
          

Tịnh Xá  iệt Ấn - 2020
Mùa Vu Lan thắng hội, noi gương Bồ Tát Đại Hiếu Mục Kiền Liên, ngày Rằm 

tháng bảy chúng con được về Tịnh Xá Việt Ấn tại Bồ Đề Đạo Tràng để xin 

cúng dường trai Tăng. 

Tịnh Xá Việt Ấn tuy còn sơ sài vì đang trong quá trình xây dựng lở dở nhưng 

có đến 47 vị thường trú tu tập, đặc biệt, chúng con thương quý nhất là nhóm 

hơn 20 chú Sa Di nhỏ đang tu học tại đây. Lần đầu tiên tiếp xúc với các sư chú 

ở bên ngoài tháp Đại Giác (nơi Bụt thành đạo) hình ảnh của Ngài La Hầu La 

khi còn là một chú Sa Di đã hiện về. Trong tâm của chúng con đã khởi lên 

niềm hoan hỷ và thương kính vô cùng. 

Ngày xưa, sau khi Bụt thành đạo, Người đã trở về quê hương để cảm hóa cả 

gia đình trong vương quốc Ca Tỳ La Vệ của Người. Và ngay buổi đầu cha con 

hạnh ngộ, con trai của Người, cậu bé La Hầu La 7 tuổi đã được trao cho gia 

tài vô giá - Đó chính là con đường tỉnh thức để đi đến giải thoát! Tuy còn nhỏ 

bé nhưng La Hầu La đã thừa hưởng con đường đi của Bụt để nối gót chân của 

Người, tu tập tinh chuyên và đạt được Mật Hạnh Đệ Nhất trong tăng đoàn của 

Bụt. 

Chúng con xem các sư chú như là sự biểu hiện của những La Hầu La nhỏ bé 

đang đi trên con đường tu tập và chuyển hoá. Ngay những lần gặp đầu tiên, 

chúng con đã như có duyên với các sư chú từ kiếp xa xưa. Nhìn đã thấy 

thương yêu và quý mến. Vì vậy, chúng con tự nguyện với lòng sẽ yểm trợ cho 

các chú bằng tâm lực và khả năng của chúng con. 

Hơn hai năm qua, chúng con đã hết sức gắn bó với các sư chú qua những buổi 

sinh hoạt chung như ngồi thiền, chia sẻ Phật pháp và lớp ngoại ngữ ở ngoài 

tháp. Các sư chú đã cho chúng con rất nhiều cảm hứng và năng lượng bình an 

với sự tươi mát và trong sáng của mình. 

Những lần sinh hoạt chung là khoảng thời gian quý giá để chúng con có mặt 

và tưới tẩm những hạt giống tốt nơi các sư chú. Chúng con đã từng chia sẻ với 

các chú rằng, Bụt đã dạy có 4 thứ trên đời không nên xem thường: Đó là một 

ngọn lửa nhỏ, một con rắn nhỏ, một thái tử trẻ, và một chú Sa Di nhỏ! Một 

ngọn lửa tuy nhỏ nhưng nếu không cẩn trọng có thể đốt phá cả rừng cây hay 

ngôi làng! Một con rắn tuy nhỏ bé nhưng nếu có chất độc thì có thể lấy đi một 

tánh mạng trong chớp mắt. Một thái tử trẻ tuy thiếu kinh nghiệm nhưng nếu có 

đức và biết thương dân thương nước thì tương lai sẽ trở thành một vị vua cao 

thượng và mạnh mẽ! Một chú Sa Di tuy còn non nớt nhưng nếu có tâm Bồ Đề 

vững chãi và được nuôi dưỡng trong môi trường tốt và dẫn dắt trong chánh 

pháp thì tương lai sẽ trở thành một vị thầy đức độ và phẩm hạnh cho nhân loại 

được nương nhờ! Cũng như thế chúng con mong sao các sư chú sẽ tiếp nối 

con đường của Bụt trên quê hương của Người. 

Ở Bồ Đề Đạo Tràng đã có nhiều ngôi chùa của các quốc gia trên thế giới 

được dựng lên. Nhưng rất đau lòng khi chúng con thấy chưa có một ngôi chùa 

dành cho các sư người Ấn! Vì vậy chúng con cầu ơn thập phương Tam Bảo 

che chở cho thầy Trụ Trì sẽ có đủ thiện duyên để sớm thành tựu Tịnh Xá Việt 

Ấn. Mong sao đại chúng sẽ có một tịnh xá để sống chung an lạc và cùng nhau 

tu tập. Chúng con mong Tịnh Xá Việt Ấn sẽ là một nơi đào tạo các tăng trẻ và 

cũng là một nơi nương tựa cho bà con dân Ấn địa phương được trở về suối 

nguồn yêu thương và tỉnh thức của Bụt để lại. 

Chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức và quý Phật tử hảo tâm đã trợ 

duyên cho buổi lễ cúng dường trai Tăng vào Rằm tháng bảy được tròn đầy 

công đức và ý nghĩa. 

 



 



 



 



 



 


