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l©i ngÕ,

Trong phép tu quán NgÛ Cæn - Tín, TÃn, NiŒm, ñÎnh, HuŒ - Tín
ÇÙng hàng ÇÀu. Không có Tín không sao ti‰n Ç‰n nh»ng bÜ§c k‰ ti‰p.
ñÓi v§i ngÜ©i theo Çu°i hånh BÒ tát, Tín cæn luôn v»ng vàng, Ç¥t
niŠm tin vào nhÜ thÆt tính cûa m†i pháp. ñó là pháp Không: Không
TÜ§ng / Tác / Sinh / DiŒt; không hiŒn tåi / quá khÙ / vÎ lai; không
Ç‰n / Çi...
NgÜ©i gi» ÇÜ®c Tín cæn không thoái chuy‹n nhÜ th‰ së Çi vào Ç©i
t¿ tåi, an nhiên, vô ngåi, xuÃt xº v§i tâm thÙc và hành trång cûa
m¶t vÎ BÒ tát.
Ÿ chúng ta, nh»ng ngÜ©i Áo Lam, tinh thÀn BÒ tát nhu nhuy‰n,
næng nhÅn v§i Tín cæn nhÜ th‰ là tiêu mÓc, phäi tu h†c và th¿c hành
không chÌ suÓt Ç©i ngÜ©i mà còn vô lÜ®ng ki‰p. Trong hån gi§i và th¿c
tåi m¶t Ç©i ngÜ©i, ch» Tín phäi chæng có th‹ gom thành nh»ng ÇiŠu
thi‰t y‰u: Tín hånh v§i PhÆt, Pháp, Tæng; Tín tri v§i T° chÙc, Tín
tâm v§i chính mình và Tín ái v§i muôn loài. TÃt cä m†i ÇiŠu Tín ÇŠu
trong pháp gi§i thanh tÎnh.
Kiên ÇÎnh trong tâm và hành nhÜ th‰, Tín së là pháp báu, pháp
khí làm hi‹n l¶ Bi, Trí, DÛng, chém dÙt m†i tà ki‰n, chÜ§ng ma,
tiêu dËp nh»ng th‰ l¿c tha hóa nhân tính, loåi trØ nh»ng ác tác
suy hoåi hånh phúc nhân sinh, gi» chí kiên cÜ©ng, hoàn mãn, quy‰t
tâm t¿ Ç¶ và Ç¶ tha.
NgÜ©i Áo Lam mang CÃp Tín, Ç‰n gi»a ñoàn, Çi gi»a ñ©i, luôn n‡
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kinh thû læng nghiêm
Kính låy Pháp Thân, Báo Thân, Hóa Thân PhÆt, và
kinh Thû Læng Nghiêm VÜÖng là ngôi Pháp Bäo rÃt
hy h»u trên Ç©i. Tiêu trØ cho con các v†ng tÜªng Çiên
Çäo tØ Ùc ki‰p, khi‰n con ch£ng cÀn trãi qua vô sÓ ki‰p
tu thành mà vÅn Ç¥ng Pháp Thân PhÆt.
Hôm nay con nguyŒn mau Ç¥ng thành quä PhÆt, Ç‹
trª låi Ç¶ chúng sanh nhiŠu nhÜ h¢ng sa. Con nguyŒn
Çem thân này, phøng s¿ các ÇÙc PhÆt nhiŠu nhÜ vi
trÀn. Th‰ m§i g†i là ÇŠn Ön chÜ PhÆt
Cúi xin ÇÙc Th‰ Tôn chÙng minh cho l©i thŒ nguyŒn
cûa con: ‘‘Trong Ç©i ngÛ trÜ®c t¶i ác này, con thŠ vào
trÜ§c Ç‹ cÙu kh° chúng sanh. N‰u còn m¶t chúng sanh
nào chÜa ÇÜ®c thành PhÆt, thì con thŠ ch£ng lãnh
quä vui Ni‰t Bàn.
PhÆt là ÇÃng ñåi Hùng, ñåi L¿c, ñåi TØ Bi, cúi xin
Ngài tiêu trØ các ÇiŠu mê lÀm vi t‰ cho con, khi‰n cho
con s§m Ç¥ng thành quä PhÆt, Ç‹ hóa Ç¶ chúng sanh
kh¡p cä mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i.
Giä sº hÜ không kia có th‹ tiêu diŒt h‰t, ch§ chí nguyŒn
cûa con Çây ch£ng hŠ lay Ç¶ng’’.
‘‘..trong bu°i lÍ Phát NguyŒn Th† CÃp hôm nay, theo truyŠn thÓng cûa
7

Gia ñình PhÆt Tº, cÙ m‡i lÀn quš anh chÎ Huynh TrÜªng làm lÍ
Phát NguyŒn Th† CÃp, thì chúng ta ôn låi š nghïa cûa bài t¿a Kinh
Læng Nghiêm. Hôm nay quš anh chÎ ÇŠ nghÎ, có s¿ yêu cÀu, tôi xin
ÇÜ®c chia sÈ v§i quš anh chÎ m¶t vài ÇiŠu cÖ bän trong bài t¿a này,
ngoài ra cÛng xin ÇÜ®c nói thêm m¶t ít š nghïa trong hånh nguyŒn cûa
ngÜ©i Huynh TrÜªng PhÆt Tº.
Nói Ç‰n l©i t¿a Kinh Læng Nghiêm, tÙc nói Ç‰n nh»ng l©i phát nguyŒn
sâu xa cûa Ngài A Nan mà trong truyŠn thÓng PhÆt Giáo, vào m‡i
bu°i sáng, nhÃt là trong sinh hoåt ThiŠn môn, gi§i XuÃt gia thÜ©ng trì
tøng Ç‹ t¿ nh¡c nhª, ki‹m Çi‹m låi chính mình. Ngài A Nan là m¶t
vÎ ñåi ñŒ Tº cûa ñÙc Th‰ Tôn, suÓt bao nhiêu næm tr©i tu h†c, Ngài
Çã có m¶t tÃm lòng thi‰t tha ÇÓi v§i Chánh Pháp cÛng nhÜ là ÇÓi v§i
m†i ngÜ©i. TØ Çó mà chúng ta có th‹ hi‹u ÇÜ®c r¢ng l©i phát nguyŒn
cûa Ngài nh¡m vào viŒc làm l®i låc cho chúng sanh: ‘‘Con nguyŒn r¢ng
ngày nay Çã ÇÜ®c k‰t quä Ãy, trª thành vÎ Bäo VÜÖng låi hóa Ç¶ nhÜ
vÆy cho các loài chúng sinh tÜÖng ÇÜÖng cát sông H¢ng.’’ ñó là m¶t
Çoån trong bài t¿a. Qua Çoån này, chúng ta thÃy ÇÜ®c cái tÃm lòng
cûa Ngài, là mong muÓn làm l®i låc cho chúng sinh. HÖn ai h‰t chúng
ta ÇÜ®c bi‰t r¢ng, nh© s¿ thÌnh cÀu cûa Ngài mà Ni Chúng Çã ÇÜ®c
thành lÆp, và sau này Ngài là ngÜ©i nÓi bÜ§c cûa SÖ T° Ma Ha ca
Di‰p vŠ phía ThiŠn Tông. Ngài Çã Çem tÃm lòng Çó Ç‹ mà giúp Ç«
ngÜ©i khác tìm thÃy ÇÜ®c an vui trong Ç©i sÓng hàng ngày. ‘’Con phû
phøc thÌnh cÀu ñÙc Th‰ Tôn TØ Bi mà chÙng minh cho con, trong th©i
th©i kÿ d» d¶i ÇÀy næm thÙ vÅn Çøc, con nguyŒn vào Çó trÜ§c. N‰u còn
m¶t chúng sinh chÜa ÇÜ®c thành PhÆt ñà, không bao gi© v§i h†, con bÕ
mà Ni‰t Bàn.’’ Lòng cûa Ngài là mong muÓn Çem cái tÃm lòng Çó,
Çem cái s¿ tu tÆp Çó, dù trong hoàn cänh khó khæn nào Çi n»a, Ngài
vÅn muÓn cho chúng sinh ÇÜ®c an vui hånh phúc trÜ§c khi mà Ngài
Çåt ÇÜ®c s¿ an vui hånh phúc Çó, nghïa là trong tÃm lòng cûa Ngài, là
tÃm lòng cûa m¶t ngÜ©i mang hånh nguyŒn l®i tha. L®i tha m¶t cách
toàn vËn, m¶t cách rÓt ráo, luôn luôn nghï Ç‰n ngÜ©i. Trong s¿ sinh
hoåt cûa chúng ta cÛng vÆy, dù là gi§i XuÃt gia hay là gi§i tåi gia, lúc
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nào chúng ta cÛng nh¡m t§i cái s¿ an vui, l®i låc cûa ngÜ©i khác. Quš
anh chÎ là nh»ng ngÜ©i Çã sinh hoåt nhiŠu næm trong t° chÙc, ch¡c
ch¡n quš anh chÎ hi‹u rõ ÇÜ®c ÇiŠu Çó. Khi mình nhìn m¶t em Çoàn
sinh có s¿ khó khæn mà mình giúp Ç«, an ûi ÇÜ®c, thì Çó là m¶t hånh
nguyŒn l®i tha, là m¶t hành Ç¶ng Çem låi s¿ an vui cho nh»ng ngÜ©i
chung quanh mình. RÒi thì trong Ç©i sÓng hàng ngày, trong nh»ng
bu°i tøng kinh, ngÒi thiŠn, niŒm PhÆt, lòng cûa chúng ta là lúc nào
cÛng mong muÓn ánh sáng cûa PhÆt Pháp ÇÜ®c tÕa r¶ng trên th‰ gian
này. Và nh© có ánh sáng Çó, con ngÜ©i së tØ bÕ nh»ng ÇiŠu lÀm l‡i Ç‹
trª vŠ låi v§i con ÇÜ©ng an vui, tÓt ÇËp. Chánh Pháp là nÖi Ç‹ m†i loài
chúng sanh nÜÖng t¿a, nh© có ánh sáng Chánh Pháp mà con ngÜ©i b§t
Çau kh°. NhÜ chúng ta thÃy hiŒn tåi bây gi© Çây, th‰ gi§i Çang n¢m
trong m¶t s¿ khûng hoäng. Càng ngày, tình ngÜ©i càng bÎ bào mòn Çi,
ngÜ©i ta nghi kœ, ngÜ©i ta ganh ghét, ngÜ©i ta làm kh° nhau. ñÓi v§i
nh»ng ngÜ©i có tÃm lòng tu tÆp, thì luôn luôn mình mong mÕi chính
bän thân cûa mình và nh»ng ngÜ©i chung quanh xa lìa Çi nh»ng cái
tâm tính kh° Çau nhÜ vÆy, Ç‹ tåo ÇÜ®c m¶t s¿ an vui cho th‰ gi§i.
ñó, là nh»ng ngÜ©i có tÃm lòng, mà có tÃm lòng không gì khác hÖn
là chúng ta nÜÖng vào l©i nguyŒn cûa Ngài A Nan Ç‹ chúng ta th¿c
tÆp trong Ç©i sÓng hàng ngày. M‡i bu°i sáng, ngÜ©i XuÃt gia chúng tôi
cùng nhau ôn tÆp låi, Ç‹ thÃy r¢ng Çó là nh»ng l©i nói, cách sÓng mÅu
m¿c, Ç‹ mình có th‹ sÓng tr†n vËn v§i hånh nguyŒn xuÃt gia. Và ngoài
ra Çem cái hånh nguyŒn Çó cÓng hi‰n cho cu¶c Ç©i. ‘
‘‘Con thÌnh cÀu Th‰ Tôn, ñÙc ñåi Hùng, ñåi L¿c, và ñåi tØ ñåi Bi,
xin Ngài xét låi n»a mà diŒt trØ cho con nh»ng mê lÀm nhÕ nhÙt, làm
con s§m bÜ§c lên ngôi tuŒ giác vô thÜ©ng, ngÒi BÒ ñŠ ñåo Tràng, kh¡p
QuÓc Ç¶ mÜ©i phÜÖng.’’ Trong cái t¿ š thÙc cûa mình, trong cái tÃm
lòng thi‰t tha cûa mình, mình Çem tÃm lòng Çó Ç‹ nÜÖng nh© vào Tam
Bäo, Ç‹ mình cÀu mong s¿ gia h¶ cûa ChÜ PhÆt Thánh HiŠn së làm
cho hånh nguyŒn cûa mình, së làm cho s¿ tu tÆp cûa mình càng ngày
càng ti‰n b¶ tÓt ÇËp. Bªi mình bi‰t ÇÜ®c r¢ng, ánh sáng cûa PhÆt Pháp
dÅn mình Çi vŠ con ÇÜ©ng tÓt, và trong khí sÓng v§i PhÆt Pháp, trong
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khi sÓng v§i Tæng thân, sinh hoåt v§i t° chÙc, chúng ta thÃy ÇÜ®c r¢ng
nh© có s¿ phÓi h®p, h‡ tr® mà chúng ta có th‹ phát tri‹n ÇÜ®c nh»ng
cái hånh lành cûa mình. Tam bäo là ru¶ng cûa phÜ§c ÇiŠn, trong Çó có
hình änh cûa ñÃng ñåi Giác Th‰ Tôn, là m¶t vÎ ThÀy, là m¶t ngÜ©i
Cha lành, luôn luôn Çem lòng tØ bi Ç‹ dÅn ÇÜ©ng, Ç‹ chÌ cho chúng
ta con ÇÜ©ng tÓt ÇËp. Do Çó mà khi chúng ta lÍ PhÆt, nhÜ là trong cái
khung cänh trang nghiêm cûa LÍ Th† CÃp hôm nay, tÃt cä chúng ta
cùng hÜ§ng vŠ hình änh cûa ñÙc Th‰ Tôn Ç‹ chúng ta cÀu nguyŒn,
cÀu nguyŒn Çåi bi tâm ÇÜ®c phát khªi, cÀu nguyŒn cho cái tÃm lòng
cao cä trong m‡i chúng sanh ÇÜ®c th‹ hiŒn tr†n vËn trong Ç©i sÓng
hàng ngày.
Và Çoån cuÓi cùng cûa bài t¿a: ‘‘ñ¥c tính nhÜ hÜ không mà tiêu diŒt
Çi n»a, tâm tinh ti‰n cûa con cÛng không th‹ chuy‹n Ç¶ng.’’ Xin quš
anh chÎ lÜu š cái ÇiŠu cÓt y‰u trong Çoån này là nói Ç‰n cái tâm tinh
tÃn cûa tÃt cä chúng ta. Tôi nghï r¢ng không phäi ngÅu nhiên mà
t° chÙc Gia ñình PhÆt Tº lÃy hånh nguyŒn Tinh TÃn cûa ÇÙc B°n
SÜ nhÜ là m¶t ng†n häi Çæng Ç‹ chúng ta nÜÖng nh©. Bªi vì nh© cái
tâm tinh ti‰n Çó, mà m‡i khi g¥p s¿ khó khæn trª ngåi, chúng ta së cÓ
g¡ng Ç‹ vÜ®t qua, Ç‹ kh¡c phøc khó khæn, làm tròn b°n phÆn và hånh
nguyŒn cûa ngÜ©i Huynh TrÜªng. Vì nhÜ chúng ta cÛng Çã bi‰t, cái s¿
tu tÆp, cái s¿ sinh hoåt trong Ç©i sÓng hàng ngày không bao gi© là m¶t
ÇiŠu dÍ dàng cä, luôn luôn nó có nh»ng chÜ§ng ngåi, nó có nh»ng khó
khæn Çang ch© ch¿c chúng ta. Tuy vÆy nh© vào cái l©i phát nguyŒn này,
nh© vào tâm tinh tÃn này, mình së kh¡c phøc, mình së quy‰t chí vÜ®t
qua, bªi vì mình hi‹u ÇÜ®c r¢ng tâm mình là tâm Çåi bi, chí hÜ§ng
cûa mình là chí hÜ§ng l®i tha, mình Çang Çi trên m¶t con ÇÜ©ng tÓt,
mình Çang Çi trên m¶t con ÇÜ©ng mà trong Çó mình xã bÕ cái vÎ k› cá
nhân Ç‹ mình sÓng cho m†i ngÜ©i, sÓng cho ngÜ©i khác, cho s¿ l®i låc
chung cûa tÆp th‹. Nh© vÆy mà chúng ta không còn s® hãi, lo âu hay
là nghi ng© gì n»a. M¥c Áo Lam vào, Çi trên con ÇÜ©ng sinh hoåt cûa
T° ChÙc Màu Lam, chúng ta m¶t lòng, m¶t då nguyŒn bÜ§c theo dÃu
chân cûa ÇÙc ñåi Giác Th‰ Tôn, cûa nh»ng bÆc HiŠn Thánh. Nh© cái
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tâm tinh tÃn Çó, mà chính ÇÙc B°n SÜ, Ngài vÜ®t qua ÇÜ®c bao nhiêu
cái ch¥ng ÇÜ©ng khó khæn Ç‹ rÒi cuÓi cùng m§i có th‹ thành Çåo dÜ§i
c¶i cây bÒ ÇŠ. Ngày hôm nay, chúng ta dùng cái khÄu hiŒu tinh tÃn Çó
nh¡c nhª låi chính mình là chúng ta luôn luôn phäi cÓ g¡ng, cÓ g¡ng
nhiŠu hÖn n»a Ç‹ có th‹ Çem ñåo vào ñ©i, Ç‹ có th‹ làm cho Hoa Sen
Tr¡ng càng ngày càng tÓt ÇËp hÖn gi»a cu¶c Ç©i Çau thÜÖng này...’’
(trích bæng ghi âm cûa ñåi ñÙc Thích TØ L¿c giäng vŠ Ý Nghïa
Kinh Thû Læng Nghiêm và Hånh NguyŒn cûa ngÜ©i Huynh TrÜªng
Gia ñình PhÆt Tº)
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l©i phát nguyŒn
TrÜ§c ñåi Hùng Bºu ñiŒn, khói hÜÖng trÀm xông ngát chín tÀng
mây, ÇÙc TØ Phø B°n SÜ Çang ng¿ trên tòa sen báu. Du§i có ChÜ
Tôn ñÙc chÙng mình cùng s¿ hiŒn diŒn cûa các Anh ChÎ Huynh
TrÜªng các CÃp.
Nay ÇŒ tº tên là... Pháp Danh...,
xin cung kính phát thŒ nguyŒn Ç‹ trª thành Huynh TrÜªng CÃp Tín
/TÆp trong Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam:
ñiŠu I
NguyŒn tr†n Ç©i phøc vø lš tÜªng và møc Çích cao quš,
trong sáng cûa T° chÙc Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam
ñiŠu II
Quy‰t tâm vÜ®t qua m†i khó khæn Ç‹ hoàn thành sÙ mång
cûa ngÜ©i Huynh TrÜªng CÃp Tín/TÆp
ñiŠu III
NguyŒn hy sinh Ç‹ bäo vŒ lš tÜªng, bäo vŒ N¶i Quy và Quy Ch‰ Huynh
TrÜªng Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam. Bäo vŒ ñåo Pháp và Dân T¶c
trong tu th‰ ngÜ©i Huynh TrÜªng CÃp Tín/TÆp
ñiŠu IV
NguyŒn thÜ©ng xuyên tu h†c, sÓng Çúng, sÓng v»ng v§i tÜ cách
và Çåo ÇÙc cûa ngÜ©i Huynh TrÜªng có CÃp
trong Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam, Ç‹ nêu tÃm gÜÖng sáng
cho Çàn em và Ç‹ bäo vŒ uy tín cho T° chÙc ÇÒng th©i liên Ç§i
chÎu trách nhiŒm s¿ thÎnh suy cûa Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam
ñiŠu V
12

NgÜ«ng nguyŒn mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt tØ bi gia h¶ cho ÇŒ tº phÜ§c trí
vËn toàn, bÒ ÇŠ tâm kiên cÓ Ç‹ hoàn thành b°n phÆn và trách nhiŒm
cûa m¶t Huynh TrÜªng CÃp Tín/TÆp.

ph° nguyŒn
NÜ§c hùng, dân månh, Çåo pháp quang vinh
cùng tÃt cä chúng sinh
ÇŠu chÙng vô thÜ®ng chánh Ç£ng, chánh giác.

nam mô læng nghiêm
h¶i thÜ®ng phÆt bÒ tát
nam mô læng nghiêm
h¶i thÜ®ng phÆt bÒ tát
nam mô læng nghiêm
h¶i thÜ®ng phÆt bÒ tát ma ha tát
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truyŠn Çæng
Thân gªi quš TrÜªng th† CÃp hôm nay, cách Çây gÀn 30 næm. Lúc
Quy Ch‰ Huynh TrÜªng Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam ra Ç©i, các anh
chÎ TrÜªng ÇÜ®c th† CÃp sau khi Çã d¿ các tråi huÃn luyŒn, Çã tu h†c,
Çã rèn luyŒn, Çã thÆt s¿ cÀm ñoàn khi các ngÜ©i Çã v»ng vàn và trª
thành TrÜªng chính thÙc cûa Gia ñình PhÆt Tº ViŒt nam. Tôi còn
nh§ ngày trao CÃp ÇÀu tiên cho các anh chÎ l§n, k‹ cä Anh Võ ñình
CÜ©ng, ChÎ Hoàng ThÎ Kim Cúc, ai cÛng rÃt dè d¥t không dám th†
nhÆn. NhÜng sau l©i giäi thích v§i cái nhìn xa, thÃy r¶ng cûa quš Ôn,
quš ThÀy, bäo r¢ng: phong trào së còn phát tri‹n và lan xa, còn së tÒn
tåi lâu dài, nên cÀn có s¿ s¡p x‰p Ç‹ có m¶t hŒ thÓng, m¶t trÆt t¿ kÈ
trÜ§c ngÜ©i sau Ç‹ dÍ dàng cho s¿ làm viŒc sau này. Mãi hÒi lâu các
anh chÎ m§i chÎu nhÆn CÃp, sau khi Çã Ç¡n Ço suy nghï: NhÆn CÃp là
cä m¶t trách nhiŒm, m¶t Üu tÜ, lo l¡ng vì không bi‰t r¢ng nhÆn CÃp
rÒi mà không làm tròn nhiŒm vø thì xÃu h° v§i Çàn em và rÃt có t¶i
v§i T° chÙc. Hôm nay các TrÜªng nhÆn CÃp, tôi vui mØng là vì T°
chÙc Çã Çánh giá cao s¿ hy sinh cûa TrÜªng. NhÜng tôi cÛng lo giùm
cho TrÜªng là TrÜªng phäi làm viŒc nhiŠu hÖn, hy sinh nhiŠu hÖn n»a,
phäi tu h†c Ç‹ làm gÜÖng mÅu và xÙng Çáng v§i CÃp BÆc mà TrÜªng
mang trên vai. Trong Gia ñình PhÆt Tº, khi các TrÜªng th† CÃp v§i
l©i phát nguyŒn së sÓng ch‰t v§i T° chÙc, tr†n Ç©i chÎu trách nhiŒm s¿
thÎnh suy và tÒn vong cûa phong trào. Hãy hãnh diŒn v§i CÃp BÆc mình
th† nhÆn nhÜng cÛng vì danh d¿, vì t¿ tr†ng phäi sÓng làm sao cho
xÙng Çáng v§i CÃp BÆc mình th† lãnh. Tôi xin chung vui vùng quš
TrÜªng và cÛng chia xÈ cùng quš TrÜªng n‡i lo l¡ng, niŠm Üu tÜ rÃt
xÙng Çáng cûa TrÜªng ÇÓi v§i phong trào, ÇÓi v§i t° chÙc Gia ñình
PhÆt Tº. (Thích Ph° Hòa / HÒng Liên Phan Cänh Tuân, TrÜªng
Ban Bäo Tr® Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam Häi Ngoåi) l T° chÙc
GñPTVN nhÜ m¶t Çóa sen sung sÙc, Çâm chÒi nÄy l¶c tØ ÇÃt ThÀn
Kinh rÒi trãi r¶ng dÀn Ç‰n m†i miŠn quê hÜÖng và, gÀn Çây, lan tÕa
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cùng kh¡p häi ngoåi. Là SÙ giä cûa T° chÙc, ngÜ©i Huynh TrÜªng
phát nguyŒn tr†n Ç©i phøng s¿ ñåo Pháp, phøng s¿ GñPTVN. Là SÙ
giä, ngÜ©i Huynh TrÜªng nhÆn mŒnh lŒnh cûa chính mình: mŒnh lŒnh
cûa Con Tim, KhÓi ¹c cûa chính Huynh TrÜªng Çã tìm ra hÜ§ng Çi
cûa cu¶c Ç©i: Lš TÜªng GñPT - ñó cÛng chính là tín nguyŒn khi Quy
y, lúc Çeo Hoa Sen, khi phát nguyŒn Th† CÃp. Là SÙ giä, ngÜ©i Huynh
TrÜªng th† nhÆn di huÃn cûa T° chÙc: ñó là N¶i Quy, Quy Ch‰ Çã
ÇÜ®c un Çúc truyŠn thØa - ñó là di huÃn cûa chÜ sáng lÆp viên, cûa
quš Anh ChÎ tiŠn bÓi và, cao hÖn h‰t là Di huÃn cûa ñÙc PhÆt. Là SÙ
giä, ngÜ©i Huynh TrÜªng ti‰p nhÆn hai nhiŒm vø song hành: tu h†c
rèn luyŒn, ÇÒng th©i dÃn thân Çem Çåo vào Ç©i. Hai nhiŒm vø này là
hai tín l¿c nhân quä và tÜÖng duyên, suÓt Ç©i T¿ ñ¶ và ñ¶ Tha cûa
Huynh TrÜªng. Là SÙ giä, ngÜ©i Huynh TrÜªng luôn luôn tâm niŒm
‘‘Vô ngã - vÎ tha’’, hòa ÇÒng cùng tÆp th‹, thÜÖng yêu Çùm b†c nhau,
sách tÃn nhau dõng mãnh tinh tÃn và ÇÒng th©i noi gÜÖng cho th‰ hŒ
k‰ thØa. Là SÙ giä, ngÜ©i Huynh TrÜªng luôn luôn ÇiŠu phøc Thân,
KhÄu, Ý ª m†i nÖi, trong m†i lúc, và m†i hoàn cänh... b¢ng cº chÌ,
hành Ç¶ng, b¢ng ngôn ng», tác phong - cûa Chân Chính PhÆt Tº.
Là SÙ giä, ngÜ©i Huynh TrÜªng không xao lãng tu h†c và hành trì
Chánh Pháp - PhÆt Pháp là hành trang quan tr†ng nhÃt Ç‹ Huynh
TrÜªng th¿c hiŒn sÙ mŒnh cao cä th† nhÆp. PhÆt Pháp không phäi là lš
luÆn suông, cÛng không phäi là giáo ÇiŠu trang sÙc cho nhÆn thÙc. ñåo
PhÆt, Çích th¿c, là ñåo th¿c hành. Là SÙ giä, ngÜ©i Huynh TrÜªng
tâm niŒm: Mang niŠm Tin Ç‰n các Em, Ç‰n m†i ngÜ©i, cho quÓc gia,
dân t¶c... b¢ng tâm huy‰t, b¢ng hành Ç¶ng cø th‹ và thi‰t th¿c, b¢ng
gÜÖng sáng hiŠn hòa, nhÅn nhøc, tháo vát, ‘‘nói ít làm nhiŠu’’; và b¢ng
cách khai sáng hi‹n l¶ tiŠm l¿c và khä næng TØ Bi - Trí TuŒ - DÛng
Mãnh cûa ñåo PhÆt nhÆp th‰. V§i th©i gian ng¡n ngûi cûa m¶t ki‰p
ngÜ©i, chúng ta nguyŒn tinh tÃn, ki‰n lÆp an låc - hånh phúc cho chính
mình, cho các em mình, cho gia Çình mình, cho T° chÙc, cho ñåo pháp,
cho dân t¶c và cho nhân quÀn xã h¶i... (Huynh TrÜªng Tâm HuŒ Cao
Chánh H¿u, TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn Lâm Th©i Gia ñình PhÆt Tº
ViŒt Nam Häi Ngoåi) l LÀn thÙ hai, các anh chÎ th¡p lên ánh sáng
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vô tÆn Çæng cûa Ç©i Huynh TrÜªng, là các Anh ChÎ Çã phát l©i tâm
nguyŒn ti‰p tøc dÃn bÜ§c Çoån ÇÜ©ng thÙ hai cûa ngÜ©i Huynh TrÜªng
GñPTVN, T° chÙc xin Ç¥t tr†n niŠm tin ª Anh ChÎ Em së còn phát
nguyŒn Çi tr†n con ÇÜ©ng Hoa Sen Tr¡ng mà Anh ChÎ Em chúng ta
Çã ch†n, Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng thân ái chào mØng toàn th‹
Anh ChÎ Em Huynh TrÜªng th† CÃp Tín hôm nay, Ban HÜ§ng DÅn
Trung ÐÖng cÛg Ç¥t tÃt cä s¿ hoài v†ng và tin tÜªng vào Ç¶i ngÛ
Huynh TrÜªng CÃp Tín cûa GñPT MiŠn Quäng ñÙc së làm tròn b°n
phÆn và chÎu trách nhiŒm s¿ thÎnh suy cûa m¶t ÇÖn vÎ GñPT và liên
Ç§i chÎu trách nhiŒm s¿ thÎnh suy cùa GñPT toàn MiŠn trong cÜÖng vÎ
cûa m¶t Huynh TrÜªng CÃp chÌ Çåo Liên ñoàn. NgÜ©i Huynh TrÜªng
lãnh Çåo phäi t¿ xem Ç©i sÓng cûa T° chÙc GñPT là Ç©i sÓng cûa chính
mình, thành båi cûa T° chÙc GñPT là thành båi cûa m‡i cá nhân
chúng ta. CÀu chúc Anh ChÎ Em lên ÇÜ©ng có ÇÜ®c nhiŠu huŒ tâm và
dÛng l¿c Ç‹ hoàn thành nghïa vø vì ñåo Pháp và Çàn em. Thân ái
chào tÃt cä. (Huynh TrÜªng Nguyên TÎnh TrÀn TÜ Tín, TrÜªng Ban
HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng GñPTVN tåi HK) l Kính thÜa Anh chÎ
Huynh TrÜªng th† cÃp. ThÜa anh chÎ , các anh chÎ Çã ÇÜ®c nhÆn länh
ánh sáng nÖi ChÜ PhÆt qua s¿ truyŠn trao cûa ChÜ Tôn ñÙc Tæng
Ni, cùng các anh chÎ Huynh TrÜªng thâm niên. Trong gi© phút trang
nghiêm và hånh phúc Çó, tôi rÃt xúc Ç¶ng cäm phøc s¿ dÃn thân, hy
sinh và kh¡c phøc hoàn cänh chÌ vì lš tÜªng GñPT cûa các anh chÎ.
Bªi vì m‡i lÀn th† thêm m¶t cÃp là các anh chÎ låi gánh trên vai thêm
nhiŒm vø và trách nhiŒm , bi‰t vÆy nhÜng các anh chÎ Çã tØ bi, dÛng
mãnh dùng Trí tuŒ Ç‹ t¿ rèn luyŒn cho chính bän thân mình và dìu d¡t
Çàn em Çang ch© các anh chÎ. Các anh chÎ là nh»ng Huynh TrÜªng
Çã, Çang và së Çem låi tÜÖng lai sáng lång hÖn cho T° chÙc GñPT,
hÜ§ng dÅn Çàn em ngày càng thÜÖng yêu, hi‹u rõ vŠ Lš tÜªng cûa
GñPT. NgÜ©i Huynh TrÜÕng chúng ta luôn luôn '' Tùy duyên bÃt
bi‰n '', nÜÖng theo Çà ti‰n b¶ cûa Khoa h†c, dùng phÜÖng tiŒn làm
sáng tÕ hÖn vŠ ñåo Pháp cûa ChÜ PhÆt và hoàn mÏ cho GñPT tåi häi
ngoåi này. Tuy nhiên, ngÜ©i Huynh TrÜªng cÀn phäi có ñÙc TIN, Ç‹
vÜ®t qua ÇÜ®c tÃt cä nh»ng khó khæn, cám d°, trª ngåi Ç‹ hoàn thành
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nhiŒm vø và trách nhiŒm mà chúng ta Çã nhÆn länh. Chúng ta phäi
TIN nÖi ñÙc PhÆt là BÆc ñåi Giác, Ngài Çã chÌ cho chúng ta con
ÇÜ©ng thoát kh°, ÇÜa Ç‰n s¿ giäi thoát và giác ng¶ b¢ng phÜÖng pháp
‘‘ TÙ vô lÜ®ng tâm’’ ‘‘TÙ niŒm xÙ’’ ‘‘Bát Chánh Çåo’’ và ‘‘ Sáu phép
løc hòa’’ ...v.v. Chúng ta cÛng phäi tin tÜªng và bi‰t Ön các vÎ ThÀy
T°, các bÆc Huynh TrÜªng TiŠn bÓi Çã bÕ bao tâm huy‰t Ç‹ soån thäo
chÜÖng trình tu h†c cho GñPT không ngoài møc Çích Çào tåo nh»ng
PhÆt Tº chân chính Ç‹ phøc vø cho ñåo Pháp và Dân T¶c. B¢ng vào
ñÙc TIN Çó, ngÜ©i Huynh TrÜªng phäi triŒt Ç‹ tu tÆp, sÓng Ç©i sÓng
tØ bi, nhÅn nhøc, vÎ tha và sáng suÓt theo pháp ‘‘TÙ vô lÜ®ng tâm’’
‘‘Con ÇÜ©ng bát chánh’’ và ‘‘Sáu phép hòa kÌnh’’ Ç‹ rèn luyŒn cho
chính bän thân, së mãi mãi là m¶t PhÆt Tº chân chính, trong såch
tØ th‹ xác Ç‰n tinh thÀn, tØ l©i nói Ç‰n viŒc làm, nhÜ m¶t trong næm
ÇiŠu luÆt cûa chúng ta, hòng làm tÃm gÜÖng sáng cho Çàn em noi
theo. ñÜ®c nhÜ vÆy chúng ta m§i ÇŠn Çáp phÀn nào công Ön PhÆt
T°, ThÀy T° và các vÎ TiŠn bÓi Çã dåy d‡, dìu d¡t chúng ta Ç‹ xÙng
danh là ngÜ©i Huynh TrÜªng PhÆt Tº trong T° ChÙc GñPT và làm
sáng danh ñåo và ñ©i. ThÜa các anh chÎ, Các ThÀy CÓ vÃn, các
anh chÎ l§n Çã nói nhiŠu vŠ viŒc này. Tôi Tâm Chánh chÌ xin chúc
mØng và Ç¥t tÃt cä niŠm tin và hy v†ng nÖi các anh chÎ. Chào Tinh
TÃn (Huynh TrÜªng Tâm Chánh Phåm ThÎ Hoài Chân, TrÜªng Ban
HÜ§ng DÅn MiŠn Quäng ñÙc)
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chÜÖng trình
07:30PM - 08:30PM
TÆp trung vŠ Tu ViŒn Bäo Pháp
08:30PM - 09:00PM
Dùng tÓi
09:00PM - 10:30PM
Pháp thoåi - Trà Çàm
Ý nghïa kinh Thû Læng Nghiêm
và hånh nguyŒn cûa ngÜ©i Huynh TrÜªng GñPTVN
10:30PM - 11:00PM
Giäi lao
11:00PM
TÎnh niŒm
03:15AM - 03:50AM
ThÙc dÆy
03:50AM - 04:00AM
Vân tÆp trÜ§c Chánh ñiŒn
04:00AM - 05:30AM
LÍ Phát NguyŒn Th† CÃp
TÆp trung trÜ§c ñiŒn PhÆt
Cung nghinh ChÜ Tôn Giáo PhÄm và Çón chào quan khách
Ý nghïa LÍ Phát NguyŒn
Tuyên Ç†c Quy‰t ñÎnh Trao CÃp BÆc
Niêm HÜÖng Båch PhÆt, tøng Kinh Læng Nghiêm
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Khuy‰n TØ cûa TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn MiŠn Quäng ñÙc
HuÃn TØ cûa TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng
ñåo TØ cûa ChÜ Tôn Giáo PhÄm
Cäm tØ cûa Çåi diŒn Huynh TrÜªng Th† CÃp
Cung tiÍn ChÜ Tôn Giáo PhÄm hÒi liêu
05:30AM
Hoàn mãn.

hÜ§ng dÅn l¶ trình Ç‰n
Tu viŒn Bäo Pháp
TØ Los Angeles: LÃy FWY 10 East l chuy‹n qua 605 North l chuy‹n qua 210 East l Exit
Azusa, quËo trái Çi vŠ hÜ§ng B¡c g¥p San Gabriel Canyon Rd (Azusa nÓi dài), ti‰p tøc Çi th£ng
khoäng 1 mile l G¥p Canyon Inn Restaurant n¢m bên tay phäi l QuËo phäi là Ç‰n Tu ViŒn
Bäo Pháp l TØ satana ana: LÃy FWY 405 North l chuy‹n qua 605 North l chuy‹n qua
210 East l Exit Azusa, quËo trái Çi vŠ hÜ§ng B¡c g¥p San Gabriel Canyon Rd (Azusa nÓi dài),
ti‰p tøc Çi th£ng khoäng 1 mile l G¥p Canyon Inn Restaurant n¢m bên tay phäi l QuËo phäi
là Ç‰n Tu ViŒn Bäo Pháp l TØ san diego: LÃy FWY 5 North l chuy‹n qua 605 North l
chuy‹n qua 210 East l Exit Azusa, quËo trái Çi vŠ hÜ§ng B¡c g¥p San Gabriel Canyon Rd
(Azusa nÓi dài), ti‰p tøc Çi th£ng khoäng 1 mile l G¥p Canyon Inn Restaurant n¢m bên tay phäi
l QuËo phäi là Ç‰n Tu ViŒn Bäo Pháp.
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