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rồi tất cả đều ngồi xuống theo tư thế bán già hoặc kiết 
già để tịnh tâm niệm Phật, chỉ niệm thầm không được ra 
tiếng, để dễ kiểm soát vọng niệm. Thời gian tỉnh tọa 10 
phút để mọi người tự kiểm điểm sự nhứt tâm của mình 
tới đâu. 
  
Hơn nữa,...“Người tu hành thường có cái bịnh là trước 
làm rất hăng say nhưng lần lần bị giải đãi, tục ngữ ta có 
câu năm đầu Phật ở trước mắt, năm sau Phật ở trên trời, 
năm sau nữa thì Phật không còn... Sở dĩ có tình trạng 
này là vì lòng tin không chắc...” 
 
Ðó là một đoạn trong bài pháp ngữ mà Thầy Thiện Tâm 
đọc lên để nhắc nhở các tu sinh, là những người tu theo 
Phật, tức là đã tin Phật thì phải tin sâu vào pháp môn 
Tịnh Ðộ vì pháp môn Tịnh Ðộ là pháp môn đã được 
chính Ðức Thế Tôn nói ra cho tất cả chúng sanh trong 
thời mạt pháp chớ không riêng gì kẻ độn hay người trí... 
 
Ðiểm rất đặc biệt của khóa tu lần này là lễ cúng dường 
trai tăng...  

“Rằm tháng bảy đến kỳ Tự-Tứ, 
Thập phương Tăng đều dự lễ này, 
Sắm sanh lễ vật đủ đầy, 
Chờ giờ câu hội đạt bày cúng dâng, 
Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ, 
Hoặc sanh về Tịnh-độ an nhàn, 
Ấy là báo đáp thù ân, 
Sanh thành dưỡng-dục song thân của mình”... 
 (Trích Kinh “Báo hiếu Phụ Mẫu) 

 
Vì như đã nói, đây là “Khóa tu báo ân mùa Vu Lan” cho 
nên quý Thầy đã làm đúng theo lời Phật dạy trong kinh 
“Báo Hiếu Phụ Mẫu” và cũng để tạo điều kiện cho các 
tu sinh có cơ hội cúng dường chư Tăng để nhờ chư 
Tăng chú nguyện cho cha mẹ hiện tiền và cha mẹ bảy 
đời đã quá vãng.  
 
Lễ cúng dường chư Tăng diễn ra vào buổi trưa ngày thứ 
hai của khóa tu tại chánh điện trong một không khí thật 
trang nghiêm... Lời tác bạch của chị Hoa Quang đã làm 
cho các tu sinh không tránh khỏi bồi hồi tưởng nhớ đến 
công ơn cha mẹ và trên mặt của mọi người đã biểu lộ sự 
quyết tâm tu tập để hồi hướng công đức về các đấng 
sanh thành... 
 
Nói tóm lại, trong suốt khóa tu ba ngày, mỗi ngày hai 
hoặc ba thời thực hành phương pháp lễ bái trì danh niệm 
Phật, quý Thầy đã kiên trì hướng dẫn các tu sinh đạt 
được phương cách “niệm Phật nhất tâm bất loạn”, có 
như vậy mới có công đức mà hồi hướng vãng sanh cho 
các bậc sanh thành. 

 
“...Nhờ đứng ở trên (để chụp hình)Diệu Ngọc mới 
chứng kiến được một cảnh tượng thật đẹp mắt làm cho 
Diệu Ngọc rất xúc động: Trong khi bên nhóm “A” mọi 
người ngồi trong tư thế thật nghiêm trang niệm “Nam 
Mô A Di Ðà Phật” với tất cả tấm lòng, tiếng niệm Phật 
vang lên đều và ăn nhịp như một nhóm ca sĩ nhà nghề 
đang họp ca một bản nhạc bất hủ thì bên nhóm “B” mọi 
người vừa già, vừa trẻ, vừa tóc đen, vừa tóc bạc đang 
chấp tay, đứng lên, quỳ xuống đem hết tấm lòng thành 
kính rạp mình để lạy Ðấng Từ Phụ trong một tư thế nhịp 
nhàng như một ban múa điêu luyện... Diệu Ngọc đã 
không cầm được nước mắt, Diệu Ngọc có cảm tưởng 
rằng tất cả chúng con như những đứa con bao nhiêu 
kiếp đi rong chơi nay nghe được tiếng gọi của đấng cha 
lành mà đem lòng thành kính quay về tìm nơi nương 
tựa...” 
 
Ðó là lời phát biểu cảm tưởng của Diệu Ngọc trong 
ngày cuối cùng của khóa tu, những lời đó đã nói lên 
được sự thành công mỹ mãn của khóa tu ba ngày vừa 
qua vậy.  
 
 
 
Ðể thay cho phần kết thúc bài viết này, chúng tôi xin 
trích ra đây vài đoạn trong “Tây Phương Xác Chỉ” mà 
Thầy Phước Thái đã đọc nhưng thiết nghĩ có ghi lại đây 
cũng không phải là vô ích. 
 
Xin được ghi chú ở đây: “Tây Phương Xác Chỉ” là tựa 
một cuốn sách ngoại hạng về Tịnh Ðộ Tông có thể làm 
cuốn sách gối đầu giường cho những ai tu niệm Phật mà 
một đoạn trong lời tựa, tác giả “Lương Tây Kim Ngạc-
kỷ Dậu,1669-Khang Hy” đã nói lên điều đó: 
 
“Mùa Hạ năm Ðinh Mùi, tôi qua thăm phương trượng 
Hòa Thượng Tuyết Sơn. Hòa Thượng lấy một cuốn 
sách trao cho tôi bảo:  

- Ðây là chiếc thuyền báu. Duyên khởi của cuốn sách 
này rất lạ lùng: Vào cuối đời nhà Minh, ở Ngô Thành có 
tám người bạn cùng tu huyền môn. Ngày ngày thường 
thỉnh tiên giáng cơ luận bàn đạo thuật. Rốt sau có một 
vị tiên giáng xuống, luận đạo khác hẳn chư tiên khác. 
Do đàm đạo lâu ngày nên càng thêm thân thiết.  

Mãi lâu sau, tiên chợt khuyên niệm Phật. Mọi người 
hỏi: “Có nên niệm Phật không?” Tiên đáp: “Nên chứ!”. 
Mọi người đều niệm Nam Mô Phật. Tiên bảo: “Không 
phải niệm như vậy”. Mọi người hỏi: “Vậy thì niệm ra 
sao?” Ðáp: “Các ông nên chắp tay, chí tâm, hướng về 
Tây đảnh lễ, niệm Nam Mô A Di Ðà Phật”. Mọi người 
vâng lời.  


