
Sáng chủ nhật ngày 30/12/2018, tại Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, 
sau khi thầy giáo thọ Thích Đạt Ma Viên Diệu vừa kết thúc buổi giảng, 
toàn thể đại chúng đã trang nghiêm thanh tịnh, cung đón Hòa thượng 
Ân Sư Thượng Nhật Hạ Quang – Trưởng ban quản trị Thiền phái Trúc 
Lâm, quang lâm Thính Pháp đường, chứng minh cho Lễ Tạ pháp năm 
2018. Sau lời tác bạch Tạ Pháp của đại diện Phật tử, Hòa thượng đã 
ban đạo từ đến đại chúng:

Ngài dạy:

Niềm vui lớn nhất của chúng ta là vâng lời theo sự hướng dẫn của 
Thầy (Hòa thượng Tôn sư thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái 
Trúc Lâm), trong tinh thần hòa hợp, kể cả người xuất gia lẫn tại gia: 
Một lòng quý kính, tha thiết học hiểu Phật pháp Thiền Tông. Dưới sự 
chỉ giáo của Thầy, chúng ta đồng làm tốt việc Thầy giao lại. Toàn thể 
chúng ta - Pháp tử, Pháp tôn của Thầy - với một lòng khắc ghi những 
lời dạy đó. Do vậy mà suốt nhiều năm qua huynh đệ chúng ta đều nỗ 
lực tinh tấn tu hành.

Chúng ta - chưa ai nói mình tu chứng gì, đạt gì, nhưng chúng ta đã hòa 
hợp trong tu tập và sẽ cố gắng hơn nữa.

Thầy chúng ta đang có thọ bệnh, nhưng ai trong huynh đệ chúng ta lại 
không có chứ. Chúng ta đều sẽ như vậy. Ngài nói với tôi rằng: “Ai rồi 
cũng vậy. Cha của Bác Sĩ rồi cũng chết. Do vậy các chú phải �nh tấn tu. 
Dùng đạo lực để mà giải quyết mọi việc.”

Hôm trước tôi vào thăm, có hỏi: “Thầy khỏe hông?”. Thầy nhìn quanh 
rồi nói nhỏ: “Khỏe”. Thật là hạnh phúc.

Bệnh, ta ngồi đó lo sợ như vậy có đúng hông?. Hòa thượng Trúc Lâm 
(Thầy) dạy rất nhiều lần: “Phải ráng tu, phải nhắc nhở huynh đệ, biết 
thương mình ráng mà lo tu, thành Phật mới vừa lòng.” Chúng ta tự liệu 
xem mình tu như vầy có thành Phật hay không?. Không nói thành Phật 
liền nhưng cần phải làm chủ mình, làm chủ công việc, làm chủ tham 
sân si, làm chủ cuộc sống này, thì phải tu làm sao để hóa giải những 
vấn đề đó. Ví như những điều làm huynh đệ hay vui, buồn, hờn giận. 
Lời nói không thiệt. Âm thanh không thiệt. Cái miệng không thiệt. Cái 
môi không thiệt..v v...Đã biết không thiệt thì còn vướng bận, mắc míu 
làm gì?

Năm xưa, nhân dịp đảnh lễ Hòa thượng đầu năm, Thầy hỏi: “Tham, 
sân, si, mạn, nghi, phiền não, cố chấp...giải quyết được hết chưa?. Hay 
được bao nhiêu phần rồi..?”. Tôi thay mặt huynh đệ thưa: “Dạ, thưa tụi 
con đang cố gắng..”..Thầy dạy �ếp: “Cố gắng ra sao?”. Vậy mới thấy 
rằng Thầy quan tâm đến việc tu hành của chúng ta nhiều như thế nào !

Qúy vị đa đoan trong đời sống, �ếp cận mọi thứ, rất khó làm chủ được 
tham sân si luôn phát ra lớn nhỏ, nhiều ít..Tuy vậy từng bước, chúng ta 
cần phải làm chủ nó. Hành trì cho được sự yên định, phát huy được trí 
tuệ Bát-nhã, Định - Tuệ đồng đẳng, phát tâm bồ đề, tuân thủ lời dạy 
của chư Phật, y như ngài Lục Tổ dạy thì mới giải quyết được tham, sân, 
si.

Việc gầy dựng tu học cho Phật tử, Hòa thượng đã làm trải dài suốt từ 
giai đoạn đầu ở TV Chơn Không đến nay, xuyên suốt từ năm 75-76 đến 
giờ. Hòa thượng nói: “Khó lắm, cực lắm nhưng tâm nguyện và sự 
cương quyết phải gầy dựng cho được, từ Tổ đình này lan tỏa đến khắp 
các Thiền viện..”. Chúng ta hàng đệ tử, đệ tôn của Hòa thượng vô cùng 
kính nể một bậc Thầy nói được và đã làm được.

Trong năm tới, chư vị giáo thọ sẽ có một giáo trình hướng dẫn: Hành 
trạng chư Tổ Thiền Sư Ấn Độ, Việt Nam, Trung Hoa. Chư vị sẽ học kỹ 
phần Thiền sư Việt Nam. Cũng qua đó sẽ được hướng dẫn về cuốn 
Nguồn Thiền - Nguồn gốc của Thiền do Hòa thượng giải giảng đầu �ên 
nhân khánh thành TV Chơn Không. Nhân duyên và tâm nguyện của 
Hòa thượng là khôi phục Thiền tông Việt Nam, nguồn thiền nước Việt. 
Ở đó có Thiền sư Việt Nam sáng đạo, khơi nguồn mở lối cho con dân 
nước Việt hành trì thẩm thấu tu tập, hưởng được giá trị thiết thực của 
Phật pháp, Phật giáo Việt Nam.

Nhân ngày Tạ pháp , tôi mượn lời để chúc nguyện cho quý vị. Mong 
mỏi sang năm tới mọi người được sự gia hộ của Tam bảo, cố gắng phát 
huy việc tu học. Phải tu cho được, mới chỉ được, hướng dẫn được 
người khác tu được. Nghe, đọc một lần chúng ta chưa kịp hiểu thì 
nghe đọc nhiều lần. Cái khổ nhất của người ở thế gian này không phải 
đói cơm, thiếu áo mà chính là thống khổ, điêu đứng trong si mê sinh 
tử.

Thay nhọc cho Sư Ông Trúc Lâm, tôi có lời chúc mừng năm mới đến 
khắp môn hạ của Hòa thượng. Chúc quý vị lúc nào cũng có sự gia hộ 
của Tam bảo, lúc nào cũng �nh tấn tu hành và quyết tâm hành trì tốt. 
Chúc quý vị hưởng một mùa xuân an lạc.

...

Lời Thầy ngắn gọn nhưng có ý nghĩa sâu sắc đối với chúng con. Qua lời 
Thầy, chúng con cảm nhận được trí tuệ, lòng từ và sự bao dung, bảo 
hộ của Thầy - Một bậc minh sư không thể thiếu đối với hàng hậu học 
của chúng con trên bước đường học Phật, tu Phật và thành Phật. 
Chúng con nguyện lắng nghe và cố gắng hành trì theo lời Thầy đã dạy.

Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni!
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