfer 
từ Bangkok đến Thủ Đô Kathmandu, Nepal, 
nơi xảy ra trận động đất kinh hoàng, giết chết 
gần 9000 người. 

Sau gần 3 giờ bay từ Bangkok, đoàn đã 
đến nơi, Kathmandu đây rồi, phi trường chật 
hẹp, nóng nực oi bức, điện đóm không đủ 
sáng, nhìn thấy thương cho một đất nước 
nghèo nàn chưa phát triển mà lại thêm bị thiên 
tai lần này, không biết bao giờ mới tái thiết lại 
như xưa. Thật vậy, Nepal còn nghèo lắm quý 
vị ơi… nếu được chúng ta cần giúp đỡ hằng 
năm cho vùng núi xa xôi nghèo khó. Thương 
tâm lắm! Đất nước Nepal hiện có 27 triệu dân, 
nhưng có khoảng từ 15-17 triệu dân sống trên 
núi cao, chưa có đường giao thông đến, nếu có 
thì đường đi cheo leo ngoằn nghèo khó khăn 
lắm. Có ngày đoàn cứu trợ đi đến 6 tiếng đồng 
hồ, đoạn đường núi cheo leo cao hơn 1500m, 
vì đường vòng vo, gập ghềnh, lắc lư nên chiếc 
xe Ford của đoàn chỉ chạy được 5km cho mỗi 
giờ. Đoàn cứu trợ cũng có những chuyến phải 
dùng máy bay trực thăng để đến nơi cứu trợ. 

Có một ngày HT Quảng Ba và Ni Sư Huệ 
Khiết cùng vài vị Sư Nepal dùng máy bay trực 
thăng đi tặng quà cho 500 nạn nhân ở trên núi 
cao bị nhà sập hết, nhưng khi lên đến đỉnh núi 
cao vì sương quá mù nên máy bay phải vòng 
tới vòng lui nhiều lần để tìm cách đáp nhưng 
vẫn không được, cuối cùng máy bay phải quay 
về vì sương mù và trời tối quá nguy hiểm. Ðó 
là ngày chót của đoàn, đành phải giao tiền lại 
cho các vị Sư người Nepal, Sư cho biết phải đi 
xe và đường bộ mất cả 8 ngày đường mới phát 
xong 500 phần quà cho những nạn nhân. 

Chúng tôi chia sẻ như vậy để quý vị thấy 
dân tộc Nepal còn nghèo khổ lắm, nhưng họ 
rất dễ thương, thật thà chất phát, quà phát rồi, 
phát lộn lần thứ 2 họ trả lại, không nhận thêm. 
Người dân Nepal còn nghèo khó, nhưng đời 
sống tâm linh đạo đức có chuẩn mực không 
gian tham và sống lường gạt trên sự đau khổ 
của người khác. 

Trở lại ngay ngày đầu tiên, đoàn chúng tôi 
làm thủ tục ra khỏi phi trường Kathmandu thì 
có 2 vị Sư người Nepal đã chờ sẵn đón chúng 
tôi đưa thẳng về Hotel để nghỉ. Chúng tôi tự 
nấu mì gói được mang theo từ Úc để ăn lót 
dạ… và hầu hết gần 7 ngày ở Nepal mì gói là 
thức ăn chính của đoàn cứu trợ. 

Sau 2 tiếng đồng hồ mọi chuyện của đoàn 
tạm ổn định… Ngay buổi chiều hôm đó có một 
buổi lễ cầu nguyện tại Chùa theo Phật Giáo 
Nguyên Thủy, cũng tại đây đoàn có họp báo và 
HT Quảng Ba đã thông báo cho chính khách 
và truyền thông báo chí Nepal biết số tiền cứu 
trợ là $304.900 và Giáo Hội Phật Giáo Úc 
Châu sẽ tặng cho 4567 nạn nhân mà danh sách 
đã được các vị Sư và Chính quyền Nepal cung 
cấp. Sau 2 tiếng cầu nguyện và họp báo cũng 
như nhận danh sách và từng địa điểm cứu trợ 
của 5 ngày sắp tới, đoàn trở về khách sạn lo 
thủ tục đổi tiền. 

May mắn thay, HT Quảng Ba đã nhờ vị Sư 
có tiếng tăm và uy tín tại Nepal, Ngài kêu đệ 
tử của Ngài là nhân viên ngân hàng đem tiền 
thẳng đến khách sạn để đổi.  Số tiền tôi mang 
$104.900. Úc Kim, được đoàn quyết định đổi 
trước $100.000 và số tiền đổi được là bảy triệu  
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sáu trăm ba chục ngàn đồng Rubi ($7,630,000 
Rubi) và suốt đêm ngày 9.6.15 cả đoàn phải 
đếm tiền bỏ vào bao thư, để sáng ngày mai lên 
đường đi cứu trợ liền vì các nạn nhân đã được 
lấy tên và danh sách sẵn rồi. Liên tục từ đi từ 
sáng sớm đến nửa đêm mới về, ai nấy mệt lả 
nhưng lòng vẫn vui vì nhìn thấy nạn nhân quá 
khổ đã nhận được tiền tận tay của đoàn trao 
cho mỗi gia đình là 5-6 ngàn Rubi Nepal tương 
đương $70. Úc Kim. Cũng nên chia sẻ đến quý 
vị, lương hằng tháng của nhân viên làm khách 
sạn, nhân viên làm văn phòng, hay tài xế là từ 
7-9 ngàn Rubi Nepal; gạo $47 Rubi 1kg, xăng 
$51 Rubi 1lít, cho nên mình tặng mỗi nạn nhân 
từ 5-6 ngàn Rubi là số tiền tương đương gần 1 
tháng lương lao động tương đối lớn, mà cả đời 
người dân miền núi khó có được. Chúng tôi 
xin ghi vài chi tiết như vậy để quý vị hiểu qua 
đời sống của dân Nepal. 

Sau 2 ngày cứu trợ, phái đoàn tiếp tục đổi 
thêm $100,000 lấy từ HT Quảng Ba $50,000 
và TT Nhật Tân $50,000. Xin ghi nhận công 
đức TT Nhật Tân, TT Nguyên Trực, TT Giác 
Tín, Ni Sư Tâm Lạc, Ni Sư Chân Kim, Ni Sư 
Huệ Khiết, cả 6 vị này đều thức thâu đêm để  

 
đếm tiền bỏ vào bao thư cho kịp để sáng sớm 
đoàn lên đường… Xin chia sẻ đến quý vị, 
đường đi cứu trợ có nhiều nguy hiểm, trắc trở, 
khó khăn cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, gian 
nan lắm nhưng cả đoàn ai cũng nhẫn nại vượt 
qua... Xin quý vị xem qua khoảng 1000 tấm 
hình ghi lại những ngày ủy lạo tại Nepal, bài 
viết ngắn này không thể tường thuật đầy đủ chi 
tiết được. Kính mời xem hình ảnh tại link: 
http://quangduc.com/p222a55598/thong-tu-
keu-goi-cuu-tro-nepal 

Ba ngày cứu trợ đã qua, $100.000 còn lại 
do HT Quảng Ba và TT Nhật Tân giữ, cùng 
$4900 Úc Kim của tôi còn lại giao hết cho HT 
Quảng Ba cũng được đổi ra tiền Rubi. Đoàn 
cũng thức thâu đêm đếm tiền bỏ vào bao thư 
để kịp phát cho những nạn nhân. Chuyến cứu 
trợ được tạm kết thúc và một buổi họp của 
đoàn lúc 8 giờ tối ngày 14.6. 2015 tại khách 
sạn Kathmandu, Hòa Thượng Quảng Ba và 
Thủ quỹ báo báo một cách chi tiết rõ ràng có 
giấy tờ trao quà từng điểm cho 4567 nạn nhân 
... Và sáng ngày mai 15.6. 2015 đoàn còn cứu 
trợ cho 100 gia đình nữa, mà số tiền đã bị thiếu 
và cần thêm khoảng hơn $ 3000 Úc kim nữa  

http://quangduc.com/p222a55598/thong-tu-keu-goi-cuu-tro-nepal
http://quangduc.com/p222a55598/thong-tu-keu-goi-cuu-tro-nepal
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mới đủ vì chúng ta đã hứa rồi. Lúc bấy giờ với 
tiền cá nhân, HT Quảng Ba góp thêm $1300 
Úc kim, Ni Sư Chân Kim $1000 Úc kim và 
chúng tôi Thích Tâm Phương $1000 Úc kim, 
TT Nhật Tân cũng xin góp $1000 Úc kim 
nhưng đoàn nói đã tạm đủ rồi, nếu TT có phát 
tâm xin Ngài giữ lại để cho người nghèo khi 
Ngài vào thăm Bồ Đề Đạo Tràng vào vài ngày 
tới. 

Thay mặt Tổng Vụ Từ Thiện, chúng tôi 
thành tâm tán thán công đức đóng góp của Chư 
Tôn Ðức Tăng Ni và quý Ðồng Hương Phật tử 
trong và ngoài Giáo Hội cho chuyến đi ủy lạo, 
nhiều kỷ niệm, đầy ắp thương yêu, đến tận nơi, 
trao tận tay người bị nạn Nepal, với số tiền 
$304.900 Úc kim đã gởi về văn phòng Tổng 
Vụ Từ Thiện Xã Hội tại Tu Viện Quảng Đức. 
Một Đoàn Cứu Trợ lên đường gồm có 9 vị Tôn 
Đức thuộc GHPGVNTNHN UĐL-TTLvà 8 vị 
Sư người Nepal cũng như Chính Quyền Nepal, 
giúp đỡ đoàn cứu trợ lấy danh sách những nạn 
nhân bị nạn một cách chính xác và giúp đoàn 
làm việc hữu hiệu trao quà tận tay đến 4567 
gia đình nạn nhân. Và hầu hết trong đoàn 9 vị, 
ai cũng đã lấy tiền cá nhân của mình cho thêm 
những phần quà phát sinh hay những trẻ em,  

 
nhất là Quý Ni Sư Chân Kim, Huệ Khiết, Tâm 
Lạc và Sư Cô Nguyên Khai luôn làm việc đầy 
nhân ái này. 

Chắc chắn quý vị sẽ được đọc bài tường 
thuật chi tiết, sống động  của TT Thích Nhật 
Tân, thư ký của đoàn cứu trợ hay bài của HT 
Trưởng Phái Ðoàn Thích Quảng Ba, hay của 
quý Thượng Tọa, quý Ni Sư trong đoàn... Kính 
chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn 
đồng hương Phật Tử vô lượng an lành trong 
ánh hào quang của Đức Phật. Chúng tôi có hứa 
là tháng 10 năm 2015 sẽ trở lại Kathmandu để 
làm thêm từ thiện nhưng không biết phương 
tiện tài chánh có cho phép không, tùy thuộc 
vào nhân duyên và phước báo của người dân 
Nepal. 
 
Nam Mô A Di Ðà Phật 
Nay tường trình, 
 
TT Thích Tâm Phương 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội 
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Ngồi thuyền Bát Nhã 
TT Thích Nguyên Tạng

 
 

 
 

Trong bài phục nguyện cuối thời Kinh 
khuya có câu: “Xe Tam Thừa lộng lẫy, Thuyền 
Bát Nhã thênh thang, Sáu Ðường dốc ngược 
đèo ngang, Ba Cõi sông mê lặn hụp…”; trong 
Ðại Bi Sám Pháp có câu: “Nam Mô Ðại Bi 
Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con mau lên 
Thuyền Bát Nhã” và bài thơ chúng ta hay 
nghe trong các bài đạo từ của quý Hòa 
Thượng: 

Tay ta nâng bát cơm mùi Hương Tích 
Cạn với nhau một tách nước Tào Khê 
Dẫn quần sanh Bảo Thành sớm quay về 
Thuyền Bát Nhã dong buồm lên bến Giác... 
Thật vậy, trong sinh hoạt thường nhật ở 

Chùa ai ai cũng từng nghe qua câu “Ăn cơm 
Hương Tích, uống trà Tào Khê, ngồi thuyền 
Bát Nhã, ngắm trăng Lăng Già “, do đó mà 
nhiều người thắc mắc “Thuyền Bát Nhã” là 
loại thuyền như thế nào? Bài viết này sẽ giải 
đáp đôi điều về nghi vấn ấy. 

Nói theo Thập Nhị Bộ Kinh, Thuyền Bát 
Nhã là pháp dụ, tức lấy thí dụ trong thực tế đời 
thường để hiển bày pháp bí yếu của Phật. 
Thuyền là chỉ cho các loại thuyền, bè, ghe đi 
lại trên sông, trên biển. Còn Bát Nhã là trí tuệ, 
một loại trí tuệ thấu triệt cùng tận chân tướng 
của vạn pháp trên thế gian là không thật có, là 
huyền ảo không có thực thể, mà nói theo Ðại 
Trí Ðộ Luận thì mọi thứ trên thế gian này như  

 
 

bóng trong gương, như trăng dưới nước, như 
mộng, như sóng nắng… để từ đó hành giả đi 
đến sự giác ngộ giải thoát vì giác ngộ được 
chân lý “Nhất thiết pháp vô ngã”. Do vậy, 
Thuyền Bát Nhã chính là con thuyền trí tuệ có 
thể chuyên chở chúng sanh vượt qua biển khổ 
sanh tử để đến bến bờ Niết bàn giải thoát an 
vui. 

Là đệ tử Phật, ai ai cũng cảm thấy gần gũi 
với bài Bát Nhã Tâm Kinh mà ta thường trì 
tụng hằng ngày, không có thời kinh nào mà ta 
không tụng bài kinh này, mở đầu thời kinh là 
Chú Ðại Bi, biểu trưng cho lòng từ bi, cuối 
thời kinh là Bát Nhã Tâm Kinh, biểu trưng cho  

trí tuệ. Từ bi và trí tuệ giống như đôi cánh 
không thể thiếu để giúp hành giả bay vào cõi 
giới an lạc và giải thoát. Cuối bài kinh này có 
câu thần chú “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la 
tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”, tạm dịch là “Đi 
qua, đi qua, qua bờ kia, qua đến bờ kia, vui 
thay”. Chính do cụm từ “ba la tăng yết đế” 
(qua đến bờ kia) và từ “Ba La Mật Ða” là 
“Ðáo Bỉ Ngạn”, có nghĩa là “qua đến bờ kia”.  
Bờ kia là cõi giới Niết Bàn, an lạc và giải 
thoát. Vì sông mê, biển ái làm ngăn cách giữa 
đôi bờ đau khổ và an vui, muốn qua bờ kia, 
hành giả phải bước lên thuyền Bát Nhã ngang 
qua pháp tu Bát Nhã Ba La Mật Ða với ba giai 
đoạn: Văn Tự Bát Nhã; Quán Chiếu Bát Nhã 
và Thật Tướng Bát Nhã. Chính vì tinh thần 
này mà chư Tổ Ðức đã nghĩ đến pháp dụ 
Thuyền Bát Nhã để giúp cho hành giả dễ dàng 
suy gẫm và áp dụng pháp tu Bát Nhã này vào 
trong đời sống hằng ngày của mình để có an 
lạc và hạnh phúc. 

Bát Nhã Tâm Kinh viết cho đủ là Ma Ha 
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh; Ma Ha là 
lớn; Bát Nhã là trí tuệ; Ba La Mật Ða là rốt 
ráo, cùng tận, cứu cánh, đến bờ kia; Tâm Kinh 
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là kinh trọng tâm, kinh cốt lõi. Như vậy tựa đề 
bản kinh này là: Kinh cốt lõi về trí tuệ lớn có 
thể đưa hành giả qua bờ giác. 

Bản Kinh ngắn này gồm có 260 chữ, cô 
đọng lại từ 4.500.000 chữ, 25.000 câu của Bộ 
Ðại Bát Nhã 600 quyển. Ðây là bản kinh Ðại 
Bát Nhã khổng lồ trong kho tàng Kinh Ðiển 
của Phật Giáo. Ðức Phật đã thuyết bản kinh 
này nhiều lần gom lại khoảng 22 năm ở tại 4 
địa điểm khác nhau như:1/Linh Thứu Sơn ở 
Thành Vương Xá; 2. Tịnh Xá Kỳ Hoàn ở 
Thành Xá Vệ; 3.Cung Trời Tha Hóa Tự Tại; 
4.Tịnh Xá Trúc Lâm ở nước Ma Kiệt Ðà.  

Bản Bát Nhã Tâm Kinh mà ta thường thọ 
trì hằng ngày tại Việt Nam là do Pháp Sư 
Huyền Trang dịch từ Phạn sang Hán. Như đã 
nói, bản Kinh ngắn là cốt tủy của Bộ Ðại Bát 
Nhã 600 quyển, bộ Kinh đã truyền đến VN vào 
năm 1958 và được Trưởng Lão Hòa Thượng 
Thích Trí Nghiêm (1911-2003) phát tâm dịch 
sang tiếng Việt. Ôn Trí Nghiêm đã phiên dịch 
bộ kinh này ròng rã suốt 8 năm, từ 1972 đến 
1980 mới hoàn tất. Và theo lời Ôn Ðỗng Minh, 
HT Trí Nghiêm đã dịch theo bản Biệt Hành, 
gồm 24 tập, mỗi tập gần 1000 trang với 25 
quyển nhỏ, và cũng đóng thành 24 tập như 
nguyên bản chữ Hán. Người viết có duyên làm 
thị giả cho Ôn Trí Nghiêm và Ôn Thiện Siêu 
trong 3 mùa An Cư Kiết Hạ tại Chùa Hải Ðức, 
Nha Trang từ 1981 đến 1983. Đầu năm 1998 
người viết được bào huynh là Thượng Tọa 
Thích Tâm Phương bảo lãnh sang Úc định cư, 
khi nghe Ôn đau nặng nên đã về thăm Ôn đang 
nằm bệnh tại Chùa Tỉnh Hội Long Sơn sau 
mùa An Cư năm 2002 và đứng bên giường 
bệnh của Ngài, người viết đã phát nguyện sẽ 
đưa toàn bộ bản dịch của Ngài vào mạng lưới 
điện toán toàn cầu qua trang nhà 
quangduc.com, để cúng dường mười phương 
Phật tử gần xa và cũng để hồi hướng công đức 
cho Ôn. Sau khi về lại Úc, chúng tôi đã viết 
một thông báo ngắn cần gấp 24 người phát tâm 
đánh máy 24 tập Kinh Bát Nhã (bản in năm 
1998) ngay lập tức có 24 Phật tử khắp nơi trên 
thế giới từ Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, 
Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu phát tâm nhận 

mỗi người một tập để đánh máy, và đây là bản 
kinh Ðại Bát Nhã tiếng Việt đầu tiên đã online 
trước lễ Tiểu Tường của Ôn Trí Nghiêm vào 
ngày 13-01-2004, kính mời xem tại link: 

http://quangduc.com/a3905/kinh-dai-bat-
nha-ba-la-mat-da 

Trang nhà Quảng Ðức sau đó tiếp tục phát 
tâm đánh máy bộ Ðại Trí Ðộ Luận 5 tập, sớ 
giải Kinh Ðại Bát Nhã, bản dịch của HT Thích 
Thiện Siêu, xin mời xem: 
http://quangduc.com/a2989/dai-tri-do-luan 

Chúng con ghi lại những dòng này để 
thành tâm tán thán công đức của nhị vị Trưởng 
Lão Hòa Thượng đã có công phiên dịch Kinh 
và Luận liên quan đến hệ tư tưởng Bát Nhã để 
cống hiến cho Phật tử VN lần bước lên thuyền 
Bát Nhã để sang bờ giác ngộ bên kia. Nhân 
đây xin thành tâm tán thán công đức của quý 
Phật tử trong ban đánh máy (có người đã qua 
đời), đã làm việc cấp tốc để kịp đưa bản kinh 
vào mạng để hồi hướng công đức đến Ôn Trí 
Nghiêm. Quả thật là một công đức không thể 
nghĩ bàn của quý vị. 

Trở lại con thuyền Bát Nhã, ai muốn lên 
thuyền Bát Nhã vượt qua sông mê biển ái phải 
đi ngang qua ba tiến trình tu tập, đó là Văn tự 
Bát-nhã, Quán chiếu Bát Nhã và Thật tướng 
Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã cũng là phương tiện 
Bát Nhã, là hành giả nương vào văn tự, chữ 
nghĩa để nhận ra chân tướng mọi thứ đều giả 
tạm và luôn thay đổi. Quán chiếu là xem xét, 
soi thấu chân tướng của vạn pháp là không có 
thực thể nhất định. Thật tướng Bát Nhã là nhờ 
hành giả quán chiếu vạn pháp là vô tướng nên 
phát sinh ra trí tuệ, nhờ trí tuệ này mà thấu rõ 
được hết thảy tự tánh, thật tướng, vô tướng của 
vạn pháp. Văn tự Bát Nhã có thể ví như chiếc 
thuyền, Quán chiếu Bát Nhã được xem như 
hành giả ra sức chèo, Thật tướng Bát Nhã xem 
như hành giả qua đến bờ bên kia.  Ðại Sư Thái 
Hư (1889-1947), một người có công chấn 
hưng Phật Pháp của Trung Hoa đầu thế kỷ thứ 
20, từng dạy rằng: Hành giả tu đạo giải thoát 
ví như người muốn qua sông, vị ấy bước lên 
thuyền, nhưng vị ấy cứ ngồi đó chơi mà không 
chịu chèo thuyền, thì mãi mãi không bao giờ 
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thuyền qua đến bờ bên kia được. Ðây là sự 
nhắc nhở khéo léo cho người tu học Phật ngày 
nay, chỉ biết thích thú giai đoạn đầu là đào sâu, 
nghiên cứu văn tự, ngữ ngôn của kinh điển rồi 
ngủ quên luôn trong rừng chữ nghĩa đó mà 
không tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía bờ 
sông, để lên thuyền và chèo thuyền. Căn bệnh 
này về sau chính Ðại Thi Hào Nguyễn Du 
(1765-1820) của Việt Nam đã thố lộ rằng: 
“Ngã độc Kim Cương thiên biến linh, kỳ trung 
áo chỉ đa bất minh”, có nghĩa là: “Kim Cương 
đọc đến ngàn lần, mà trong mờ ảo như gần như 
xa”. Rõ ràng như thế, đối với chúng ta cả một 
đời đọc tụng, thọ trì Bát Nhã Tâm Kinh đến 
hàng vạn lần, nhưng chưa một lần ngộ nhập 
được lời khai thị mà Ðức Phật đã dạy trong 
bản kinh này “Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán 
chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy 
năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ 
đau ách nạn.”. Tất cả chúng ta đau khổ và trầm 
luân trong sinh tử là do chúng ta bị dính kẹt 
trong tấm thân ngũ uẩn này, muốn hết khổ 
được vui, phải hạ quyết tâm một lần để trực 
nhận hợp thể ngũ uẩn là không. Ðó là mục tiêu 
tối hậu và không có con đường nào khác của 
người tu học Phật. 

“Chiếu kiến ngũ uẩn giai không” là soi 
thấy năm hợp thể ngũ uẩn đều là không. Toàn 
bộ hệ tư tưởng kinh điển Bát Nhã chỉ nhắm 
vào một chữ Không này để giúp cho hành giả 
nhìn thấu tận cội nguồn của vạn pháp, tất cả 
mọi thứ trên trần gian này đều ở trong trạng 
thái là tự tánh Không, không có một tự thể sẵn 
có, mà phải mượn các yếu tố giả duyên khác 
để tạo thành.  

Ngũ uẩn là năm yếu tố tạo thành con người 
gồm có thân (sắc uẩn) và tâm (thọ, tưởng, hành 
và thức uẩn).  

1/ Sắc uẩn: Thuộc về thân, chỉ cho hình hài 
của con người (mắt, mũi, tai, lưỡi, thân), sắc 
còn chỉ cho vật chất thô phù bên ngoài như 
đất, nước, núi sông, cây cỏ, đường xá, nhà 
cửa…Ở đây, sắc uẩn là chỉ thân xác của chúng 
ta, được kết hợp từ tinh cha huyết mẹ qua 4 
yếu tố:  Đất, nước, lửa, gió (địa, thủy, hỏa, 
phong). Thân có được từ các chất cứng (địa)  

 
 
như xương, thịt, răng, tóc, lông, móng…; thủy 
(nước) là chất lỏng như máu, mồ hôi, nước 
miếng…; phong (gió) là hơi thở ra vào; hỏa 
(lửa) là hơi ấm. Nếu thiếu một trong bốn yếu 
tố này ta sẽ chết và điều quan trọng là 4 yếu tố 
này không có cái nào làm chủ cả, ta không sai 
khiến được nó, nó ở ngoài tầm kiểm soát của 
ta, thân ta là do giả duyên hợp lại mà thành, 
không có tự thể nhất định, nên gọi đó là sắc 
uẩn, sắc uẩn là không. 

2/ Thọ uẩn: Thuộc về tâm, là cảm giác vui, 
buồn, không vui không buồn. Bản thân của 
cảm xúc cũng không thật có, nếu ta có vui, có 
buồn, hoặc không vui không buồn phải đi 
ngang qua sự tiếp xúc của lục căn với lục trần 
như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý thức phân biệt. 
Chẳng hạn như tai ta nghe bản nhạc “Mừng 
Phật Ðản Sanh”, ta cảm thấy vui, nhưng ta 
buồn khi nghe bài “Tâm sự người cài hoa 
trắng”, trong khi nghe bài hòa tấu Piano 
“Sonata 32” của Beethoven, ta có cảm xúc 
trung hòa, không vui, không buồn. Cái cảm 
giác vui, buồn và không vui, không buồn này 
không thật có mà phải mượn tiếng nhạc du 
dương kia để nó xuất hiện trong tâm ta, nên 
Phật dạy thọ uẩn là không. 

3/ Tưởng uẩn: Thuộc về tâm, là tri giác, 
nhận biết mọi âm thanh, sắc tướng xung 
quanh, hồi tưởng về quá khứ, tưởng tượng hiện 
tại và tương lai…Ví dụ như đêm tối ta nhìn 
thấy cục đá bên lề đường mà tưởng đó là con 
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chó. Bản thân tưởng uẩn là không thật có và 
luôn sai lầm vì nó bị chi phối với ký ức của 
quá khứ và vọng tưởng điên đảo của hiện tại 
và tương lai, nên tưởng uẩn là không.  

4/ Hành uẩn: Thuộc về tâm, những hoạt 
động tâm lý sau khi có tưởng, có 2 nghĩa thiên 
lưu và tạo tác. Thiên lưu là dòng chảy của suy 
tư; tạo tác ra 51 tâm sở thiện, bất thiện và vô 
ký, ví dụ như tâm ý vui thích, ghét bỏ, chú ý, 
đánh giá, quyết tâm, tỉnh giác. Hành là đối 
tượng đã tạo nên nghiệp thiện ác. Hành do 
tưởng mà có, và cũng tùy duyên mà dấy khởi, 
chứ không thật có, nên hành uẩn là không. 

5/ Thức uẩn: Thuộc về Tâm Vương (có 8), 
là sự nhận thức phân biệt, như mắt thấy sắc, 
phân biệt đẹp hay xấu, tai nghe tiếng, phân biệt 
âm thanh lớn hay nhỏ, mũi ngửi mùi, phân biệt 
mùi thơm hay hôi, lưỡi nếm vị, phân biệt vị 
mặn hay lạt, thân xúc chạm, phân biệt lạnh hay 
nóng. Thức tự bản thân không tự có, mà do sáu 
căn tiếp xúc với sáu trần mới có phân biệt, nên 
thức uẩn là không.  

Qua sự phân tích của năm uẩn như trên ta 
không thấy cái uẩn nào là của ta cả, và năm 
uẩn đều không có thực thể riêng biệt, không có 
chủ thể nhất định, vậy mà lâu nay ta lầm tưởng 
ngũ uẩn này là thật có để rồi ta tự gây đau khổ 
cho mình và cho người. Trong Kinh Kim Cang 
Bát Nhã Ba La Mật, Ðức Phật cũng dạy 
phương cách quán chiếu để giúp ta nhận ra các 
pháp là tự tánh không rằng: 

“ Nhất thiết hữu vi pháp 
Như mộng huyễn bào ảnh 
Như lộ diệc như điện 
Ưng tác như thị quán “ 

Ý nghĩa hàm chứa: 
Các pháp thế gian thuộc hữu vi 
Như đêm đông giấc mộng đông thùy 
Như đồ giả dối không bền chắc 
Như bọt nước tan mất cấp kỳ. 
Như bóng trong gương nào phải có 
Như sương giọt nắng chẳng còn chi 
Như luồng điện chớp làm gì có 
Quán xét như vầy mới thật tri. 
Quán xét được như thế để hành giả không 

rơi vào đau khổ, lo âu, sợ hãi khi vô thường 

đến. Đặc tính chung của ngũ uẩn là sinh diệt, 
vô thường, vô ngã và khổ. Nên Kinh Bát Nhã 
được Ðức Phật nói đi nói lại nhiều lần ở nhiều 
nơi khác nhau chủ yếu để phá bỏ ngũ uẩn này, 
ngày nào chúng sinh chưa phá bỏ được bức 
tường thành kiên cố của ngũ uẩn này thì ngày 
đó chúng sanh vẫn tiếp tục luân hồi đau khổ và 
ngược lại, một khi thấu rõ bản chất của ngũ 
uẩn là không thật có, hành giả sẽ tự tại giữa 
đôi bờ sinh tử. Bản chất khổ, vô thường và vô 
ngã của ngũ uẩn là một điểm then chốt mà 
hành giả phải nhìn cho ra, vì sự đau khổ bắt 
nguồn từ sự mỏng manh của ngũ uẩn, trong 
khi ngũ uẩn là thành tố tạo ra con người với 
những giả duyên mà đã là giả duyên nên 
không có bất kỳ một cái "ta" nào thật sự đứng 
đằng sau con người đó. Liễu đạt được tính vô 
ngã của ngũ uẩn là hành giả đang ở trên 
Thuyền Bát Nhã để tiến về bờ giải thoát. 

Trong bài Kinh Bát Nhã phần còn lại theo 
sau bức thông điệp “Quán Tự Tại Bồ Tát hành 
thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ 
uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách”, là sự 
phá bỏ, phủ nhận tất cả những quy ước về con 
người, về pháp môn tu tập, về các tầng bậc 
chứng đắc. Với 7 chữ “Không”, 5 chữ “Bất” 
và 14 chữ “Vô” của bản kinh này đã khẳng 
định tất cả mọi thứ trên trần gian đều là 
Không. “Không” ở đây không phải không đối 
với cái “có” mà “không” ngay nơi cái đang có, 
mắt có thể thấy, tay có thể xúc chạm nhưng 
chủ thể của nó vẫn là Không, nó không cố 
định, không thật có, nó có là do giả duyên hợp 
lại mà có, dù có đó nhưng duyên tan thì lập tức 
nó hoại diệt, nên Bát Nhã gọi là tự tánh 
Không. Ví dụ như ta tự hỏi chiếc xe Toyota 
Camry mà ta đang lái, cái gì là xe? Ai là chủ 
thể của chiếc xe? Vô lăng là chủ thể? 4 bánh là 
chủ thể của xe? Bình thùng là chủ thể của xe? 
Hay kỹ sư cơ khí là chủ thể của xe?...Tất cả 
đều không phải mà chiếc xe này là do nhiều 
yếu tố, nhiều duyên tổng hợp lại để thành 
chiếc xe, nếu thiếu một trong hằng trăm yếu tố 
kia, chiếc xe không bao giờ thành. Con người 
cũng vậy, cái gì là con người? Kỳ thực con 
người cũng chỉ là da bọc xương, đầu, mình, 
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tay, chân…cùng với những tình cảm, tư 
tưởng…  Do đó những cái mà chúng ta gọi là 
chiếc xe, là con người, chỉ là giả danh, không 
có thật, tức là “Không”. Cho nên Bồ Tát Long 
Thọ mới khẳng định qua bài kệ: 

"Chúng nhơn duyên sanh pháp 
Ngã thuyết tức thị không 
Diệc vi thị giả danh 
Diệc thị trung đạo nghĩa 
Vị tằng hữu nhất pháp 
Bất tùng nhân duyên sanh 
Thị cố nhất thiết pháp 
Vô bất thị không giả" 
Nghĩa là: “Pháp do nhơn duyên sanh. Cho 

nên nói pháp là Không. Không cũng là giả 
danh. Hiểu thế là trung đạo. Chưa từng có một 
pháp nào, không từ nhơn duyên sanh. Thế nên 
tất cả pháp, không pháp nào chẳng Không”. 
Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm cũng dạy cách 
để phá chấp ngũ uẩn rằng: Quán sắc như tụ 
mạt, thọ như phù bào, tưởng như dã mã, hành 
như ba tiêu, thức như huyễn pháp”, có nghĩa: 
“quán sắc như như hột bọt, thọ như bong bóng 
nước, tưởng như ngựa hoang, hành như cây 
chuối và thức như trò ảo thuật”. Và Ðức Phật 
dạy tiếp trong Kinh Bát Nhã “Thị chư pháp 
không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất 
tịnh…’’, nghĩa là tướng không của các pháp 
không sanh, không diệt, không nhơ, không 
sạch… Do không sanh, không diệt nên nó 
thường còn, trước sau không bao giờ đổi thay. 
Còn những gì sanh diệt là cái tạm có, có rồi tan 
biến mất.  

Muốn chận đứng dòng chảy của luân hồi 
sinh tử, hành giả phải nhìn thấy vạn pháp là 
không tướng, để ta không vướng nhiễm và khổ 
đau. Xưa nay vì ta lầm chấp và vướng nhiễm 
mọi thứ là thật có, nên mới mãi lặn hụp trong 
ba cõi sáu đường, và khi ta bị dính kẹt trong 
thân ngũ uẩn này thì bị nó chi phối và đọa đày, 
chỉ có Chư Phật, chư Bồ Tát, Chư vị A La Hán 
mới không bị ngũ uẩn ràng buộc và cột trói. Vì 
vậy trong kinh Kim Cang Phật tuyên bố: 
“Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược 
kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai”, 
nghĩa là: “Trong đời sống này những gì có 

hình tướng đều là hư vọng mỏng manh. Nếu 
thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy 
được Như Lai”. Phi tướng hay không phải 
tướng là chỉ cho các pháp do duyên hợp giả có, 
chứ không thật có, đó là thấy được thật tướng 
mà thấy được thật tướng là thấy được Ðức 
Như Lai. Ðức Như Lai ở đây cũng là chỉ cho 
bản giác của chính mình chứ không phải Ðức 
Như Lai ở đâu xa xôi. Từ lời dạy này mà về 
sau, Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác đã cất lên 
lời ca tiếng hát khi nhận ra bên trong tấm thân 
ngũ uẩn còn có chân tâm thường trú, thể tánh 
tịnh minh, rằng: 

“Pháp thân giác liễu vô nhất vật 
Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật 
Ngũ uẩn phù hư không khứ lai 
Tam độc thủy bào hư xuất một”. 
Nghĩa là: 
Pháp thân giác rồi không một vật, 
Bổn nguồn tự tánh thiên chân Phật. 
Năm ấm ảo hư: Mây lại qua, 
Ba độc huyễn hoặc: Bọt còn mất. (Bản 

dịch của Trúc Thiên) 
 Ðây là lời khai thị lạc quan khác để cho 

hành giả an tâm lên thuyền Bát Nhã, vì một 
khi có tia sáng của Bát Nhã Ba La Mật rồi thì 
ta nhận ra được pháp thân thanh tịnh của chính 
mình ở ngay trong tấm thân giả tạm này, khi 
đó chỉ xem vạn pháp là giai không, duyên sanh 
là như huyễn, xem ngũ uẩn chỉ là áng mây tụ 
tán trên hư không và xem ba độc tham, sân, si 
như bọt bóng trên mặt nước. Thi Hào Nguyễn 
Du cũng nói lên tinh thần này như sau:  

“Kiếp phù sinh như hình bào ảnh 
Có câu rằng “Vạn cảnh giai không” 
Ai ai lấy Phật làm lòng 
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi …” 
Còn một điểm then chốt nữa của Bát Nhã 

Tâm Kinh là phá bỏ kiến chấp về pháp môn tu 
tập và các tầng bậc chứng đắc của hành giả, 
rằng “Vô khổ, tập, diệt, đạo.Vô trí diệc vô đắc, 
dĩ vô sở đắc cố”. Theo Kinh Lăng Già Tâm Ấn 
thì mỗi chúng sanh đều có một Như Lai Tạng 
tánh, thường trụ thanh tịnh vắng lặng, bất sinh, 
bất diệt, đó là Phật tánh chân như, nhưng do 
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duyên khởi với 5 uẩn, với 12 xứ, với 18 giới 
nên bị vô minh dẫn lối, đưa đường bởi tham, 
sân, si, mạn, nghi, ác kiến, mà có luân hồi, đau 
khổ. Bồ Tát Mã Minh đã ví biển cả, tánh của 
nước là Như Lai Tạng, do vì có gió vô minh 
nên tâm thức vọng đọng mới nỗi sóng ba đào; 
một khi gió yên, sóng lặng thì biển cả mới 
hoàn lại như cũ. 

Tóm lại, do phiền não và vô minh che lấp 
tâm tánh mà con người không nhận ra được tự 
tánh của vạn pháp là giai không, nên vướng 
nhiễm, chấp đắm và khổ đau. Chư Tổ Ðức dạy 
chúng ta thọ trì Bát Nhã Tâm Kinh mỗi ngày 
sáu thời là để giúp cho ta huân tập chủng tử 
Bát Nhã, sống trong thế giới Bát Nhã, mà sống 
trong thế giới Bát Nhã là sống trong chánh 
niệm tỉnh giác với tâm rỗng rang, thanh tịnh, 
rõ ràng thường tri, trực nhận mỗi phút giây của 
đời sống này là quý báu và mầu nhiệm. Nhờ 
ánh sáng của Bát Nhã Ba La Mật mà đời sống 
của chúng ta khinh an trong từng sát na mới 
mẻ hiện tiền, mỗi bước đi, mỗi hơi thở, ta 
không rời xa chân như thật tướng, ta sống với 
một tinh thần vô ngã vị tha, mang tình thương 
đến cho người, làm vơi bớt khổ đau của người. 
Nhờ ánh quang minh của Bát Nhã Ba La Mật 
mà hành giả luôn an trụ trong “đương thể tức 
không”, là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần 
sanh ra sáu thức, ngay nơi đó ta nhận biết được 
vạn pháp là không tướng, vô tướng, không 
phải ngoại cảnh biến mất rồi mới là Không mà 
ngay khi thấy sự vật còn hiện tiền đó vốn đã 
Không rồi, nên hành giả luôn tỉnh giác chánh 
niệm, mà chánh niệm là vô niệm, mà vô niệm 
chính là cứu cánh Niết Bàn, đây là chỗ đến 
cuối cùng của người đệ tử Phật. Thành tâm 
chúc nguyện mọi hành giả mau lên thuyền Bát 
Nhã để qua đến bờ kia thông suốt và an toàn./. 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát 
Ma Ha Tát. 

 
Viết tại Trường Hạ Pháp Bảo, Mùa An Cư 

Kiết Ðông, tháng 7 năm 2015 
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng 

 
 

 
 

Trường Hạ  
          Pháp Bảo 16 

 
An Cư thiết lập chân thành 

Trường hạ Pháp Bảo tri hành tinh chuyên 
Chư Tăng câu hội trang nghiêm 

Phật tử tấn phát bảo khuyên tu trì 
Mười ngày cẩn mật thiết thi 

Sáu thời tế hạnh oai nghi hiễn bày 
Rèn tâm lập nguyện cao dày 

Luyện chí phụng hiến đẹp thay đạo vàng 
Trên thời đền đáp Phật ân 

Dưới thời chuyển hóa hàm linh muôn loài 
Thuyền từ lướt sóng ra khơi 

Cam lồ pháp nhũ độ đời bớt đau 
Trăm năm cuộc lữ bao lâu 

Sờ lên mái tóc úa màu pha sương 
Ao khô cá cạn khôn lường 

Mạng người hơi thở hết đường phù sinh 
Mau mau thức tĩnh cứu mình 

May ra còn chút chúng sanh được nhờ 
Tôi xin ghi lại vần thơ 

Phiêu du quán trọ trôi bờ sắc không 
Kiết hạ lạnh buốt mùa đông 

Nhưng không lạnh được tấm lòng Phật gia. 
 

Mặc Giang - Thích Nhật Tân 
Ngày 7/7/2015 
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Một Tuần Lễ Cứu Trợ Nạn Nhân bị Động Đất tại Nepal 
của Phái Đoàn Cứu Trợ Phật Giáo Úc Châu 

Thích Nhật Tân 
 

 
 Ý nghĩa và mục đích: 
Qua các hệ thống truyền hình, phát thanh, báo 
chí, cộng đồng mạng, diễn đàn, facebook, vv 
và vv... cả nhân loại trên thế giới đều biết trận 
động đất mạnh 7,9 độ Richter kinh hoàng, 
khủng khiếp đã xảy ra vào ngày 25-4-2015 tại 
quốc gia Nepal, làm cho hơn 20 ngàn người bị 
tử vong, hàng 100 ngàn người bị thương vong, 
hàng triệu người phải chịu cảnh màn trời chiếu 
đất, hàng ngàn dinh thự, nhà cửa, chùa chiền, 
cơ sở hạ tầng đều bị chôn vùi, đổ nát, vụn vỡ, 
tàn phá, tan hoang. Ngày 03-5-2015 lại thêm 
cơn động đất mạnh 7,4 ít nhất 36 người chết, 
1.100 người bị thương, và liên tục nhiều cơn 
hậu chấn nhỏ xảy ra. Đây là trận động đất lớn 
nhất, thiệt hại nặng nhất trong lịch sử động đất 
của quốc gia này. 
  
 

 
 
Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan liền ra 
Thông Bạch Cầu Nguyện và Lạc Quyên Cứu 
Trợ đề ngày 01-5-2015 để toàn Giáo Hội hiệp 
tâm nỗ lực tri hành từ bi cứu tế. Thượng Tọa 
Thích Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng Từ 
Thiện Xã Hội tiếp ứng Thông Tư để cùng nhau 
thực hiện kêu gọi tấm lòng vàng "Lá lành đùm 
lá rách", "Thương người như thể thương thân" 
dù không cùng quốc gia chủng tộc. Chỉ một 
tuần sau đó, vào những ngày Đại Hội Khoáng 
Đại Kỳ V 8,9,10-5-2015 được tổ chức tại Tu 
viện Quảng Đức, một số Tự viện đã báo số tiền 
cứu trợ sơ khởi đã lên tới con số hơn 60 ngàn 
Úc kim. 
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Hình thành Phái Đoàn Cứu Trợ Nepal của 
Phật Giáo Úc Châu: 
Ngay trong Đại Hội, Phật Giáo Úc Châu dự 
kiến sẽ lên đường cứu trợ vào ngày 08-6-2015. 
Đã có 4 vị Tăng Ni thành viên GH đưa tay tự 
nguyện tham gia đi cứu trợ. Sau Đại Hội viên 
mãn, tất cả cùng trở về từng trụ xứ. Nhưng sự 
chết chóc điêu linh, tiếng kêu thương tràn nước 
mắt, sự nghẹn ngào khôn nguôi của người dân 
Nepal, chừng như vẫn bàng bạc dâng cao, lan 
rộng, âm ỉ, tồn đọng trong tâm tư, và nằm đâu 
đó khơi động réo rắc thúc giục trong mỗi tâm 
hồn, nhất là Chư Tôn Túc Tăng Ni trong 37 tự 
viện của Giáo Hội chúng ta. Cứ năm ba ngày, 
cứ một hai tuần, con số các chùa quyên góp và 
số tiền cứu trợ được báo cứ tăng lên, tăng lên 
theo cấp số cộng: Gần 100 ngàn, hơn 100 
ngàn, hơn 150 ngàn, hơn 200 ngàn, đã vượt 
250 ngàn, và con số 300 thế nào cũng sẽ xuất 
hiện? Hòa theo không khí tưng bừng Mùa Phật 
Đản 2659 cúng dường Đấng Vô Thượng Pháp 
Vương: "Thiên nhơn chi đạo sư, Tứ sinh chi 
Từ Phụ", vọng theo âm vang: "Đạo Phật đi đến 
đâu, hòa bình đi đến đó, Phật Giáo đi đến đâu, 
Từ bi Nhân bản Tình người thấm đượm hòa ái 
san sẻ theo sau". 
 Hạnh nguyện cưu mang, thuyền từ lướt sóng, 
sáng đạo cứu đời, Chư Tăng Ni Phật Giáo Úc 
Châu không hẹn mà đến, không sơ mà ngộ, 
không rủ mà đi, tự mỗi chúng tôi: HT Thích 
Quảng Ba (Canberra), TT Thích Tâm Phương 
(Melbourne), TT Thích Nguyên Trực 
(Sydney), TT Thích Giác Tín (Melbourne), NS 
Tâm Lạc + NS Huệ Khiết (Sydney), NS Chân 
Kim + SC Nguyên Khai (Melbourne), và TT 
Nhật Tân (Brisbane) vô tình trong cố ý, tự 
nguyện trong dấn thân, như lời Cố Hòa 
Thượng Thiện Hoa đã dạy: "Nơi nào cần 
chúng tôi đến, Nơi nào gọi chúng tôi đi, Không 
quản gian nguy, Không màn khó nhọc", và 
hình thành "Phái đoàn cứu trợ Nepal của Phật 
Giáo Úc Châu". Ngày 5,6,7-6-2015, từ nhân 
duyên TT Giác Tín trụ trì Chùa Giác Hoàng tổ 
chức Đại Lễ Phật Đản, Nhập Tự và An Vị tôn 

tượng Phật Đà, hầu hết Chư Tôn trong Giáo 
Hội đều hoan hỷ quang lâm, và vô tình 9 vị 
trong Phái đoàn cũng đồng câu hội. 
 Chuẩn bị lên đường: 
Sau cơm trưa Chủ Nhật ngày 7 tháng 6, ngay 
tại Chùa Giác Hoàng , một cuộc họp thu hẹp 
của GH đã diễn ra với sự hiện diện của Trưởng 
lão HT Thích Huyền Tôn - Tăng Giáo Trưởng 
và Chứng minh, HT Thích Bảo Lạc - Tân Hội 
Chủ Giáo Hội, HT Thích Trường Sanh - Phó 
Hội Chủ đặc trách Tân Tây Lan, nhiều Tôn 
Túc Tăng Ni trong Giáo Hội và 9 vị trong Phái 
Đoàn Cứu Trợ. Quý Ngài cùng tán thán, chúc 
nguyện chuyến đi cứu trợ được bình an, thành 
công và đi đến nơi về đến chốn trong an lành. 
Giáo Hội xuất 5,000 Úc kim để hỗ trợ chi phí 
của Phái Đoàn. Điểm này, tôi cũng xin thông 
báo một cách cụ thể rõ ràng, mọi chi phí của 
từng vị trong Phái Đoàn, mỗi vị tự xuất và lo 
liệu riêng, từ tiền vé máy bay, phòng trọ, mua 
mì gói, một số thuốc phòng ngừa từ Úc mang 
theo, kể cả ăn uống tại Nepal, dọc đường cứu 
trợ, đều hoàn toàn tự túc, không tính, không 
khấu trừ bất cứ một đồng nào từ tiền đóng góp 
cứu trợ. 
 3 giờ rưỡi chiều Chủ Nhật ngày 07-6, tại 
Giảng Đường Hoa Sen Tu viện Quảng Đức, có 
một cuộc "họp báo nhỏ", nhưng ở đây cho 
chúng tôi được gọi là một thông tin mà Phái 
Đoàn Cứu Trợ muốn nhờ quý vị truyền thông 
nhìn thấy, biết được và phổ biến dùm việc mà 
Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu và Phái Đoàn 
Cứu Trợ của chúng tôi đang chuẩn bị và sẽ 
tiến hành. Hiện diện có ông Long Quân, Tuần 
báo Nhân Quyền; ông bà Hồng Anh, Tivi Tuần 
San; ông Trị, Tuần báo Astco; HT Trưởng 
Đoàn, Thích Quảng Ba; TT Phó Đoàn, Thích 
Tâm Phương; TT Nguyên Tạng, Trụ trì Tu 
viện Quảng Đức; TT Nhật Tân, Tổng Thư Ký 
GH thành viên Phái đoàn; cùng một số thiện 
hữu tri thức. Trong cuộc họp báo, TT Nguyên 
Tạng giới thiệu và tuyên bố lý do, 3 vị trong 
Phái đoàn công bố việc mà toàn Giáo Hội và 
Phái Đoàn đang nỗ lực, đã lên kế hoạch và 
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chương trình "Một Tuần Lễ Cứu Trợ cho 
Nepal" lần này với số tiền 297,651 Úc kim, 
được đóng góp gởi đến từ hơn 35 Chùa Viện 
thuộc Giáo Hội, nhận từ mọi giới Đồng hương 
Phật tử, Thân hữu tôn giáo sắc tộc qua các 
cuộc quyên góp gây quỹ khác nhau dưới nhiều 
hình thức. Đồng thời cũng nhắc lại những gì 
Giáo Hội đã thực hiện ánh đạo từ bi và cứu tế 
trước đó, điễn hình cháy rừng tại Victoria, bão 
lụt tại Queensland, động đất ở Tân Tây Lan, 
động đất sóng thần tại Nhật Bản, và sóng thần 
tại Phi Luật Tân. Quý vị báo chí đã thăm hỏi 
ân cần, lại cũng cầu chúc chuyến đi cứu trợ 
bình an, và sau đó cùng dùng cơm chiều đạm 
bạc tại Chùa. 
 3 giờ chiều Thứ Hai ngày 08-6, tại Phòng 
Khách Tu viện Quảng Đức, Phái Đoàn họp 
tổng kết, phân chia nhiệm vụ: Trưởng Đoàn, 
HT Thích Quảng Ba ; Phó Đoàn, TT Thích 
Tâm Phương ; Kiểm Soát, TT Thích Nguyên 
Trực ; Quay phim Nhiếp ảnh, TT Thích Giác 
Tín ; Thủ Qũy Cứu Trợ: NS Tâm Lạc, NS 
Chân Kim, NS Huệ Khiết ; Thủ Qũy cho 
Đoàn, SC Nguyên Khai ; Thành viên, TT 
Thích Nhật Tân. Có nhận thêm một số đóng 
góp sau cùng, và tiền cứu trợ đã vượt con số 
300 với tổng số là 306,141 Úc kim, trừ 1,241 
Úc kim đặt in 4,000 Bao Thơ Cứu Trợ Nepal 
của Phật Giáo Úc Châu, còn 304,900 (ba trăm 
lẻ bốn ngàn chín trăm) Úc kim, chia ra 3 vị 
mang theo trong người gìn giữ và chịu trách 
nhiệm nếu bị thất thoát: HT Quảng Ba 100 
ngàn; TT Nhật Tân 100 ngàn; TT Tâm Phương 
104 ngàn chín trăm chẵn. 6 giờ chiều, Phái 
Đoàn dùng cơm chiều tại Quảng Đức, có sự 
hiện diện của HT Tăng giáo trưởng Thích 
Huyền Tôn. Một lần nữa, Hòa Thượng thâm 
tình vấn an và chúc nguyện tiễn lên đường. 
Đúng 8g30 tối, ba chiếc xe tại TV Quảng Đức 
và một chiếc tại Chùa Phật Quang với hành lý 
"cồng kềnh", cùng chuyển bánh đưa Phái Đoàn 
ra phi trường quốc tế Melbourne, làm thủ tục 
gởi hành lý, lấy số ghế, qua hải quan, vào 
trong chờ đợi và đúng 11g30 đêm Thứ Hai 08-

6, máy bay hãng Thái khởi động, lăn ra phi 
đạo, cất cánh lao vút vào không trung giữa 
đêm khuya mờ mịt đưa 9 huynh đệ chúng tôi 
vào cuộc hành trình. 
 Sau 9 giờ 30 phút mệt nhoài trong đêm tối 
trên cánh sắt Thai Airway International, máy 
bay đáp xuống phi trường Bangkok lúc 6 giờ 
sáng Thứ Ba ngày 09-6. Vật vạ chờ hơn 4 
tiếng đồng hồ tại đây để chuyển máy bay, và 
đúng 10 giờ 15 phút sáng, cũng máy bay Thái 
rời Bangkok trực chỉ Nepal. Lúc 12 giờ 25 
phút trưa, sau hơn 2 giờ bay đã đáp xuống phi 
trường quốc tế Kathmandu, cũng là Thủ đô của 
quốc gia Nepal. Vừa ra khỏi máy bay đã đón 
nhận cái nóng hơn 40 độ, ngay trong phi 
trường nhìn thấy hàng hóa "cứu trợ" còn nằm 
ngổn ngang, có lẽ các cấp chính phủ Nepal quá 
bận rộn nên còn ứ đọng? Thượng Tọa 
Nigrodha và một Pháp hữu đã chờ sẵn, đón 
Phái Đoàn cùng hành lý đưa ra xe về khách 
sạn, dùng mì gói qua loa và tạm nghỉ sau 
chuyến đi dài dặt. 
 Một Tuần Cứu Trợ Người Dân Nepal: 
HT Quảng Ba thay mặt Phái Đoàn đã liên lạc 4 
vị ở Nepal từ trước, 4 vị này đã phân bổ, phối 
hợp với quan chức người dân từng Khu 
Phố,Tỉnh, Quận, làng xã khác nhau, lập và lọc 
danh sách các gia đình nạn nhân bị chết chóc 
sụp đổ thiệt hại ảnh hưởng nặng nhất bởi trận 
động đất. 4 quý nhân đó là: Thượng Tọa 
Nigrodha, Dân biểu Quốc hội, Phó Chủ Tịch 
Ủy Ban Tái Thiết Thánh Địa Lâm Tỳ Ni, Tổng 
Thư Ký của Theravada Buddhist Academy ; 
Lạt Ma Khenpo, người Tibet, tu theo truyền 
thống Phật Giáo Tây Tạng ; Thiền sư 
Bodhijnana, một Giáo Thọ nổi tiếng dạy tại 
các Học Viện Tăng Ni ; và bà Dawa Ang, một 
cựu Dân biểu của quốc gia này. 
 Về tổng số tiền hơn 300 ngàn Úc kim đóng 
góp cứu trợ như đã nói trên được đổi ra tiền 
Rubi Nepal làm 3 đợt. 1 đôla Úc = 75, có khi = 
76 Rubi Nepal. Đợt 1, đổi 100 ngàn do TT 
Tâm Phương mang. Đợt 2, đổi 100 ngàn, HT 
Quảng Ba một nửa, TT Nhật Tân một nửa. Đợt 



   
 

 Kỷ Yếu Trường Hạ Pháp Bảo – Sydney – 2015 – PL 2559 – trang 48 
 

3, đổi 100 ngàn còn lại từ HT Quảng Ba + TT 
Nhật Tân. Chỉ riêng TT Tâm Phương còn giữ 
số tiền lẻ là 4,900 Úc kim và đổi hết mới đủ để 
ủy lạo 100 gia đình dòng họ Thích Ca sống rải 
rác khắp Kathmandu cũng bị ảnh hưởng thảm 
nạn, được mời tập trung tới Chùa Hòa Bình 
Thế Giới để thăm hỏi và phân phát đợt sau 
cùng. Như vậy tổng số tiền đóng góp cứu trợ 
đã được Phái Đoàn trực tiếp và tận tay ủy lạo 
đến người dân bị nạn Nepal. Cũng cần nói 
thêm, Phái Đoàn ủy lạo một gia đình nạn nhân 
là 1 bao thơ 5 ngàn Rubi Nepal, gia đình nặng 
hơn là 6 ngàn Rubi. Và chỉ ủy lạo bằng hiện 
kim cứu trợ, chứ không ủy lạo bằng hiện vật, 
ngoại trừ 2 địa điểm có phát thêm hiện vật là 
một cái thau nhựa, một cái mùng, một thùng 
mì gói, do Phái Đoàn xuất mua để tặng. 
 Lịch trình một tuần cứu trợ Nepal được 
diễn tiến như sau: 
 Ngày Thứ Nhất, Thứ Ba 09-6: 
Tại Chùa Hòa Bình Thế Giới (World Peace 
Temple), lúc 4.30pm Đoàn tổ chức Họp Báo, 
hơn 10 cơ quan truyền thông đến dự và đưa 
tin. Cũng tại ngôi chùa này, lúc 6pm tổ chức 
Lễ Cầu An Hòa Bình và tưởng nguyện người 
dân Nepal bị chết, bị thương vong, nạn nhân 
sớm thoát khỏi cảnh tai ương nghiệt ngã. Phần 
tụng kinh thắp nến cầu nguyện do hơn 100 
Tăng Ni + 30 hành giả Mật Tông thuộc 4 Giáo 
đoàn Theravada, Hahayana, Vajrayana của 
Nepal và Tăng đoàn Phật Giáo Úc Châu đồng 
phối hợp nhịp nhàng, trang nghiêm, thâm diệu 
trí tuệ từ bi với sự tham dự vài trăm tín đồ 
người dân sở tại. 
 Ngày Thứ Hai, Thứ Tư 10-6: 
Địa điểm 1: Lúc 9am tại Quận Lalitpur, một 
trong những vùng nặng nhất, Phái Đoàn + TT 
Nigrodha + Thiền sư Bodhijnana cùng nhiều 
Tăng Ni, giới chức địa phương cầu nguyện và 
sau đó an ủi ủy lạo cho 350 gia đình được chọn 
lọc trong hàng ngàn gia đình được thông báo 
tập trung tại Jyapu Community Centre. 
Địa điểm 2: Lúc 2pm, Cầu nguyện, phân 
phát 225 gia đình cho dân tại làng Harisidhu 

có 32 người chết và các làng kế cận. Thật đáng 
thương tâm, 1 vị Thầy Nepal trong làng này 
mẹ và 3 anh chị em bị chết, cha bị thương vẫn 
đang còn điều trị ở nhà thương. Vậy mà Thầy 
vẫn làm MC, phong thái nhẹ nhàng, nói năng 
bình thản, kêu gọi và đọc danh sách dân làng... 
Địa điểm 3: Phái Đoàn tham dự Đại lễ Tưởng 
niệm Cầu siêu Thắp nến tại Bhaktapur World 
Heritage Palace (nơi đây là di tích một hoàng 
triều nhiều thế kỷ trước) do ông Mahesh 
Basnet Bộ Trưởng Công Nghiệp trực tiếp đứng 
ra tổ chức, có nhiều tôn giáo, hơn 30 quan 
khách, các hệ thống truyền thông, một tài tử 
điện ảnh nổi tiếng nhất của Nepal, cùng trên 
1,000 người, trong đó có 375 gia đình nạn 
nhân cùng hiện diện và nhận quà. Đây là buổi 
lễ mang tính cấp chính phủ quốc gia do chính 
ông Bộ Trưởng điều động tổ chức lần đầu tiên 
tại đây kể từ sau ngày thảm nạn. Buổi lễ bắt 
đầu từ 4 giờ chiều kéo dài đến chạng vạng tối 
mới kết thúc trong bóng đêm đèn nến lung linh 
với vô số oan hồn nương nhờ vất vưởng... 
 Ngày Thứ Ba, Thứ Năm 11-6: 
Lúc 6 giờ sáng, Phái Đoàn + Lạt Ma Khenpoz 
chia nhau trên 3 chiếc xe Four Wheel lăn bánh, 
rời Kathmandu trực chỉ lên đường đồi núi 
chênh vênh và trùng điệp, vắt vảnh lưng đèo, 
trên thì núi liền núi lên cao chót vót, dưới thì 
hố thẳm nối hố thẳm hun hút mịt mờ, chạy 
suốt hơn 6 tiếng mới tới địa điểm, các bản làng 
heo hút Shindupachok, Dholkha,... mà người 
dân cùng đinh vốn đã khổ cả đời từ ông cha 
đến con cháu và có lẽ mãi mãi sau này, lại còn 
bị thảm nạn. Cầu nguyện, an ủi và phân phát 
cho 381 gia đình nặng nhất, mỗi gia đình 1 bao 
thơ + 1 thau nhựa + 1 thùng mì gói. 3 giờ 
chiều, xuống núi và giã biệt xót thương. 9 giờ 
tối ghé tới một khu vực bản làng cùng đinh 
khác nhưng dân làng sau 2 lần tụ tập không 
thấy Đoàn đâu thất thểu ra về, chúng tôi hẹn sẽ 
quay lại vào ngày chót, và về tới khách sạn 
hơn 11 giờ khuya. 
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Ngày Thứ Tư, Thứ Sáu 12-6: 
Tại quận Bojpur, một vùng rừng núi nghiệt 
ngã của vô số vùng nghiệt ngã rừng núi trùng 
trùng điệp điệp của đất nước Nepal, mà người 
dân nơi đây nói riêng, tất cả bản làng rừng núi 
khác nói chung, họ đều cùng chung số phận 
phải sống phải chịu đựng sự cùng khổ của 
cuộc đời và thân phận đọa đày. Các dân tộc 
thiểu số của Việt Nam mình, dù heo hắt nơi 
núi đồi Việt Bắc, các tỉnh Thượng Du, Trung 
Du, dọc theo Cao Nguyên hay Lâm Đồng Đà 
Lạt, theo tôi, có lẽ, chưa thấm, chưa bằng 1/10, 
1/50, 1/100 so với các sắc dân thiểu số, bản 
làng của Nepal. Tôi không nói quá đâu, có tội 
với dân mình và có tội với người dân của họ. 
Ngay cả ông Deepak Chandra Amatya  Bộ 
Trưởng Du Lịch Văn Hóa Nepal mà còn chưa 
có cơ hội, chưa có điều kiện để đến nơi này. 
Qua thảm nạn động đất, ông đã nhờ chính Phái 
Đoàn, và đi "ké" với chúng tôi, bằng cách thuê 
2 chiếc trực thăng (do tiền của chúng tôi xuất 
thuê, chứ không từ tiền cứu trợ) đã bay đến 
quận lỵ này, thăm viếng ủy lạo và phân phát 
cho 679 gia đình. 9.45am hai chiếc trực thăng 
cất cánh từ phi trường Kathmandu, 10.50am 
đáp xuống tại sân cỏ một trường học cũ kỹ bị 
hư phân nửa, chỉ còn dùng phân nửa cho các 
lớp học. Sau khi phân phát xong, mưa và 
sương mù ập xuống, chờ gần 4 tiếng đồng hồ 
vẫn mưa và mù mịt, đã chuẩn bị tinh thần tất 
cả sẽ ngủ ké tại ngôi trường này. Không ngờ 
kẻ bình dân lê thứ như tôi lại diễm phúc ngủ 
qua đêm với một ông Bộ Trưởng một quốc gia 
khác! Nhưng, chữ nhưng xuất hiện, mây mù 
hơi tan, bầu trời loáng thoáng các khoảng 
trong lộ ra, máy bay có thể cất cánh được, thế 
là tất cả cùng vội vã leo lên và máy bay vọt, 
lượn và mò theo từng khoảng trống chênh 
vênh vách núi lao về Kathmandu lúc 4.45pm 
cùng ngày. 
 Ngày Thứ Năm, Thứ Bảy 13-6: 
Chỉ còn hơn 2 ngày mà lịch trình cứu trợ còn 
nhiều quá, các địa điểm đã sắp xếp bị dồn lại 
và ứ đọng, không do 4 vị cùng Phái Đoàn đã 

dự kiến, mà do đường sá và thời tiết làm lao 
nhọc và mất thời gian. Tuy nhiên, ngay cuộc 
họp tại Quảng Đức trước khi lên đường, chúng 
tôi đã dự trù trước. Nếu vì những trục trặc bất 
như ý, giai đoạn cuối, nếu cần, Phái Đoàn sẽ 
phân hai, phân ba và tận dụng mọi thời gian và 
đi cho hết. Quả thật đúng như vậy. Ngày thứ 
năm cứu trợ này, Đoàn chia ra 3 nhóm: 
Điểm 1 Nhóm 1: HT Quảng Ba, TT Giác Tín, 
Lạt Ma Khenpo đến địa điểm Helumbu + 
Barua phân phát 352 gia đình. 
Điểm 2 Nhóm 2: TT Tâm Phương, SC 
Nguyên Khai đúng 12.30 trưa trở lại ngôi làng 
mà một vị Thầy có 4 người thân bị chết để 
phân phát hơn 137 gia đình còn lại. 
Nhóm 1 + Nhóm 2 sau khi xong công việc, lúc 
3pm sẽ có mặt tại Trung tâm Kathmandu, tham 
dự một buổi lễ khác mang tầm vóc quốc gia 
như địa điểm 3 của Ngày Thứ Hai Cứu Trợ, và 
sau đó phân phát cho 390 gia đình nạn nhân. 
Điểm 3 Nhóm 3: TT Nguyên Trực, TT Nhật 
Tân, NS Tâm Lạc, NS Chân Kim, NS Huệ 
Khiết, Thiền sư Bodhiynana, và 2 Sư cô Nepal, 
7am bắt đầu xuất phát để đến quận lỵ cứu trợ 
xa nhất là Dhading, đường đi khó nhất, gian 
truân nhất, mà tôi đã kể cho Phật tử tôi nghe, 
quý vị đã xem phim Tề Thiên Đại Thánh, thì 
có lẽ không bằng lộ trình này, rùng rợn hơn 
nhiều, khủng khiếp hơn nhiều, kinh dị hơn 
nhiều. Ngồi trên xe leo núi chất 12 người chật 
như nêm, cỡi trên đá tảng hòn chồng đeo vách 
núi, chuồi xuống thượng nguồn sông Mê Kông 
chạy trên sông đến 3 đoạn dài, và khoảng 
đường 43km, xe phải đeo và trèo hơn 5 tiếng + 
đã mất 3 tiếng từ Kathmandu mới tới điểm đổi 
qua chiếc xe leo núi này. Tưởng niệm và an ủi 
phân phát cho 405 gia đình xong, 4.30pm 
xuống núi, và 1 giờ đêm mới về tới khách sạn. 
Chính tôi hỏi Thiền sư "Thầy đã đến đây lần 
nào chưa"? Đáp, "chưa". Một trong hai Sư cô 
kia là dân ở đây, tôi hỏi "đã có một vị Thầy từ 
Kathmandu được mời thỉnh lên đây khi hữu sự 
chưa", đáp "chưa". "Thế có người chết hay 
một Phật tử qua đời thì sao"? Đáp, "gia quyến  
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và dân làng tự cầu nguyện và hỏa, sơn, thủy 
táng theo cổ tục". Vậy mà Nhóm 3 đã đến và 
về bình an, Mô Phật. 
 Ngày Thứ Sáu, Chủ Nhật 14-6: 
Phái Đoàn cũng chia làm 3 Nhóm: 
Điểm 1 Nhóm 1: HT Quảng Ba, NS Huệ 
Khiết + Bà Dawa Ang, mang 500 phần để 
thăm viếng ủy lạo phân phát cho 500 gia đình 
tại quận lỵ Solukhumpu. 
Điểm 2 Nhóm 2: TT Tâm Phương, TT Giác 
Tín, NS Chân Kim, SC Nguyên Khai, 7 giờ 
sáng khởi hành cũng đi bằng xe, cũng lộ trình 
gập ghềnh cỡi trên đá, chuồi xuống hố, đeo 
theo đồi núi cheo leo, nhưng ngắn hơn, ít rùng 
rợn kinh dị hơn so với Nhóm 3 của Ngày Thứ 
Năm Cứu Trợ, và để đến quận lỵ Rasuwa ủy 
lạo phân phát 383 phần quà cho gia đình nạn 
nhân, về tới khách sạn lúc 7 giờ tối. 
Điểm 3 Nhóm 3: TT Nguyên Trực, TT Nhật 
Tân, NS Tâm Lạc, Lạt Ma Khenpo đến bản 
làng khu vực Shindupacsko, tưởng niệm cầu 
nguyện và phân phát cho 290 gia đình, mỗi gia 
đình 1 bao thơ + 1 thau nhựa + 1 cái mùng và 
an ủi người dân sắc tộc cùng đinh tại vùng đồi 
núi truân chuyên này - nơi mà Ngày Thứ Ba  

 
Đoàn Cứu Trợ đi tới nhưng chưa xong và hẹn 
quay lại. Một điểm cũng cần nhắc để tán thán 
tấm lòng của Lạt Ma Khenpo này, chính Thầy 
Khenpo và các thiện nguyện viên của Thầy đã 
trực tiếp đào, moi, lượm hơn 1,500 di thể bị 
chết, bị chôn vùi từ trong đổ nát và đưa đi hỏa 
táng... 
 Trước khi kết thúc Ngày Thứ Bảy Cứu 
Trợ, Thứ Hai 15-6: 
Tối Ngày Thứ Sáu Cứu Trợ, Phái Đoàn họp 
tổng kết để chuẩn bị kết thúc. Tất cả các khu 
vực bị thảm trạng thiên tai, các địa điểm cứu 
trợ, danh sách các gia đình nạn nhân, phần quà 
trong bao thơ, theo lịch trình & kế hoạch định 
sẵn, kể cả phát sinh tại chỗ đều đã hoàn tất một 
cách công tâm, từ bi và cứu tế, vừa chính tâm 
niệm 9 vị trong Phái Đoàn, với sự cộng tác 
giúp đỡ của 3 vị Thầy đáng kính đáng quý 
Nepal, và giới chức, chính quyền, dân làng 
từng địa phương. Ngoại trừ Điểm 1 của Ngày 
Thứ Sáu, đi không tới đích dù máy bay đã phải 
đảo tới đảo lui chúi mũi nhiều lần. Do đó, Phái 
Đoàn đồng thuận giao lại phần này cho TT 
Nigrodha, Lạt Ma Khenpo, và bà Dawa Ang 
thực hiện mà cả 3 đã rất hoan hỷ đón nhận  
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trước Phái Đoàn và sẽ hoàn thành. Phái Đoàn 
đã giao 500 bao thơ cho 3 vị này. 

 Dòng họ Thích Ca kể từ trước, trong, và 
sau thời kỳ Đức Phật ra đời tại vương thành Ca 
Tỳ La Vệ, đến nay, vẫn đang còn hiện diện 
sống rải rác trên khắp lục địa mênh mông. 
Riêng thủ đô Kathmandu, họ sống từng nhóm 
nhỏ lạc loài. Qua trận động đất, nhờ các vị 
Thầy nơi đây tìm cách liên lạc thông báo mời 
họ tới và khoảng 100 gia đình tụ hội tại Chùa 
Hòa Bình Thế Giới. Từ 7 đến 9 giờ sáng Ngày 
Thứ Bảy Cứu Trợ, HT Quảng Ba, TT Tâm 
Phương thay mặt Phật Giáo Việt Nam tại Úc 
Châu ân cần thăm hỏi, gợi lại cội nguồn xưa 
tích cũ, và biếu tặng một chút nhỏ nhoi bằng 
tấm lòng thành của dòng họ THÍCH đã đang sẽ 
kết nghiệp kế thừa cưu mang và truyền trao thế 
hệ. Phần quà biếu tặng này là số tiền 4,900 Úc 
kim cứu trợ còn lại cộng thêm từ một số huynh 
đệ cúng thêm mới đủ để phân chia. 10 giờ sáng 
cũng 2 vị, HT Quảng Ba, TT Tâm Phương, 3 
vị Thầy và quý Sư Cô cùng người dân Nepal 
đồng thực hiện Lễ Chẩn Tế Cầu Siêu Bạt Độ 
người quá cố, và từ tạ giã biệt Nepal để ra phi 
trường, 1,30pm cất cánh lên đường về Úc. Còn 
7 vị trong Phái Đoàn thì đã rời từ sáng sớm để 
bay đến Lâm Tỳ Ni, đảnh lễ và ngưỡng vọng 
nơi Đức Phật giáng trần. 
  Tạm Kết: 

Phái Đoàn 9 vị trong chuyến một tuần cứu 
trợ nạn nhân động đất tại Nepal, hành trình 
gian truân nguy hiểm vật vạ tấm thân, nhưng 
không nặng và khó bằng tinh thần và tâm 
nguyện mà chúng tôi hân hạnh nhận lãnh và tự 

nguyện nhận lãnh sự giao phó của Giáo Hội, 
của toàn thể Đồng hương Phật tử Thân hữu 
mọi giới trên toàn liên bang Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan, đương nhiên chúng tôi mang theo cả 
chân tình quý mến của Giáo Hội cùng toàn thể 
Chư Tôn Đức Tăng Ni 37 Tự Viện, để đến với 
thảm trạng kinh hoàng và trao tận tay cho 
người dân đất nước Nepal. Chúng tôi chân 
thành tri ân toàn thể quý vị đã đóng góp hỗ trợ, 
cảm ơn mọi giới truyền thông đã thông tin, và 
không quên thành tâm thâm tạ 3 vị Thầy, nhiều 
tôn túc Tăng Ni, nhiều cộng tác viên người bản 
xứ đã tận tình giúp đỡ, lập phương án lịch trình 
và cùng chúng tôi hoàn thành viên mãn chuyến 
đi xuất phát 2 chữ Từ Bi vô lượng và 2 chữ Tế 
Độ vô biên, cho chúng sinh bớt khổ, cho nhân 
loại bớt đau, theo tinh thần chân thiện mỹ giáo 
lý Phật Đà. 
  Cuối cùng, đây là cảm nghĩ của riêng tôi, 
xin viết một câu thôi, có thể sai và mong rằng 
sẽ không bao giờ đúng. Một câu đó là, dù 
không có trận động đất này đi nữa, đất nước 
Nepal và người dân Nepal ơi, một đất nước chỉ 
toàn núi với đồi, trùng trùng điệp điệp, vắt 
vảnh lưng đèo, trên vói hư không, dưới chìm 
hố thẳm, không cao nguyên, không bình 
nguyên, lõm bõm mới có một khoảnh đất bằng 
còn hầu hết là nghiêng nghiêng vách núi, 
không biết lòng núi lòng đá lòng đất có chứa gì 
không, nhưng mắt tôi chỉ thấy toàn là khô 
khốc, hao gầy, cơ cùng, lao khổ, đày đọa triền 
miên, mà chưa hẳn gì 50 năm sau, 100 năm 
sau, sẽ lần mò thoát ra khỏi là một trong những 
quốc gia đói nghèo nghiệt ngã nhất trên thế 
giới. 
  
Viết xong ngày 29-6-2015 tại Chùa Pháp 
Quang, Brisbane 
Một thành viên trong Phái Đoàn, 
Thích Nhật Tân 
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SỰ LỢI ÍCH CỦA VIỆC TỤNG-KINH, NIỆM-PHẬT 
VÀ HÀNH-THIỀN 

NS Thích Nữ Tâm Lạc
 

 
Nói đến Đạo Phật là đề cập đến tư tưởng 

triết lý, hàm chứa trong Tam tạng kinh điển, 
một hệ thống giáo lý khế hợp, khế cơ với 
những điều kiện tâm lý xã hội của con người, 
kinh qua các thời kỳ phát triển của lịch sử 
truyền đạo của các bậc Tổ Sư, bằng những 
chứng nghiệm sống, để cho các hàng Phật tử 
tại gia cũng như xuất gia chiêm nghiệm và 
hành trì. Là người Phật tử phải có một cái nhìn 
như thị, xem tất cả các pháp môn hành trì như 
những phương tiện, để nhận dạng sự dung hòa 
của nó, thì mục đích đối tượng là giải thoát 
giác ngộ đều do các phương tiện dẫn dắt là 
điều không thể thiếu được. 

Thưa quý vị trong vấn đề tu tập, tại sao ta 
phải tụng kinh, niệm Phật và hành thiền, nó có 
lợi ích gì cho sự tu tập giải thoát và giác ngộ? 
Là người Phật tử nếu chỉ thờ, lạy, cúng Phật 
thì chưa đủ gọi là rốt ráo thuần thiện, mà người 
Phật tử cần phải tụng kinh, niệm phật và hành  

 
thiền v.v.. thì mới viên dung cả Sự và Lý, vì 
đây là những điểm căn bản không thể bỏ qua 
được. 
Tại sao ta phải tụng kinh và có lợi ích gì? 

Đạo Phật xuất hiện ở thế gian vì sứ mệnh 
làm nhẹ bớt những thương đau, và hướng dẫn 
con người trong việc kiến tạo một đời sống an 
lạc. Căn cứ trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Vì 
vậy trong Tam tạng giáo điển hay nói một cách  

 
khác, là cả một hệ thống giáo lý bao gồm mọi 
lãnh vực triết học, y học, dược học, văn học, 
tâm lý học v.v … và có vô số pháp môn để 
chúng ta thực hành và đạt đến quả vị giác ngộ. 
Kinh Phật có công năng khai mở trí tuệ, phá 
trừ mê mờ cho nên tụng kinh rất lợi ích: 1. 
Tụng kinh để thâu nhiếp sáu căn và làm cho ba 
nghiệp được thuần tịnh, không có cơ hội tạo 
các nghiệp bất thiện. 2. Đạo tràng nhờ đó mà 
được thanh tịnh trang nghiêm. 3. Gia đình nhờ 
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thế mà được an lạc và hòa thuận. 4. Tỉnh thức 
người chung quanh bằng lời kinh tiếng mõ. 5. 
Nhờ tụng kinh mà thông hiểu giáo lý và thực 
hành đúng chánh pháp. 

Ví dụ: Hai thời công phu sớm tối, nói lên 
chí nguyện thượng cầu hạ hóa của người xuất 
gia, để cho chúng ta thấy rằng tinh thần nhân 
bản của đạo Phật không những biểu lộ ở giáo 
lý mà còn ở thái độ và hành động của người 
Phật tử đối với vấn đề tự giác và giác tha. 
Người Phật tử xây dựng bản thân về ba mặt: 
Trí tuệ, tình thương và ý trí; luôn sống trong ý 
thức, biết mình đang làm gì, nghĩ gì để soi 
sáng tư tưởng, ngôn ngữ và hành động. Vì vậy 
thời Công Phu Sáng là ôn lại chí nguyện của 
người xuất trần và trì ngũ bộ chú để bạt những 
chướng ngại trong khi thực hành đại nguyện: 
“Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương, 
Hoằng độ như thị hằng xa chúng, Tương thử 
thâm tâm phụng trần sát, Thị tắc danh vi báo 
Phật ân v.v …” 

Đúng là ý nguyện xuất trần, nguyện thành 
Phật độ chúng sanh, nếu có một chúng sanh 
nào chưa thành Phật thì không bao giờ bỏ qua. 
Chí nguyện này là tâm Bồ Đề, là căn bản của 
người tu tập, phải phát liên tục. 

Công phu chiều: Mục đích là hồi hướng 
chí nguyện nói trên để cầu sanh Tây Phương 
Cực Lạc, nơi thuận tiện cho bất thoái Bồ Đề, 
hay nói một cách khác là để hoàn thành cho 
chí nguyện mà buổi sáng đã phát ra. 

Vậy hai thời công phu để cho chúng ta thấy 
cả một quá trình tu tập (trên cầu Phật Đạo, 
dưới cứu độ chúng sanh).  Chí nguyện muốn 
thành Phật nếu ở mãi trong ngũ trược ác thế thì 
nội chướng (dục vọng) và ngoại  chướng 
(nghịch cảnh) dễ làm cho thối tâm, khó có 
ngày viên mãn để thành quả vị Phật, do đó 
phải cầu sanh Tây Phương là vậy. 

Tóm lại tụng kinh rất ích lợi cho sự tu tập 
của mình, vì tất cả Tam tạng kinh điển, duy chỉ 
một mục đích là đưa hành giả đến giác ngộ 
giải thoát. Kinh nào cũng có công năng phá trừ 
mê mờ và khai mở trí tuệ cho ta, do vậy tụng 
kinh rất thiết thật và hữu ích. 

Tại sao ta phải niệm Phật và sự lợi ích của 
nó? 

Thưa ai cũng biết, cuộc đời là bể khổ như 
sống trong nhà lửa,ấy thế mà chúng ta vẫn 
thích sống, tham sống và không biết đâu để 
thoát ra, và cũng không đủ nghị lực vượt thoát. 
Đạo Phật đã tìm ra lối thoát và chỉ dẫn chúng 
ta những phương pháp để thoát ly cảnh giới 
khổ đau. Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh 
giới Cực Lạc để chúng sanh cầu sanh về. 

Phật dạy: “Niệm Phật để cầu sanh Cực 
Lạc, vì thế giới ấy không có mọi thứ phiền 
não, sanh về đó sẽ được bất thối chuyển.” 
nhưng làm thế nào để cầu sanh? Phật nói:“Nếu 
ai nghe ta nói đến Đức Phật A Di Đà, và chấp 
trì danh hiệu Ngài, từ một ngày cho đến bảy 
ngày nhất tâm không loạn, thì người ấy khi 
gần lâm chung, Đức A Di Đà cùng Thánh 
Chúng Cực Lạc cùng đến tiếp dẫn, làm tâm 
người ấy không điên đảo, tức khắc vãng sanh 
về thế giới A Di Đà”.Chúng ta phải hiểu là Ta 
Bà và Cực Lạc đều là đối tướng của tâm, nếu 
tâm bất tịnh thì quả báo Ta Bà sanh, nếu tâm 
thanh tịnh thì cảnh giới Cực Lạc hiện tiền, như 
câu “tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ”. 

Ngoài ra phương pháp niệm Phật có công 
năng phá trừ tất cả những vọng niệm bất thiện 
và làm cho tâm trở nên sáng suốt, như phèn 
gieo vào nước đục, nước đục trở thành trong. 
Trong kinh thường nói: Tâm ta như con vượn 
chuyền cành, như ngựa chạy rong không 
ngừng. Muốn hàng phục vọng tâm chỉ còn một 
cách là cột tâm lại bằng câu niệm Phật, lâu dần 
những ma chướng trong tâm không còn nữa, 
mà chỉ thuần câu niệm Phật. Vì ích lợi như thế 
nên Đức Thích Ca khuyên chúng ta nên trì 
niệm danh hiệu A Di Đà. Tuy nhiên người 
niệm Phật phải đủ những yếu tố mới được 
vãng sanh. 

A. Tín: Niềm tin vững chắc. Niềm tin có 
3: Tin Phật: Tin Đức Thích Ca vì thương xót 
chúng sanh mà giới thiệu cảnh giới Cực Lạc và 
pháp môn niệm Phật để sanh về, tin lời Phật 
nói không dối. Tin Pháp: Tin pháp môn Tịnh 
Độ là phương pháp dễ tu dễ chứng, tin 48 lời 
nguyện của Đức Phật A Di Đà có đầy đủ diệu 
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dụng để độ sanh, nếu hành giả niệm đến chỗ 
nhất niệm. Tin mình: Tin mình có tự tánh 
thanh tịnh A Di Đà, tin mình có khả năng vãng 
sanh nếu mình thực hành đúng lời dạy của Đức 
Phật trong kinh A Di Đà. 

B. Nguyện: Là ước nguyện, là mong muốn 
được vãng sanh, làm động lực thúc đẩy mau 
đến mục đích. 

C. Hạnh: Sau khi chuẩn bị đầy đủ tín, 
nguyện rồi thì gia công niệm Phật không gián 
đoạn. Nếu tín mà không nguyện thì tín vô bổ. 
Nếu ao ước cầu sanh mà không chuyên nhất 
thì không đi đến kết quả. Cho nên Tín, 
Nguyện, Hạnh không thể thiếu đối với người 
cầu sanh. 

Tại Sao nên thực hành Thiền quán? 
Ngoài việc tụng kinh niệm Phật ra người 

Phật tử cũng phải thực tập Thiền quán, vì chủ 
trương Thiền là phá tan vô minh tỏ ngộ nguồn 
tâm. Thưa quý vị, trong sự tu tập, hành giả 
muốn minh tâm kiến tánh, thì phải phá trừ vô 
minh, muốn phá vô minh phiền não thì phải có 
trí tuệ, muốn có trí tuệ thì hành giả phải thiền 
định; có nghĩa là khi trí tuệ phát sanh thì mới 
diệt được vô minh, mới minh tâm kiến tánh 
thành Phật được. Như Đức Bổn Sư thiền định 
49 ngày chứng đạo. Các bậc Tổ Sư đốn ngộ tự 
tâm cũng từ đây. Cho nên thiền định cũng 
đóng một vai trò quan trọng trong việc tu tập, 
như nhựa sống phải nuôi cây. Nếu thiếu thiền 
định thì giáo lý của Phật thành sơ cứng, bởi vì 
kinh giáo chỉ còn là lý thuyết, chỉ giúp người 
mở rộng kiến thức, mà rất ít quan hệ đến mục 
đích giải thoát.  

Đối với người Phật tử đang đi trên đường 
tu học Phật pháp, thì không chỉ tìm hiểu 
nghiên cứu nghĩa lý, mà còn phải thực hành 
trong đời sống hằng ngày, thì mới mong giải 
thoát hệ lụy khổ đau, đạt đến hạnh phúc an lạc. 
Cho đến nay có một số vẫn ngộ nhận, cho 
Thiền là một thứ gì đó thiêng liêng thần thánh. 

Ví dụ: Tu tập thiền định để đắc thần thông, 
Thiền dành cho bậc thượng căn, dễ tẩu hỏa 
nhập ma. Trong khi tu tập cho là chứng đắc mà 
không biết đó là do phản ảnh của tâm. Sở dĩ có 
những ngộ nhận này là do không tìm hiểu và 

nắm chắc phương pháp Thiền.Thưa quý vị: Cái 
giá trị của Thiền là huấn luyện thân và tâm 
chúng ta từ động trở về tĩnh, giúp cho chúng ta 
biết sống với hiện tại, không tiếc nuối quá khứ, 
không mơ ước viễn vong, vì quá khứ đã đi 
qua, mà tương lai thì chưa đến, trong Kinh 
Anan Nhất Dạ Hiền ở Trung Bộ Kinh tập III 
có dạy: “Quá khứ không suy tầm, tương lai 
không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương 
lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán 
chính ở đây” (Kinh Nhất Dạ Hiền) 

Không than việc đã qua, không mong việc 
sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù 
diệu, do mong việc sắp tới, do than việc đã 
qua, nên kẻ ngu héo mòn, như Cây Lau lìa 
cành. (Kinh Cây Lau Tương Ưng I) Vậy cho 
ta thấy trong 37 Phẩm Trợ Đạo, trong Bát 
Chánh Đạo có chánh định 7 Giác chi: Có niệm 
giác chi, định giác chi, Ngũ căn ngũ lực: Có 
định căn, định lực, Tứ như ý túc: Có dục định, 
tinh tấn định v .v… 

Trì chú giúp gì cho sự tu? 
Như trì chú cũng giúp cho 3 nghiệp và 6 

căn được thanh tịnh. Chư Phật và chúng sanh 
chỉ khác nhau ở chỗ giải thoát hay ràng buộc, 
chỗ ngộ và mê, chỗ tịnh và nhiễm mà thôi. 
Cho  nên khi trì chú, thân bắt ấn nên thân 
không tạo ác, miệng đọc thần chú nên miệng 
không nói vọng ngữ, tâm quán tưởng tượng 
Phật, nên tâm không nghĩ ác, nhờ thế mà 3 
nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, nhờ trì 
chú mà dẹp trừ được oan gia, nhổ sạch hết gốc 
rễ của nghiệp chướng và làm cho trí tuệ ngày 
càng tăng trưởng, do vậy trì chú có rất nhiều 
sự lợi ích.    

Nói tóm lại trong tứ oai nghi, đi đứng ngồi 
nằm, nếu chúng ta biết an trụ vào mọi phương 
pháp như tụng kinh, hành thiền, niệm Phật hay 
trì chú v.v… bằng chánh niệm, tỉnh giác thì bất 
cứ ở đâu và bất cứ trong trường hợp nào, 
chúng ta cũng làm chủ được hành động và tư 
tưởng của mình, vì chánh niệm sẽ đem lại 
nhiều lợi ích thực tiễn cho cuộc sống con 
người giúp cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tích 
cực hơn và đáng sống hơn. 

Thích Nữ Tâm Lạc 
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Bốn pháp tư lương 
Thích Phổ Huân

 

 
 

Trong mùa An Cư Kiết Đông của 
GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL tổ chức tại Tự 
Viện Pháp Bảo, Thượng Tọa Minh Thường và 
chúng tôi được Ban Giáo Thọ đặc trách một 
buổi nói chuyện với quý cư sĩ Phật tử. Chủ đề 
thuyết giảng do Thầy Minh Thường đề nghị là 
Bốn Pháp Tư Lương. Thật sự nghe qua chủ đề 
cũng mới lạ đối với chúng tôi, tuy nhiên nội 
dung thật gần gũi, nếu không nói chính là bốn 
điều mà chúng tôi thường ưu tư suy niệm trong 
mấy năm gần đây: Phước Đức, Trí Tuệ, Tiền 
Nhân và Quán Pháp.  
Để chia sẻ một ít hiểu biết thô thiển, xin được 
trình bày bốn pháp tư lương làm bài viết ngắn, 
đăng vào tập Kỷ Yếu Trường Hạ Pháp Bảo 
năm nay (2015). 
Phước Đức Tư Lương. 

Tư lương là hành trang, đồ vật cá nhân hay 
tập thể, làm phương tiện cho chuyến đi xa, 
chuyến hành trình trải qua trong đời sống ; còn 
Phước Đức, là điều lành, việc tốt mà mọi 
người mong được tích trữ. Vậy Phước Đức Tư 
Lương là hành trang tốt nếu muốn xây dựng 
đời sống hiền lương, thánh thiện. 
Người tu Phật lại cần có nhiều phước đức mới 
trọn vẹn con đường tu. Nhưng nếu sinh ra 
không may mắn, thua kém nhiều người thì làm 
sao tu Phật được! Ví dụ sinh ra thường hay 

bệnh đau, trí lực yếu kém, lại sinh vào gia đình 
nghèo, quốc gia không yên ổn v.v… Như vậy 
mới thấy Phước Đức Tư Lương là một vấn đề 
cần phải hiểu, vì ảnh hưởng việc thực tế tu 
hành của hai giới học Phật chúng ta. 

Trước tiên xem ta có phước đức trong khi 
học Phật học hay không! Lại xem người không 
hiểu đạo Phật họ đã và đang có phước đức hay 
không có phước đức?  

Thật tình chúng ta đã và đang có phước 
đức nhiều lắm, phước trước tiên và quan trọng 
hơn  hết, đó là sanh thân người. Và phước tiếp 
theo là hiểu biết thế nào là phước hay không 
phước.  
Người không hiểu điều này sẽ bỏ lỡ cơ hội làm 
thiện, để phải luân hồi với nhân quả khổ.  

Đối với người không hiểu đạo Phật, họ vẫn 
có phước đức, vì đã mang thân người, và nhiều 
khi họ còn minh mẫn thông minh hơn ta, tuy 
nhiên hầu như đa số lại quên hay không hiểu 
thân người là phước đức cao thượng. Như vậy 
phước đức cần phải được vun bồi tạo dựng 
mới có được, nếu không phước hiện tại sẽ hao 
mòn và quả tương lai sẽ gọi là ít phước hay vô 
phước.  

Phước căn bản thế gian nếu không tạo 
dựng, thì phước vượt xuất thế gian, phước giải 
thoát làm sao đạt được. Vậy phước đức thế 
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gian ta đã có, nghĩa là thế giới y báo và chánh 
báo được làm người; và khi hiểu sự quan trọng 
được làm người, thì dù trong hoàn cảnh nào, 
giàu, nghèo, khỏe mạnh, ốm đau ta vẫn có cơ 
hội tạo thiện làm lành, từ đó nhân phước đức 
sanh quả phước đức, cho đến hoàn thiện. Hoàn 
thiện là lấy phước đức chuyển thành phước 
đức xuất thế gian, phát nguyện lấy thân này 
học Phật, lấy hiểu biết hoàn cảnh làm người là 
cơ hội duy nhất để hành đạo pháp. Đó chính là 
tư lương Phước Đức vậy. 
Trí Tuệ Tư Lương. 

Khi đã có tư lương Phước Đức làm hành 
trang trên con đường học Phật, tiếp theo là trí 
tuệ. Trí tuệ là sự hiểu biết un đúc nơi tâm nhờ 
học Phật. Trí tuệ biết nhận rõ thân này là 
phương tiện, biết thân phận làm người giả tạm 
không thể tồn tại lâu. Biết đâu là đúng sai, biết 
thế nào là phương tiện hay cứu cánh. Phương 
tiện là tạm thời, không nhất định, phương tiện 
chính là hiện tượng xảy ra trong mọi hoàn 
cảnh, mọi thời gian mà con người phải đối 
diện. Còn cứu cánh là sự thật của hết thảy hiện 
tượng phải trải qua bốn thời kỳ Thành, Trụ, 
Hoại, Không. Do đó Trí Tuệ tư lương là điều 
buộc phải có đối với người học Phật, vì nếu 
không, dù sinh thân người, hoàn cảnh thuận 
lợi, tu học Phật pháp, nhưng chỉ là kiến thức, 
mà trí tuệ khó sinh. Với ý nghĩa như vậy mà 
kinh Tứ Thập Nhị Chương có dạy: Giàu tu 
Phật khó, nghèo cũng khó tu Phật. Hơn thế 
nữa, người si mê mờ ám không thể tu Phật đã 
đành, mà quá thông minh sắc xảo lại vấp vào 
tự kiêu ngã mạn, cũng khó học Phật không 
khác kẻ si mê. 
Chỉ có trí tuệ mới vượt lên hoàn cảnh giàu 
nghèo, phá bỏ si mê, diệt trừ ngã mạn, đó 
chính là Trí Tuệ tư lương vậy. 
Tiền Nhân Tư Lương. 

Là những nhân duyên hành nghiệp đời 
trước làm tư lương cho ta đời nay. Nói cách 
khác đời nay là kết quả từ nhân nghiệp quá 
khứ, và nhờ biết như vậy trở thành bài học đời 
này đến đời sau. Nhưng đời sống con người 
khổ nhiều vui ít, chứng tỏ nhân đời trước chưa 
từng giác ngộ chứng đạo. Nếu đời này giác 

ngộ chứng đạo thì đời sau sẽ không còn khổ 
nữa. Như vậy Tiền Nhân tư lương, chính là 
nhân quả hành trang cho người lữ khách lang 
thang trên con đường sinh tử vô tận - nhưng 
người học Phật hiểu biết nhân quả ba đời, là 
vòng xoay không dứt gọi là luân hồi trong ba 
cõi sáu đường, nên không thể để tiền nhân tư 
lương tiếp tục theo nghiệp khổ thế gian. Người 
học Phật lấy đó làm bài học, xem những 
nghiệp quả hôm nay chính là tiền nhân sinh ra 
khổ, nên chuyển khổ quả thành nhân tu đạo, để 
biến tư lương đời trước thành tư lương giác 
ngộ đời nay. 
Quán Pháp Tư Lương. 

Là tư duy quán chiếu các pháp sinh diệt, 
hay nói tuần tự theo bốn pháp tư lương, thì sau 
khi đã hiểu ba tư lương Phước Đức, Trí Tuệ, 
Tiền Nhân, người học Phật sẽ sáng ra vấn đề 
nghiệp quả liên hệ ba đời quá khứ, hiện tại, vị 
lai. Ba đời nghiệp quả cần được tư duy quán 
chiếu. Sự liên hệ ba đời chính là sự hiện hữu 
đời sống phước đức chúng ta hôm nay và hiểu 
biết hôm nay sẽ gọi là trí tuệ hay không trí tuệ, 
chính là điều mà ta đang nhận thức đời sống 
này. Rồi từ nhận thức hiểu biết như vậy sẽ cho 
ta rõ nhân duyên ở đời trước là quả báo đời 
nay. Cuối cùng là quán chiếu ba điều vừa nói 
trên để không sai lầm và nghi ngờ khi thực 
hành Phật pháp. 

Tóm lại Bốn Pháp Tư Lương là bốn pháp 
học khéo léo mà hành giả học Phật nên quan 
tâm thực hành. Chúng tôi chỉ trình bày tóm 
lược theo thiển ý thô thiển, lại trong một thời 
gian ngắn và bận rộn với phận sự Hóa Chủ của 
Trường Hạ, nên không thể tra cứu tư duy chia 
sẻ nhiều hơn, do đó bài viết chỉ là gợi ý giới 
thiệu mà thôi. 

Xin được chúc nguyện đến tất cả mọi 
người có duyên với Phật pháp, chủng tử giải 
thoát tương lai sẽ ươm mầm chứng đạo một 
ngày không xa. 
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Ngày thứ 3 Trường Hạ Pháp Bảo 2015 

TK Thích Phổ Huân 
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Nắng Vẫn Dọi 
              Trường Sanh  - Phương Lan Yên 
 

Nắng vẫn dọi qua đường tơ kẻ lá 
Nắng ban mai sưởi ấm  tiết mùa đông 
Về lại đây Pháp Bảo Tự vun trồng 
Chân rảo bước trong sân chùa nắng sớm 
 
Kỷ niệm ấy của một thời xuôi ngược 
Ngọn gió nào đưa đẩy chiếc thuyền con 
Ánh trăng non lơ lửng giữa đêm trường 
Vẫn thắp sáng những tháng ngày giá lạnh 
 
Ôi ! đẹp quá bóng Tăng già thoát tục 
Người về đây vun xới tận nguồn tâm 
Ta với người chân bước nhẹ lên đường 
Cho trần thế một mùa xuân nắng ấm 
 
Có gì đâu giữa cuộc đời tan hợp 
Kiếp phù sinh hiện hữu giữa dòng đời 
Hãy lắng nghe Diệu Pháp của Như Lai 
Để cuộc sống thắm hương tình đạo vị. 

 
 
 

 

 
Lời Kinh Bát Nhã  

 
Đời người ví tựa dòng sông 

Khi lên khi xuống, khi nông khi đầy 
Nhìn xem tất cả quanh đây 

Có gì miên viễn mãi tày thời gian 
Hoa kia có đẹp cũng tàn 

Người xinh cũng thế, thời gian cũng già 
Giàu nghèo phân biệt bởi ta 

Ai xuôi tay xuống cũng là tay không 
Lời kinh Bát Nhã nên thông 

Tấm thân ngũ uẩn là không của mình 
Tứ đại hòa hợp thì sinh 

Thiếu đi một cái thì mình tử ngay 
Thọ tưởng hành thức: Tâm này 

Tùy duyên phát khởi đổi thay không ngừng 
Thế mà ta cứ lừng khừng 

Nửa mê, nửa tỉnh trong rừng khổ đau 
Lời Kinh ý nghĩa thâm sâu 

Phơi bày tỏ rõ nghĩa mầu “Tánh Không” 
Không đây chẳng phải có-không 

Không là chẳng thật nên không bám vào 
Tất cả, thể tánh huyễn bào 

Như sương như mộng chẳng nào bền lâu 
Trí nên quán tưởng khắc sâu 

“Giai không vạn pháp” ấy câu nằm lòng 
Hiểu rồi thì chớ lòng vòng 

Bờ kia chỉ rõ, cách dòng sông mê 
Tư lương sắp sẵn mọi bề 

Lên thuyền Bát Nhã tìm về Chân Như. 
 

Melbourne mùa đông 2015 
Thanh Phi 

 



   

 Kỷ Yếu Trường Hạ Pháp Bảo – Sydney – 2015 – PL 2559 – trang 58 

Tùy duyên bất biến 
HT Thích Minh Hiếu

 
Chùa Pháp Bảo là ngôi chùa tiêu biểu cho 

Phật Giáo Việt Nam ra đời đồng hành với 
những người Phật tử VN chính thức được định 
cư ở Úc châu hơn 30 năm qua. Nằm cắt ngang 
một trục lộ chính mặt tiền và cổng chùa nhìn 
về hướng đông của thành phố Sydney, thế nên 
mỗi sáng những tia nắng ấm đánh thức ngôi 
chùa dậy thật sớm như để phù hợp với tinh 
thần tỉnh thức cao quý của đạo Phật. Nơi nầy 
tuần qua đã diễn ra một sự kiện không lạ đối 
với tín đồ Phật giáo đó là tổ chức khóa An cư 
Kiết Đông lần thứ 16 của GHPGVNTNHN tại 
Úc đại lơi-Tân tây lan,quy tụ hàng trăm Tăng 
ni và tín đồ Phật tử tu học trong 10 ngày. 

Truyền thống an cư Kiết Hạ nói cho đúng 
và đầy đủ là theo luật Phật hằng năm chư Tăng 
Ni phải chỉ định 1 trú xứ để dừng chân gọi là 
cấm túc trong 3 tháng của mùa Hạ (thông 
thường là mùa mưa) và An cư là antịnh tu tập 
trau giồi giới đức đạo hạnh của hàng Tăng lữ 
xuất gia.Thế nhưng thay vì “Tam nguyệt an 
cư,cữu tuần kiết ha” thì trường Hạ ở đây chỉ tổ 
chức có 10 ngày, và theo truyền thống thì chỉ 
dành riêng hàng xuất gia An cư kiết hạ, nơi 
nầy lại có phân nữa là hàng Phật tử tại gia tùng 
chúng tu học, đây là nét đặc thù của Giáo Hội 
PG Úc châu. Câu hỏi được đặt ra là có gì sai 
trong trường Hạ như vậy không? xin thưa rằng 
không, vì đây đã là Trường hạ thứ 16 của Giáo 
Hội rồi và mọi pháp tác thành đều do Tăng già 
Yết ma theo Luật Phật chứ không ai được 
quyền thiết lập hay cải sửa. 

Đặc thù thứ nhất của GHPGVN  ở đất 
nước Phương Tây đa số  mỗi chùa chỉ có 1 vị 
Thầy hay sư cô, quý lắm thì cũng có vài tự 
viện được dăm vị phụ nhau hoằng pháp và tu 
hành. Nên không thể đóng cửa chùa suốt 3 
tháng không ai trông nom và sinh hoạt địa 
phương bị đình trệ. (Nên tùy duyên mà rút lại 
còn 10 ngày cho phù hợp với hoàn cảnh quốc 
độ) giáo lý Đạo Phật tùy duyên bất biến và 
Giáo hội đã thể nhập vào đời với tinh thần bất  

 

 
 
biến nhưng tùy duyên. Nên danh từ An cư kiết 
Hạ trở thành An Cư Kiết Đông tại Úc châu. 
Mùa Đông của Úc châu năm nay có vẻ lạnh 
hơn những năm qua  nhưng cũng không ngăn 
cản được những tia nắng ấm xuyên qua từng 
bước chân của hành giả. Những hành giả Tăng 
tục nầy tùy theo duyên của cuộc đời mà đến cư 
trú ở quê hương lữ thứ Nam bán cầu, để rồi 
mùa Hạ nắng cháy ở các nơi trên thế giới lại là 
mùa Đông lạnh lẽo của Úc châu và mùa An cư 
khoác lên chiếc áo Kiết Đông, nhưng cái lý bất 
biến vẫn được thực hiện như pháp với chương 
trình chuyên tu và học hỏi mỗi ngày, những 
giờ công phu thiền tọa và từ sớm tinh mơ đến 
chiều tối đều được thực hiện nghiêm mật. Lợi 
ích thiết thật nhân thiên như Cúng Quả 
đường,thuyết pháp, hồi hướng công đức đều ấp 
ủ trọn vẹn trong khóa kiết Đông. 

Đặc thù thứ 2 của Giáo Hội Phật giáo VN 
hải ngoại là các Phật tử tại gia cũng được phép 
tùng Hạ tu hoc suốt 10 ngày cùng chư Tăng ni. 
Hầu hết những người Việt định cư ở một đất 
nước Phương tây thì đều hiểu rõ sự phát triển 
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tột bực trong nền văn minh và hiện đại của 
khoa học công nghiệp, chính những cơn lốc 
tiêu dụng và vật chất nầy lôi cuốn xã hội nhân 
sinh vào dòng chảy mãnh liệt của nó. May thay 
Giáo hội Phật giáo VN đã tùy duyên mà tạo ra 
những bến bờ trú ẩn tâm linh cho hàng tại gia 
Phật tử, mỗi năm các Phật tử có cơ hội gần gủi 
hơn với Tam bảo để tự mình dấn thân trãi 
nghiệm nếp sống của thiền môn. Cái thời gian 
10 ngày ở xứ xở công nghiệp nầy để các Phật 
tử tại gia dừng lại lắng nghe cái “Tâm bất biến 
giữa dòng đời vạn biến nầy” đây không phải là 
điểm đặc thù các trường Hạ kiết Đông của 
PGVN ở Hải ngoại hay sao..? Có ai đó cho 
rằng tu học cả đời và tu trong muôn ngàn kiếp 
còn chưa biết được gì, huống gì an cư chỉ có 
10 ngày mà không phải là 3 tháng thì có phải 
là vọng tưởng hư ảo chăng? Xin thưa cái vốn 
đã là tùy duyên mà cái thể bất biến đó của giáo 
lý đạo Phật thật nhiệm màu, ngay mỗi bước 
chân của hành giả với ý niệm bước đi và tiến 
tới đã có sự thành tựu. Công phu tu sửa cả đời 
chưa thấy gì nhưng hội đủ duyên lành thì cũng 
ngộ trong giây phút. Chúng ta đã dừng niệm ác 
trong vài phút giây rồi sẽ đến lúc dừng lại cả 
ngày tháng và cả cuộc đời, dừng lại ở bến giác 
10 hôm cũng đủ thời gian để chúng ta lấy lại 
năng lượng và đi tiếp cuộc hành hương bất tận 
phía trước. Nhìn những tia nắng xuyên qua 
cành lá rồi vào tận hiên nhà, ai có biết những 
tia nắng nhỏ nhoi mong manh và ngắn ngủi ấy 
đã sưởi ấm biết bao tâm hồn cô độc của đêm 
đông hay sự tỉnh thức trong bóng tối vô minh, 
tội lỗi..Ôi huyền diệu thay ! bài thánh ca Bát 
nhã vẫn vang vọng mỗi sáng chiều muôn đời 
bất biến rồi tùy duyên và tùy duyên mà lại bất 
biến nên trường Hạ kiết Đông Pháp bảo lại sắp 
trôi qua rồi..năm sau trường Hạ của Giáo Hội 
sẽ đi về đâu ..hà thời,hà xứ..?Ai hay theo dòng 
thời gian không gian vô tận mà lòng hành giả 
trở thành vô quái ngại, Tát bà ha… bất biến tự 
bao giờ… 

 
Viết xong tại trường Hạ Pháp Bảo 2015 

TK Thích Minh Hiếu 
 

 

 
Cảm niệm An Cư 

Tháng bảy, mùa An Cư Kiết Đông 
Pháp Bảo bừng lên ánh nắng hồng 

Hương khói u huyền lan tỏa nhẹ  
An hòa thanh tịnh quyện hư không 

 
Quốc độ xa xưa thoáng hiện về 

Đạo tràng nghiêm tịnh, dứt cơn mê 
Thế Tôn, Đệ tử cùng Thánh chúng 

Nghĩa đạo, tình thâm vốn cận kề 
 

Noi gương đạo hạnh đấng cha lành 
Tăng Ni hoằng pháp độ quần sanh 
Y giáo phụng hành, người Phật tử 
Vượt khỏi trầm luân quyết tu hành 

 
An hòa giữa dòng suối thanh lương 

Tiến bước cùng nhau, chỉ một đường 
Xa lìa phiền não thân khẩu ý 

Sám hối, công phu, niệm vô thường! 
 

Tâm niệm an cư mãi trong tâm 
Ngày ngày tháng tháng, trọn tháng năm 

Cuộc đời vui sống trong an lạc 
Tịnh độ an vui giữa cảnh trần. 

 
PT Tâm Huệ 
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Nhủ khuyên 
Cỏ Thơm sưu tầm

 
 
Hởi chư Thiện Tín gần xa 
Thương Thầy mến Bạn thiền na kiên trì 
Trau tâm dồi trí kịp kỳ 
Đạo lành chung sức, dựng xây rạng ngời 
Biển trần gió nghiệp mỗi nơi 
Dồn qua tẻ lại, dập dồi cũng cam 
Đừng phiền trong cõi già lam 
Có Tăng chơn chánh, có phàm ác tăng 
Y giáo nên bất y nhân 
Gian tà cố tránh, chánh chân nên vầy 
Hôm nay cõi Đạo hưởng đây 
Đừng quên công khó, Tổ Thầy đầu tiên 
Sơ cơ đủ cảnh truân chuyên 
Quyết tâm độ thế nối truyền Thích Ca 
Vắng Thầy là phận chúng ta 
Bồi tô bền vững mới là con ngoan 
Đừng vì ai để dở dang 
Mía sâu, nhà dột, phải toan liệu bề 
“Lành làm thúng, rách làm mê 
Ổ gà nhen lửa, chớ hề bỏ rơi 
Tùy duyên, tùy cảnh, tùy thời 
Có người tội ác, rèn người chơn tu 
Nếu như ai cũng hòa nhu 
Làm sao phân biệt, hiền ngu chánh tà 
Đâu đâu cũng thế thậm đa 
Không đâu hoàn tất phiền hà ích chi 
Rán nên lui tới thường khi 
Thấy sai nhắc nhở, thấy suy tô bồi. 
Tạm rời bày tỏ khúc nôi 
Nếu ngoan gắng giữ, vững ngôi đạo tràng. 
 
Cỏ Thơm – sưu tầm  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Đã hết 
Cuộc can qua 
Đã rồi 
Câu được mất 
Vắt vẻo trên đường về 
Hát bài ca nghêu ngao 
Thổi điệu lý tang tình 
Mây vời vợi 
Cỏ xanh rì 
Ai tri âm đó, 
Có gì bâng khuâng . 
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Vượt lên chướng ngại 
Thích Nữ Giác Anh

 
Tất nhiên giữa thế gian, ai cũng hiểu không thể 
nào không có chướng ngại, nhưng tiềm ẩn đâu 
đó trong tâm thức, ai cũng muốn mọi việc đều 
được suôn sẻ. Cho dù ý mình muốn ra sao, 
đúng hay sai, hãy để hạ hồi phân giải, miễn 
bây giờ được chiều theo tâm ý là vui rồi. Điều 
đó nói lên rằng, mặc dù biết chướng ngại là tất 
nhiên, nhưng có rất ít người chịu chấp nhận sự 
thật chướng ngại sẽ đến với mình. Chuyện này 
bình thường thôi, thế gian ai cũng như vậy cả. 
Tuy nhiên mặt khác, mọi người cũng đều công 
nhận rằng, chính nhờ những lần vượt qua 
chướng ngại mới làm con người mạnh mẽ hơn 
lên, vững vàng và tự tin hơn lên. Đích cuối 
cùng của sự vượt qua là tâm được bình an 
thanh thản trước những chướng ngại khác. 
Trong Thiền môn ai cũng nằm lòng câu 
“Phiền não tức Bồ Đề” là thế. 

Mùa An Cư Kiết Đông 2015 năm nay, được 
tổ chức tại Tự Viện Pháp Bảo Sydney từ ngày 
1 đến 11 tháng 7, với sự tham dự của trên 50 
chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni từ khắp mọi miền 
đất Úc. Hàng Phật tử được tháp tùng tu học 
gần 160 vị. Từ chư Tôn Đức đến quý Phật tử, 
ai ai cũng đã vượt qua những chướng ngại của 
riêng mình để đến với Khóa Tu. Chính nhờ 
vậy, mà pháp âm của Đức Thế Tôn ngày ngày 
được âm vang trầm hùng trên Bảo Điện, những 
thời pháp thoại của chư Tôn Thiền Đức liên 
tiếp đưa người đến gần hơn với giáo lý giải 
thoát. Nhịp sống Thiền môn nghiêm tịnh ấy 
diễn ra bất kể thời gian sáng, trưa, chiều, tối, 
bất kể nắng mưa, gió lạnh mà đôi khi hệ thống 
điện còn bị overload  dẫn đến thiếu heater 
giữa trời mùa Đông Sydney. 

Năm nay chướng ngại là thế, năm ngoái 
chướng ngại của Ban Tổ Chức và thành viên 
tham dự cũng không thua gì, và mỗi mùa An 
Cư, mỗi Ban Tổ Chức đều có chướng ngại để 
vượt qua. Đi ngược dòng lịch sử 2500 năm thì 
chướng ngại còn nhiều hơn biết bao nhiêu…  

 
Nhưng nhờ sự vượt qua của chư Thánh Tăng, 
chư Tổ Đức và quí Ngài đi trước mà truyền 
thống An Cư dù đã 2500 năm, vẫn còn được 
gìn giữ cho đến tận bây giờ. 2500 năm, một 
chuỗi thời gian quá dài, vậy mà truyền thống 
An Cư vẫn được bảo tồn và gìn giữ, nhất là ở 
những xứ sở khác tôn giáo như đất nước này, 
nghiệm cho kỹ, quả thật là một điều kỳ diệu 
lắm thay! 

Để gìn giữ một truyền thống, gìn giữ một 
hình thức, phải có hy sinh và phải vượt qua 
khó khăn như vậy, huống gì để giữ một tâm 
hồn cho luôn bình thản thanh tịnh trước những 
chướng ngại của cuộc đời còn khó khăn hơn 
biết dường nào.  

Có một chuyện vui vui, mới ngày đầu của 
mùa An Cư mà chiếc ipad air của Hòa Thượng 
TVMQ đã bị cảm rồi, click vào mấy cái icon 
mà icon nào cũng lạnh quá, càng click càng 
đứng yên không phản ứng chi hết. Hòa 
Thượng nói rằng “Khổ đế rồi!”, sau đó Hòa 
Thượng dạy tiếp “Nhưng Khổ đế chính là Đạo 
đế!”. Thật đúng là một vị Pháp sư lịch lãm, 
ngôn từ thường hay hòa với pháp, dạy đúng 
thời đúng lúc, vừa nghe vui, vừa học được một 
bài học. Cuộc đời không thể nào không có khổ, 
nhưng cũng chính vì khổ, nên mới có đấng 
Thế Tôn và có đạo giải thoát.  

Dầu cho trong tâm thức mỗi con người có 
thích hay không thích phiền não thì phiền não 
chướng ngại vẫn đến. Như cơ thể mỗi người, 
dù thích lạnh hay thích nóng thì mùa Đông hay 
mùa Hè vẫn đến. Vậy thích hay không thích 
đâu có ý nghĩa gì. Suy cho cùng, chính cái 
thích và cái không thích trong tâm mỗi chúng 
ta mới là chướng ngại lớn nhất. 

Bởi vì thích, thì cái gì ngược lại với thích 
làm mình chướng ngại, càng thích thì càng 
chướng ngại, vì trên đời đâu phải lúc nào cũng 
gặp được những việc mình thích. Dẫu cho đạt 
được điều mình thích chăng nữa, thì chính cái 
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đạt được đó, trước sau gì cũng trở thành 
chướng ngại.  

Sức mạnh của thích các pháp bên ngoài 
càng lớn, thì sự chướng ngại càng lớn. Ví dụ, 
nếu trong tâm thích nghe những giọng nói êm 
đềm, nhỏ nhẹ, thì ai nói giọng lớn hơn tự nhiên 
thấy không thích, chưa cần biết nội dung và 
thật tánh của người đó thế nào. Trong tâm 
càng thích giọng nhỏ nhẹ, thì tự nhiên càng 
cảm thấy khó thích người lớn tiếng. Chính cái 
thích trong tâm của chính mình khiến mình tự 
dưng có khoảng cách với người lớn tiếng. Cái 
khoảng cách đó dẫn đến chướng ngại. Có 
chướng ngại sẽ sinh phiền não. Và phiền não 
sẽ từ từ dẫn đến mối quan hệ đi đến chỗ đau 
khổ và đổ vỡ. Xét cho cùng, cũng tại ban đầu 
trong tâm mình cảm thấy thích người nhỏ nhẹ 
và không thích người lớn tiếng. Chính cái 
thích và không thích đã khơi nguồn làm hại 
mối quan hệ của mình với người xung quanh. 
Những chuyện đại loại như thế xảy ra trong 
cuộc đời nhiều lắm. 

Cuộc đời có nhiều việc ta có thể chọn lựa, 
và cũng có rất nhiều việc ta không thể chọn 
lựa. Đối với những việc không thể chọn lựa, 
Phật dạy chỉ có cách nhẹ nhàng nhất là dùng 
Từ Bi và Nhẫn Nhục để vượt qua. Rất may, 
mọi việc đều không bao giờ ở hoài một chỗ. 
Mọi thứ đều vô thường, cũng nhờ vô thường 
nên những khó khăn chướng ngại trước mắt, 
nếu được hóa giải với tâm lượng đại bi, thì 
chướng ngại sẽ hóa thành phước duyên trên 
đường đời cũng như đường đạo. 

Sáng sớm ngày thứ 2 của khóa An Cư, tìm 
được chút thời gian rảnh, được TT Nguyên 
Tạng cho xem video clip Happy Birthday lần 
thứ 80 của Đức Dalai Lama thứ 14 do đài BBC 
Luân Đôn tổ chức cuối tháng vừa rồi. Trong 
buổi lễ có hơn 30 ngàn người tham dự, hơn 
95% là người da trắng. Sau những giây phút ổn 
định, vị nghệ sĩ người Anh, cô ấy cũng chính 
là Chủ tịch của chương trình, cất cao giọng hỏi 
thính chúng “Are… you…u… ready?”  Cả hội 
trường đồng thanh: Yes! Và sau đó tất cả mọi 
người cùng nhau ca bài Happy Birthday dâng 
lên Đức Dalai Lama. Máy quay phim quay 

khắp hội trường đông cả vạn người, vừa trang 
nghiêm, vừa vui, vừa cảm động, đâu đó tung 
bay cờ Phật Giáo năm sắc, cờ Tây Tạng, cờ 
nước Anh, nước Úc, nước Mỹ, Tây Ban Nha… 
hòa quyện theo tiếng nhạc. Chấm dứt bài hát 
mà lòng tràn dâng niềm xúc động. Tự dưng 
nước mắt chực trào. Ôi, một con người vĩ đại, 
một Bồ Tát hóa thân, thế giới ngày nay chỉ có 
gần 1 phần 8 là Phật Giáo, nhưng trong hơn 7 
tỷ người trên thế giới, chắc chỉ có một con 
người vĩ đại đó. Thầy Nguyên Tạng nói 
“Trung Quốc làm cho Ngài vĩ đại”. Chính 
chướng ngại mới thấy Đức Dalai Lama vĩ đại! 
Cũng thế, chính hoàn cảnh xã hội phức tạp và 
phiền não trùng trùng của kiếp nhân sinh, mới 
khiến Sa môn Cồ Đàm 2500 năm trước chứng 
đạo dưới cội Bồ Đề nơi Bắc Ấn. 

Trường Hạ năm nay, Thầy Hóa chủ và quí 
chú Phật tử Pháp Bảo đã đóng thêm 2 căn nhà 
bằng gỗ, vị trí nằm ngoài sân khấu để đáp ứng 
thêm nhu cầu ở lại cho quí Phật tử phương xa. 
Căn nhà được phủ bằng gỗ, bên ngoài thêm 2 
lớp nylon để tránh bớt lạnh. Cũng trong sáng 
sớm ngày thứ 2 của Khóa Hạ, Thầy Hóa chủ 
cầm cây bút lông, phát họa vài nét đã thành 2 
hoa sen một nở, một búp và vài nhánh lá trên 
tường nhà… Chỉ thế thôi mà cảnh quang đã 
khác hẳn. TT Như Định bày nên viết thêm chữ 
“Duy Tuệ Thị Nghiệp” trên bức tường nhà 
Tăng. Thầy Hóa chủ vẽ xong, trông càng ra vẻ 
Thiền môn hơn. Cảnh quang vốn nó như thế, 
nhưng nếu điểm tô thêm hoa sen, sẽ có vẻ từ bi 
thanh tịnh của hoa sen, nếu điểm tô bằng việc 
khác, thì kết quả đã khác đi rồi. Nếu Đức Dalai 
Lama không đối với Trung Cộng bằng Từ Bi 
như bấy lâu nay, nếu Ngài không đem thông 
điệp Từ Bi đến với nhân loại như bấy lâu nay, 
thì thế giới đã nhìn Ngài bằng đôi mắt khác 
rồi. 

Chư vị Bồ Tát khác với phàm nhân ở chỗ 
thái độ đối với chướng ngại. Phàm nhân gặp 
chướng ngại tạo thêm nghiệp chướng, để đời 
này đời sau oan khiên mãi mãi khó rời. Bồ Tát 
gặp chướng ngại liền biến thành thuận duyên 
hóa độ chúng sanh, đối với Bồ Tát đời này là 
chướng ngại, đời sau đã là quyến thuộc Bồ Đề. 
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Khi tâm đã được tôi luyện, thì chướng ngại 
hay Bồ đề tuy hai nhưng là một. Đó là giáo lý 
“Bất nhị” của Trung Đạo. Đó cũng chính là 
tinh thần “Trưởng dưỡng đạo tâm, ươm mầm 
tuệ giác” của trường Hạ năm nay, mà Hòa 
Thượng Hội Chủ thường khai thị nhắc nhở. 

Tuy nhiên dù biết như thế, nhưng con người 
thường hay tự cho mình là phàm nhân và cũng 
hay tự tha thứ cho mình mỗi khi vướng mắc lỗi 
lầm. Con người cũng hay đổ lỗi hoàn cảnh và 
chướng ngại bên ngoài để tự dễ duôi cho sự cố 
gắng vượt qua bên trong. Những bậc xuất 
chúng không như thế. 

Ai ở xứ này cũng biết McDonald’s và KFC. 
McDonald’s và KFC là những chuỗi nhà hàng 
kinh doanh fast-food lớn nhất thế giới. Người 
sáng lập McDonald’s là ông Ray Kroc, sáng 
lập KFC là ông Harland Sanders, cả hai ông 
đều rất lận đận trong sự nghiệp từ khi mười 
mấy tuổi cho đến tận 50 cũng còn long ðong. 
Thế nhưng cả hai ông ấy đều không buông tay, 
vẫn trì chí, nói theo ngôn ngữ Phật giáo bình 
dân của mình là cho dù “nghiệp nặng” nhưng 
các ông ấy vẫn cố gắng vươn lên. Ông Ray 
Kroc bắt đầu mua lại tiệm thức ăn nhanh của 2 
anh em nhà Donalds lúc đã 52 tuổi đời. Ông 
Sanders thành lập KFC sau hơn 100 lần thất 
bại… Mình không bàn loại hình nghề nghiệp 
của cả 2 ông dưới cái nhìn Chánh Mạng trong 
Phật Giáo, chỉ cốt ý thưa về khía cạnh trì chí 
vượt qua chướng ngại để vươn lên trong đời 
thường. Rõ ràng sức phấn đấu của cả hai ông 
ấy đều không uổng công, bây giờ không ai 
không biết đến KFC, và không ai không một 
lần bước vào McDonald’s dù chỉ để gọi “small 
fries” “apple pie” hay vài ly coke lạnh.  

Khó khăn càng lớn, đòi hỏi sức phấn đấu 
càng cao và theo sau là thành quả sẽ càng vang 
dội. Ngược lại, đầu hàng ngoại cảnh, đổ lỗi 
ngoại cảnh, lâu dần chỉ tạo thêm cảm giác 
nặng nề, thất bại, bất đắc chí… Càng thất bại, 
lại càng đổ lỗi. Càng đổ lỗi lại càng thất bại… 
vòng tròn luẩn quẩn đó cứ đeo bám lấy mình 
hết đời này đến đời khác, cho đến khi nào tự 
thân tỉnh giấc, phấn chấn đứng lên… thì vòng 
tròn đó mới dừng lại mà thôi. Đó là quy luật 

chung của đời sống. Đức Phật gọi khổ đế là 
chân lý vi diệu đầu tiên trong bài pháp Tứ 
Diệu Đế. Giáo lý đức Thế Tôn đã chỉ thẳng sự 
thật và giúp phương hướng cho tất cả chúng 
sanh vượt qua. 

Cây đại thụ của Ni Bộ trong Phật giáo, dưới 
Đức Thế Tôn và Thánh đệ tử A Nan là Thánh 
Ni Maha Ba Xà Ba Đề. Lúc Bà đi tu theo Đức 
Thế Tôn, Bà đã hơn 80 tuổi. Một quốc mẫu 
phu nhân suốt đời quen với nhung lụa giữa 
chốn cung vàng, hơn 80 tuổi hạc, đã gần hết 
đời người huống chi nói đến “bán thế”, tóc đã 
bạc, chân đã yếu, vậy mà khi đi tu vẫn tu được. 
Không những tu được mà còn chứng Thánh 
quả rất sớm. Tiếp theo đó là mấy trăm công 
chúa công nương hoàng thân quốc thích, cũng 
khoác áo ca sa, chọn cho mình lối sống đơn 
giản đến mức tối đa của đời Khất sĩ, để được 
rảnh rang tinh thần đắm mình trong giáo lý 
giải thoát. Quí Ngài cũng tu được và cũng lần 
lượt chứng đạo.  

Cơ thể vật lý của người nữ muốn sống đời 
Khất sĩ khó khăn hơn cơ thể của người nam rất 
nhiều. Chưa kể, vì nhiều quan niệm tập tục xã 
hội khác, luôn là rào cản chướng ngại cho 
người nữ trên con đường tu đạo giải thoát. 
Không chỉ ở đạo Phật, vị trí người nữ trong các 
tôn giáo khác cũng có hoàn cảnh tương tự. Tuy 
vậy, không có nghĩa người nữ không tu chứng 
được. Thậm chí, không phải chỉ có người xuất 
gia mới tu chứng được. Có rất nhiều cư sĩ từ 
xưa đến nay đã đến được rất gần với cảnh giới 
của Thánh đạo, như bà Dipa Ma người Ấn Độ, 
như cô Nanayong của Thái Lan…  

Cơ thể người nam nhiều thuận duyên hơn, 
tâm lý xã hội của thế giới này ưu ái người nam 
trong lĩnh vực tôn giáo hơn, nhưng cũng không 
có nghĩa người nam không gặp chướng ngại 
trên con đường hướng đến giải thoát. Thực tế 
chứng minh, những vụ xì-căng-đan trong các 
tôn giáo, số lượng người tu sĩ nam luôn chiếm 
nhiều hơn.  

Như vậy mới thấy dù nam hay nữ, dù xuất 
gia hay tại gia, dù hoàn cảnh thuận duyên hay 
nghịch duyên, tất cả đều không còn quan trọng 
đối với những tâm hồn quyết một lòng đạt đến 
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mục đích giải thoát. Và rõ ràng trong Trưởng 
lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ ghi lại rất 
nhiều những tấm gương chứng đạo của chư vị 
Thánh Tăng và Thánh Ni. Những bản Kinh đó 
còn rõ ràng trong Kinh tạng Nam Truyền cũng 
như Bắc Truyền. Như vậy, nếu đổ thừa hoàn 
cảnh, đổ thừa chướng ngại thì đã không bao 
giờ làm nên những tấm gương xuất chúng 
trong lịch sử kim cổ như thế.  

Cuộc đời không bao giờ không có chướng 
ngại, đó là điều tất nhiên. Và nếu vượt qua 
được chướng ngại thì mai đây trời sẽ sáng 
cũng là điều tất nhiên. Nhân mùa An Cư Kiết 
Đông lại về thêm lần nữa, chúng con ngưỡng 
nguyện mười phương Tam Bảo gia bị cho 
chúng con được sống tràn ngập trong ân phước 
Từ Bi Trí Giác của quí Ngài, để chúng con có 
thêm nhiều dũng lực vượt qua những chướng 
ngại trong mỗi bản thân, rồi có một ngày giác 
ngộ giải thoát sẽ không còn xa. 

Chúng con cũng xin đầu thành đảnh lễ kính 
chúc khánh tuế lên chư Tôn Thiền Đức Tăng 
Ni, quí Ngài thêm một hạ lạp, thêm nhiều kinh 
nghiệm trên con đường hướng đến giải thoát 
để phổ độ tất cả chúng sanh.  

Và kính nguyện Tam Bảo gia bị cho tất cả 
quí Phật tử được nhân duyên theo gót chư Tôn 
Đức, thêm nhiều thắng duyên, sớm một mai 
thoát khổ sinh tử luân hồi. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 
Kỷ niệm Mùa An Cư Kiết Đông 2015 
Tự Viện Pháp Bảo, thành phố St. Johns 

Park, Sydney 
     
     TKN Thích Nữ Giác Anh 
 

 
 

 
 

Tâm 
 

Tâm là chủ của thân 
Thân là dụng của tâm 
Phật do tâm thành 
Đạo do tâm học 
Đức do tâm chứa 
Công do tâm tu 
Phúc do tâm xây 
Hoa do tâm tạo 
Tâm làm ra thiên đường 
Tâm khiến thành địa ngục 
Tâm tạo ra Phật 
Tâm làm ra chúng sinh 
Tâm chính thì thành Phật 
Tâm tà thì là ma 
Tâm từ là của trời 
Tâm ác là của la sát 
Tâm là hạt giống của hết thảy tội và phước 

 
Nam Mô A Di Đà Phật 
 

PT Thanh Phúc 
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Cảm niệm tri ân 

Ni chúng trường Hạ Pháp Bảo 2015
 
 
 

Hàng năm cứ vào mùa Đông tháng bảy, 
GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi-Tân Tây lan 
đều tổ chức Khóa An Cư dành cho thất chúng 
khắp các tiểu bang Úc Châu vân tập về nghiên 
tầm Kinh điển, tu học Phật Pháp, sinh hoạt 
Phật sự, niệm Phật tọa thiền, tụng Kinh bái 
sám. 
     Truyền thống an cư có từ thời Đức Phật, 
đem lại lợi ích cho chúng sanh theo nhiều 
phương diện. Mùa an cư đã trở thành rất quan 
trọng cho việc trau giồi, thăng tiến về hai mặt: 
Từ Bi và Trí Tuệ. Đây là cơ hội Ni chúng 
chúng con được trở về nương nơi Thầy Tổ và 
các bậc Tôn túc, nhắc nhở, khuyên tu, sách tấn 
cho chúng con hầu áp dụng trong đời sống tu 
và hành đạo. 
    Cũng như mọi năm, năm nay Trường Hạ 
được Hòa Thượng Hội Chủ và Thầy Hóa Chủ 
Chùa Pháp Bảo đứng ra đảm nhận trọng trách. 
Mùa Đông khí hậu thật khắc nghiệt, mưa gió 
lạnh buốt, nhưng cõi lòng Ni chúng chúng con 
lúc nào cũng được sưởi ấm bởi tấm lòng đại bi 
của Hòa Thượng Thiền Chủ và Thầy Hóa chủ; 
từng  chiếc máy sưởi, từng lời thăm hỏi dặn 
dò... chúng con thiết nghĩ, tuy thời gian 10 
ngày ngắn ngủi, nhưng chúng con cảm nhận 
được sự lợi lạc vô cùng, nhờ ân triêm công đức 
của chư Tôn Đức, cũng như sự phát tâm đóng 
góp, công quả, cúng dường vật lực, tài lực và 
sức lực của thất chúng qui tụ về đây, đã đem 
lại cho chúng con niềm hỷ lạc vô biên, cảm 
nhận được sự tu tập hành trì có phần tiến bộ 
hơn trước rất nhiều. Mọi người được sống 
trong kỷ luật tự giác nhưng cảm nhận được tự 
do đúng nghĩa của người tu, những ràng buộc, 
những chướng ngại, những khổ đau, những 
phiền não, từ nội tâm cho đến ngoại cảnh, từ  
 

 
 
 
lâu không buông bỏ được, nay như được giải 
tỏa. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng con được 
tọa thiền trong không gian ấm cúng, thanh 
tịnh, trầm hùng, uy nghiêm, tĩnh lặng và thời 
Lăng Nghiêm hùng hồn trầm bổng như giúp 
cho chúng con trở về  với bản tâm thanh tịnh, 
cảm nhận được sự an lạc vô biên của nội tâm. 
   Sau thời công phu sáng, mọi người được 
thưởng thức những tô phở, tô bún… còn bốc 
hơi nóng hay chiếc bánh bao thật tuyệt hảo, đó 
là công lao thức khuya dậy sớm của quý Phật 
Tử trong ban ẩm thực của Chùa Pháp Bảo 
cũng như sự phát tâm cúng dường của một số 
Tự Viện,  chúng con vô cùng tán thán sức tinh 
tấn và tấm lòng vì Đạo Pháp, không quản ngại 
nhọc nhằn luôn tươi cười an lạc, với  hạnh 
nguyện hành Bồ Tát đạo, quý Sư Cô cũng như 
Phật Tử đã tận tâm, tận lực với một tấm lòng 
không mỏi mệt, không nại hà, những tấm lòng 
ấy như những viên ngọc quý để chúng con 
luôn tri niệm.  
Rồi đến thời Pháp Hoa, như đã khai thị cho 
chúng con biết tự nơi mình đã có sẵn tâm giác 
ngộ huyền diệu không khác tâm chư Phật. 
Chúng con cũng đã được ôn lại những hạnh 
nguyện vì đạo hy sinh của chư bậc tiền bối qua 
bốn đời Tăng Thống mà mỗi năm Giáo Hội 
luôn tổ chức tưởng niệm để chia sẻ những kinh 
nghiệm tu và hành đạo của Chư Tổ, đây chính 
là những giọt cam lồ quý giá vô tận cho chúng 
con áp dụng trong đời sống mai hậu. 
   Tiếp sau thời quá đường, niệm Phật kinh 
hành, chỉ tịnh, thì đến thời tụng Kinh Đại 
Phương Tiện Phật Báo Ân nhằm nhắc nhở 
chúng con: Một biển đại giác mênh mông, giải 
quyết tận gốc mọi nhu cầu hiếu tri về Chân 
Như và Giác Ngộ. Sự giáo dưỡng, lòng hy sinh 
của chư Phật và chư vị Bồ Tát, như luôn nhắc 
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nhở chúng con sống đúng giá trị đích thực của 
người xuất gia tu học. 
  Cuối cùng, buổi thảo luận dành cho hàng 
Tăng Ni trẻ chúng con mỗi đêm, quý Ngài đã 
chia sẻ giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm tu tập 
và hành đạo, tăng trưởng mối đạo tình, đạo vị 
nồng thắm, đưa đến mối thâm tình có giá trị 
giáo dục rất hữu ích, đó là phước báu cho 
chúng con. Quả thật, chúng con vô cùng hoan 
hỷ và thành tâm tri tạ ân đức giáo dưỡng của 
chư Tôn Đức. 
    Chúng con xin đê đầu đảnh lễ, thành kính tri 
ân Hòa Thượng Thiền Chủ cùng chư Tôn Đức, 
ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho 
quý Ngài luôn được tứ đại điều hòa, tuệ đăng 
thường chiếu, và luôn là bóng cây đại thọ che 
mát cho chúng con trên bước đường tu và hành 
đạo. 
  NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT 
MA HA TÁT. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NỖI KHỔ TRONG ĐỜI 
 
Xưa kia có vị tu trì 
Tỳ khưu Tấn Lực đắc vì ngũ thông 
Một mình ngồi tịnh đêm đông 
Bốn con cầm thú đứng trông mắt nhìn 
Có con chim Cáp, nai rừng 
Đen ngòm chim quạ, rắn rừng bao quanh 
Trong đêm chúng nó luận tranh 
Cái gì khổ nhất chính danh trong đời ? 
Chim Quạ chu mỏ đáp lời 
Mang thân đói khát, ở đời khổ thay 
Mắt mờ nhìn chẳng thấy đâu 
Lòng yên nào được đớn đau vô cùng 
Phải sa vào lưới mịt mùng 
Tan thân mất mạng vì chưng đói nghèo 
Nhà Cáp lúc lắc họa theo 
Ý tôi dâm lạm hiểm nghèo chí nguy 
Mỗi lần sắc dục kích thì 
Khó mà giữ trọn họa nguy tới mình 
Chết thời chịu khổ đã đành 
Sống dương tên tuổi thế tình rẻ khinh 
Đến lượt rắn hổ phân minh 
Nổi sân tức giận, bất bình khổ hơn 
Là điều hại phúc tu nhơn 
Giận trong chốc lát như cơn cháy rừng 
Nai hiền hoảng sợ ngập ngừng 
Kinh hoàng run rẩy chưa từng truy nhơn 
Thợ săn lang sói đoài cơn 
Bủa vây săn đuổi còn hơn cọp khùng 
Beo gầm Hổ rống vang lừng 
Chạy tuôn sụp hố đã từng thấy qua 
Thân tàn hồn phách hóa ma 
Ty khưu Tấn Lực mời qua phân rằng 
Cái khổ bốn Anh chưa bằng 
Thân mang nhiều nỗi nặng oằn đôi vai 
Đến đi đâu được khoan thai 
Khổ trong thiên hạ nào ai có ngờ 
Xuất gia bỏ tục đừng chờ 
Tu hành tiến tới như cờ thuận phong 
Chừng nào đắc quả là xong 
Đâu còn khổ nảo tấm thân nhẹ nhàng. 
 

Cư Sĩ Hải Âu pd Hồng Hoàng 
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Tu là chủ yếu 
 

Một buổi sáng tinh sương ngày 1/7/2015, 
chúng con bước vào chùa Pháp Bảo. Cái cảm 
nhận đầu tiên được an cư cùng đại chúng trong 
một đại tòng lâm, thật vui và hạnh phúc làm 
sao! 

 Hôm ấy trời Sydney se lạnh, nhưng sao 
trong lòng chúng con thấy ấm áp vô cùng, 
dường như chúng con đang được trở về quê 
hương đất tổ, được Thầy dìu dắt, huynh đệ hân 
hoan tiếp bước như thuở ban sơ nhập chúng tu 
học. 

  Chùa Pháp Bảo tọa lạc tại 148-154 
EDENSOR Road, ST.JOHN PARK, NSW, 
chung quanh chùa có nhiều cây to bóng mát, 
Hòa Thượng Viện Chủ cùng Chư Tăng chung 
tay góp sức cho đại chúng an lòng an cư trong 
10 ngày, nhưng đã trải qua một thời gian dài, 
Thầy Trụ Trì và chư Tăng Ni trong tự viện họp 
cùng Phật tử Pháp Bảo, dốc hết tâm sức hoàn 
tất cho xong chỗ nghỉ của Chư Tăng và Phật tử 
các trú xứ tựu về, không phải là chuyện một 
sớm một chiều. 

 Chúng con đã được sắp xếp theo thứ tự tên 
tuổi trên mỗi cửa liêu, và chúng con đã tự đặt 
cho tên liêu của mình là liêu Tinh Tấn, với hai 
chữ Tinh Tấn như hằng nhắc nhở chúng con cố 
gắng nỗ lực tu tập. Ngày đầu bước vào liêu 
Tinh Tấn, chúng con rất lấy làm bỡ ngỡ, bởi 
chưa hiểu biết được nhau, sự e ngại làm cho 
ngăn cách mỗi người ngồi một nơi, chia phân 
giường ngủ của mình xong và bắt đầu thực 
hành nội quy của Trường Hạ quy định. 

Thật quả đúng là con một dòng họ Thích, 
chỉ sau vài giờ là chúng con như là người một 
chùa, không còn phân chia, không ai bảo ai, kẻ 
nói người cười, quả thật hồn nhiên, khiến con 
chợt nhớ về tuổi thơ hơn 30 năm về trước, khi 
mới bước vào cửa Thiền môn. 

 Chúng liêu Tinh Tấn thường bảo nhau 
rằng: “Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học thì 
bình thường, nhưng tu là chủ yếu”, rồi cất 
tiếng cười dòn như những đứa trẻ quên hẳn 
tuổi đời của mình không biết là bao nhiêu,  

 
cuộc đời tu sĩ sống nơi đất khách quê người, sự 
hụt hẫng trong chúng con không còn nữa, bởi 
vì dù bất cứ nơi đâu có tùng lâm là nơi đó có 
nhà, còn chư Tăng đại chúng thì chúng con 
còn anh chị em bạn hữu.  

Đời  tu sĩ xin đừng ngơi nghỉ, 
Việc An Cư kiết Hạ ở tùng lâm, 
Chính nơi đây là hạnh phúc, là nhà. 
Vì nơi ấy còn Thầy và đại chúng. 
Chúng con xin cảm ơn ân đức Hòa Thượng 

Thiền Chủ, Thầy Hóa Chủ tại Tự Viện Pháp 
Bảo, cùng ban chức sự của Trường Hạ đã vì sự 
trường tồn của Phật Pháp, đã dìu dắt chúng 
con trên bước đường tu tập, dù chỉ có 10 ngày, 
nhưng chúng con cũng cảm nhận quá đầy đủ 
cho chúng con một bước ngoặc mới về việc tu 
tập của chính mình. 
 

TKN Thích Nữ Hạnh Từ 
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Nét đẹp mùa An Cư 

 
 
 
Hữu thân giữa chốn Ta Bà 
Là vương bóng dáng hằng sa luân hồi 
Ngửa bàn tay dưới mặt trời 
Lặng nhìn, hội ngộ bao đời xa xôi... 
  

Lại một mùa An Cư lại về trong lòng 
người con Phật, cũng là mùa để Tăng Ni Việt 
Nam khắp nơi được hội ngộ cùng nhau, cùng 
tu tập và sẻ chia những kinh nghiệm trong đời 
sống tu tập. Sáng nay, từ những khung cửa của 
Tăng xá, thấp thoáng những bóng huỳnh y 
đang tiến dần về chánh điện để thực hiện khoá 
lễ sáng. Dưới ánh nắng ban mai hiền hòa, tỏa 
chiếu trên khuôn mặt của những hành giả an 
cư, con nghe trái tim mình đang hòa nhịp cùng 
với đại chúng. Những trái tim đang mang trong 
mình một sứ mạng cao cả, đó chính là cùng đi 
trên con đường của Đức Thích Ca hơn hai 
ngàn năm trước đã khai mở cho chúng sanh, để 
thoát ly khỏi vòng sanh tử luân hồi. An Cư 
Kiết Đông năm nay chúng con có duyên lành 
được quy tụ về mái già lam Pháp Bảo, dưới sự 
chứng minh của Hòa Thượng thượng Huyền 
hạ Tôn và được sự chăm lo của Hòa Thượng 
Thiền Chủ, Đại Đức Hóa Chủ cùng chư Tôn 
Hòa Thượng, Thượng Tọa và quý Ni 
Trưởng…Thật chẳng còn có hạnh phúc nào 
hơn khi những Tăng Ni viễn xứ chúng con lại 
được chiêm ngưỡng hình bóng khả kính của 
quý Ngài và càng may mắn hơn khi hàng ngày 
lại được cùng đại chúng tu tập và lắng nghe 
những bài pháp vi diệu của chư Tôn Đức. 
Chúng con cũng giống: “Như đứa trẻ thơ đói 
lòng gặp sữa, Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh 
tay đưa.”  

 An cư là một truyền thống cao đẹp được 
truyền từ thời Đức Thế Tôn và cho đến ngày 
nay, truyền thống ấy vẫn được lưu giữ và phát 
huy một cách bền vững. An là an tịnh nội tâm, 

còn Cư là kỳ hạn cư trú trong suốt một thời 
gian nhất định nào đó. An cư tức là chúng 
Tăng sống yên ổn một chỗ hòa hợp và thanh 
tịnh để cùng nhau tu học, trau giồi Giới đức, 
Định học và Tuệ học sau những ngày bận rộn 
với công tác Phật sự. Chỉ vỏn vẹn mười ngày 
sống trong tinh thần lục hòa mà chúng con 
cảm nhận được rằng: “Người ta ai cũng có đôi 
bàn tay đưa ra để nhận lấy những ân huệ của 
cuộc đời. Đôi bàn tay ấy ngửa ra để nhận sự 
thương yêu của đồng loại và úp xuống để sẻ 
chia những thơm thảo của lòng mình, và đôi 
bàn tay ấy cần dang rộng để ôm trọn niềm tin 
yêu và lý tưởng, hoài bão của cuộc sống”. Vì 
rằng: “Sống là cho chứ đâu chỉ nhận riêng 
mình”. Trong đoàn thể, khó tránh khỏi những 
bất đồng về ngôn ngữ vùng miền, tuy nhiên 
khi đã trở về đây mọi người đều xây dựng ý 
thức sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ. Một 
đại chúng trang nghiêm thanh tịnh giữa một 
lòng phố ồn áo náo nhiệt, một tinh thần từ bi, 
bao dung ẩn mình trong những bậc long trượng 
tương phản với cảnh tranh giành hơn thua 
ngoài phố thị. Chúng con như được tắm mình 
trong dòng suối uyên nguyên tâm thể, hình 
bóng quý Ngài hay hình bóng Đức Thế Tôn 
hiện về giữa những thời khóa Bố Tát, kinh 
hành, niệm Phật làm nên một bài học rung 
động lòng người còn vướng tục. Tất cả tạo nên 
một không khí yên bình thanh tịnh, làm cho 
hành giả cảm thấy nhỏ nhoi biết bao khi đứng 
giữa vũ trụ bao la rộng lớn.  

Dẫu biết rằng, chủng tử thì luôn hiện hữu 
nhưng nếu không có những nhân duyên như: 
Đất, nước…thì làm sao hạt giống nảy mầm. 
Cũng vậy, mỗi hành giả đều mang trong mình 
một bản tánh Phật, nhưng nếu không có sự tiếp 
lửa của Chư Tôn Đức thì tánh Phật ấy vẫn luôn 
mờ nhạt. Chúng con ngày hôm nay được tắm 
gội trong sự an lành tươi mát, cùng sự chở che 
của chư Tôn Đức, cũng giống như gã cùng tử 
được quay về quê hương bảo sở của mình. 
Chắc rằng, mai kia mỗi hành giả lại mỗi người 
mỗi nơi, lại tiếp tục con đường của chính mình 
nhưng làm sao quên được những ân tình của 
quý Ngài trong khóa tu. Và mỗi người chắc 
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chắn cũng sẽ cảm nhận được những giá trị tâm 
linh cao quý, rồi từ những giá trị cao quý ấy, 
chúng con sẽ tận dụng vào cuộc sống vốn còn 
lắm sự thiếu hụt tâm linh, để người người đều 
có cơ duyên thấm nhuần giáo lý và công hạnh 
của Đức Thích Ca, cùng với hình ảnh thanh 
thoát của quý Ngài:  

"Sư qua phố thị hiền hòa,  
Cây nghiêng bóng đổ phai tà áo nâu.  
Chừng nghe trong cuộc bể dâu,  
Còn vang vọng tiếng ngàn câu kinh chiều".  
  
Những ngày an cư rồi sẽ trôi đi trong sự 

tiếc nuối, nhưng sẽ đọng lại trong lòng mỗi 
người những khoảnh khắc khó quên. Những 
giây phút cùng nhau sẻ chia những khó khăn 
trên đường đạo của hành giả tha hương sẽ là 
động lực để bản thân mỗi người tự hoàn thiện 
mình hơn trong cuộc sống còn lắm bộn bề, 
gian truân. Những bài học thân hành của quý 
Ngài sẽ mãi tồn tại trong tâm chúng con và sẽ 
giúp chúng con chuyển hóa nội tâm. Mười 
ngày không phải là dài để hành giả hiểu nhau, 
nhưng mười ngày An Cư Kiết Đông là mười 
ngày chúng con được sống trọn vẹn hơn bao 
giờ hết.  Mọi con đường đều có điểm đến và 
điểm đến của người xuất gia là trở về an trú 
trong tự tâm, ngõ hầu có được sự tỉnh giác, yên 
vui. Cho nên an cư chính là an lạc trú, niềm 
vui đó không phải là sự tìm kiếm mơ hồ, về 
một cảnh giới huyền ảo không thật, mà là 
những giá trị khinh an trong đời sống tu tập 
hằng ngày như Thượng tọa Thích Chơn Thiện 
có viết: “Con đường nhiếp tâm là con đường 
độc nhất chuyển đổi công việc hằng ngày 
thành cái gì có giá trị”. Vì thế, khi trở về với 
cuộc sống hàng ngày, chúng con cũng sẽ tiếp 
tục duy trì nét đẹp cao quý này. Đó chính là 
nét đẹp An Cư – nét đẹp thanh thoát giữa dòng 
đời ô trược.  
  

Tỳ Kheo Ni Chơn Không 
 
 
 
 

 
 
 

Đường về Cực Lạc 
 

Tín Nguyện Hạnh tròn đắc vãng sanh 
Tây Phương Cực Lạc cõi an lành 

A Di Đà Phật, hằng tâm niệm 
Tịnh Độ Pháp Môn, quyết chí hành 
Phiền não, Tham, Sân, Si dứt tuyệt 

Bồ Đề, Thí, Xả, Phật trì danh 
Bát công đức thủy ao, sen nở. 

Chánh giác nguyện thành, độ chúng sanh. 
 

Thơ Thới 2002 
 

Nghiệp Môi Trường 
 

Trót mang khối nặng nghiệp môi trường! 
Đầu bạc lòng còn mãi vấn vương! 

Nhà kính cứ tăng thêm khí thải 
Địa cầu càng nóng lắm tai ương 

Hai đầu băng trắng dần tan chảy 
Bốn mặt biển xanh ấm khác thường 

Thượng đỉnh họp hoài nhưng nan giải 
Sanh linh đồ thán biết ai thương ! 

 
Thơ Thới 2002, Sydney 
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Người cõi trên 

Tâm Tuệ Hạnh
 
 

 
 
Tôi đang đứng ngắm nhìn tấm ảnh lưu 

niệm chụp chung toàn thể đại chúng trong lễ 
khai mạc khóa An Cư Kiết Đông 2015. Thật là 
đẹp ! dung nhan ai cũng sáng rỡ, tươi thắm lạ 
thường. Phải chăng là phép lạ của năng lượng 
tập thể An Cư Kiết Hạ, tứ chúng đồng tu.  

“Chị ơi chị, em muốn nói với chị chuyện 
này”. Tôi quay nhìn và mỉm cười chắp tay xá 
chào. Một cô nàng hơi khác thường ?! nói dồn 
dập giọng tức tối. “Chị coi, cái bà Phật tử kia 
cũng già già rồi, khoảng hơn 70, mà em mới 
vô chùa đang đứng thắp nhang trước Chánh 
điện. Bả đi ngang, háy em một cái rồi xù xì với 
mấy bà bên cạnh là cái con nhỏ này vô dziên, 
chùa người ta đang tu mà vô nghênh ngang, ăn 
mặc quần áo dị hợm hở hang, vẻ mặt mày thấy 
ớn, chắc “người cõi trên!” quá. Chị coi em 
mặc đồ như dzầy mà bả nói hở hang, còn nói 
em mát dây, điên khùng, ở cõi trên xuống. Xời 
ơi! Em nổi xung thiên, nạt lại bả “Phật nói là 
người ai cũng có Phật tánh, bà tu đến đâu mà 
khinh rẻ tui”. Chị ơi ! em tức thiệt tức, tại ở 
đây là chùa đang An Cư nên em nhịn, chứ nếu 
bả nói em ngoài Cabramatta là em cho con mẻ 
rụng ba cái răng liền !!! Tôi hơi sựng người, 
nhìn nhanh cô. Cô mặc áo khoát da đen, váy 
skirt dài chấm gót chân màu tím, đeo vòng 
trang sức đầy người, rất thời trang. Tôi im lặng 
lắng nghe cô kể lể, cầm tay cô và cảm thấy tay 
cô lạnh, run rẩy trong tay tôi. Run vì lạnh hay 
vì giận ? “Tay em lạnh quá, em mặc áo có đủ 
ấm không”. Ánh mắt cô dịu xuống “tay chị ấm 
quá hà”. Sự tức tối, kích động vì cảm thấy bị 
khinh rẻ trong cô đã được bày tỏ và chia sẻ. 
Tôi nhìn cô thông cảm và lãng sang chuyện 
khác, mời cô tối ghé đến nghe pháp thoại. Đôi 
mắt trang điểm khá đẹp của “người cõi trên”  

 
 
 
 

lấp lánh, gợn lên sự tin tưởng và sự thân tình. 
Thật là mầu nhiệm của hạnh lắng nghe, “chỉ 
cần lắng nghe thôi với tâm từ bi, không 
phán xét, không kỳ thị là ta đã làm vơi bớt 
rất nhiều khổ đau cho người khác rồi”. “Từ 
nhãn thị chúng sanh” Bồ Tát Quán Thế Âm 
với tâm từ bi vô lượng đã lắng nghe những 
tiếng kêu cầu của chúng sanh đang trầm luân 
trong biển khổ và nhìn đời với đôi mắt Thương 
để duỗi cánh tay vàng cứu độ. Quý Thầy Cô 
luôn luôn nhắc nhở chúng tôi hãy học hạnh của 
Bồ Tát Quán Âm. Tôi băn khoăn tự hỏi, chúng 
tôi đã thực hành được chút nào chăng? Khi đã 
có phước duyên gặp Pháp và tu học hàng chục 
năm qua. Qua câu chuyện trên, tôi tự xấu hổ 
với chính mình và thầm nhắc mình cùng 
những đạo hữu thân mến của tôi ơi. Hãy soi lại 
chính ta và nên cẩn trọng, chân thật, hòa ái 
trong cách hành xử nói năng, suy nghĩ - Thân, 
Miệng, Ý - để không làm tổn thương người 
khác, luôn tôn trọng để được người quý mến 
và tăng phước huệ. Hãy học hạnh của Bồ Tát 
Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa 
chúng tôi hằng tụng rào rào mỗi sáng.  

Đêm tụng kinh Pháp Hoa 
Tiếng vang động tinh hà 
Địa cầu vừa tỉnh thức 
Lòng đất bỗng đơm hoa 
Đêm tụng kinh Pháp Hoa 
Không dám khinh xuất người 
Biết người sẽ thành Phật 
Tay Phật trong tay ta… 
“Trưởng dưỡng đạo tâm, ươm mầm tuệ 

giác” Những lời khai thị sách tấn, cùng những 
giờ chia sẻ, giảng Pháp của quý Thầy Cô có 
khai mở, bật sáng được ngọn đèn trí tuệ trong 
mọi chúng tôi hay muôn kiếp chúng tôi vẫn bị 
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dẫn dắt bởi Thức trần phân biệt, mê lầm của 
bản ngã chấp trước. 

Ta nên kính trọng người, tin ai cũng có khả  
năng thành Phật và ta cũng không nên tự bỉ 
chính mình không có khả năng đó. Hòa 
Thượng Quảng Ba đã nhấn mạnh lời Phật dạy 
như thế với Phật tử chúng tôi. Câu chuyện 
“chiếc bình nứt” của Hòa Thượng Minh Hiếu 
đã khơi dậy niềm tin và khuyến tấn chúng tôi 
cất bước. Dù bình nứt không giữ chứa đầy 
được trọn vẹn, nhưng nước rò rỉ dọc đường đã 
tưới tẩm hạt giống để hoa nẩy mầm tươi đẹp. 
Phật tử chúng tôi nên luôn nuôi dưỡng Bồ đề 
tâm và hành trì theo lời Phật dạy thì chắc chắn 
cuộc sống ta sẽ không uổng phí, sẽ có thể giúp 
ích được nhiều cho nhân quần xã hội và sống 
đẹp đời, đẹp đạo. 

Trời An Cư Kiết Đông lạnh giá, nhưng 
trong khuôn viên chùa Pháp Bảo, chúng tôi 
luôn cảm nhận sự ấm áp, an lạc của tình pháp 
lữ đồng tu, đồng học trong vòng tay bảo bọc, 
thương yêu chăm sóc của chư Tôn Đức Tăng 
Ni. Hoa lan vườn chùa khoe sắc thắm, sương 
sớm long lanh trên cỏ hoa như châu ngọc pha 
lê trong cõi cực lạc. Chúng tôi đang sống ở 
“cõi tiên” tịnh độ hiện tiền, đâu cần mơ tưởng 
tìm kiếm đâu xa. Những bước chân thiền hành 
thảnh thơi trong chánh niệm, tiếng tụng kinh 
trầm bổng nhẹ nhàng như tiếng chim ca lăng 
tần già đang nói Pháp.  

Cô bạn “người cõi trên” thân mến của 
chúng tôi ơi, tâm em đang dẫn bước chân em 
đến chùa để lễ Phật, nghe Kinh, là em đã đặt 
bước vào dòng sống an lạc tỉnh thức rồi đấy. 
Cảm ơn cô em đã cho chúng tôi nhìn lại chính 
mình để hành xử, tu tập, chuyển hóa tâm phiền 
não vô minh thành Bồ đề, như cây Bồ đề trong 
sân chùa luôn xanh tươi, vững vàng kiên trinh 
trong giá lạnh và để không có phụ thâm ân của 
Phật.  
 
Nam Mô Hằng Tri Ân Bồ Tát và Thầy Tổ 
 

 
 
 

Deeply 
Appreciative 

 
Blissful, peaceful and deeply appreciative 

are the words to describe my feelings about 
being able to take part in this year's Buddhist 
Winter Retreat Course at the Phap Bao pagoda. 
Although I only partially attended the course, 
I've gained many  gems from the Dharma talks 
delivered by the Venerable monks and have 
made a commitment to applying them in all 
aspects of my daily life. 

For example, the Dharma talk about the 6 
Perfections (Paramitas) by Ven. Thich Pho 
Huong & Ven. Thich Nguyen Tang increased 
my understanding and commitment to 
cultivating generosity, morality, harmony, 
patience, diligence, and meditation, which 
would ultimately lead to increasing my 
wisdom.  

On my way home from the Dharma talk, 
my sister and I reviewed our learning and 
found that we both couldn't recall the fifth 
Perfection (ie meditation). This was an 
indication for us to focus on practising this 
virtue more diligently and consistently.  

Being a relatively young Buddhist who 
grew up in Australia, I believe the younger 
generation needs to understand and apply the 
above to help steer them in the right path to 
happiness. I hope there will be English 
Dharma talks for the younger generations in 
future Winter retreats.  

A heart-felt thank you to the selfless 
organizers and volunteers from the Phap Bao 
pagoda for their tremendous effort!  

 
Phap Bao Winter Retreat 2015 

Joyce M Nguyen - Thanh Kim 
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Tu hành trong công quả 

 
 

Năm nay con có duyên lành được tùng hạ 
trong khóa An Cư Kiết Đông lần thứ 16 được 
tổ chức tại Tự Viện Pháp Bảo. Con phát tâm 
vào ban hành đường góp sức cùng ban ẩm thực 
để dâng cúng dường những món ăn đầy đủ 
dinh dưỡng trong mùa an cư. Công việc không 
có gì cực khổ lắm, lần mần suốt ngày cũng 
thấm mệt nhưng mà vui. Buổi sáng, buổi trưa, 
buổi tối sau khi chuẩn bị xong giấy tisues, đũa, 
muổng trên bàn xong thì quay sang múc thức 
ăn, trình bày cho hấp dẫn, bắt mắt thức ăn sẽ 
ngon hơn, cũng là cả một nghệ thuật, mỗi ngày 
một thực đơn khác nhau nên cách trình bày 
cũng muôn hình muôn sắc. Khi nhìn bàn ăn 
đầy đủ như vậy, con liên tưởng đến những nạn 
nhân thiên tai: sóng thần, lũ lụt, hạn hán… họ 
đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đang 
thiếu thức ăn và vật dụng cần thiết, bất chợt 
con cũng nghẹn ngào và cầu nguyện cho họ 
được bình yên, thức ăn, áo mặc được đủ no, đủ 
ấm, cuộc sống trở lại bình thường. Trong quá 
trình chuẩn bị cho trai đường được trang 
nghiêm và gọn ghẽ thì ban hành đường lúc nào 
cũng chộn rộn, làm việc không ăn ý nhau, mỗi 
người mỗi ý, lời qua tiếng lại và ngay lúc này 
đây là lúc mình tu mình sửa, là cơ hội cho 
mình bào mòn bản ngã, rèn luyện tánh tình, 
cũng là lúc cho mình nhìn rõ mình hơn. Thì ra 
bấy lâu nay mình cứ tưởng là mình đằm thắm, 
an tịnh lắm rồi, bây giờ ở chỗ đông người, làm 
việc chung với nhau, va chạm nhau trong công 
việc mới thấy ai cũng như ai tập khí vẫn chưa 
hoán chuyển, cũng thấy mình làm đúng, người 
khác làm không đúng rồi giận hờn, nhưng ở 
cấp độ nhẹ rồi mọi chuyện cũng qua đi. 

Lúc ngồi thiền con tự nhủ ngày mai hành 
đường mình sẽ nhỏ nhẹ hơn, nhu mì hơn, bớt 
nói, bớt thì thầm. Con nhớ lại câu chuyện thầy 
Minh Hiếu kể: có một chú tiểu ngày nào cũng  

gánh nước từ dưới núi lên chùa, thùng nguyên 
còn đầy nước, thùng kia nứt rạn còn một nửa 
thùng hay còn một phần ba thùng, thì mình đây 
là cái thùng nứt  thì hàn gắn lại vẫn còn xài 
được cũng an ủi một chút. Theo lời thầy Hạnh 
Phẩm giảng: Ai ai cũng có cái nhân Phật của 
mình ở trong lòng, cái nhân đó mình cần phải 
ấp ủ nuôi dưỡng, làm nảy nở thăng hoa mỗi 
giờ mỗi phút ở chùa cũng như ở nhà để cái 
nhân này thấm đẫm chất Phật, để hạt giống cho 
chắc mình cũng cần loại bỏ những ganh ghét 
tỵ hiềm, đố kỵ. 

Mỗi bài pháp là những chất liệu thấm vào 
từng tế bào của mỗi người, mỗi ngày thấm một 
chút sẽ thể hiện qua lời nói, hành động đến 
cách xử dụng những vật cần dùng, không phí 
phạm. 

Dàn bếp chúng con có những vị như 
Quảng Di, Bích Ngọc, Diệu Tiên và Quảng 
Đàm… họ là Phật tử không tùng hạ, không dự 
thính, nhưng các vị ấy đã thu xếp công việc 
nhà, vào chùa phát tâm rửa chén, rửa rau… 
Các vị ấy làm tất cả những công việc nặng suốt 
từ sáng đến chiều tối, mùa đông lạnh lẽo, họ 
tiếp xúc với nước mà không nghe họ phàn nàn, 
không nói chuyện nhiều, họ chăm chỉ làm, họ 
làm trong chánh niệm. Thấy họ như thế con 
cảm thấy hỗ thẹn, cố gắng tu học sửa hạnh 
chính mình. Dù là công việc rửa chén, quý vị 
họ biết tiết kiệm nước, quét dọn nhanh gọn và 
khéo léo không gây tiếng động, thật là công 
đức vô lượng cần phải tán thán. 

Ước gì mọi người đều có ý thức trong các 
khóa tu học, nơi công  cộng hay ở nhà, để khỏi 
tốn công quỹ của chùa, để bảo vệ môi trường 
cũng như bảo vệ hành tinh xanh. 

Phật tử Chúc Y 
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CẢM NIỆM AN CƯ KIẾT ĐÔNG 
Phật lịch 2559 Dương lịch 2015 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng 
tọa, Đại Đức Tăng Ni 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thắm thoát đã 10 
ngày An Cư Kiết Đông đã viên mãn. Chúng 
con vô cùng bồi hồi xúc động, không sao nói 
lên được lòng thành kính tri ân đối với chư 
Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Giám Hạ, Ban 
giáo thọ, Ban ẩm thực v.v.. 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, 
Sanh thân chúng con là nhờ ơn sanh thành 

của cha và mẹ. Thấu rõ đạo huyền vi, trưởng 
dưỡng nguồn tâm, phò trì mạng mạch, không 
ai khác ngoài các bậc ân sư. Chư Tôn Đức là 
dòng suối hài hòa dẫn khắp nơi trong lòng đất, 
tưới mát và làm nẩy lộc các mầm xanh để 
truyền trao cho chúng con phần gia bảo vô giá, 
mà chư Tôn Đức đã thừa kế sự nghiệp của Đức 
Như Lai để lại. Sự hiện diện của quý Ngài là 
hiện thân của Bồ Tát Hạnh, vô ngã vị tha, chèo 
thuyền vào dòng sông sanh tử đưa chúng sanh 
đến bờ giác ngộ. 

Trong 10 ngày qua, với những lời khai thị 
của quý Thầy là chất liệu cần thiết cho chúng 
con trên bước đường tu học. Những bài thuyết 
giảng khai mở cho chúng con về Giới, Định 
Tuệ, Tín, Hạnh, Nguyện, Nhân quả, Vô 
thường và Ân đức trong kinh Phật Báo Ân, 
không nên mê tín dị đoan chúng con  cần phải 
có trí tuệ để có  niềm tin vững chắc trong cuộc 
sống, có trí tuệ mới xóa được oán hờn, thù hận, 
tha thứ cho nhau những lỗi lầm, có trí tuệ mới 
có tình thương, sống an lạc vị tha và hạnh phúc 
chúng con không còn sợ lạc lối, chúng con sẽ y 
giáo phụng hành. 

Nhìn bóng dáng chư Tôn Đức đi Kinh 
hành trong sắc vàng y đưa chúng con trở về 
ngày xưa hình bóng của đấng Từ phụ và các đệ 
tử của Ngài cùng An Cư trong những ngày 
Kiết Hạ. Ôi biết bao là tôn kính làm lòng 
chúng con thao thức, mong hằng năm được 
theo quý Thầy tùng hạ. 

Lời nói sau cùng, hàng Phật tử chúng con 
cầu chúc chư Tôn Đức pháp thể khương an, 
chúng sanh dị độ, mãi mãi là ánh sáng để soi 
đường cho chúng con. Chúc quý đạo hữu sức 
khoẻ và dũng mãnh trên bước đường tu học. 
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 

 
ACKĐ, ngày 10 tháng 07 năm 2015 

Hiếu Ngọc - TVMQ – Tây Úc 
 
 
****** 
 
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính bạch chư Tôn Đức và quí Ni sư con 
có vài lời sau đây.  Con là Trần Thị Vui pháp 
danh là Nhựt Tươi. Xin có vài lời cảm tưởng 
như sau: Trước con cảm ơn Giáo Hội đã tổ 
chức khóa An Cư Kiết Đông 10 ngày. Khi 
nghe tin bạn cho hay thì lập tức con đăng ký 
ngay, khi được thì con rất phấn khởi vui mừng.  

Con xin cảm ơn Hòa Thượng Viện Chủ 
chùa Pháp Bảo đã cho hàng đệ tử chúng con tá 
túc, để học và ăn trong 10 ngày. Ít có ai chu 
đáo như vậy, thầy lo cho đại chúng từng chỗ 
ăn uống ngủ nghỉ quá tươm tất, con rất cám 
ơn. Khi vào lớp học con nghe quí Thầy giảng 
dạy, nhiều bài pháp thí rất sâu sắc, chúng con 
rất an lạc, con xin cố gắng học hỏi trong một 
hạt bụi trần của đạo pháp là con vui rồi. 

Sau cám ơn Ban Trai Soạn, cho chúng con 
ăn những bửa ăn rất ngon và đầy đủ chất bổ 
dưỡng, con cầu chúc chư Tôn Đức được pháp 
thể  khinh an chúng sinh dị độ, và đại chúng 
đồng tu sức khoẻ dồi dào để học nhiều hơn 
nữa. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
 

PT Nhựt Tươi – TV Quảng Đức VIC 
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ĐÔI LỜI CẢM NGHĨ VỀ 
KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG 

 
*** 

Nam Mô A Di Đà Phật 
Con pháp danh Ngọc Nghiêm có nhân 

duyên lành năm nay về chùa Pháp Bảo tùng hạ 
cùng quý Ngài chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật 
tử, trên khắp liên bang Úc về dự khóa tu An 
Cư Kiết Đông. 

Con rất vui mừng được tham dự khóa tu 
này, đây là lần đầu tiên con dự được trọn khóa, 
những khóa An Cư Kiết Đông trước con chỉ dự 
thính, trong khi xách hành lý ra xe để đến Tự 
Viện Pháp Bảo, con như cánh chim tìm về tổ 
ấm, sự hỷ lạc khôn xiết được thực hiện hoàn 
hão mà con đã ôm ấp từ lâu. 

Khi đến chùa nhìn hình ảnh ngôi đạo tràng 
thân thương, hình bóng y vàng rực sáng của 
quý Ngài, chư Tôn Đức oai nghi trang nghiêm, 
con cảm nhận được những hy sinh suốt cuộc 
đời dấn thân vào con đường tha nhân, hoằng 
pháp lợi sanh, đem pháp âm tươi mát dạy dỗ 
chỡ che, quý Ngài là bóng mát là ánh sáng 
luôn làm lợi ích cho mọi loài chúng sanh.  

Có đến đây tu học con mới thấy sự quý báu 
của thời gian, từng sát na vô thường, phải công 
phu tu như lửa cháy đầu, nhờ quý Ngài chư 
Tôn Đức, Hòa Thượng Thiền Chủ, Đại Đức 
Hóa Chủ, nhìn hình ảnh của quý Ngài lúc nào 
cũng lo lắng cho học viên chúng con nơi ăn 
chốn ở, thật chu đáo đầy đủ mọi phương tiện 
để chúng con yên tâm tu học. Chúng con cố 
gắng tinh tấn thúc liễm thân, khẩu, ý. 

Riêng con thấy có tiến bộ, bớt đi những tập 
khí xấu, ví dụ như nói lớn tiếng, bớt tham, sân, 
si. Con rất là biết ơn quý Ngài. Ngày tưởng 
niệm bốn vị Tăng Thống con cảm động khi 
đọc lên tiểu sử quý Ngài, khung cảnh thật 
trang nghiêm, thanh tịnh. Ân đức của quý Ngài 
thật to lớn cho chúng con noi theo, con cũng 
cảm nhận được hình ảnh một vị Phật tử lớn 
tuổi đã phát tâm cúng dường bằng tấm lòng 
chơn chất thiết tha đến quý Ngài chư Tôn Đức.  

 

Chúng con rất biết ơn ban Trai Soạn trong 
nhà bếp, tuy bận rộn, các bác, các anh chị em 
lúc nào cũng nở nụ cười tươi, hòa đồng cùng 
nhau làm việc. Các vị Ưu Bà Tắc lúc nào cũng 
thích ứng được những việc cần thiết như lo 
điện nước để bà con được ấm áp trong mùa 
Đông lạnh giá. Những hình ảnh đẹp này thể 
hiện tình đạo, ươm hạt giống từ bi đến mọi 
loài.  

“Hoa nở thắm trong lòng người con Phật 
Đất đượm tình hương vị của bao dung.” 
Những ngày tu học ở nơi đây con tập sự 

làm nhân giải thoát, luôn theo thanh quy ở 
chùa, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, giữ gìn ý, 
thân, miệng. Buổi sáng ngồi Thiền, tụng Kinh 
Lăng Nghiêm, tảo thực, chấp tác, tụng Kinh 
Pháp Hoa, Cúng Quả đường, tụng Kinh Đại 
Phương Tiện Phật Báo Ân, Mông Sơn Thí 
Thực. Buổi tối tụng Kinh Tịnh Độ, Quý Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức giảng dạy Phật 
Pháp, cuối cùng ngồi Thiền, 10:30 Chỉ tịnh. 
Trên đây là chương trình của một ngày tu.  

Ngày đầu con bỡ ngỡ, nhưng bây giờ con 
đã quen với khung cảnh tu học ở đây mà 
không tìm ra ở đâu có được. Toàn người xa lạ 
nhưng giống như con một nhà. Con cầu 
nguyện mười phương chư Phật, Hồng Ân Tam 
Bảo gia hộ cho chúng con giữ Tâm Bồ Đề bất 
thối, tinh tấn tu học. 

Cuối cùng chúng con không biết nói gì hơn, 
luôn luôn “y giáo phụng hành” để khỏi phụ 
lòng, công ơn dạy bảo của quý Ngài truyền 
trao cho chúng con “Trưởng dưỡng đạo tâm, 
ươm mầm tuệ giác” 

Chúng con thành kính chúc quý Ngài chư 
Tôn Đức, Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng 
sanh dị độ và Phật tử trên khắp liên bang Úc 
Châu dự khóa tu An Cư Kiết Đông đầy pháp 
lạc. 

 
PT Ngọc Nghiêm   

TV Pháp Bảo Sydney 
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BÀI TÁC BẠCH 
An Cư Kiết Đông 01 - 11/07/2015 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa,  
Chư Ni Sư, Chư Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni 

Hôm nay, đạo tràng chúng cư sĩ tùng hạ An 
Cư tại Tự Viện Pháp Bảo chúng con, có duyên 
sự đầu thành đảnh lễ, xin tác bạch. 

Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thiền Chủ 
Ngưỡng bái bạch Tam vị Hòa Thượng phó 

Hội Chủ 
Ngưỡng bái bạch Đại Đức Hóa Chủ 
Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng, 

Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. 
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, 
Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh của 

buổi lễ bế mạc khóa An Cư Kiết Đông hôm 
nay, chúng con vô cùng hoan hỷ và xúc động 
được tỏ bày tấm lòng thành kính biết ơn và 
niềm tự hào của người con Phật, được duyên 
lành tòng hạ trong mười ngày, do Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Thống Nhất Nam Hải Ngoại 
Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức lần thứ 16 
tại Tự Viện Pháp Bảo từ ngày 01/07/2015 đến 
11/07/2015. 

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, 
Mười ngày tu học nghiêm túc và đầy pháp 

lạc đã trôi qua nhanh chóng, Tự Viện Pháp 
Bảo đã bừng lên một bầu không khí thanh tịnh 
và an lạc khi được đón chào chư Tăng Ni và 
Phật tử từ khắp các tiểu bang nước Úc Đại Lợi 
câu hội về. Long Thần Hộ Pháp cũng từ bi ban 
rãi cho đại chúng những ngày chan hòa ánh 
nắng ấm áp giữa bầu trời giá lạnh của mùa 
Đông Sydney. 

Chúng con vô cùng cảm niệm công đức của 
chư Tôn Thiền Đức luôn lưu tâm hết lòng 
“Hành Như Lai Sứ, Tác Như Lai Sự” và dốc 
lòng phát triển đạo pháp nơi xứ người. Chư 
Tôn Đức đã ân cần sách tấn chúng con tinh tấn 
tu học theo lời Phật dạy để tự độ và độ tha để 
không bị đắm chìm trong biển sinh tử luân hồi. 
Tấm gương của chư Thánh Ni ngày trước, từ 
hoàng hậu Maya, Di mẫu Kiều Đàm Di, bà 

Nan Đà hoa khôi trưởng lão Ni Khame bà 
Patacara và thời gian không xa như bà 
Dipama, như Ni Sư Tenzin Pamo…đã khuyến 
tấn người Phật tử đặc biệt là Ưu Bà Di cảm 
thấy hảnh diện và quyết tâm tu tập để xứng 
đáng với chư vị Thánh nữ, những đệ tử ưu tú 
của Đức Thế Tôn. 

Những bài Pháp của quý Thầy Cô đã đem 
lại cho chúng con những niềm pháp hỷ vô biên 
khi được quý Thầy Cô truyền trao những lời 
vàng ngọc, những tinh túy của giáo pháp vi 
diệu của đấng Từ phụ. Giúp chúng con hiểu 
biết nhân quả nghiệp báo thúc liễm thân tâm; 
hiểu lý nhân duyên mà quán niệm tánh 
KHÔNG, thực hành Bồ Tát Hạnh để tâm Bồ 
Đề phát khởi và giữ câu niệm Phật, để giữ 
được chân niệm, niệm lai chánh giác thanh 
tịnh giữa cảnh trần loạn động này. 

Những buổi hô canh tọa thiền trầm lắng, 
những thời kinh tụng sâu xa Khai thị chúng 
sanh ngộ nhập tri kiến Phật của bộ kinh đại 
thừa Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Phương 
Tiện Phật Báo Ân làm lợi ích cho chúng sanh, 
làm cho chúng sanh chóng thành Bồ đề báo 
đáp ân Phật, nhớ nghĩa nặng trọng ân, biết hiếu 
dưỡng cha mẹ. 

Những lời kinh tiếng kệ trầm hùng, những 
âm thanh tán tụng thanh thoát, những pháp 
thân uy nghi thanh tịnh của chư Tăng Ni tỏa 
hương sắc thanh tịnh từ bi đã tỏa mát tâm hồn 
chúng con một niềm tôn kính và an lạc. 

Đặc biệt buổi lễ Tưởng niệm bốn vị Tăng 
Thống, những bậc Long Tượng cao quý đã xây 
dựng và phát triễn đạo pháp qua những công 
hạnh siêu việt, đức độ xuất trần và công đức 
không thể nghỉ bàn của đức Tăng thống Thích 
Tịnh Khiết, Đức Tăng thống Thích Giác 
Nhiên, Đức Tăng thống Thích Đôn Hậu, Đức 
Tăng thống Thích Huyền Quang được diễn ra 
hết sức trang nghiêm và cung kính khiến 
chúng con bồi hồi xúc động và cảm niệm ơn 
đức của quý Ngài. 

Sau cùng đêm thiền trà đầm ấm, vui tươi 
mang màu sắc đạo vị làm tươi nở những nụ 
cười và làm ấm lòng đạo tình của những người 
con Phật. 
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Kính bạch chư Tôn Đức  
Chúng con thành tâm tri ân công đức cao cả 

và lòng từ bi, đại lượng của chư Tôn Đức dành 
cho Phật tử chúng con, đã cho phép chúng con 
được hòa mình vào dòng suối thanh lương của 
chốn già lam thanh tịnh, được thúc liễm thân 
tâm tu tập Giới Định Tuệ hầu gội rửa bớt tội 
lỗi từ nhiều đời nhiều kiếp và cố gắng “trưỡng 
dưỡng đạo tâm để tuệ giác được ươm mầm”. 

Toàn thể Phật tử Pháp Bảo chúng con thành 
kính biết ơn Hòa Thượng Phương trượng, Đại 
Đức trù trì và quý Sư Cô Tự Viện Pháp Bảo đã 
không quản ngại cực nhọc lao tâm khổ trí đảm 
nhận việc tổ chức kỳ an cư để chúng con được 
góp phần công đức. 

Xin kính biết ơn Chư Tôn Đức và Phật tử 
khắp nơi đã đem lại thêm ánh sáng từ bi hỷ lạc 
cho Tự Viện Pháp Bảo nói chung và Phật tử 
đạo tràng Pháp Bảo nói riêng. 

Xin chân thành cảm tạ các Chùa, các đạo 
hữu xa gần đã tham dự, đã cúng dường tịnh tài 
một cách rộng rãi; cúng dường Trai Phạn ngon 
lành bổ dưỡng, phong phú nên việc tổ chức 
Trường Hạ được thập phần viên mãn. 

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các Phật tử phát 
tâm đãm nhận công tác hành đường, trai soạn, 
lau rửa chén bát, lau chùi quét dọn không quản 
ngại cực nhọc giữa cái buốt giá của mùa đông 
lạnh lẽo và xin cảm ơn các chú Ưu Bà Tắc đã 
cật lực làm việc cùng Thầy Hóa Chủ suốt hai 
tháng trước cho đến hôm nay. 

Toàn thể học viên chúng con xin thành tâm 
kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni pháp 
thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, phước trí 
nhị nghiêm, mãi mãi là ngọn hải đăng toả ánh 
sáng từ bi trí tuệ cho chúng con được ân triêm 
công đức. 

Xin kính chúc tất cả quý đạo hữu Thân Tâm 
được an lạc, tâm Bồ đề kiên cố, tinh tấn hành 
trì để thăng tiến mãi trên bước đường tu học. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát 
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát 
Phật tử Tâm Huệ 
 
 

 
 
 
 

Cảm tưởng của Phật Tử 
Thiện Định 

 
Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng 

Tọa, Đại Đức Tăng Ni 
 
Nhân duyên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất Hại Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân 
Tây Lan, mở khóa An Cư Kiết Đông tại Tự 
Viện Pháp Bảo kể từ ngày 1 đến 11 tháng 7 
năm 2015.  

Nhân duyên nầy chúng con là Thiện Định 
và Diệu Minh cùng tất cả Phật tử đến tham dự 
khóa tu. 

Mỗi ngày được chư vị Thượng Tọa Đại 
Đức có một buổi thuyết pháp về pháp môn tu 
cho Phật tử nghe. Nhờ vậy mà chúng con nghe 
và hiểu biết thêm về pháp môn tu. 

Con thành tâm nguyện hồng ân chư Phật 
mười phương, hộ trì cho chư Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thân tâm an lạc 
để dẫn dắt Phật tử trên con đường vãng sanh. 

 
An Cư Kiết Đông ngày 7 tháng 7 năm 2015 
 

Phật tử Thiện Định, Diệu Minh 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL 
TRƯỜNG HẠ PHÁP BẢO 

 PHẬT LỊCH  2559 
( Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 11/07/2015 ) 

---o0o--- 
 

Ban Chức Sự  

TRƯỜNG HẠ PHÁP BẢO 
 
Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn . HT Thích Như Huệ. HT Thích Bảo Lạc 
Thiền Chủ: HT Thích Bảo Lạc 
Phó Thiền Chủ:  HT Thích Quảng Ba 
Hóa Chủ: ÐÐ Thích Phổ Huân 
Ban Giám Luật:TT Bổn Điền, TT Thích Nguyên Trực, Ni Sư Tâm Lạc 
Kiết giới trường: TT Nguyên Trực 
Thọ tự tứ nhơn: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba 
Ban Giáo Thọ: HT.Thích Quảng Ba, HT. Thích Thích Minh Hiếu 
Ban Khai Thị: HT Thích Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích Trường Sanh, HT. Thích Minh 
Hiếu, TT Bổn Ðiền, TT Thích Nhật Tân, TT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT Thích 
Như Ðịnh, TT Thích Tâm Phương 
Ban Giáo Thọ 1 (Lớp Tăng Ni): HT Thích Bảo Lạc, HT Quảng Ba, HT Trường Sanh, HT Minh 
Hiếu, TT Nguyên Trực, TT Tâm Minh, TT Nhật Tân, TT Tâm Phương 
Ban Giáo Thọ 2 : (dạy Luật Sa Di) : ĐĐ Đao Hiển, ĐĐ Nhuận Chơn 
Ban Giáo Thọ 3: (giảng pháp cho Phật tử buổi tối):  HT Minh Hiếu, TT Bổn Ðiền,  TT Như Ðịnh, 
TT Tâm Minh, TT Thiện Hiền, TT  Phổ Hương, TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Ðạo Thông, TT 
Minh Thường, ÐÐ Hạnh Tri, ÐÐ Phổ Huân, ÐÐ Viên Trí, ÐÐ Ðạo Hiển, NS Tâm Lạc, NS Viên 
Thông, NS Thể Viên,  SC Giác Anh. 
Ban Nghi Lễ:  TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Nhuận Chơn, ÐÐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Hạnh 
Tri 
Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT. Nguyên Tạng, TT Giác Tín, ÐÐ Phổ Huân, SC Giác Anh, Ðh. Diệu 
Ánh, Ðh. Quảng Pháp Nguyên 
Ban Thủ Quỹ:  NS Thích Nữ Viên Thông, Ðh Tâm Huệ 
Ban Hô Canh:   TT  Như Ðịnh, TT Thiện Hiền, TT Phổ Hương, TT Nguyên Tạng, TT Nhuận 
Chơn, ÐĐ Viên Trí,  ĐĐ   Hạnh Tri 
Chúng Trưởng Tăng :  TT Th ích Đạo Thông 
Chúng Trưởng Ni: Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc 
Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ:  Thanh Độ 
Chúng Trưởng Nữ Cư Sĩ :  Diệu Hòa 
Tri Chung Bảng: ÐÐ Giác Pháp, ÐÐ Ðồng Tấn 
Ban Hương Đăng: SC Giác Duyên, Chúc Bạch, Thanh Đăng 
Ban Trai Soạn: SC Giác Niệm và Phật tử Pháp Bảo (xem danh sách riêng) 
Ban Hành Đường:  SC Giác Trí và Phật tử Pháp Bảo 
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 Ban Thiết Trí Trang Hoàng: Quảng Pháp Đăng, Thanh Tín, Thanh Chân, Thanh Quang, Minh 
Nghĩa, Chúc Tư, Thanh Triệu, Thanh Tấn, Thanh Vương, Thanh Lý, Thanh Niệm, Quang Minh, 
Thanh Hóa, Chú Sơn, Thiện Đăng, Thiện Tín. 
Ban Văn Nghệ Thiền Trà: TT Phổ Hương, ĐĐ Hạnh Tri  
Ban Thị Giả: Sa Di Hữu Khả, Sa Di Giác Pháp, SDN Tâm Kính…. 
Ban Vận Chuyển: Thanh Độ, Thanh Tín, Quảng Pháp Đăng, Minh Nghĩa, Huệ Phúc 
Ban Chụp Hình & Quay Phim:  Ðh. Quảng Hội, Ðh Minh Tuấn, Quảng Thanh, Thanh T ín, 
Quảng Tịnh Duyên 
Ban Âm Thanh & Ánh Sáng:   
Ban Y Tế :  Chúc Mân v à GĐPT Pháp Bảo 
Ban Vệ Sinh & Môi Trường : GDPT Pháp Bảo, Quảng Trâm, Minh Nghĩa, Thanh Thiện, Chúc 
Vương, Thanh Nhàn 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL 
TRƯỜNG HẠ PHÁP BẢO 

PHẬT LỊCH 2559 
( Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 11/07/2015 ) 

---o0o--- 
 

BAN TỔ CHỨC 
KH ÓA AN C Ư KIẾT ĐÔNG LẦN THỨ 16 

TẠI PHÁP BẢO TỰ VIỆN - 2015 
  
 
Chứng minh: Hòa Thượng Phương Trượng 
Trưởng ban:  ĐĐ Thích Phổ Huân 
Phó Ban: SC Thích Nữ Giác Anh 
Thủ Quỹ: SC Giác Duyên, Tâm Huệ 
Thư ký: Tâm Huệ, Diệu Hiền 
Ban Cư Trú: Thanh Độ, Thanh Tín, Quảng Pháp Đăng, Liễu Ngọc, Thanh Đạo,  
Chúc Nhu, Thanh Yên, Lạc Ngọc, cô Sậy, chú Sơn 
Ban Hương Đăng: SC Giác Duyên, Chúc Bạch, Thanh Đăng 
Ban Trai Soạn: SC Giác Niệm, Chúc Quyên, Chúc Y, Huệ Ngọc, Tâm Huệ, Ngọc Huệ 
Ban Hành Đường: SC Giác Trí, Chúc Quyên, Thanh Đăng, Liễu Ngọc,  
Diệu Liên, Chúc Nhu 
Ban đưa đón phi trường:  
Ban Cung Đón Chư Tôn Đức: Quang Minh, Diệu Hiền 
Ban trần thiết: Quảng Pháp Đăng, Thanh Tín, Thanh Chân, Thanh Quang,  
Minh Nghĩa, Chúc Tư, Thanh Triệu, Thanh Tấn, Thanh Vương, Thanh Lý,  
Thanh Niệm, Quang Minh, Thanh Hóa, Chú Sơn, Thiện Đăng, Thiện Tín. 
Ban ẩm thực:  xin xem danh sách Cúng Dường Trai Phạn. 
Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Thanh Tín, Quang Minh, Chúc Tâm 
Ban Thiết Trí Trang Hoàng: SC Giác Trí, Liễu Ngọc, Thanh Biện 
Ban Thị giả:  Sư chú Thanh Ngộ, Quang Minh, Diệu Hiền 
Ban Nhiếp Ảnh & Quay Phim: Chùa Pháp Bảo 
Ban Y Tế: Chúc Mân và GDPT Pháp Bảo 
Ban Trật Tự & Parking:   GĐPT Pháp Bảo 
Ban Vệ Sinh & Môi Trường: GDPT Pháp Bảo, Quảng Trâm, Minh Nghĩa, Thanh Thiện, Chúc 
Vương, Thanh Nhàn 
 



  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL 
TRƯỜNG HẠ PHÁP BẢO - PHẬT LỊCH  2559 

( Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 11/07/2015 ) 
LỊCH GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT  ĐÔNG KỲ 16 

Thời gian 

Hô Canh Tọa Thiền, 
Công phu Lăng 

Nghiêm & Khai Thị 
5.45am-7am 

 

 
9.00am-11am  

Thọ Trì 
Kinh Pháp Hoa 

 
 
 

2.30pm-4pm 
Kinh Ðại Phương Tiện 

Phật Báo Ân 
(Chư Tăng Ni  

& Phật tử tham dự đầy đủ) 

Khoá lễ Tịnh Độ:  
7pm-7.30pm  

(Thiền Ðường) 
 & Thuyết pháp:  

7.30pm-9pm.  

Hội Thảo Tăng Ni 
8-9pm tại Lớp Học 

Thứ Tư  
1/7/2015 

- Lễ Kiết giới trường, 
Thọ An cư; Khai 
Chung Bảng 

 
Lễ Khai Hạ & Khai Kinh 

TT Tâm Minh 
TT Như Định 

 

 
 

TT Tâm Minh 
TT Như Định 

TT Như Định 
ÐÐ Hạnh Tri 
(Truyền Thống An Cư) 

HT Quảng Ba 
(Giới luật) 

 
Lớp Sa Di: ÐÐ Ðạo Hiển 

Thứ Năm 
2/7/2015 

 
HT Bảo Lạc 

 
 
 

 
TT Như Định 
ĐĐ Đạo Hiển 

 
TT Như Định 
ĐĐ Đạo Hiển 

 
TT Phổ Hương 

TT Nguyên Tạng 
(Lục độ ba la mật) 

 
HT Bảo Lạc 

(Thanh quy Thiền Môn) 
 

Lớp Sa Di: ÐÐ Ðạo Hiển 

Thứ Sáu 
3/7/2015 

 
HT Quảng Ba 

 
 

TT Thiện Hiền 
ĐĐ Hạnh Tri 

TT Thiện Hiền 
ĐĐ Hạnh Tri Ni Sư Viên Thông 

SC Giác Anh 
(Hành trạng chư vị 

Thánh Ni) 

 
HT Minh Hiếu 

(Tinh thần tu học  
& hoằng pháp 

 
Lớp Sa Di: ÐÐ Ðạo Hiển 

Thứ Bảy 
4/7/2015 TT Như Ðịnh 

 
TT Nguyên Tạng 

ĐĐ Giác Pháp 

 
TT Nguyên Tạng 

ĐĐ Giác Pháp 

 
HT Minh Hiếu 
ÐÐ Ðạo Hiển 

(Bát Nhã Tâm Kinh) 
 

 
TT Tâm Minh 

(hướng dẫn nghi lễ) 

Chủ Nhật 
5/7/2015 TT Bổn Điền 

 
Hiệp Kỵ 4 đời  
Tăng Thống 

 
TT Nguyên Trực 
TT Phổ Hương 

 
TT Bổn Ðiền 

TT Đạo Thông 
(Yếu quyết Pháp 

 Niệm Phật 
 
 

 
TT Tâm Minh 

(hướng dẫn nghi lễ) 



Thứ Hai 
6/7/2015 TT Tâm Minh 

 
TT Đạo Thông 
ĐĐ Đồng Tấn 

 
Ni Sư Tâm Lạc 

Ni Sư Viên Thông 

 
TT Thiện Hiền 
ĐĐ Hạnh Phẩm 

(20 điều khó) 
 

 

Thứ Ba 
7/7/2015 TT Tâm Phương 

 
ĐĐ Đạo Hiển 

 

 
TT Phổ Hương 

TT Nhuận Chơn 

 
TT Minh Thường 

ÐĐ Phổ Huân 
(Bốn Pháp Tư Lương) 

Họp HĐĐH 
 

 
 

Họp HĐĐH 
 

Thứ Tư 
8/7/2015 HT Trường Sanh 

 
TT Phổ Hương 

TT Nhuận Chơn 

 
ĐĐ Viên Trí 

ĐĐ Viên Thành 
TT Giác Tín 
ĐĐ Viên Trí 

(Tứ Vô Lượng Tâm) 

 
TT Tâm Phương 
TT Nguyên Trực 

 
Lớp Sa Di: ÐÐ Ðạo Hiển 

 

Thứ Năm 
9/7/2015 TT Nguyên Trực 

 
ĐĐ Viên Trí 

ĐĐ Viên Thành 

 
TT Thiện Hiền 
ĐĐ Hạnh Tri 

 
NS Tâm Lạc 
NS Thể Viên 

(Ý nghĩa báo ân) 
 
 

 
TT Nhật Tân 

 
Lớp Sa Di: ÐÐ Ðạo Hiển 

Thứ Sáu 
10/7/2015 TT Nhật Tân 

 
HT Quảng Ba  

(giảng tóm lược ý nghĩa 
Kinh Pháp Hoa) 

TT Tâm Minh: Nghi Lễ 
 

 
TT Tâm Minh 
TT Như Định 

Thiền Trà 
TT Phổ Hương 
ĐĐ Hạnh Tri 

Thiền Trà 
TT Phổ Hương 
ĐĐ Hạnh Tri 

Thứ Bảy 
11/7/2015 

 
HT Minh Hiếu 

Lễ Tự tứ, Thọ tuế & 
yết ma giải giới 

trường 
 

Lễ Giải Hạ 
 

Lễ Giải Hạ 
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An Cư Kiết Đông GHPGVNTNHN Úc Châu-TTL 2015 
Tự Viện Pháp Bảo Sydney 

---- 

Danh Sách Chư Tôn Đức 
Stt Đạo hiệu 

Tự viện 
 

1.  HT. Thích Bảo Lạc Chùa Pháp Bảo (NSW) 
2.  HT. Thích Quảng Ba TV Vạn Hạnh (ACT) 
3.  HT. Thích Trường Sanh Chùa Giác Nhiên (NZL) 
4.  HT. Thích Minh Hiếu TV Minh Quang (NSW) 
5.  TT. Thích Nhật Tân Chùa Pháp Quang (QLD) 
6.  TT Thích Bổn Điền Chùa Huyền Quang (NSW) 
7.  TT. Thích Nguyên Trực Chùa A Di Đà (NSW) 
8.  TT. Thích Như Định Chùa Thiên Ấn (NSW) 
9.  TT. Thích Tâm Minh Chùa Trúc Lâm (NSW) 
10.  TT. Thích Tâm Phương Tu Viện Quảng Đức ( VIC) 
11.  TT. Thích Thiện Hiền Chùa Huyền Quang 
12.  TT. Thích Phổ Hương Chùa Long Quang (NSW) 
13.  TT. Thích Nguyên Tạng Tu Viện Quảng Đức (VIC) 
14.  TT. Thích Giác Tín Chùa Giác Hoàng (VIC) 
15.  TT. Thích Đạo Thông Chùa Hưng Long (NSW) 
16.  TT. Thích Minh Thường TV Minh Quang (SA) 
17.  TT Thích Nhuận Chơn Chùa Kim Cang (VIC) 
18.  ĐĐ. Thích Thông Ánh Thiền Viện Vạn An (NSW) 
19.  ĐĐ. Thích Phổ Huân Tự Viện Pháp Bảo (NSW) 
20.  ĐĐ. Thích Hạnh Tri Chùa Minh Giác (NSW) 
21.  ĐĐ Thích Viên Trí Chùa Pháp Hoa (SA) 
22.  ĐĐ Thích Hạnh Phẩm Chùa Từ Ân  (VIC) 
23.  ĐĐ Thích Đạo Hiển TV Nguyên Thiều (NSW) 
24.  ĐĐ. Thích Viên Thành Chùa Bảo Minh (VIC) 
25.  ĐĐ Thích Đồng Tấn TV Vạn Hạnh (ACT) 
26.  ĐĐ. Thích Hạnh Phước Chùa Minh Giác (NSW) 
27.  ĐĐ. Thích Hạnh Như Chùa Minh Giác (NSW) 
28.  ĐĐ. Thích Giác Pháp Chùa Minh Giác (NSW) 
29.  Ni Sư TN Tâm Lạc Chùa Liên Hoa (NSW) 
30.  Ni Sư TN Như Như Chùa Báo Ân (NSW) 
31.  Ni Sư TN Huệ Khiết Chùa Báo Ân (NSW) 
32.  Ni Sư TN Viên Thông Chùa Quan Âm (SA) 
33.  Ni Sư TN Thể Viên Chùa Bảo Vương (VIC) 
34.  Sư Cô TN Thảo Liên Tịnh xá Thanh Lương (NSW) 
35.  Sư Cô TN Hạnh Từ Tịnh thất Huệ Lâm (NSW) 
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36.  Sư Cô TN Huệ Nghĩa Chùa Thiên Ấn (NSW) 
37.  Sư Cô TN Đạo Hương TV Vạn Hạnh (ACT) 
38.  Sư Cô TN Hạnh Nguyên Chùa Pháp Hoa (ADL) 
39.  Sư Cô TN Chơn Không Chùa Thiên Ấn (NSW) 
40.  Sư Cô TN Huệ Minh Chùa Liên Hoa (NSW) 
41.  Sư Cô TN Linh Thuận Tịnh Thất (NSW) 
42.  Sư Cô TN Huệ Nhẫn Chùa Liên Hoa (NSW) 
43.  Sư Cô TN Nhuận Hoa Chùa Liên Hoa (NSW) 
44.  Sư Cô TN Hạnh Liên Tịnh xá Thanh Lương (NSW) 
45.  Sư Cô TN Giác Anh Tự Viện Pháp Bảo (NSW) 
46.  Sư Cô TN Giác Duyên Tự Viện Pháp Bảo (NSW) 
47.  Sư Cô TN Giác Trí Tự Viện Pháp Bảo (NSW) 
48.  Sư Cô TN Đạo Tịnh TV Vạn Hạnh (ACT) 
49.  Sư Cô TN Giác Niệm Tự Viện Pháp Bảo (NSW) 
50.  Sư Cô TN Huệ Diệu Chùa Huyền Quang (NSW) 
51.  Sa di Hữu Khả TV Nguyên Thiều (NSW) 
52.  Sa di Giác Pháp Chùa Huyền Quang (NSW) 

 
 

  
 
 

 
Danh Sách Phật Tử 
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Tham Dự An Cư Kiết Đông 2015 
Stt Pháp Danh ƯBT/ƯBD Đơn Vị 
1.  Tu nữ Tâm Kính ƯBD Tịnh Thất 
2.  Tập sự xuất gia Thanh Ngộ ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
3.  Thiện Đăng ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
4.  Chúc Tư ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
5.  Thiện Tín ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
6.  Thanh Tín ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
7.  Thanh Tấn ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
8.  Thanh Chân ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
9.  Thanh Nghĩa ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
10.  Thanh Vương ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
11.  Quảng Pháp Đăng ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
12.  Thanh Lý ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
13.  Quang Minh ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
14.  Thanh Niệm ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
15.  Thanh Quang ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
16.  Thanh Triệu ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
17.  Thanh Thiện ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
18.  Thanh Hóa ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
19.  Chúc Vương ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
20.  Chú Sơn ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
21.  Minh Nghĩa ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
22.  Chúc Thật ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
23.  Chúc Vượng ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
24.  Tâm Huệ ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
25.  Chúc Quyên ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
26.  Quảng Thanh ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
27.  Quảng Trâm UBD Tự Viện Pháp Bảo 
28.  Huệ Phúc UBD Tự Viện Pháp Bảo 
29.  Thanh Lan UBD Tự Viện Pháp Bảo 
30.  Thanh Oanh UBD Tự Viện Pháp Bảo 
31.  Thanh Đài UBD Tự Viện Pháp Bảo 
32.  Thanh   Đức UBD Tự Viện Pháp Bảo 
33.  Thanh Trí UBT Tự Viện Pháp Bảo 
34.  Chúc Dưỡng UBT Tự Viện Pháp Bảo 
35.  Từ Hội ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
36.  Từ Thư ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
37.  Từ Bản ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
38.  Thanh Quý ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
39.  Diệu Liên ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
40.  Chơn Tính Định ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
41.  Chúc Y ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
42.  Ngọc Huệ ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
43.  Chúc Hy ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
44.  Thọ Nhật ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
45.  Tâm Hoa ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
46.  Thanh Khánh ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
47.  Trung Thanh ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
48.  Diệu Thức ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
49.  Như Huệ ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
50.  Tâm Châu ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
51.  Huệ Ngọc ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
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52.  Chúc Thường ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
53.  Thanh Hạ ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
54.  Thanh Phúc ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
55.  Thanh Phước ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
56.  Diệu Huệ ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
57.  Nguyễn Thị Phi Loan ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
58.  Diệu Thuần ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
59.  Tịnh Kỹ ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
60.  Ngọc Nghiêm ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
61.  Chúc Ý ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
62.  Huyền Duyên ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
63.  Ngọc Huệ  ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
64.  Chúc Bạch ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
65.  Thanh Đăng ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
66.  Thanh Vy ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
67.  Chúc Phùng ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
68.  Xuân Minh ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
69.  Diệu Yên ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
70.  Hương Ngọc ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
71.  Đức Phương ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
72.  Tâm Đức ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
73.  Chúc Hương ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
74.  Diệu Huệ ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
75.  Chơn Phúc Châu ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
76.  Chúc Nhu ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
77.  Chúc Vượng ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
78.  Diệu Hiền ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
79.  Diệu Phước ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
80.  Ngọc Thủy ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
81.  Đức Tài ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
82.  Viên Định ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
83.  Dung Thông ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
84.  Thanh Tân ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
85.  Thanh Lạc ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
86.  Thanh Nhàn UBD Tự Viện Pháp Bảo 
87.  Vạn Diệu ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
88.  Thanh Kiều ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
89.  Thanh Phượng ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
90.  Diệu Trí ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
91.  Thanh Lành ƯBT Tự Viện Pháp Bảo 
92.  Thiện Duyên ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
93.  Nhật Tươi ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
94.  Diệu Tâm – Trương T Ngọc Dung ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
95.  Thanh Yên ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
96.  Lạc Ngọc ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
97.  Thanh Vân ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
98.  Thanh Kim ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
99.  Thanh Chi ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
100.  Chúc Biền ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
101.  Diệu Quyền ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
102.  Minh Đức Hạnh ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
103.  Thiện Định - Tạ Bửu Tiền ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
104.  Diệu Minh – Mai Thị Sáu ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
105.  Tâm Hiền ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
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106.  Tâm Ngọc ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
107.  Ngọc Thiện ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
108.  Tịnh Phước ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
109.  Thanh Trí ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
110.  Lệ Tâm ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
111.  Thanh Lưu ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
112.  Thanh Hiệp ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
113.  Thanh Nguyên ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
114.  Thanh Kim 2 ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
115.  Thiện Thành ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
116.  Lệ Hân ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
117.  Tâm Tuệ Hạnh ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
118.  Lệ Tâm ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
119.  Chúc Huệ ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
120.  Tâm Ngọc ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
121.  Diệu Châu ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
122.  Tịnh Phước ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
123.  Thanh Châu ƯBD Tự Viện Pháp Bảo 
124.  Tâm Hải – Ng T Lệ Chi ƯBD Thiền Viện Minh Quang 
125.  Diệu Hồng - Huỳnh Ngọc Loan ƯBD Thiền Viện Minh Quang  
126.  Hiếu Ngọc – Du Ngọc Lang ƯBD Thiền Viện Minh Quang 
127.  Diệu Ánh - Nguyễn Thị Ngọc Hiên ƯBD Thiền Viện Minh Quang 
128.  Diệu Hòa - Nguyễn T Ngọc Dung ƯBD Thiền Viện Minh Quang 
129.  Tâm Thư – Lê Thiện Hương ƯBD Thiền Viện Minh Quang 
130.  Dung Ngọc - Đặng Thị Bảy ƯBD Thiền Viện Minh Quang  
131.  Diệu Thiện – Ngô Kim Oanh ƯBD Thiền Viện Minh Quang 
132.  Tâm Nguyệt - Trần Thị Gái UDB Thiền Viện Minh Quang 
133.  Nguyên Hương UBD Thiền Viện Minh Quang 
134.  Dennis Trần ƯBT Tu Viện Nguyên Thiều 
135.  Diệu Thuần  ƯBD Tu Viện Nguyên Thiều 
136.  Diệu Yến ƯBD Tu Viện Nguyên Thiều  
137.  Quảng Phẩm ƯBD Tu Viện Nguyên Thiều 
138.  Nguyên Lộc ƯBD Tu Viện Nguyên Thiều 
139.  Huệ Tâm ƯBD Tu Viện Nguyên Thiều 
140.  Lệ Kiều ƯBD Tu Viện Nguyên Thiều  
141.  Lệ Diệu ƯBD Tu Viện Nguyên Thiều 
142.  Diệu Yến ƯBD Chùa Hưng Long 
143.  Diệu Thuận ƯBD Tu Viện Minh Giác 
144.  Diệu Hoàng UBD Tu Viện Minh Giác 
145.  Đồng Hồng ƯBD Chùa Pháp Hoa (ADL) 
146.  Diệu Trí ƯBD Chùa Pháp Hoa (ADL) 
147.  Thiện Trí ƯBD Chùa Pháp Hoa (ADL) 
148.  Nhật Tươi ƯBD Tu Viện Quảng Đức (VIC) 
149.  Khánh Hương ƯBD Tu Viện Quảng Đcứ (VIC) 
150.  Ngọc Dư ƯBD Tu Viện Quảng Đức (VIC) 
151.  Diệu Nga ƯBD Tu Viện Quảng Đcứ (VIC) 
152.  Nguyên Thanh ƯBD Tu Viện Quảng Đức (VIC) 
153.  Diệu Hữu - Trần Thị Kim Em  ƯBD An Lạc Hạnh (VIC) 
154.  Chân Không Như ƯBD     Chùa Thiên Ấn (NSW) 
155.  Diệu Huệ ƯBD     Chùa Thiên Ấn (NSW) 
156.  Diệu Trí ƯBD TV Vạn Hạnh (ACT) 



Ban Duy Na & Duyệt Chúng 
Thời 
Gian 

Công Phu 
Khuya 

Tụng Kinh 
 Pháp Hoa 

Quá Đường Tụng Kinh  
Báo Ân 

Tịnh Độ Hô Canh 

Thứ Tư 
1/07/15 

Khai Mạc 
TT Tâm Minh 
TT Như Định 

Khai Mạc 
TT Tâm Minh 
TT Như Định 

TT Tâm Minh 
TT Như Định 

TT Tâm Minh 
TT Như Định 

ĐĐ Đạo Hiển 
ĐĐ Đồng Tấn 

TT Thiện Hiền 

Thứ Năm 
2/07/15 

TT Như Định 
ĐĐ Đạo Hiển 

TT Như Định 
ĐĐ Đạo Hiển 

TT Như Định 
ĐĐ Đạo Hiển 

TT Như Định 
ĐĐ Đạo Hiển 

Sư Cô Đạo Hương 
Sư Cô Chơn Không 

TT Như Định 

Thứ Sáu 
3/07/15 

TT Thiện Hiền 
ĐĐ Hạnh Tri 

TT Thiện Hiền 
ĐĐ Hạnh Tri 

TT Thiện Hiền 
ĐĐ Hạnh Tri 

TT Thiện Hiền 
ĐĐ Hạnh Tri 

Ni Sư Như Như 
Ni Sư Huệ Khiết 

TT Đạo Thông 

Thứ Bảy 
4/07/15 

TT Nguyên Tạng 
ĐĐ Giác Pháp 

TT Nguyên Tạng 
ĐĐ Giác Pháp 

TT Tâm Minh 
ĐĐ Hạnh Tri 

TT Nguyên Tạng 
ĐĐ Giác Pháp 

ĐĐ Giác Pháp  
ĐĐ Đồng Tấn 

TT Nguyên Tạng 

Chủ Nhật 
5/07/15 

TT Phổ Hương 
TT Đạo Thông 

TT Tâm Minh 
Ban Kinh Sư 
(Hiệp Kỵ) 

TT Như Định 
ĐĐ Đạo Hiển 

TT Nguyên Trực 
TT Phổ Hương 

Sư Cô Huệ Nghĩa 
Sư Cô Huệ Minh 

TT Thiện Hiền 

Thứ Hai 
6/07/15 

TT Đạo Thông 
ĐĐ Đồng Tấn 

TT Đạo Thông 
ĐĐ Đồng Tấn 

TT Tâm Minh 
ĐĐ Hạnh Tri 

TT Đạo Thông 
ĐĐ Đồng Tấn 

ĐĐ Giác Pháp 
ĐĐ Hạnh Phước 

TT Như Định 

Thứ Ba 
7/07/15 

ĐĐ Đạo Hiển  
ĐD Đồng Duyên 

ĐĐ Đạo Hiển  
TT Phổ Hương 

TT Như Định 
TT Đạo Thông 

Ni Sư Tâm Lạc 
Ni Sư Viên Thông 

Ni Sư Tâm Lạc 
Ni Sư Viên Thông 

TT Phổ Hương 

Thứ Tư 
8/07/15 

TT Phổ Hương 
TT Nhuận Chơn 

TT Phổ Hương 
TT Nhuận Chơn 

TT Thiện Hiền 
ĐĐ Hạnh Tri 

TT Phổ Hương 
TT Nhuận Chơn 

Sư Cô Huệ Nhẫn 
Sư Cô Nhuận Hoa 

ĐĐ Viên Trí 

Thứ Năm 
9/07/15 

ĐĐ Viên Trí 
ĐĐ Viên Thành 

ĐĐ Viên Trí 
ĐĐ Viên Thành 

TT Tâm Minh 
ĐĐ Viên Trí 

ĐĐ Viên Trí 
ĐĐ Viên Thành 

Ni Sư Thể Viên 
 Sư Cô Huệ Nghĩa 
 

TT Nhuận Chơn 

Thứ Sáu 
10/7/15 

TT Như Định 
ĐĐ Viên Trí 

Giảng Kinh Pháp 
Hoa, HT Quảng Ba 

TT Như Định 
ĐĐ Đạo Hiển 

TT Thiện Hiền 
ĐĐ Hạnh Tri 

Thiền Trà Thiền Trà 

Thứ Bảy 
11/07/15 

 TT Tâm Minh 
TT Như Định 
Lễ Tự Tứ 

 
Lễ Giải Hạ 

 
Lễ Giải Hạ 
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Phương Danh Phật Tử Cúng Dường Trường Hạ 
 

STT DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ĐƠN VỊ CHÙA TỊNH TÀI GHI CHÚ 
1.  Tâm Huệ và gđ Trần Minh Trí Tự Viện Pháp Bảo 300 200  

2.  Diệu Châu - 200   

3.  Chúc Liêm - 200   

4.  Đức Tài - 100   

5.  Diệu Phước - 100   

6.  Diệu Thuần - 400   

7.  Thanh Khánh - 300   

8.  Minh Nghĩa - 200   

9.  Viên Định - 200   

10.  Diệu Thức - 200   

11.  Như Huệ - 200   

12.  Thanh Châu - 100   

13.  Chúc Bạch - 200   

14.  Diệu  Mai - 70 200  

15.  Trần Ngân Sâm - 200   

16.  Vương Minh Thái - 50   

17.  Tâm Hạnh - 100   

18.  Diệu Liên - 20   

19.  Diệu Thành - 50   

20.  Tâm Đại &Tâm Bình - 100   

21.  Thanh Hạ - 100   

22.  Minh Chơn - 50   

23.  Chúc Thân & Chúc Vượng - 500   

24.  Dung Thông - 100   

25.  Tịnh Kỷ - 300   

26.  Thanh Ý - 100   

27.  Nguyễn T. Phi Loan - 20   

28.  Diệu Huệ - 100   

29.  Ngọc Đăng TV. Nguyên Thiều 100   

30.  Ngọc Thủy Tự Viện Pháp Bảo 100   

31.  Quảng Trâm - 90   

32.  Chúc Độ - 100   

33.  Nguyên Bi - 200   

34.  Chúc Quyến - 50   

35.  Nhật Quang - 50   

36.  Gđ Chúc Bình & Ngọc Nghiêm - 600 600  

37.  Diệu Yến - 100   

38.  Diệu Liên - 100   

39.  Diệu Trí Tu Viện Vạn Hạnh 300 100  

40.  Huỳnh T. Cảnh Thu   100  

41.  Diệu Hữu Chùa An Lạc Hạnh 100   

42.  DiệuTrí Chùa Pháp Hoa 300   

43.  Diệu Trí & Minh Phước -  200  

44.  Từ Minh Tâm pd Huệ Liêm - 100 100  

45.  Thiện Trí - 100 100  

46.  Lê Khean May - 50   

47.  Thạch Thị Nga - 50   

48.  Thung Sơn - 50   
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49.  Thung Hiếu & Tiền - 50   

50.  Trương Thị Nhàn - 50   

51.  Nguyên Bảo & Nguyên Dung  100   

52.  Quách Khai Tòng   100  

53.  PhậtTử Chùa Quan Âm Chùa Quan Âm - SA 1,000   

54.  Diệu Thuận Tu Viện Minh Giác 100   

55.  Thiện Thành Tự Viện Pháp Bảo 100   

56.  Diệu Minh  100   

57.  Diệu Châu Chùa Minh Giác 200 100  

58.  Huyền Thư  100   

59.  Tâm Kỉnh Tự Viện Pháp Bảo 200   

60.  Đồng Hồng Chùa Pháp Hoa 300 300  

61.  Thiện Tịnh Ngô Thị Rớt - 100   

62.  Diệu Trí hồi hướng - 50  H. hướng HL. 
DiệuHảo 

63.  Diệu Thiện Th. Viện Minh Quang 100   

64.  Nguyên Hương - 100   

65.  Quảng Hội - 50   

66.  Chúc Liêm Tự Viện Pháp Bảo  200  

67.  Nguyệt Thắng - 100   

68.  Chúc Thưởng & Vân Thùy - 200   

69.  Hương Ngọc - 100   

70.  Chúc Biền - 50   

71.  Thanh Hạ - 200   

72.  Chúc Anh - 100   

73.  Diệu Phúc  100   

74.  Ngô Trí Thiền Viện Vô Ưu 200   

75.  Diệu Lai Ni Viện Thiện Hòa 100   

76.  Diệu Nhàn - 50   

77.  Diệu Âm Tự Viện Pháp Bảo 50   

78.  Nhật Vi Th.Viện Minh Quang 50   

79.  Võ Thị Anh pd.Thiện Minh  50   

80.  Thanh Nhã & ThiệnThức  500   

81.  Chơn Tính Định  50   

82.  Nguyễn T. Liên pd. Đồng Hoa Tự Viện Pháp Bảo 100   

83.  Tâm Trang  50   

84.  Diệu Hằng  50   

85.  Bùi Thiên Ái  50   

86.  Ng.Văn Toàn pd. Thiện Tâm  50   

87.  Kim San  100   

88.  Ben Ann  30   

89.  Diệu Hoàng TV. NguyênThiều 150   

90.  Diệu Phụng Tự Viện Pháp Bảo 20   

91.  PhậtTử TV. MinhQuang Th Viện Minh Quang 2,000   

92.  Diệu Ánh - 500 500  

93.  Diệu Hòa - 500 500  

94.  Tâm Thư - 250 250  

95.  Tâm Hải - 250   

96.  Dung Ngọc - 250 250  

97.  Diệu Hồng - 250 250  

98.  Hiếu Ngọc Th. Viện Minh Quang 250 250  

99.  Tâm Nguyên -  100  

100.  Lệ Thịnh -  100  
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101.  Tâm Nguyệt - 100 200  

102.  Tâm Khánh - 100 100  

103.  Nhật Vi -  50  

104.  Tâm Hoa - 100   

105.  ChúcThường Tự Viện Pháp Bảo 100   

106.  Lệ Hân - 100   

107.  Thanh Lý - 50   

108.  Nguyên Như Tu Viện Quảng Đức 200   

109.  QuảngNiệm - 100   

110.  QuảngHạnh - 100   

111.  Thanh Phi - 100   

112.  QuảngTịnh - 100   

113.  Nguyên Nhật Huyền - 50   

114.  Hoàng Lan - 100   

115.  Nguyên Thanh - 100   

116.  Nhật Tươi - 200   

117.  Khánh Hương - 200   

118.  Ngọc Dư - 200   

119.  Diệu Nga - 150   

120.  Liễu Như - 100   

121.  Quảng Hạnh (Khánh Giang) - 100   

122.  Quảng Tâm (Khánh Thư) - 100   

123.  Tâm Châu &Tịnh Phước Tự Viện Pháp Bảo 300   

124.  Thọ Nhựt - 100 200  

125.  Trần Thị Hiền - 20   

126.  Trần Thị Sửu - 100   

127.  Nguyên Hội Lê Thị Soạn Phật tử Việt Nam 100   

128.  Gđ. Victor  100   

129.  Quảng Phẩm TV. Nguyên Thiều 200 100  

130.  Từ Hội Tự Viện Pháp Bảo 200 200  

131.  Từ Bản - 200   

132.  Từ Thư - 200 200  

133.  Nguyên Vân - 100   

134.  Chúc Sang - 100   

135.  Chúc Kháng -  100  

136.  Diệu Tấn - 100   

137.  Chân Hiền Tường - 50   

138.  Chân Hiền Thùy - 50   

139.  Ng. T Mỹ Nhi pd. Diệu Yến - 50   

140.  Chúc Diễm - 60   

141.  Dung Thông - 50   

142.  Thanh Tín - 300   

143.  Thanh Bảo - 100   

144.  Thanh Hóa & Thanh Lan - 100   

145.  Quảng Tiên  200   

146.  Diệu Hiển  50   

147.  Ng. T Phi Loan pd. Diệu Lộc  50   

148.  Gđ Lâm Ngọc Tự Viện Pháp Bảo 20   

149.  Diệu Đức  20   

150.  HL. Vincent Yikhon Goh Chùa Huyền Quang 500  Hồi hướng H. 
Linh. Vincent 
Yikhon Goh 

151.  GiácNguyên,GiácTánh,GiácHiếu - 200   
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152.  Viên Huệ Chùa Huyền Quang 50   

153.  Giác Lưu - 40   

154.  Thư Tước - 100   

155.  SC. Trí Đạo - 50   

156.  Diệu Phước - 50   

157.  Như Phương - 50   

158.  Thiện Đạo - 50   

159.  Mỹ Bích - 50   

160.  Trừng Sanh - 50   

161.  Diệu Mỹ - 50   

162.  Viên Hoa - 20   

163.  Minh Long - 50   

164.  Chúc Kháng - 100   

165.  Chúc Sang - 50   

166. N Nguyên Vân - 100   

167.  Thiên Mãn - 100   

168.  Tâm Kính Th. Viện Minh Quang 50   

169.  Tâm Khánh - 100   

170.  Ngọc Nghiêm Tự Viện Pháp Bảo  600  

171.  Trung Thanh  50   

172.  Ngô Kim Oanh Th. Viện Minh Quang 100   

173.  
Thanh Hạ  

Tự Viện Pháp Bảo 200 200 Cầuan ĐoànVõ 
MinhVũ  Đoàn 
Võ  Minh  Châu 

174. A Quảng Thượng - 100   

175.  Thanh Bạch - 100   

176.  Thanh Nghĩa &Thanh Tâm - 200   

177.  Soái Phonh Huyền - 200   

178.  Minh Trường - 100   

179.  Bạch Ngọc - 100   

180.  Tâm Huệ Hạnh - 200 500  

181.  Chúc Hiện - 100   

182.  Vạn Diệu Chùa Phổ Minh 70   

183.  Emily Võ pd. Diệu Hoàng  100 100  

184.  Khánh Hương Tu Viện QuảngĐức 100   

185.  DiệuNga - 100   

186.  Ngọc Dư - 100   

187.  Đức Phương  100   

188.  Thanh Đạt  100 100  

189.  Diệu Thức  100   

190.  Mai Xuân Hiên  50   

191.  Jack Hồ   10  

192.  Chúc Ứng  70   

193.  Diệu Đức   20  

194.  Trương Hồng Lan  20   

195.  Thanh Châu   50  

196.  Thanh Bạch   50  

197.  Chơn Huyền Niệm  100   

198.  ThanhTấn  150 200  

199.  Chúc Yến TV. Nguyên Thiều  100  

200.  Tâm Ngọc Tự Viện Pháp Bảo 100   

201.  Quảng Thanh - 100   

202.  Minh  Long Chùa Huyền Quang  50  
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203.  Phạm Thị Lợi  20   

204.  Như Huệ Tự Viện Pháp Bảo  100  

205.  Diệu Trí Tu Viện Vạn Hạnh 100   

206.  Tâm Quảng  1,000   

207.  Trần Ngân Sâm  200   

208.  Vương Minh Thái  50   

209.  Tâm Hạnh  100   

210.  Diệu Liên  20   

211.  Diệu Thành  50   

212.  Tiên Ngọc  100   

213.  Diệu Ngọc  200   

214.  Đức Phương  500   

215.  Hương Noọc  500   

216.  Chơn Phước Ethan Nguyễn  200   

217.  Sư Chú Thanh Ngộ Tự Viện Pháp Bảo 200   

218.  Sư Cô Giác Niệm - 300   

219.  Huyền Duyên  400   

220.  Huỳnh Thi Thanh Hoài  50   

221.  Diệu An   50  

222.  Huỳnh Lộc   20  

223.  HL. Tien Ngọc, Châu Thi Kỳ   100  

224.  Hương Ngoc, Hân Lan Khanh Tự Viện Pháp Bảo  100  

225.  Diệu Huê - 100   

226.  Như Huệ - 100   

227.  Thanh Chánh - 20   

228.  Chúc Hiền -  300  

229.  Diệu Huệ Chùa Thiên Ấn 100   

230.  Thanh Liên (Thanh Diễm) Tự Viện Pháp Bảo 50   

231.  Thanh Bảo (Thanh Tín) - 50   

232.  Diệu Triều và GĐPT Pháp Bảo - 1,000   

233.  Thánh Đao TV Nguyên Thiều  100  

234.  Diệu Quang & Quảng Tâm Chùa Trúc Lâm 200 200  

235.  Gđ. Đỗ Thị Sáng  5   

236.  Huỳnh Mỹ Nga  5   

237.  Pt. Ẩn danh  30   

238.  Huỳnh Tài  20   

239.  Thiên Đạo  100   

240.  Thánh Minh  20   

241.  ĐH. Lâm Như Tạng  100   

242.  Giác Hoa Chùa Minh Giác 100 100  

243.  Nguyệt Thắng   100  

244.  Diệu Phước  50   

245.  Chơn Nguyên Hiền  100   

246.  Diệu Thanh  50   

247.  HL. Chí Minh Trần Thị Sữu   100  

248.  Thanh Lợi  20   

249.  ChơnTâm,DiệuXuân,LêT.ThuLệ  500  8 Vimy Bankst 

250.  Thanh Lài  30   

251.  Phạm ắc Toàn pd Chúc Cầu   200  

252.  Diệu Ngọc   100  

253.  Chơn Ngọc  20   

254.  Lê tấn Hạnh  50   
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255.  Tô Lệ Anh pd Chúc Quyến   50  

256.  Lê Đá   50  

257.  Gđ. Trần Vũ Phong  50  Cầu Siêu 

258.  Trần Cẫm Thạch  50  Cầu Siêu 

259.  Giác Ngọc  100   

260.  Thanh Hạnh  20   

261.  Trần T.Thu Phong pd Diệu Hạnh  100 100 Cầu Siêu 

262.  Quang Khánh  20   

263.  Trần Thị Cho  30   

264.  Diệu Quyền Tự Viện Pháp Bảo  50  

265.  Pt. Ẩn danh  10   

266.  Giác Quý, Giác Nguyên, 
Giác Tánh, Giác Hiếu 

 500   

267.  Minh Chơn  100   

268.  Pt. Ẩn danh  20   

269.  Diệu Liên  45   

270.  Huỳnh Tài & Tuyết Trinh  100   

271.  Chúc Tứ (nữ)  50   

272.  Lài  50   

273.  Chân Phúc Châu  300   

274.  Lê Thọ Hùng  100   

275.  Trương Kim Phấn  100   

276.  Ngọc Huệ  100   

277.  Hạnh Ngọc  200  Hồi hg. HL Chí 
Minh 

278.  Lệ Ngọc Hoa & Diệu Tỉnh  100   

279.  Tâm Hạnh  30   

280.  Diệu Lộc  50   

281.  Diệu Tấn  100   

282.  Gđ. Chúc Thường  200   

283.  Thanh Cảnh  200   

284.  Trương T.Ngọc Dung & D. Tâm  200   

285.  Đinh T. Quế & Diệu Hương  100   

286.  Gđ. Thanh Kiều  200   

287.  Hồng Hoàng   300   

288.  Diệu Yến  100   

289.  Minh Đức  100   

290.  Hữu Ân  100   

291.  Nguyễn văn Hiệp   200   

292.  Diệu Ngữ (Kim Ngôn)  200   

293.  Thanh Triệu & Thanh Phú  500   

294.  Thanh Thức  100   

295.  Thanh Vân  50   

296.  Cao Kim Loan pd Diệu Âm  100   

297.  Ung Siv Buy  100   

298.  Thanh Kim  100   

299.  Gđ. Chúc Thật và Chúc Huệ (2 con Chúc 
Nhàn & Chúc Thanh) 

 700   

300.  Chúc Quy (Bảo Nguyên)  200   

301.  Vạn Diệu  100   

302.  SC. Giác Duyên  2,000   

303.  Thanh Độ & Liễu Ngọc  500   

304.  Thanh Trí  200   

305.  Lệ Tâm  100   



   

 Kỷ Yếu Trường Hạ Pháp Bảo – Sydney – 2015 – PL 2559 – trang 94 

306.  Thanh Lưu & Thanh Hiệp  50   

307.  Thanh Nguyên  50   

308.  Thanh Kim (nhỏ)  30   

309.  Thanh Quý  1,000   

310.  Anh chị em Diệu Hồng  500   

311.  Thanh Chi  50   

312.  Diệu Hạnh  200  Hồi hg. HL. Chí 
Minh 

313.  Diệu Quyền  200   

314.  Nhóm Diệu Quyền làm thức ăn  220   

315.  Tịnh Nguyện  100   

316.  Minh Chơn Tự Viện Pháp Bảo 100   

317.  Pt Ẩn danh  20   

318.  Diệu Liên Tự Viện Pháp Bảo 45   

319.  Thiện Thành - 150   

320.  Phạm T. Hồng Nhạn - 100   

321.  Thiện An Th. Viện Minh Quang 20   

322.  Nhật Lộ - 20   

323.  Giác Nguyên, G. Tánh, G. Hiếu Chùa Huyền Quang 200   

324.  Diệu Toàn - 100   

325.  Huyền Niệm  100   

326.  Huỳnh Văn Xin Chùa Minh Giác 100   

 
PHẨM VẬT CÚNG DƯỜNG 
 
PHÁP DANH CHÙA PHẨM VẬT 
Chơn Tính Định Shop Quang Minh 1 bao gạo,1 bao đường, đồ khô và tiêu 
Shop Quang Minh Bankstown 1 bao gạo, 1 thùng cam 
Nhật Lộ Th.V. Minh Quang 3 lố dầu Phật Linh 
Chúc Kháng Tự Viện Pháp Bảo 2 lon Ensure, 1 thùng mì tương 
Diệu Phẩm Tự Viện Pháp Bảo 2 lò sưởi 
Chúc Thường Tự Viện Pháp Bảo 1 lò sưởi 
Thanh Quý Tự Viện Pháp Bảo 6 bình nấu nước và 2 lò sưởi 
Thanh Tấn Tự Viện Pháp Bảo 1 thùng nước tương 
 

Phương Danh Chùa, Tự Viện & Quí Phật Tử 

Cúng Dường Trai Phạn 
Mùa An Cư Kiết Đông 2015 - Pháp Bảo Tự Viện 

 
STT Ngày Phương danh  

 
1.  Thứ tư 1/7 GĐ Giác Tú, Chúc Quyên 
2.  Thứ năm 2/7 Chúc Hương, Chúc Diễm, Diệu Hồng, Chúc Vượng 
3.  Thứ sáu 3/7 GĐ Huệ Ngọc, Thiện Đăng 
4.  Thứ bảy 4/7 Đạo tràng PT Chùa Huyền Quang, cụ Diệu Mai cúng tịnh tài 
5.  Chủ nhật 5/7 Đạo tràng PT Chùa Báo Ân 
6.  Thứ hai 6/7 GĐ Chúc Liêm 
7.  Thứ ba 7/7 Huyền Anh, Thiên Mãn (PT chùa Huyền Quang) 
8.  Thứ tư 8/7 Diệu Triều, Thiện Minh và quý Phật tử  

Chùa A Di Đà cúng dường tịnh tài. 
9.  Thứ năm 9/7 Chúc Ý, Thiện Minh và quý Phật tử 
10.  Thứ sáu 10/7         Đạo tràng PT Chùa Nguyên Thiều 
11.  Thứ bảy 11/7 Gia đình Giác Tú, Chúc Quyên và quý Phật tử 
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MÙA AN CƯ NĂM 2015 
Do GHPGVNTNHN Tại UĐL - TTL 

tại Tự Viện Pháp Bảo, Sydney 
Thành Tựu Viên Mãn

 

 
Trời Đông lạnh nhưng đạo tình ấm áp                                                                                                                                         
Mùa An cư dịp câu hội chư Tăng                                                                                                                                                  
Mười ngày thôi nhưng đạo lực vĩnh hằng                                                                                                                                      
Giới định tuệ giồi trau đầy năng lượng. 

Đúng vậy! Tại Á châu nhất là ở Việt Nam đang 
là mùa Hè nóng bức, tất cả các địa phương chư 
Tăng Ni đều bước vào mùa An Cư ba tháng. Ở hải 
ngoại, đặc thù tại Úc mấy ngày ni đang bước vào 
mùa trọng Đông, thời tiết rất lạnh, mỗi tiểu bang 
cách xa nhau cả hàng ngàn cây số, lại ít chùa mà 
thường là ‘nhất tăng nhất tự’ thế nhưng vì duy trì 
mạng mạch của Phật Pháp, nên các châu Âu, Mỹ, 
Úc chỉ tranh thủ được mười ngày thôi để tập trung 
an cư, nạp lại năng lượng sau một năm dài lo 
phụng sự và cũng để tạo đạo tràng, phước điền cho 
thất chúng tu học cũng như gieo trồng những 
chủng tử thiện lành, giải thoát, cho tương lai. Xong 
mười ngày tập trung, tất cả trở về lại từng trụ xứ, 
tùy duyên mà tiếp tục tâm niệm an cư kiết giới cho 
đến rằm tháng Bảy.  

Hôm nay chư Tôn Đức (CTĐ) và Phật tử (PT) 
của 37 tự viện ở khắp các tiểu bang cũng hân hoan 
nô nức vân tập về trụ xứ Pháp Bảo tại Sydney để  

 
An cư kiết đông. GHPGVNTNHN –UĐL-TTL từ 
năm 1999 đến nay đã tổ chức được 15 kỳ An Cư 
tại nước Úc. 

Hiểu được rằng “Tăng đáo như Phật lai” và nơi 
nào được là Tịnh nghiệp đạo tràng An cư, nơi đó 
rất được phước báu và nhiều lợi ích cho Chư Tăng 
và Phật tử, vì có Đạo tràng An cư là xem như 
ruộng phước phì nhiêu đã sẵn sàng chờ đợi những 
ai đem giống gieo cấy vào sẽ thu hoạch được một 
mùa bội thu. Cho nên các chùa đã tranh thủ xây 
dựng cơ sở vật chất và chuẩn bị tinh thần để sẵn 
sàng đăng ký tổ chức gồm 15 lần theo tuần tự đã 
được diễn ra như sau:                                                    

* Chùa Pháp Hoa, SA đã đăng ký khởi đầu vào 
năm hai ngàn (2000) và kỳ 8 (lần 2 năm 2007)   * 
Chùa Pháp Bảo, NSW kế tục theo  kỳ 2 (lần 1 - 
2001), kỳ 10 (lần 2 năm  2006)  * Chùa Linh Sơn, 
VIC kỳ 3 lần 1 năm 2002, kỳ 9 (lần 2 năm 2009)  * 
Tu Viện Vạn Hạnh, ACT kỳ 4 (lần 1 năm 2003), 
kỳ 13 (lần 2 năm 2012)  * Tu Viện Quảng Đức 
VIC kỳ 5 (lần 1 năm 2004),  kỳ 12 (lần 2 năm 
2011), kỳ 15 (lần 3 năm 2014)* Chùa Phổ Quang, 
WA kỳ 6 ( năm 2005)  * Thiền Viện Minh Quang, 
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NSW kỳ 11 (lần 1 năm 2010), kỳ 14 (lần 2 năm 
2013) Đặc biệt năm nay, mùa An Cư kỳ 16 lại trở 
về Chùa Pháp Bảo, NSW để cho Tăng Ni và Phật 
Tử Sydney có cơ hội tu tập và gieo tạo phước điền 
từ ngày 1 đến 11 tháng 7 năm 2015. 

Thể theo thư thỉnh mời của ĐĐ Thích Phổ 
Huân, trụ xứ của Đạo Tràng An Cư Kiết Đông, 
ngày 30/6/2015 Chư Tôn Đức và Phật Tử đã tuần 
tự vân tập. Để rút kinh nghiệm của những kỳ An 
Cư trước, Tự Viện Pháp Bảo đã huy động được 
những Đạo Hữu Phật Tử: Quảng Pháp Đăng, 
Thanh Tín, Thanh Chân, Thanh Quang, Minh 
Nghĩa, Chúc Tư, Thanh Triệu, Thanh Tấn, Thanh 
Vương, Thanh Lý, Thanh Niệm, Quang Minh, 
Thanh Hóa, Chú Sơn, Thiện Đăng, Thiện Tín, 
không những có một số vị  phát tâm tòng chúng an 
cư 10 ngày mà còn phát tâm lãnh trách nhiệm trong 
Ban Thiết Trí Trang Hoàng, nằm trong BCS hạ 
trường, thực hiện đóng dã chiến hai căn phòng tạm 
nhưng cũng kiên cố cho Chư Tôn Đức và Phật Tử 
tạm nghỉ trong những ngày an cư, cũng như chuẩn 
bị kỹ các phòng ốc, các tiện nghi sinh hoạt để tránh 
lạnh hầu đảm bảo sức khỏe trong thời gian tu học 
10 ngày.  

Ý thức được tầm quan trọng của câu “Có thực 
mới vực được đạo” và muốn cho các chùa và Phật 
Tử tranh thủ tạo phước điền, Tổng Vụ Tăng Sự đã 
thông tư cho toàn thể các Tự Viện trên toàn liên 
bang biết tầm quan trọng, lợi ích và thời gian An 
Cư, nên đã được các Chùa và Phật Tử tại Sydney 
hăng hái đăng ký cúng dường trai phạn đầy đủ 11 
ngày, gồm cụ thể như sau: Ngày 1: GĐ Giác Tú, 
Chúc Quyên, ngày 2: PT Chúc Hương, Chúc Diễm, 
Diệu Hồng, Chúc Vượng, ngày 3: GĐ Huệ Ngọc, 
Thiện Đăng, ngày 4: Chùa Huyền Quang, ngày 5: 
Chùa Báo Ân, ngày 6: GĐ Chúc Liêm, ngày 7 
Huyền Anh, Thiên Mãn, ngày 8: Diệu Triều, Thiện 
Minh, ngày 9: Chúc Ý, Thiện Minh, ngày 10: Chùa 
Nguyên Thiều, ngày 11: GĐ Giác Tú, Chúc 
Quyên.                 

 BTC và BCS cũng như toàn thể đại chúng tán 
dương sự phát tâm cúng dường và tinh thần phục 
vụ công quả, nấu bếp, trai soạn, hành đường với 
bao nhiêu cực nhọc, đôi lúc phải thức dậy sớm lúc 
3 giờ khuya, chống chỏi với cái lạnh thấu xương, 
khoảng trên dưới 2 hoặc 3 độ C, để có được những 
bữa ăn ngon miệng và đầy bổ dưỡng hầu đảm bảo 
được sức khỏe cho 10 ngày tu học. 

Tối 30/06/15 Chư Tôn Đức trong Giáo Hội đã 
có buổi họp tiền an cư bầu Ban Chức Sự. Mặc dầu 

nhị vị Trưởng Lão, Hòa Thượng Thích Huyền Tôn 
và HT Thích Như Huệ là Chứng Minh Đạo Sư của 
Giáo Hội vì tuổi già sức yếu và bận Phật sự riêng 
không có mặt, nhưng toàn thể CTĐ trong Giáo Hội 
vẫn hướng về và cung thỉnh quý Ngài giữ ngôi vị 
Chứng Minh cho Khoá An Cư, để mong được sự 
cầu nguyện gia bị từ xa.   

Ban Chức Sự Trường Hạ năm nay gồm có: 
Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn , HT Thích 
Như Huệ; Thiền Chủ: HT Thích Bảo Lạc; Phó 
Thiền Chủ:  HT Thích Quảng Ba; Hóa Chủ: ĐĐ 
Thích Phổ Huân; Ban Giám Luật: TT Bổn Điền, 
TT Thích Nguyên Trực, Ni Sư Tâm Lạc; Kiết giới 
trường: TT Nguyên Trực; Thọ An Cư & Tự Tứ 
nhơn: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba; 
Ban Giáo Thọ: HT.Thích Quảng Ba, HT. Thích 
Minh Hiếu; Ban Khai Thị: HT Thích Bảo Lạc, 
HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích Trường Sanh, HT. 
Thích Minh Hiếu, TT Bổn Điền, TT Thích Nhật 
Tân, TT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, 
TT Thích Như Định, TT Thích Tâm Phương; … 
(xin xem chi tiết Ban Chức Sự có in trong Kỷ Yếu 
này). 

Ngày 01/07/2015, 55 CTĐ và hơn 200 PT khắp 
các tiểu bang đã vân tập đầy đủ để sẵn sàng cho 
buổi Đối Thú Tác Pháp và Khai Mạc Mùa An Cư, 
hình ảnh hai vị Hòa Thượng Hội chủ và Phó Hội 
chủ quỳ gối trước nhau để đối thú và tác bạch an 
cư, đã tác động rất lớn đến tinh thần tu học của 
CTĐ, một hình ảnh làm sống lại hình ảnh của Đức 
Phật và Chư Vị Thánh Tăng cũng đã Đối Thú Tác 
Pháp cách đây trên 2 ngàn năm, giúp cho dòng 
pháp thanh tịnh giải thoát của Đức Phật lưu chuyển 
đến thế hệ hôm nay, tạo thêm năng lượng để giúp 
cho hành giả vượt qua mọi thử thách trên hành 
trình đầy cam go nhiều trắc trở trước mặt. 

Buổi lễ hành chánh khai mạc Khóa An Cư được 
diễn ra trong Thiền Đường, dưới sự dẫn chương 
trình uyên bác của TT Thích Nguyên Tạng, phó 
thư ký Giáo Hội, một nhân tài trẻ tuổi, nên buổi lễ 
đã được trôi chảy và hoàn mãn tốt đẹp, mở đầu là 
lời chào mừng của Đại Đức Thích Phổ Huân, Trụ 
Trì Tự Viện Pháp Bảo thay mặt BTC: “ Cứ hằng 
năm Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL đều 
không ngừng tổ chức những sinh hoạt truyền thống 
Phật Giáo tại xứ người và đương nhiên An Cư là 
trọng tâm sinh hoạt của Tăng già, trong thời Phật 
còn tại thế, do đó Giáo hội còn phải toàn tâm nỗ 
lực duy trì củng cố…hôm nay Tự viện Pháp Bảo 
đầy đủ duyên lành thỉnh cầu chư Tôn Thiền Đức 
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chứng minh và sự tham dự hộ trì của chư cư sĩ 
Phật tử, để hoà hợp đúng nghi đúng pháp An 
cư…mặc dầu đã cố gắng hết sức mình, nhưng 
phương tiện và nhu cầu sinh hoạt tại Tự Viện hiện 
nay còn quá khiêm tốn, do đó những giới hạn sinh 
hoạt hiện thời và suốt thời gian An cư sẽ không thể 
tránh khỏi được sự phật lòng, rất mong CTĐ và 
quý ĐHPT có lời chỉ dạy và hoàn toàn nhận khuyết 
điểm, kính mong quý Ngài, quý vị thùy từ lượng 
thứ.” Sau đó tuần tự các Ngài trong BCS đã thông 
báo đến toàn thể hành giả trong khóa An Cư biết 
về thành phần BCS, Hiệu lệnh, Nội Quy, và Thời 
Khóa Tu Học…Trước khi ban Đạo Từ cho buổi lễ 
Khai Mạc An Cư, HT Tân Hội Chủ Kiêm Thiền 
Chủ đã đọc bức thư của HT Trưởng Lão Thích 
Như Huệ, Nguyên Hội Chủ đã gởi cho Ngài với 
nội dung rất thắm thiết chân tình: “Tôi bần đạo 
Thích Như Huệ đã nhận trách nhiệm làm Hội Chủ 
của Giáo Hội trong suốt 4 nhiệm kỳ với ròng rã 16 
năm trường, các Phật sự chính, các Khoá An Cư và 
Tu Học của Giáo Hội tôi chưa vắng mặt lần nào, 
nhưng nay phải cần tịnh dưỡng để có sức khoẻ lo 
cầu siêu độ cho dòng tộc và chuẩn bị cho chuyến 
hành hương Âu Châu để vấn an sức khỏe Thiền Sư 
Thích Nhất Hạnh và Chứng minh tham dự 4 đại lễ 
tại Chùa Khánh Anh Pháp Quốc, nên không thể 
cùng toàn đại chúng tham dự khóa An Cư năm nầy 
được, tôi luôn hướng về quý Ngài kính chúc 
nguyện cho Khóa An Cư được viên mãn và CTĐ 
cùng PT sức khỏe dồi dào, dự trọn khóa với nhiều 
sự an lạc…”.  HT Tân Hội Chủ kiêm Thiền Chủ 
chào mừng và nhiệt liệt tán dương công đức của tất 
cả CTĐ và PT hiện diện, quý Ngài và quý vị đã 
không quản đường sá xa xôi cách trở và sắp xếp 
mọi Phật sự tại trú xứ để vân tập về đây cùng Đại 
chúng An Cư hầu nạp lại năng lượng, đấy là niềm 
phấn khích cho bổn tự và Giáo hội. 

Trong thời gian an cư tu học 10 ngày, Ban Tổ 
Chức (BTC) cũng như Ban Chức Sự (BCS) đã 
dành cho tứ chúng các THỜI KHÓA TU HỌC cụ 
thể như sau: 5.45am thức chúng tọa thiền, 6.am 
công phu khuya Lăng Nghiêm và nghe lời khai thị; 
9.30-11am: Thọ trì Kinh Pháp Hoa, 11.45am: Cúng 
quá đường và kinh hành niệm Phật; 2.30pm: Thọ 
trì Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân,  4.45: 
Công phu chiều Mông Sơn Thí Thực; 7.pm: Thời 
Kinh Tịnh Độ; 7.30pm đến 9pm: Giảng Pháp cho 
Phật tử tại Thiền đường- Lớp Tăng Ni nghe Hội 
Thảo Tăng Ni tại lớp học, bàn về Phật sự, Kinh, 
luật, giáo lý, nghi lễ…;  9.30 đến 10.pm hô canh 

tọa thiền; 10.30pm chỉ tịnh                                                                                                                                                                                      
VỀ TU: Gồm có Ngồi Thiền, Công phu khuya, Lời 
Khai thị của CTĐ, trì tụng bộ Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa với hoài bão nhắc cho tứ chúng và hàng PT 
khắp nơi nhớ và hiểu thêm về bản hoài của chư 
Phật đó là: Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật 
Tri Kiến và nhắc nhở cho mỗi chúng ta hãy sống 
lại Phật tánh đang sẵn có trong mỗi chúng ta, bằng 
cách sống khiêm cung để kiệm đức, có được tư 
cách tốt và bào mòn “bản ngã” hài hòa được với 
mọi người, hầu hanh thông trên đường đạo, qua 
học và hành theo hành động của Bồ Tát Thường 
Bất Khinh và cũng để cho các “Ông Trưởng Giả” 
(Chư Tôn Đức Tăng Ni) hãy thay thế Phật, Bồ Tát 
mà thực hiện tinh thần từ bi để luôn mở rộng lòng, 
sống bao dung vị tha, phân thân ra cùng khắp, dưới 
nhiều hình thức, sẵn sàng đón nhận những “Gã 
Cùng Tử” đang lặn hụp trong vòng luân hồi sanh 
tử, được có cơ hội trở về với gia tài chánh pháp, 
với ánh sáng nhiệm mầu giác ngộ, giải thoát của 
chư Phật, chứ đừng vì “ngã chấp” sống ích kỷ, chỉ 
biết hưởng thụ làm mất niềm tin hoặc xô đẩy họ 
vào đường khốn khổ thêm nữa.      

Ban Chức Sự Trường Hạ điều hành sinh hoạt 
như sau: Phân công tiểu Ban Nghi Lễ 5:00am lắc 
linh thức chúng; 5:45am hô chuông tọa thiền; 
6:00am dẫn chúng công phu Lăng Nghiêm. Sau đó, 
cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng 
Tọa khai thị vào mỗi buổi sáng khoảng 10 phút sau 
thời công phu. Ban hành đường được phân chia 
từng việc cho từng ngày trong sự hòa hợp tứ 
chúng, Chư Tăng, Chư Ni và Phật tử cùng hoan hỷ 
tham gia. 7:30am tiểu thực sáng, Đại Đức Hóa Chủ 
có lời vấn an sức khỏe CTĐ và hành giả An Cư, 
sau đó thông báo sự hỷ cúng tịnh tài phẩm vật của 
CTĐ Tăng Ni và quý Phật tử xa gần cùng nêu lên 
phương danh trai chủ, đơn vị hỷ cúng trai phạn 
trong ngày. Chuyển sang phần thông báo sinh hoạt 
tu học trong ngày do HT trưởng Ban Giáo thọ 
thỉnh mời và phân công. Lúc 9:00 – 11:00am  có 
hai phần: 1/ Chư Tôn Đức Tăng Ni vân tập lớp học 
để thảo luận chuyên đề tu học. 2/ Phật tử được hai 
vị Giảng Sư hướng dẫn trì tụng thời kinh Tịnh Độ 
và pháp thoại tại Thiền đường.                                                                                                                                                            
11 giờ 45 Quá đường, kinh hành niệm Phật, dưới 
bầu trời trưa nắng đẹp, hình ảnh một đoàn dài với 
toàn là màu y vàng rực rỡ đi trước, giống hình ảnh 
Tăng đoàn khi Phật còn tại thế hằng ngày đi hóa 
duyên và hàng dài Phật tử với tà áo lam (hải thanh) 
theo sau, tạo nên một bức tranh đẹp đầy sinh động. 
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Buổi chiều 2 giờ 30 đến 4 giờ, BTC cho đại chúng 
trì tụng bộ Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với 
mong muốn cho đại chúng được nhiếp tâm mà hiểu 
biết thêm về các hạnh nguyện Báo Ân của chư Phật 
trong nhiều đời quá khứ, hầu củng cố niềm tin vào 
nhân quả và làm tư lương cho Phật Tử trong hành 
trình tu tập cũng như chuẩn bị thiết thực cho Mùa 
Vu Lan Báo Hiếu. Một đạo tràng gần 200 vị với 
giọng tụng kinh rõ ràng, của những vị dẫn chúng 
hòa với giọng trầm hùng đều đặn theo vị duyệt 
chúng của toàn đại chúng, đã giúp lời kinh được 
thấm sâu vào từng hơi thở của từng người, nên mặc 
dầu ngồi tụng hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa 
thấy mệt. 7 giờ đến 9 giờ tối thời khóa Tịnh độ và 
Phật Tử nghe Pháp, CTĐ hội thảo Tăng Ni. 9 giờ 
30 tối hô canh tọa thiền. 

Đúng như lời Phật dạy: “Thâm tín chư Phật giai 
sung mãn” và Tứ Thiên Vương cũng như Long 
Thần Hộ Pháp đã phát nguyện: “Chỗ nào có người 
tu hành chân chánh hành trì đúng pháp Phật, có 
được sự an lạc giải thoát, thì quý Ngài sẽ hộ trì” 
cho nên mặc dầu vào mùa Đông lạnh và các ma 
vương ngoại đạo có tâm đố kỵ luôn tìm mọi cách 
đánh phá, nhưng nhờ sự hộ trì của Long Thần Hộ 
Pháp nên tại Đạo Tràng Pháp Bảo vẫn diễn ra êm 
thắm, bầu Trời đã trở nên quang đãng ấm cúng 
hơn, CTĐ cùng PT vân tập đông và từ khi khai đàn 
an cư cho đến ngày hôm nay trời rất ư là sáng đẹp.  

Sáng ngày 2/7/15 sau thời công phu khuya, lời 
Khai Thị đầu tiên của khóa An Cư là của HT Thích 
Bảo Lạc, Hội Chủ kiêm Thiền Chủ: “ Sống trong 
thế giới hiện đại, với công nghệ thông tin phát 
triển nhanh một cách chóng mặt, đúng ra con 
người gần nhau hơn, nhưng vì “bản ngã” đã khiến 
cho không biết bao nhiêu chuyện đau thương, 
khủng bố, chiến tranh, để thiên tai, động đất, sóng 
thần, chết chóc xảy ra” Ngài thiết tha khuyến tấn 
mỗi hành giả hãy trạch pháp, tinh tấn tu tập, biết 
vận dụng Phật pháp vào cuộc sống, để có được 
năng lượng hầu cùng Giáo hội phục vụ chúng sanh, 
theo đúng tinh thần “Đạo phong của Tăng già là 
bài pháp không lời quý giá” và “Trưởng dưỡng 
đạo tâm, ươm mầm tuệ giác” mà các câu biểu ngữ 
trước Thiền Ðường và  trong Trai đường của Tự 
Viện Pháp Bảo, Đạo Tràng An Cư đã chỉ rõ. Buổi 
tối sau thời Tịnh độ là thời Pháp thoại của CTĐ 
dành cho Phật Tử tại Thiền đường và thời Hội thảo 
Tăng Ni tại lớp học, Chư Tôn Giáo Phẩm đã trình 
bày nhiều đề tài về Giới luật, Thanh quy, Tu, Học, 
Hoằng Pháp cũng như các điều cần thiết, những 

kinh nghiệm truyền trao cho Tăng Ni các vấn đề 
sinh hoạt và hoằng truyền chánh pháp tại hải ngoại 
rất nhiều lợi ích. 

Sáng ngày 3/7/15 sau thời công phu khuya là lời 
Khai Thị của HT Thích Quảng Ba, Phó Hội chủ:  
Ngài rút ra lời của Tổ Quy Sơn – Linh Hựu dạy: 
“Cử thố khán tha thượng lưu, Mạc thiện tùy ư dung 
bỉ” Ngài khuyến tấn chư Tăng Ni hãy thực hành lời 
Phật và chư Tổ  dạy, nên nhìn những điều tốt của 
nhau để học hỏi và phát huy, biết chuyển hóa 
những điều chưa tốt, sống bao dung thiện ích, hầu 
hoàn thiện tự thân và cùng nhau đóng góp xây 
dựng Giáo hội cũng như hoằng dương chánh pháp, 
lợi lạc quần sanh.  

Ngày thứ Bảy, 4/7/15, lời chia sẻ của TT Thích 
Như Định, đặc biệt hôm nay có sự hiện diện vừa tu 
học và phát tâm cúng dường Trai Tăng của Bà Cụ 
Diệu Mai, đã 93 tuổi mà vẫn còn minh mẫn, chống 
gậy để đến đảnh lễ cúng dường từng Chư Tôn Đức 
Tăng Ni, thật là một hình ảnh rất đáng kính phục 
và tán dương, một tấm gương sáng cho Phật tử noi 
theo.  Ngày Chủ nhật 5/7/15, lời chia sẻ của TT 
Thích Bổn Điền. 

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội và Toàn thể đại 
chúng An cư đã tiến hành buổi lễ Hiệp Kỵ 4 đời 
Tăng Thống, với chương trình như sau:  TT Thích 
Nguyên Tạng MC tuyên bố lý do: “Từ khi Đức 
Phật truyền trao y bát cho Ngài Ca Diếp đến nay, 
suối nguồn giác ngộ và tỉnh thức kia đã trải qua 
hơn 2559 năm… từ Ấn Độ qua Trung Hoa rồi đến 
Việt Nam chưa bao giờ bị gián đoạn đã được chư 
Liệt vị Tổ sư và 4 đời Tăng Thống của 
GHPGVNTN, một Giáo hội được thành lập vào 
tháng 1 năm 1964, là Giáo hội kế thừa truyền 
thống phụng sự hòa bình, an lạc của Đạo Phật hơn 
26 thế kỷ qua và GHPGVNTNHN UĐL- TTL thành 
lập năm 1999, một Giáo hội, không đặt sự tồn tại 
của mình trong vị thế cá biệt, mà đặt mình trong sự 
tồn tại của dân tộc và nhân loại. Nên trong mùa An 
Cư của Giáo Hội thường lệ thiết lễ tưởng niệm 
hiệp kỵ 4 đời Tăng Thống, để thể hiện tấm lòng tri 
ân và báo ân đối với quý Ngài trong muôn một”.  

 Sau phần giới thiệu Chư Tôn Đức, HT Thích 
Quảng Ba, PHC cung tuyên tiểu sử 4 đời Tăng 
Thống PGVNTN:  1/ Đệ nhất Tăng Thống Hòa 
Thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973) húy thượng 
Trừng hạ Thông tự Chân Thường hiệu Tịnh Khiết, 
Lâm Tế phái Liễu Quán đời thứ 41                                                                                                                                  
2/ Đệ Nhị Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên (1878 -1979) húy thượng Trừng hạ Thủy, tự 
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Chí Tâm hiệu Giác Nhiên, Lâm Tế phái Liễu Quán 
đời thứ 41 

3/ Đệ tam Tăng Thống Hòa Thượng Thích Đôn 
Hậu, húy thượng Trừng hạ Nguyên, hiệu Đôn Hậu 
Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám                                                                               
4/ Đệ tứ Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Huyền 
Quang (1920-2008) thượng Như hạ An, tự Giải 
Hòa hiệu Huyền Quang Lâm Tế chánh tông, Chúc 
Thánh pháp phái đời thứ 41.                                                                                                          
Lời Đạo tình của HT Hội Chủ, Ngài nhắc lại hạnh 
nguyện của quý Ngài Tăng Thống và việc hình 
thành duy trì phục hoạt GHPGVNTN tại trong và 
ngoài nước.                                                                                                                            

Nghi cúng tiến Giác Linh 4 Đức Tăng Thống,  
lời cảm tạ của Ban Tổ Chức, hoàn mãn. 

Ngày thứ Hai 6/7/15, lời chia sẻ của TT Tâm 
Minh; ngày thứ Ba 7/7/15, lời chia sẻ của TT Tâm 
Phương; ngày thứ Tư 8/7/15, lời chia sẻ của HT 
Trường Sanh; ngày thứ Năm 9/7/15, lời chia sẻ của 
TT Nhật Tân; ngày thứ Sáu 10/7/15, lời chia sẻ của 
TT Nguyên Trực; ngày cuối cùng, thứ Bảy 11/7, 
lời chia sẻ của HT Minh Hiếu. Tất cả những lời 
Khai thị và chia sẻ quý Ngài đã rút từ những lời 
Phật dạy và hành trạng của chư Tổ, Thánh tăng, 
với không ngoài mục đích là khuyến tấn hành giả 
tinh tấn tu tập và phải hưởng cho được hương vị 
của Phật Pháp đó là hương vị Giải thoát, Giác ngộ 
và An lạc.  

Ai cũng biết sống trong thế giới tương đối, 
trong thành đạt cũng đã từng đau khổ, trong hội 
ngộ cũng đã ươm mầm cho sự chia ly, mười ngày 
An cư rồi cũng đã đến hồi kết thúc trong niềm 
phúc lạc vô biên, một chương trình "Thiền Trà Đạo 
Tình" đã diễn ra tối thứ Sáu 10/7, do TT Phổ 
Hương và ĐĐ Hạnh Tri đảm trách, để đúc kết lại 
sinh hoạt và thành quả tu tập trong 10 ngày. 

Ngày thứ Bảy 11/7/15, ngày cuối cùng của 
Khóa Hạ, sau thời công phu khuya như thường lệ, 
Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tác pháp yết ma xả giới 
Tự Tứ sau 10 ngày cấm túc an cư tu học, buổi lễ 
thật trang nghiêm và cảm động. Đến 9.30am sáng 
là lễ bế mạc khóa An Cư. Tất cả đều hoan hỷ, vì 
Khóa An Cư 16 và mọi Phật sự của Giáo Hội đã 
được diễn ra cũng như kết thúc trong sự thành tựu 
viên mãn. 

Trong lễ bế mạc, GH đã công bố thời gian tổ 
chức Khóa Tu Học cuối năm nay, như thông báo 
đã loan tải, Giáo Hội đã công cử HT Thích Minh 
Hiếu, TVT Tổng Vụ Hoằng Pháp, Viện Chủ Thiền 
Viện Minh Quang làm Trưởng ban cùng với Chư 

Tôn Đức trong GH tại Sydney để tổ chức Khóa Tu 
Kỳ 15 này, từ 29-12-2015 đến ngày 02-01-2016 tại 
Narrabeen, Sydney, cảnh quang và hạ tầng cơ sở ở 
địa điểm Tu Học này có đầy đủ mọi tiện nghi sinh 
hoạt tập thể, từ hội trường, văn phòng, nhà ăn, 
phòng ngủ, vệ sinh tập thể, điện thoại công cộng 
v.v... Xin quý Phật tử đồng hương liên lạc ghi danh 
tham dự khóa tu này qua tự viện địa phương của 
mình. Đặc biệt năm nay Lễ Kỵ Tổ Minh Hải Pháp 
Bảo sẽ diễn ra tại Tự Viện Pháp Bảo Sydney vào 
sáng ngày 28/12/15, kính cung thỉnh CTĐ và PT 
cùng về tham dự. 

Toàn thể đại chúng Khóa An Cư, kính tri ân đến 
HT Hội Chủ kiêm Thiền Chủ, mặc dầu đã cao tuổi 
nhưng Ngài vẫn hòa cùng đại chúng trong tất cả 
thời khóa, chẳng ngại trời Đông giá lạnh đến khắp 
mọi nơi trong Hạ trường để nhắc nhở lo liệu mọi 
điều và ĐĐ Hóa Chủ cũng như Sư Cô Giác Anh 
cùng quý Sư Cô trong bổn tự đã hướng dẫn Phật tử 
chu toàn mọi tiện nghi cho hành giả an cư, đại 
chúng cảm nhận tinh thần hy hiến vì Đạo quên 
mình, với sự hành trì miên mật của HT và ĐĐ, 
cùng quý Sư Cô bổn tự đã chiêu cảm được nhiều 
thắng duyên, hầu hoàn thành mọi công trình và 
những Phật sự của Bổn tự hoặc của Giáo hội phân 
công... tán thán sự năng nỗ của Ban trai soạn và 
Ban Hành đường đã điều hành tốt phần sự này giúp 
cho những bữa ăn được hoàn mỹ, nhất là ban trần 
thiết, có nhiều vị phải ngủ ngoài lều chịu đựng với 
cái lạnh có bữa dưới 0 độ C, để giúp đỡ những vị 
Phật Tử lớn tuổi mỗi khi cần thiết, và sẵn sàng cho 
mọi công tác trần thiết, âm thanh ánh sáng, vệ 
sinh… Ghi nhận công đức của các Ban đã hoàn tất 
công việc của mình, cùng tán thán những vị tự 
nguyện phát tâm cúng dường Ba la mật và nhiệt 
tình công quả trong suốt khoá tu. 

Tất cả mọi nỗ lực đều vì Phật sự chung của 
Giáo hội, Ban Chức Sự phân công mỗi phần việc 
khác nhau, hành giả An cư tận lực hoàn tất công 
tác bằng sự tương thân, tương ái, tương kính trong 
sự hòa hợp của tứ chúng. Năng lượng đạt được 
trong sự nhiếp tâm Tu học của CTĐ sẽ vận dụng 
trong suốt một năm hành đạo tại trú xứ của mình, 
đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng Giáo 
hội và sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp. Riêng 
quý Phật tử thì mang sự phấn khởi, an lạc, lợi ích 
đến cho bản thân và áp dụng nó cho đời sống hạnh 
phúc gia đình, cho người thân và góp phần tích cực 
hơn nữa tác động đến mọi người xung quanh. 
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Vẫn tiếp tục duy trì được nét đặc thù của Giáo 
Hội Úc Châu, sau mỗi Khóa An Cư đều thực hiện 
một tập Kỷ Yếu hầu đúc kết lại tất cả những hình 
ảnh, cảm xúc của các hành giả. Đây là một Tập Kỷ 
Yếu chỉ được viết, layout, in ấn vỏn vẹn chỉ trong 
vòng 3 ngày cuối của Khóa Hạ, để kịp gởi tặng tận 
tay cho hành giả An cư trong lễ bế mạc, mang về 
làm quà xem như thành quả vật chất cũng như tinh 
thần sau 10 ngày tu tập, do đó cách làm việc của 
Ban Thực Hiện Kỷ Yếu quả thật là chuyên nghiệp 
và thần tốc. Trong tập kỷ yếu này, Chư Tôn Đức và 
Phật tử đã lưu lại các bài viết và những hình ảnh 
chân dung của từng hành giả tham dự khóa tu, quả 
thât là không có niềm vui và quà kỷ niệm nào hơn. 
Có những hình ảnh tuyệt vời cho Khóa An Cư, 
toàn đại chúng không thể nào quên được sự nhiệt 
tâm, tận tụy của Ban nhiếp ảnh, quay phim kết hợp 
Ban kỷ yếu Website tạo nên chương trình tu học 
đầy đủ ý nghĩa. Cập nhật thông tin hình ảnh mới 
nhất để kịp thời giới thiệu cùng đồng bào Phật tử 
các nơi trên thế giới đang quan tâm theo dõi 
chương trình An cư của Giáo hội. 

Trong 10 ngày An Cư Kiết Đông tại Tự Viện 
Pháp Bảo Sydney, qua các lời khai thị, các thời 
kinh, tọa thiền, quá đường kinh hành, các buổi hội 
thảo Tăng, Ni, các buổi Pháp thoại, CTĐ đã truyền 
trao hết những gì có thể, đã tận tình chân thật chỉ ra 
cho được những điều cần thiết trong việc TU và 
HỌC cũng như HOẰNG PHÁP LỢI SANH. Từ 
những sự chỉ dạy và mổ xẻ chân tình cặn kẽ của 
CTĐ cộng thêm sự cần cầu học hỏi của Tăng, Ni 
và Phật Tử, tất cả đã rút ra được bài học vô cùng 
quý giá, đó là muốn tiến tu đạo nghiệp phải “bào 
mòn ngã chấp” bằng cách lấy giới luật và khổ làm 
thầy, xem “thân giáo” là chính, phải thường “Phản 
quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” sống 
khiêm cung, luôn “Quán chiếu nội tâm, làm triệt 
tiêu bản ngã và chuyển hóa nghiệp lực của mình” 
thì mới mong hành Phật sự một cách hanh thông 

viên mãn. Mỗi người con Phật chúng ta không nên 
lo “thừa tự tài sản” mà phải “thừa tự pháp” đó là 
chúng ta phải biến Giới luật và Giáo Pháp của Đức 
Phật thành những năng lượng sống, hầu nếm được 
hương vị giải thoát, giác ngộ với nhiều sự an lạc 
cho tự thân và tha nhân, ngay tại đây và từ giờ phút 
nầy, giúp nhiều lợi ích cho nhân quần xã hội, đấy 
mới chính là giữ giới và thừa tự pháp đúng đắn, 
hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ đừng chạy theo 
những hình tướng bên ngoài, lấy những thành tựu 
vật chất tạm bợ nầy mà cho là đã thành đạt, thì 
uổng phí một đời tu, có nhiều lúc quá thông hiểu 
và cố chấp vào Kinh Luật Luận, biến thành “giới 
cấm thủ”, “sở tri chướng” trở thành “Tăng thượng 
mạn” phải nhiều phiền não, khi thấy người khác 
không bảo toàn Tam tạng kinh điển. Hy vọng rằng 
qua khóa An Cư nầy mỗi hành giả khi đã hiểu và tu 
đúng có được sự an lạc, khi trở về lại từng trụ xứ 
và gia đình, sẽ tràn đầy an lạc, hạnh phúc, tức cũng 
là những người hoằng Pháp cụ thể, qua cuộc sống 
thanh cao giải thoát nhẹ nhàng và nhiều lợi ích tỏa 
sáng ra để cảm hóa được mọi người. 

Nhìn thấy những cụ già trên 80 tuổi và những 
em bé dưới 10 tuổi cũng như toàn thể đại chúng đã 
xuyên suốt 10 ngày tòng chúng qua các thời khóa 
tu tập, trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười 
tươi, đầy hoan hỷ, thật là hạnh phúc biết bao. Tin 
tưởng rằng nguồn năng lượng Tu Học trong mùa 
An Cư năm nay sẽ được tiếp nối mãi và lan truyền 
đến khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17 năm 2016, sẽ 
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Ðức, Melbourne. 
Xin thành tâm tán thán công Ðức TT Tâm Phương, 
TT Nguyên Tạng cùng quý Phật tử TV Quảng Ðức 
phát tâm đảm nhận trọng trách này. Rất mong Chư 
Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trở về tham dự đông 
đủ trong niềm phấn khởi hoan hỷ vô biên. 

Nam Mô A Di Đà Phật 
 
Thích Viên Thành (ghi nhanh) 
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LỄ HIỆP KỴ BỐN VỊ 
TĂNG THỐNG                                                                                                                                                        

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
 
Ngôi Tăng Thống bốn đời truyền ấn tín                                                                                          
Phật Giáo đồ được hướng dẫn tiến tu                                                                                                       
Chư Tăng Ni Phật tử xoá mây mù                                                                                                        
Lìa ngũ dục hanh thông đường giải thoát 
 

Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Quá Khứ Chư Vị 
Truyền Giáo, Truyền Giới, Khai Sơn, Trùng Hưng 
Phật Pháp Lịch Đại Tôn Sư 

Thành tâm đảnh lễ quy hướng về qúy Ngài với tất 
cả tấm chân thành và khát ngưỡng. Bốn đức Tăng 
Thống của GHPGVNTN mà thế hệ của chúng con đã 
hân hạnh được biết, được sự hiện diện lảnh đạo và oai 
đức uy lực của quý Ngài, đã cảm hoá không biết bao 
nhiêu người quay về hộ trì chánh pháp và biết bao Tăng 
Ni học tập theo hành trạng của quý Ngài mà vững vàng 
trên con đường hoằng truyền chánh pháp, tại quốc nội 
cũng như hải ngoại. 

Từ khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni với pháp 
“niêm hoa vi tiếu” truyền y bát cho Ngài Ca Diếp làm 
sơ Tổ, tiếp đến nhị Tổ A Nan và truyền tiếp đến Tổ thứ 
28 là Bồ Đề Đạt Ma, giòng Thiền của Phật Giáo bắt đầu 
được Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền vào Trung Hoa với 
“nhứt hoa sanh ngũ diệp” tiếp tục truyền thưà đến Tổ 
thứ 33 tức là Lục Tổ Huệ Năng là ngưng truyền y bát, 
nhưng giòng suối Tào Khê vẫn lưu chảy mãi sang tận 
Nhật Bản, Triều Tiên có nhánh chảy vào Việt Nam rồi 
lan truyền đến các quốc gia phương Tây như Mỹ, Âu 
Châu, Úc Châu và Phi Châu. 

Phật Giáo Việt Nam qua sự truyền thừa của Tổ Sư 
Minh Hoằng Tử Dung, khai sơn chùa Ấn Tôn Từ Đàm, 
hình thành Thiền phái lâm Tế Liễu Quán đã phát triển 
rực rỡ ở Huế; Nha Trang, Sài Gòn. Tổ Sư Minh Hải 
Pháp Bảo, khai sơn chùa Chúc Thánh, Hội An, Quảng 
Nam; hình thành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh phát 
triển mạnh mẽ tại Quảng Nam- Đà Nẳng, các tỉnh miền 
Trung, miền Nam, Sài Gòn và lan truyền ra hải ngoại.  

Trong khi đó ở miền Bắc Việt Nam có Phái Thiền 
của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Phái Thiền Tào Động, do 
các Ngài Tào Sơn Bản Tịch (840-901) và Động Sơn 
Lương Giới (807-869) sáng lập từ Trung Hoa truyền 
vào. Những phái Thiền nầy đã góp phần rất lớn cho sự 
phát triển Phật Giáo Việt Nam thời cận đại. 

Tiếp tục nhiệm vụ Truyền Đăng Tục Diệm và Bảo 
Vệ Phật Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất với 13 Tông phái ra đời. Kế thừa tinh thần đó, một 
Giáo Hội được thành lập vào đầu năm 1964, là kết quả 
của công cuộc đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo, và bảo 
vệ Phật giáo chống lại sự kỳ thị, đàn áp, tiêu diệt Phật 

Giáo của gia đình trị Ngô Đình Diệm, đây là kết tinh 
của một quá trình tu tập, xiễn dương, phục hưng và hy 
sinh to lớn bằng xương máu của chư Thánh Tử Đạo, 
trong đó có Bồ Tát Thích Quảng Đức và nhiều vị khác, 
đã tự thiêu thân mình để bảo vệ chánh pháp. Là một 
Giáo Hội kế thừa truyền thống phụng sự hoà bình, an 
lạc của Đạo Phật hơn 26 thế kỷ qua. Kể từ đây 
GHPGVNTN đã có ngôi vị Tăng Thống và cho đến nay 
đã truyền thừa qua 4 đời. 

Sau năm 1975 tiếp tục hạnh nguyện của chư Tổ, 
đồng lao cộng khổ cùng với dòng người vượt biển tìm 
Tự Do ở các nước phương Tây, Âu, Mỹ, nhất là tại Úc 
châu, Chư Tôn Đức Tăng Ni, để duy trì và bảo vệ Giáo 
Hội mẹ tại quê nhà cùng 2 Hoà Thượng Thích Huyền 
Quang và Hoà Thượng Thích Quảng Độ bị giam giữ tại 
Việt Nam, GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL đã được hình 
thành và duy trì phát triển cho đến nay qua 4 nhiệm kỳ 
với hơn 16 năm sinh hoạt, mang giáo lý giải thoát, giác 
ngộ đến với muôn người. Để tưởng niệm công đức của 
quý Ngài và cũng tạo cơ hội cho hàng hậu học biết về 
hành trạng của quý Ngài mà học tập vận dụng vào Phật 
sự trong thời buổi Pháp nhược ma cường nầy, vào hàng 
năm trong mùa An Cư của Giáo Hội, Hội Đồng Điều 
Hành đều tổ chức Lễ Húy Kỵ 4 đời Tăng Thống: 
- Đệ Nhất Tăng Thống, Đức Trưởng lão Hòa Thượng 
Thích Tịnh Khiết, sinh 1890 tỉnh Thừa Thiên, viên tịch 
năm Quý Sửu 1973 tại Huế, 83 thế tuế, 64 Hạ lạp. Bảo 
Tháp tôn trí tại Tổ Đình Tường Vân. Ngài là vị Tăng 
Thống đầu tiên của Giáo Hội kể từ khi GHPGVNTN ra 
đời (1964) cho đến năm 1973, với ngôi vị Tăng Thống 8 
năm, Ngài đã vận dụng phương châm lấy “ Từ bi xoá bỏ 
hận thù” để nói lên tiếng nói đích thật của Phật Giáo đối 
với đất nước và nhân loại. Ngài truyền thừa một sứ 
mệnh cao cả mà chư Tổ tiền bối đã khéo léo vận dụng 
để hoà nhập và tồn tại với dân tộc qua những chặng 
đường lịch sử. Ngài đã thể nhập vào cõi Niết Bàn Tịnh 
Lạc, nhưng đạo phong của Ngài vẫn tồn tại với non 
sông, đất nước và trong lòng người con Phật. 
- Đệ Nhị Tăng Thống, Đức Trưởng lão Hòa Thượng 
Thích Giác Nhiên, sinh 1878 tỉnh Quảng Trị, viên tịch 
năm Kỷ Mùi 1979 tại Huế, 102 thế tuế, 84 Hạ lạp. Bảo 
Tháp tôn trí tại Tổ Đình Thiền Tôn, Huế. Ngài được 
Giáo Hội suy tôn và đảm nhận ngôi vị Tăng Thống từ 
năm 1973 đến năm 1979. Trụ thế 102 tuổi với 6 năm ở 
ngôi vị Tăng Thống, pháp thể tuy có gầy ốm nhưng 
Ngài vẫn đi đứng bình thường, dáng đi mạnh mẽ khoan 
thai. Oai nghiêm đĩnh đạc, không phiền đến người dìu 
dắt, không hề dùng gậy, ngồi hàng giờ lưng không biết 
đau, gối không biết mỏi, Mắt không mờ tai không lãng, 
nói năng rõ ràng không hề lẫn lộn và trí tuệ minh mẫn 
một cách lạ thường. Phải chăng nhờ công hạnh tu trì của 
Ngài đã làm thay đổi được những triệu chứng thường 
tình của thế nhân và là một bài pháp không lời sách tấn 
hàng hậu học chúng ta hãy noi theo và tăng trưởng được 
đạo tâm.  
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- Đệ Tam Tăng Thống, Đức Trưởng lão Hòa Thượng 
Thích Đôn Hậu, sinh 1905 tỉnh Quảng Trị, viên tịch 
năm Nhâm Thân 1992 tại Huế, 87 thế tuế, 68 Hạ lạp. 
Bảo Tháp tôn trí tại Tổ đình Linh Mụ, Huế. Năm 1979 
sau khi Đức đệ nhị Tăng Thống viên tịch, Ngài đang là 
Cố vấn Viện Hoá Đạo, Đại hội kỳ Vlll chưa tổ chức 
được để suy tôn đệ tam Tăng Thống, nên Hội đồng 
Lưỡng Viện cung thỉnh Ngài kiêm nhiệm chức vụ Xử 
Lý Viện Tăng Thống. Từ năm 1977 đến 1983 Phật sự 
của Giáo Hội có những mặt khó khăn nhất định, nên 
Ngài đã chuyên tâm vào khâu đào tạo Tăng tài, lập 
tuyển Phật trường, Ngài đã ba lần làm Đàn Đầu Hoà 
Thượng các Đại Giới Đàn tại chùa Bảo Quốc, Trúc 
Lâm. Mặc dầu có chân trong Mặt Trận Tổ Quốc và Đại 
Biều Quốc Hội, nhưng vào năm 1978 Ngài chính thức 
lên tiếng phản đối chính quyền Hà Nội bắt bớ giam cầm 
trái phép các nhà lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất và cương quyết đòi thả Hoà Thượng 
Thích Thiện Minh, Hoà Thượng Thích Huyền Quang và 
Hoà Thượng Thích Quảng Độ… 

Dù Phật sự đa đoan và cuộc đời hành đạo bao giờ 
cũng gặp gian truân nghịch cảnh, Ngài bao giờ cũng 
vững niềm tin và hoằng truyền chánh pháp, đã để lại 
một số tư liệu khiêm tốn nhưng có giá trị do chính Ngài 
dịch và chú giải, biên soạn như: Cách Thức Sám Hối, 
Phương Pháp Tu Quán, Tứ Nhiếp Pháp, Cảm Ứng Tự 
Nhiên, Đâu Là Con Đường Hạnh Phúc, Sinh Mệnh Vô 
Tận hay Thuyết Luân Hồi, Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni 
sao, và các văn bản quan trọng khác. Ngài là vị Tăng 
Thống đã có Thông Điệp quan trọng để hình thành 
GHPGVNTN ở Hải ngoại. Cả cuộc đời Ngài luôn hy 
sinh cho Đạo Pháp và Dân Tộc, rất đáng cho Tăng già 
chúng ta quy hướng tiếp bước.   
- Đệ Tứ Tăng Thống, Đức Trưởng lão Hòa Thượng 
Thích Huyền Quang, với Pháp danh Như An, Pháp tự 
Giải Hoà thuộc Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh, Ngài 
sinh năm 1920 tại Bình Định, viên tịch năm Mậu Tý 
2008 tại Bình Định, 89 thế tuế, 71 Hạ lạp. Bảo Tháp tôn 
trí tại Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định. Ngài là một 
trong những vị đứng ra Tổ chức Đại Hội Phật Giáo toàn 
quốc năm 1964 tại Chùa Xá Lợi, Sài Gòn, trong Đại Hội 
nầy Ngài được cung thỉnh vào chức vụ Tổng Thư Ký 
Viện Hoá Đạo kiêm Tổng Vụ Trưởng TV Cư Sĩ. Từ 
năm 1975 đến 1978, với tư cách Phó Viện Trưởng Viện 
Hoá Đạo, Ngài cho tiến hành điều tra và phúc trình các 
vụ bắt bớ, chiếm dụng chùa chiền và cơ sở Giáo hội của 
chính quyền Việt Nam, đến năm 1977 Ngài bị bắt cùng 
lúc với Hoà Thượng Thích Quảng Độ…bị biệt giam sau 
đó bị cưỡng bức trục xuất ra khỏi Sài Gòn, đưa Ngài về 
quản thúc tại tỉnh Quảng Ngải và Bình Định, trong thời 
gian nầy Ngài tỉnh tâm đọc lại toàn bộ Đại Tạng Kinh. 
Vào năm 1992 trong lễ tang và theo Di Huấn của Đức 
Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu và Hiến Chương 
của Giáo Hội, Ngài nhận ấn tín của Giáo Hội và tiếp tục 

Phật sự trong cương vị Quyền Viện Trưởng Viện Hoá 
Đạo kiêm Xử Lý Viện Tăng Thống.  

Sau Đại Hội Bất Thường tại Tu Viện Nguyên Thiều 
ngày 01/10/2003, Ngài cùng Hoà Thượng Thích Quảng 
Độ ủy thác cho GHPGVNTNHN tại UĐL TTL tổ chức 
Đại Hội Bất Thường GHPGVNTN tại Hải ngoại, thừa 
hành ý chỉ nầy, chư Tôn Đức và hàng Giáo phẩm Tăng 
Ni và Phật tử lãnh đạo PGVNTN hải ngoại đã tổ chức 
Đại Hội Bất Thường mở rộng tại Tu Viện Quảng Đức 
thành phố Melbourne Úc Châu ngày 10,11,12/10/2003. 
Chính Đại Hội nầy toàn thể Tăng, Ni và Phật Tử hải 
ngoại đã suy tôn Ngài lên ngôi vị Đệ Tứ Tăng Thống 
GHPGVNTN và công bố đầy đủ nhân sự lãnh đạo Giáo 
Hội trong và ngoài nước. Với 5 năm trong ngôi vị Tăng 
Thống Ngài với quyết tâm phục hoạt lại GHPGVNTN 
mặc dầu bị tù đày, quản chế nghiêm ngặt nhưng Ngài 
vẫn một lòng cho sự sống còn của Giáo Hội. 
      Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kế thừa 
truyền thống và sự nghiệp 2000 năm lịch sử Phật Giáo 
tại Việt Nam, thì Bốn Đời Tăng Thống kế thừa hành 
trạng sự nghiệp Lịch đại Tổ Sư và truyền thừa mạng 
mạch Phật Pháp trên quê hương nước Việt và hải ngoại, 
hoằng dương chánh pháp, cứu khổ quần sanh, góp phần 
xây dựng nhân bản, trí đức, bình đẳng, an lành cho nhân 
sinh, xã hội, quốc gia, dân tộc và cộng đồng nhân loại 
trên thế giới. 

Lễ Húy Kỵ Tưởng Niệm Bốn Đời Tăng Thống 
trong khóa An Cư hằng năm của GHPGVNTNHN tại 
UĐL TTL, năm nay được long trọng tổ chức tại Thiền 
Đường Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Australia, trong 
mùa An Cư của Giáo Hội nhằm mục đích thể hiện tấm 
lòng tri ơn và báo ơn đối với quý Ngài trong muôn một 
và cũng để ôn lại hành trạng của quý Ngài cho Tăng Tín 
Đồ Phật Giáo Việt Nam tại Úc học theo gương hạnh của 
quý Ngài, đó là: Vô thường thị Thường, Vô trụ thị Trụ, 
Tịch nhi bất Tịch - cho Phật Pháp trường tồn, “Ngũ 
trược ác thế thệ tiên nhập”, thực hiện bản hạnh bản 
nguyện bản hoài “Đại hùng, đại lực, đại từ bi”, và tận 
tụy miệt mài dấn thân phụng sự, mà tiếp tục lưu truyền. 
Chúng con xin đê đầu đảnh lễ và chân thành cảm niệm 
tri ân hạnh nguyện của quý Ngài. 
 

Hậu học, Thích Hạnh Trung, khể thủ 
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