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Khóa Tu Báo Ân  
ngày 19 đến 20/8/06 

Khi tôi đến, hai dãy bàn dài nằm giữa bốn hàng ghế hoàng 
anh đã được trang hoàng bằng hai tấm phủ hoàng kim, màu 
áo của Thầy chúng tôi trong những lần Người hành lễ. 

Và Khóa Tu Báo Hiếu cũng đang về rồi đấy!  

- 8:00 a.m: Phật tử tề tựu, sửa soạn Đại Lễ Trai Tăng và 
9:00 a.m: Thọ Bát Quan Trai Giới và Lời khai tâm của Thầy 
Thiện Tâm, Trưởng Ban Tổ Chức Khóa Tu: Tu Thân là giữ 
giới.  Phật tử tích cực trì giới để đối trị phiền não, chế ngự 
Tâm sân và được thanh tịnh.  Tu Tâm là sống tỉnh thức.  
Phải tinh tấn mới có nghị lực để không buông lung tâm ý, 
tức là có chánh niệm, phát sinh định, có định mới khai mở trí 
tuệ. 

- 10:00 a.m: Tụng Kinh kỳ siêu với Thầy Minh Hiếu và 11:00 
a.m: Trai Tăng. 

Sau ba tháng An Cư tròn đầy tịnh hạnh, giới đức châu viên, 
tập thể Chư Tăng, những vị chân tu, sẽ dùng Đạo lực thanh 
tịnh của mình, cùng chung góp sức mạnh vạn năng để cứu 
khổ độ linh. 

Phật tử tại gia nương theo oai thần của Tam Bảo, theo dấu 
chân Thánh Hiền để thực hành nghĩa vụ thiêng liêng của 
người con Phật, là đền ơn và báo hiếu với các bậc Tôn 
Trưởng, với Cha Mẹ hiện thời và Cha Mẹ của nhiều đời 
trong tiền kiếp, cứu giúp thân nhân đang bị trói buộc trong 
chập chùng mạng lưới u - minh, bị những sợi dây nghiệp 
quả ngục tù treo dọng ngược.    

Sau khi Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài, 
35 Vị.   Viên An tác bạch Trai Tăng.   Chúng tôi, 55 chiếc áo 
Lam, cúi đầu rưng rức. 

Công cha như núi Thái! Nghĩa mẹ tựa biển trời!  Mẹ tát cạn 
đời trong dâu bể vì con, cho dòng tóc Mẹ xanh theo thời 
gian chon von pha tuyết sương trắng xóa!  Từ xương máu 
Mẹ gầy hao, con lớn lên trong khói sương chiều sắc không 
mờ tỏa.  Có sợi nào bạc rơi trong bát cơm con nâng, khi 
lưng Mẹ đã quá còm, cho mắt con âm thầm đỏ!  

Xin khẩn nguyện cùng mười phương Chư Phật:   
Chúng con, Phật tử tại Hoa Nghiêm tự, nguyện giữ Tâm Bồ 
Đề kiên cố, muôn đời làm chiến sĩ của tình thương, mang 
gươm từ bi nhập thế, mang gươm trí tuệ quyết diệt sạch vô 
minh.  Xin dâng hết phước báu và công đức nếu có từ vô 
thủy đến vô chung, để cúng dường Trai Tăng Đại lễ, cho 
Cha Mẹ hiện tiền được khinh an Tâm Thể, hồi hướng cho 
Chúng Sanh bốn bể, đều là Cha Mẹ tiền kiếp của mình, 

được Phật và Thánh Chúng đón nghinh, về Tịnh Độ được 
Vô Sinh Bất Thối.  

 - 1.30 p.m: Sinh hoạt chúng.  
Thầy Phước Hựu: Giám luật.  Thầy Phước Thiền: Quản 
chúng và Thầy Thiện Tâm: Chủ trì.  Chúng tôi tình nguyện 
phụ trách các ban: Trai soạn, Hành đường, Chuông mõ, Tảo 
địa. Vệ sinh. Thư ký, Thủ quỷ, Hương đăng ….  Trong khi 
chấp tác cũng là những phương pháp cho chúng tôi thực tập 
sống tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh.  Cực nhọc nhất là 
những vị trong ban Trai Soạn, các vị âm thầm chu đáo cho 
buổi Đại Lễ Trai Tăng được hài hòa mỹ mãn.  Bồ Tát xử thế 
trong thân phận của người thuộc giai tầng hạ liệt nhất của xã 
hội để thể hiện phẩm chất cao thượng nhất. Đệ nhị tổ Huệ 
Khả sau khi được Đạt Ma Tổ Sư truyền tâm ấn, ngài bèn 
khuất thân làm kẻ thuê mướn cho thế gian, chịu sự sai bảo 
rầy mắng của chủ nhân. Có người biết thân phận của Ngài, 
bèn nói: 
 - Ngài là bậc tôn túc cao trọng. Sao lại đi làm những việc 
tầm thường hạ cấp để phải chịu sự sai bảo, la mắng của 
người đời như thế? Tổ bảo:  
- Ta đang kiểm xem cái tâm thị phi nhân ngã của mình, đâu 
còn thì giờ để ý đến chuyện nhục vinh. Đây không phải là 
việc mà các ông có thể hiểu được. 

Theo đó là lời Huấn từ của Thầy Phước Hựu:  

Khóa Tu Tịnh Nghiệp là phải thanh tịnh ba nghiệp (Thân, 
Khẩu, Ý).  Thân: không sát sanh, trộm cướp, tà dâm.  Khẩu: 
Không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi 
chiều, không nói lời hung ác.  Ý: xa lìa tham, sân, si.  Ba 
nghiệp này là kiết sử dẫn ta đi trong luân hồi lục đạo.   Suốt 
ngày đêm chỉ duy nhất giữ câu A Di Ðà Phật thì tất cả những 
vọng niệm không còn.  Một câu vạn đức hồng danh, thiện 
pháp cao tột của thế gian và xuất thế gian.   Chúng ta chấp 
trì từng câu liên tiếp không ngừng một cách mãnh liệt thì cõi 
Cực Lạc hiện tiền. 

 Đại Hồng Chung mỗi nửa tiếng được gióng lên một lần.  Âm 
vang của Chuông Bát Nhã sẽ hòa nhập cùng với trí tuệ sáng 
suốt của Chư Phật thành một thể tánh duy nhất, nhắc nhở 
chúng tôi không rời Chánh niệm  

- 2:00 p.m: Pháp thoại với Thầy Tâm Minh. 
Trong nền giáo dục của Á Đông, Hiếu đạo là bậc nhất: 
"Thiên địa trọng hiếu, hiếu đương tiên".   Hiếu đạo là con 
đường thăng hóa và hoàn thiện của Nhân thừa, là nền tảng 
căn bản để bước lên quả vị giác ngộ giải thoát.  Nói đến 
người Mẹ Việt Nam, Lê Minh Hớn đã dâng tràn cảm xúc: 

Mẹ bồng ta cả tuổi ban đầu.  
Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ.  
Ba mươi tuổi đời lăng lắc đong đưa. 
Ba mươi tuổi đầu mẹ còn coi nhỏ,  
đưa từng trái bắp củ khoai.  
Ngày đó ta về, mẹ còn vuốt tóc.  
Người biết không, ta khóc trong lòng!  
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Hiếu hạnh của người xuất gia trọn vẹn hơn người còn tại 
thế.  Với hàng Phật tử tại gia, muốn cứu vớt thân nhân xa lìa 
ác đạo, ngay khi chúng ta phát tâm chân thành kiên cố Niệm 
Phật, giữ chặt câu Niệm Phật tới cùng là họ lập tức thoát 
khỏi ác đạo.  Chỉ cần buông xả vạn duyên, không xen tạp, 
không gián đọan, công phu tu tập thành khối, thì họ được 
phước báo sanh thiên. 

- 4:00 p.m: Niệm Phật với Thầy Tâm Minh 

Khắp cả chốn đâu chẳng là tịnh độ, 
Vô sự một đời trắc trở gì đâu, 
Không phiền trược mong cầu chi giải thoát, 
Cứ thong dong như nước chảy qua cầu. (Tuệ Sỹ) 

- 5:00 p.m: Ăn chiều và 6:00 p.m: Tụng Kinh Địa Tạng với 
Thầy Minh Hiếu. 

Bồ Tát Địa Tạng là ngầm chỉ cái cực tôn quý sẵn có nơi mỗi 
chúng ta. Đó là cái Tâm giác ngộ bao trùm khắp Pháp Giới.  
Khi đảnh lễ Ngài Địa Tạng, chúng ta nên nhớ đến Địa Tạng 
tự tánh của chính mình. Chỉ có Địa Tạng này (Tâm thanh 
tịnh) mới đủ năng lực phá đổ tường thành vô minh và cứu 
vớt mình khỏi địa ngục tham, sân, si tăm tối.  Thiên đường 
không có ở ngoài tâm, địa ngục cũng không ngoài tâm mà 
có.  Nếu nhìn các pháp mà chúng ta không có một chút vọng 
tưởng điên đảo nào hết, thì Bồ tát Địa Tạng hiện tiền, các 
pháp đều trở thành vi diệu.   

- 7:00 p.m: Thiền Trà. 
Bóng đêm hắt xuống! Nến bùng cháy lên!  Những ngọn nến bức 
phá u-minh!  Những ngọn nến lung linh thắp sáng niềm tin Tam 
Bảo!  Trong đóm lửa chênh chao giữa đôi bờ thực hư huyền 
ảo, giọng Thầy Phước Hựu ngọt ngào du dương tuôn tràn 
trang kinh điển, làm hồi sinh trong chúng tôi cõi hồng hoang 
huyền nhiệm, nơi mà tâm thức lồ lộ nét nguyên sơ tĩnh lặng.   

Trên bồ đoàn, chúng tôi quay quần quanh Chánh Điện trong đêm 
cổ tích nến đốt hương bay.   Một trong những cách thể hiện sống 
Thiền là Trà Đạo.  Khi pha trà, động tác này được làm một cách 
đầy ý thức.  Khi uống trà cũng thế, tâm linh tập trung hưởng trọn 
vẹn cái hương vị thơm tho của trà.  Đó là những giây phút siêu 
thoát, ta cảm thấy mình hoàn toàn không bị ràng buộc bởi một cái 
gì khác. Hoàn toàn làm chủ ý thức mình một cách tự nhiên không 
cần cố gắng.   

Thầy Phước Hựu giảng: “Tâm bình-thường là Đạo”, đây là 
một Thiền-ngữ, một câu nói lừng danh tự xa xưa, câu nói 
biểu hiện một tâm tu đạt đạo, tự tại, bình đẳng, đồng thời thể 
hiện một pháp tu vi diệu, tương ưng, linh động trong mọi 
hoạt dụng của dòng sống hiện tiền, nhưng vẫn an nhiên, 
bình ổn, thường, lạc, ngã tịnh, vượt thoát mọi trói buộc ngay 
giữa cuộc đời này. Phật dạy hãy bình dị trong cuộc sống, 
ngay thẳng trong thấy nghe, hồn nhiên trong ứng xử, đó là 
chỗ sống thật.   

Chúng ta được nếm hương vị của một tách trà ngon, được 
ngồi yên lắng nghe những lo âu của một người bạn, chia xẻ 
khổ đau giúp người thân.  Chúng ta không thể chia xẻ được 
hạnh phúc cho người khác nếu chính ta không có hạnh 

phúc.   Và chúng ta chỉ có thể làm được những việc ấy nếu 
trong ta có được một sự an ổn.  

Trò chơi của địa cầu tròn 
Hóa ra cũng giống một hòn bi lăn. 
Từ lâu đã sống băn khoăn 
Cuối cùng - vẫn một gã chăn tháng ngày  

 (Phạm Trung Kiên) 

Con người vẫn sẽ tiếp tục bị khổ đau giày xéo khi chưa nhận 
thức chín chắn giữa tha nhân với ta và với tất cả vạn vật, tuy 
trông có vẻ riêng rẻ độc lập nhau, nhưng thật ra khắng khít 
phụ thuộc lẫn nhau.  Cái tôi chỉ là thể xác vô thường tạm bợ, 
nhưng ta nương vào xác thân này để tu vô lượng vô biên 
công đức.  Công là bên ngoài làm lợi lạc cho chúng sanh, 
lấy việc giúp đời làm trách nhiệm của mình.   Đức là bên 
trong niệm Phật không gián đoạn để dứt trừ vọng tưởng.   
Khi vọng tưởng diệt hết sẽ đạt được Niệm Phật Tam-Muội, 
lúc ấy ta nghe mọi âm thanh đều là tiếng niệm Phật, đều 
phát xuất từ tướng lưỡi rộng dài, gọi là “vô tình thuyết pháp”. 
Non xanh, nước biếc, mây trắng, hoa vàng tất cả là từ Pháp 
Thân biến hiện.  

Những vấn đề nan giải trong gia đình chúng tôi, từng câu 
hỏi, được Thầy Phước Thiền đọc lên.  Ba vị Thầy ngồi trầm 
ngâm, suy tưởng về những chuyện không như.  Thầy Thiện 
Tâm tìm phương pháp cứu giúp đệ tử giải quyết vấn đề 
bằng con đường bi, trí.  

Các vị ngồi đây trong lặng yên  
Mà nghe giông bão nổi trăm miền  
Như từ vực thẳm đời nhân loại  
Bóng tối đùn ra trận gió đen...  ( Huy Cận )                                               

- 8:30 p.m: Hoàn mãn 

Chủ Nhật, 20 / 08 / 2006 

- 6:00 a.m: Tụng Kinh Lăng Nghiêm. Lạy Thù Ân. 

Chúng tôi tụng Chú Lăng Nghiêm với Thầy Phước Thiền, 
Thầy Thiện Tâm và Thầy Minh Hiếu.  Trì Chú trước tiên là 
cần phải chánh Tâm và thành ý, phải thật chuyên nhất, 
không vọng tưởng thì Chú mới có cảm ứng.  Chú Lăng 
Nghiêm là linh văn, nên người học Chú luôn luôn phát Tâm 
Từ Bi, cần mở rộng Tâm mình như ba ngàn thế giới. Chúng 
ta mãi trôi trong vòng sanh tử vì chúng ta chưa phá vỡ được 
kiến chấp bất nhị: thiện ác, tốt xấu, trong ngoài, phải trái, 
chánh tà, ngã và sở, …..  Bất Nhị Pháp Môn là pháp tuyệt 
đối của Bồ tát.  Cảnh giới bất nhị không thể lý luận, ly ngôn 
thuyết, ly tâm duyên.  Đó là sự lặng thinh của Ngài Duy ma 
Cật, tiêu biểu cho lặng yên như Chánh Pháp.  Kinh Pháp 
Hoa thể hiện ý này rằng: “các pháp tướng thường tự vắng 
lặng, Bồ tát hành đạo sẽ thành Phật”.  

Bồ Tát thông đạt Phật đạo rồi, chuyên làm những việc thuần 
thiện, dìu dắt chúng sanh cùng hành thiện với mình, nhưng 
hoàn toàn xả bỏ tâm chấp thiện chấp ác, bước vào cảnh giới 
bất nhị, thoát vòng tương đối để đi vào tuyệt đối, trở về bản 
thể sự vật, quy tất cả pháp tu nhị nguyên có trước về thế 
giới nhất nguyên, là quá trình tu xóa sạch vọng thức để 
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chơn Tâm hiển hiện, là chặng đường sau cùng của Bồ Tát 
để chứng được nhất tâm chơn như vô chướng ngại pháp 
giới, là cảnh giới Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân.  Bồ Tát quán sát 
chúng sanh đồng thể tánh với Phật.  Không có gì không phải 
là Phật mới thật là Phật.  Không có chúng sanh, Phật cũng 
không tồn tại. 

Nhập Pháp giới là nhập vào tâm đại đồng của vũ trụ, là nhập 
vào thế giới bình đẳng vô sai biệt tướng, mình và người là 
một, tâm và cảnh không hai.  Đó là thế giới của trí tuệ và 
lòng từ bi bao la vô hạn. 

Thầy Thiện Tâmvì lẽ này, hướng dẫn chúng tôi Lạy Thù Ân.   

Lạy thứ nhất:  Gieo năm vóc sát đất, tiếp xúc với tổ tiên và 
con cháu của chúng con trong hai dòng huyết thống và tâm 
linh:   

Các Ngài đã và đang trao truyền những hạt giống Bi, Trí, 
Giới Hạnh cho chúng con và những chủng tử này đời đời 
luân lưu bất tận.  Dẫu biết nhiều khiếm khuyết đã, đang và 
sẽ xảy ra trong ba dòng thế hệ tâm linh và huyết thống, 
chúng con xin cuối đầu thanh tịnh an nhiên tiếp nhận.  Trên 
con đường khai quang thông suốt thiên thu, tổ tiên, chúng 
con và hàng hậu thế chỉ là một, tất cả đều có mặt trong trật 
tự của dòng sinh mệnh chuyển hóa không ngừng.  

Lạy thứ hai: Gieo năm vóc sát đất, tiếp xúc với mọi người và 
mọi loài đang có mặt với chúng con giờ này trong sự sống:  

Chúng con hiểu rằng mọi pháp dưới cặp mắt của trí tuệ Bát 
Nhã, của triết lý Hoa Nghiêm thì bản thể chân không của mọi 
sự, mọi vật trên trần thế đều giống nhau.   Vì vậy, chúng con 
là một với vạn trạng trong thế giới tương giao vô tận, là một 
với muôn ngàn đại thể hổ trợ nhau, hủy diệt nhau rồi trở lại 
sơ sinh.  Tuy mâu thuẫn chống đối nhau để tồn tại nhưng lại 
tương dung tương nhiếp nhau, hòa hợp nhau không ngăn 
ngại.  Chúng con là những kẻ vô gia cư sợ hãi đêm khuya 
mù mịt, là kiếp sống khổ đau dưới vực xoáy tận cùng, là 
những kẻ tật nguyền khánh kiệt phúc duyên.  Chúng con là 
những bậc đại nhân đã thể nhập được viên giác tánh, là 
những vị Bồ Tát âm thầm hay hiện hữu, ôm thế gian vào trái 
tim bao dung bất tuyệt.    

Lạy thứ ba:  Gieo năm vóc sát đất, buông bỏ ý niệm về hình 
hài và thọ mạng: 

Chúng con là dòng sinh lực trường tồn miên viễn, là dòng 
chảy của mọi loài từ vô thủy đến vô chung.  Cho dù xác thân 
tứ đại rã tan, chúng con vẫn hiện hữu như hư không lồng 
lộng, vẫn hằng còn cái Pháp thân viên dung bất biến.  

- 7:00 a.m: Thiền hành ngoài trời với Thầy Phước Thiền. 
Vẫn con đường quen thuộc chúng tôi đã qua!  Vẫn bãi cỏ 
trần gian nhấp nhô đôi bờ nắng, mưa, chúng tôi đã đến!  
Vẫn bông hoa dại chao nghiêng măn mà hương sắc, mặc 
cho vòng quay luân hồi còn, mất của thời gian.  Tiếng thì 
thầm của chồi cây chuyển nhựa rung cành, tiếng gà quanh 
quất xác xao réo gọi quê hương trong ký ức bay theo hơi gió 
thoảng, bay trên lưng mùa Vu Lan thắng hội.  Vũ trụ đang 
thở sâu mùi bát ngát rạng đông như càn khôn đang rộ nở 

trong chúng tôi từng lỗ chân lông, Tâm thức chúng tôi bao la 
như trên kia vòm xanh cao chất ngất!  Những nốt nhạc Bây - 
Giờ - Ở - Đây - Là - Duy - Nhất!  Bùng lên từ dàn giao 
hưởng của đất trời!  Khán thính giả là một đoàn áo lam 
không chìm đắm buông lơi, đang theo Sư đi Thiền hành 
trong từng bước chân thức tỉnh.   Bình thản! Lặng lẽ!  Thong 
dong!  Cửa Địa Đàng bỗng bật mở mênh mông!  

- 8:00 a.m: Tảo thực và 8:30 a.m: Chấp tác.   

Trong khi chấp tác, thế nào chúng ta cũng vô ý giết hại côn 
trùng. Vì vậy, chỉ có thường xuyên niệm Phật A Di Đà, 
nguyện cho các loài chúng sinh sau 

“đã về - đã tới – bây giờ - ở đây - vững chải - thảnh thơi – 
quay về nương tựa” khi chết được chuyển sinh thiện đạo 
hoặc siêu sinh Tịnh độ, đó là biểu hiện của lòng từ bi.   

- 9:00 a.m: Niệm Phật với Thầy Phước Thiền và Thầy Minh 
Hiếu. 

Ta vẫn còn đến đi thong dong  
Có, không, còn, mất, chẳng băn khoăn 
Bước chân con hãy về thanh thản 
 Không tròn, không khuyết; một vầng trăng (Nhất Hạnh) 

Như đoàn người từ nghìn xưa, lắng lòng trên từng bước 
chân trở về nguyên thủy, chúng tôi triền miên theo dấu chân 
hai Thầy đi kinh hành quanh Chánh Điện với tâm thức thênh 
thang trải rộng trùng khơi.   Lấp lánh vạn cánh hoa thiên thu 
rơi rơi từ núi Thứu.   Những nụ cười mĩm an lành trên môi 
các cô hiển hiện, làm bay bay trong mùa khí thiêng những 
nụ hoa thần thoại, làm chứng nhân cho lời cảm tạ vô ngôn.  
Có tiếng khánh của Thầy Minh Hiếu nhịp theo câu Niệm 
Phật, thôi thúc dội vào lòng chúng tôi những âm ba tiêu sái.    

Các thiền sư nói lại, tiếng khánh có tác dụng rất lớn với 
người tu thiền.  Khi thiền giả đã vào các tầng thiền “diệt thọ 
tưởng định” thì dù trời long đất lở thân tâm của vị ấy cũng 
bất động. Nhưng chỉ với một vài tiếng khánh nhỏ cũng đủ 
đánh thức các Ngài dậy.  Như Hòa Thượng Hư Vân, trong 
một cơn thiền định xuất thần kéo dài cả tuần, Chư vị Hòa 
Thượng khác đã dùng khánh mà đánh thức Ngài xuất định.    

10:00 a.m: Pháp Thoại với Thầy Phước Hựu. Thầy giãng về 
Tứ Ân trong Đạo Phật. 

Đối với thế gian, tứ Ân bao gồm: Ân Cha mẹ, Ân Sư 
Trưởng, Ân Quốc Vương, Ân Đồng Bào Xã Hội. 

Trong Đạo Phật, tứ Ân được hiểu rộng hơn.  Lớn nhất là Ân 
Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), rồi Ân Cha mẹ, Ân Sư 
Trưởng, Ân Chúng Sanh (Quốc Vương, Xã hội, Đàn na tín 
thí, Đồng Bào chủng tộc). 

Ân Phật:  Ngài phát Tâm Bi-Mẫn bao la đối với tất cả chúng-
sanh, chẳng khác nào người Mẹ hiền thương xót đàn con 
dại.  Từ khi còn tu hạnh Bồ-Tát, Ngài đã từng hy-sinh thân-
mạng, nếu đem thân xác đó gom lại, thế gian này chứa 
không hết. 

Ân Giáo Pháp:  Pháp có tính cách soi sáng cho chúng 
sanh thấy rõ điều phải, quấy, tội, phước và con đường 
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dẫn đến cõi trời và cõi Niết-Bàn. Pháp ví như ngọn đèn 
hay mặt trời soi sáng cho chúng-sanh trong cõi thế-gian, 
làm mất sự u ám vô minh.  

Ân Tăng Già:  Tăng là hòa hợp chúng.  Các Vị là người 
có Giới Đức, mang trách nhiệm hành Pháp của Phật và 
truyền bá cho mọi người, cứu khổ chúng sanh.  Đức Phật 
ví như Cây Đàn, Pháp là Dây Đàn, Tăng là Người Khảy 
Đàn.  Nếu không có những ngón tay lướt phím thì Pháp 
không được truyền trao. 

Tóm lại,  muốn báo Ân Tam Bảo, đáp đền Ân Phụ Mẫu thì 
phải tu hành như Pháp, lợi ích chúng sanh, nhiếp thọ 
chúng sanh, thay chúng sanh chịu khổ, siêng tu thiện căn, 
không xả nghiệp Bồ tát, không rời Bồ Đề Tâm ( Phổ Hiền 
Hạnh Nguyện ).  Phật dạy, trong tất cả loại dâng cúng, 
cúng dường Pháp là cao nhất.  

- 11:00 a.m: Tụng Kinh Địa Tạng với Thầy Thiện Tâm và 
Thầy Minh Hiếu và12:00 p.m: Thọ trai. 

Chỉ khi ta sống tỉnh thức thì mọi sự mới đúng như chúng là.  
Vì vậy, bài học chánh niệm bao giờ cũng hấp dẫn và vô 
cùng mới mẻ, đó là kinh nghiệm mà chúng tôi phải học từng 
phút từng giây. Vẫn những động tác khi ăn phải hiểu mình 
đang ăn, khi uống phải hiểu mình đang uống, quán chiếu 
thức ăn từ đâu có và biết rõ sự liên hệ giữa trái đất với mình.  

- 2:30 p.m: Họp chúng với 3 Thầy và 3.30 p.m: Xã giới rồi đi 
Kinh hành với Thầy Phước Hựu, Thầy Phước Thiền và 
Thầy Thiện Tâm.  

Ba Vị Thuyền Trưởng Áo Vàng thong dong hướng đạo đệ tử 
làm một cuộc quy hồi về trời Phương Tây tuyệt vời toàn 
bích.  Chúng tôi là dòng tinh lực của vũ trụ đang tan biến 
giữa hư không, là những bước chân đi nhưng không phải để 
đến, không có lúc bắt đầu và không có nơi dừng lại, mà đi 
để trở về với hơi thở an lạc trong phút giây hiện tại.   Hồng 
danh tinh khiết thẳm sâu, lồng lộng vang lên từ môi các Vị 
Thầy, nơi đó chấp chới sáu cánh sen xanh lung linh ảo diệu.   

Nguyên khí của thái không chiều nay đang giao hòa trong 
Chánh Điện, mở đầu cho những bước chân kinh hành thù 
thắng trang nghiêm được tổ chức vào mỗi buổi sáng Chủ 
Nhật, từ 8.00 a.m đến 9.45 a.m tại Chùa Hoa Nghiêm, do 
Thầy Minh Hiếu dẫn đầu Đạo Tràng, cho chúng tôi biết thế 
nào là sống trong thức tỉnh để chạm tới cái “quy như” mà 
Thiền Sư thi sĩ Ikkuy đã từng mãi mê hát ca về Đạo: 

Thôi đi nhị kiến 
Chẳng còn ba, tư 
Trên con đường thật 
Người về với Như.  

- 4:30 p.m: hoàn mãn. 

Viên Hướng 

 

Ðạo Ðời Mênh Mông 

Sáng sớm lên trên điện Phật 
Não phiền cũng bật Kinh cầu 
Lạ thay trong đời huyễn hoặc 

Hương trầm diệu mật thâm sâu 
Thênh thang bên đường bụi cát 
Nghe sao tịnh lạc trong lòng 

Từ bi, chan hòa sức sống 
Ô hay tình người mênh mông. 

 

T.K. Thiện Hữu 

Danh Sách Cúng Dường 
Ủng hộ báo Hương Đạo

Trần Kim Phượng  $  20 
Diệu Khiết  $  20 
Lệ Gấm  $  20 
Diệu Đức  $  20 
Đặng Thị Thanh  $  20 
Thanh Liên  $  20 
Viên Hoa  $  50 
Đỗ Văn Thắng $  20 
Lê Hữu Quý $  20 
Nguyễn Hữu Tân $  10 
Nguyên Hoàng $  25 
Viên An  $  20 
Viên Hướng $  20 
Tâm Quang $  20 
Diệu Hương $  20 
Phước Ngộ $  20 
Nguyên Thuận $  20 
Tịnh Ân. $  10 
Diệu Nga $  10 
Chơn An Thể $  10 

Từ Độ ...... $  10
Diệu Minh $  10
Diệu Hạnh $  20
Diệu Hoa. $  20
Đào Thị Bạch Lan $  20
Bà Quách Thành $  20
Thảo Phạm $  20
Diệu Ngọc $  50
Châu Hiền Minh $  50
Cụ Bà Phước Mỹ $  30
Trần Quang Kim $  30
Du Du Hai $  50
Chân Mỹ Thiện $  50
Thu Thảo  $  30
Diệu Hào. $  50
Lâm Hồng Phương $  20
Nguyên Minh $100
Huệ Linh.. $  80
Hoa Quang $  20


