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 LỜI CẢM TẠ  
CHO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG 

( Cho Chú Nguyên Châu ) 

Chú, đối diện với tấm ảnh bán thân của Chú đặt 
trước bàn hương khói, xin cho con được cúi đầu 
cảm tạ, vì nơi nhà quàn này của 3 năm về trước, 
Chú đã sát cánh với Thầy, Bạn để hộ niệm tang lễ 
cho Ba con. 
Xin cho con được cúi đầu cảm tạ, vì Chú là một 
trong những chiếc áo lam bất thối niềm tin, sát 
cánh bên chiếc y vàng kiên định là Thầy, cùng 
lừng lững buồn vui dẫm trên những khốn khó 
nhọc nhằn suốt 20 năm khóc cười khắc khoải, để 
ngày nay Đạo Tràng chúng con được may mắn 
ngồi trong Chánh Điện dấu yêu đầy uy lực trầm 
hùng, không ngạo nghễ mà vô cùng thân thương 
gắn bó.  Chú cùng Thầy Bạn là những đồng hành, 
là dòng sông dù chia lối khúc quanh vẫn gắng đưa 
người hợp lưu xuôi về biển cả.  Con biết Chú 
đang nhìn Thầy mình, Thầy cố gắng trãi nỗi lòng 
ướt sũng ra phơi, nhưng cái nóng nung người rát 
mặt chẳng sấy khô được niềm đau tan tác, nên 
dẫu trước mặt đám đông, giọt xót xa vẫn cứ đọng 
trong mắt Thầy hắt hiu ngùi ngậm.   
Xin cho con được cuối đầu rưng rức, nghe dòng 
máu tâm linh rạt rào liêu xiêu theo dâu bể phù 
trầm, cho lần trùng ngộ hôm nay cũng là câu từ tạ, 
vì Chú đã dốc cạn chén đời rũ mộng trước tụi con.   
Mùng 8 tháng 2 âm lịch, là ngày vía của Đức Từ 
Phụ xuất gia, cũng là ngày đưa linh cửu Chú trở 
về mộ địa.  Thân nhân của Chú với  bàn tay hình 
sen búp, cùng thầy Minh Trí, Thầy mình và Thầy 
Trí Hải đi thiền hành quanh quan tài Chú trong hơi 
thở A Di Đà.  Nam Mô A Di Đà Phật!  Là tiếng kêu 
của một người sống trong giác ngộ xả buông, là 
người xả buông thiên đường và địa ngục, là xả 
buông luôn giác ngộ lẫn vô minh, là xả buông cả 
nhị nguyên thiện ác.  Nam Mô A Di Đà Phật!  Là 
tập trung tất cả sức mạnh mãnh liệt của tâm trí 

trong hiện tại sát na, A Di Đà thị hiện 
trên đỉnh đầu là khi chúng ta sống 
trong phút giây hiện tại một cách 
sung mãn vẹn tròn, là hơi thở ngan 
ngát mùi sen, là tâm thức trống rỗng, 
rực ngời lộng lẫy.   Đi thiền hành là 

đi và về trong thiên thu vĩnh cửu, là đi trong nhịp 
thở của Hoa Nghiêm, mỗi hơi thở vào ra là chứa 
tam thiên đại thiên thế giới, khi ấy, ý thức và vô 
thức của con người bị phá tung bởi nguồn ánh 
sáng tinh khiết từ mặt trời trí tuệ, từ sự toàn thiện 
tuyệt vời.  Chú thấy không, đường Chú đi chẳng 
bao giờ cô liêu tịch mịch, mà còn có Thầy Bạn 
cùng chúng con đồng hành đi trong Bát Nhã hoa 
khai.  
Chú ơi! Sự hiện diện của con người giữa trần gian 
cần phải có một tấm lòng, điều đáng làm của 
người con Phật là dấn thân, phục vụ, hy sinh.  
Chú đã vẹn toàn khi cùng Thầy Bạn gồng mình 
qua những cơn lốc xoáy.  Xin một lần được tấu 
lên bản tuyệt diệu của đất trời, một khúc hoài niệm 
của kiếp đời qua dấu cũ đường xưa, một khúc hát 
của những người đã từng nắm tay nhau từ muôn 
vạn kiếp, một khúc hát về những kẻ đưa đò mà 
mái đầu đã điểm tuyết pha sương, ở đó thấp 
thoáng nhiều phương tiện khác nhau nhưng là 
những sẻ chia của chung sức chống chèo bởi con 
nước ngược dòng chảy xiết, để không hẹn mà 
cùng nhau hành hương trở về cội nguồn uyên 
nguyên thuần tịnh, để thấy chúng ta tương duyên 
với nhau như tấm lưới Đế châu, một hạt rung 
động thì toàn tấm lưới đều rung động.  Vì vậy, dẫu 
biết bể dâu mở lối dòng sinh diệt chỉ là sự như 
nhiên, nhưng có Thầy và Bạn đau trong  nỗi đau 
của Chú, có Chú trong nỗi tang thương lay lắt của 
Bạn và Thầy.    
Chú ơi, đường vào nghĩa trang thẳng tắp những 
hàng hoa nồng nàn hương nắng, có đóa nào 
miên trường nở theo ngòi bút tiếc thương của 
Thầy và Bạn, cho bao chân tình lặng lẽ hôm nay 
được viết bằng thời gian trường tồn trên Hoa 
Nghiêm tự.   
Đạo Tràng chúng con trong niềm biết ơn vô hạn, 
đồng cảm về sự mất mát lớn lao của Chú đến 
thân nhân, đến đại gia đình tâm linh của Hoa 
Nghiêm tự, cùng hướng về Tam Bảo, dốc lòng 
cầu xin Hồng Ân Chư Phật cùng Chư Đại Bồ Tát 
chứng minh và tiếp dẫn Tâm thức Chú được siêu 
sinh Cực Lạc.  
 
 Rồi cứ thế, hai bàn tay phủi nhẹ 
 Cõi giang đầu, sương rụng ướt hai vai 
Ta cúi mặt, chọn cho mình ngã rẽ 
Phương trời nào... có cánh nhạn vừa bay 
                                                          (Hải Thệ)  
 
                                       Viên Hướng-Minh Chiếu  


