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Mặc dầu không khí quá nóng bức tại thành 

phố Houston, nhưng có lẽ nhờ năng lượng Từ 

bi và Trí tuệ của hai vị Thầy Giác ngộ, Thiền 

Sư Thích Diệu Thiện, Viện chủ Thiền Viện Phổ 

Môn, Houston và Thiền sư Thích Thông Hội, 

Viện chủ Thiền Viện Suối Từ, Dallas. Không 

gian hình như dịu lại tại khung trời Thiền viện 

Phổ Môn, quan khách và Phật tử đến tham dự 

rất đông, mong đón nhận mưa Pháp, để hé mở 

mắt trí Tuệ, mong sớm Giác ngộ nên đã quên 

đi cái nóng bên ngoài. Cho dù chưa đến giờ 

làm lễ mà Thiền đường đã chật kín người và 

một số người phải ngồi ngoài rạp. 

 

Mở đầu, Sư Cô Tuệ Đăng nói về ý nghĩa ngày 

Vu Lan báo hiếu của Bồ Tát Mục Kiền Liên và 

mời Phật tử đốt nến kết duyên Giác ngộ để hồi 

hướng cho cha mẹ hiện tiền cũng như quá 

vãng. Tiếp đến, Sư Cô Tuệ Viên đọc chương 

trình buổi lễ gồm: Tụng kinh Vu Lan, Lễ xuất 

gia kết duyên Giác ngộ của 7 Thiền sinh nồng 

cốt, Lễ Bông Hồng cài áo và chương trình văn 

nghệ thơ nhạc Thiền, do chính Thiền sinh và 

các em biểu diễn trong bữa cơm chay thân mật. 

 
Giờ khai mạc buổi lễ, đại chúng đồng đứng 

dậy chắp tay niệm Phật và cung đón 2 vị Thiền 

sư cùng Quý Sư cô vào Thiền đường hành lễ. 
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Đầu tiên Thiền sư Thích Thông Hội chào mừng 

quan khách và Phật tử đến tham dự. Thầy nói 

về ý nghĩa Đại Lễ Vu Lan báo hiếu. Thầy đọc 

hai câu thơ: 

Ngài Mục Kiền Liên rất có hiếu với mẹ là Mục 

Liên Thanh Đề. Vì muốn Giác ngộ để độ mẹ 

nên Ngài quyết lòng rời mẹ, xuất gia theo Phật. 

Đến khi Giác ngộ thì mẹ đã qua đời. Quá 

thương mẹ nên Ngài dùng huệ nhãn tìm mẹ 

khắp nơi, thấy mẹ đang bị đói, bị đọa tại địa 

ngục A Tỳ. Ngài đi khất thực được một bát 

cơm nên dùng thần lực dâng cơm cho mẹ, 

nhưng vì tánh tham lam, bỏn xẻn, vừa chụp 

chén cơm, sợ người khác đến giành giựt nên 

vội đưa vào miệng nhưng không ngờ bát cơm 

đã hóa lửa. Biết mẹ, gốc vô minh, tham lam, 

bỏn xẻn quá sâu dày, Ngài vội quay về thưa 

với Phật, xin Phật chỉ cách cứu mẹ mình. Phật 

dạy: muốn cứu mẹ, đến ngày tự tứ, thỉnh cầu 

nhiều vị Thánh Tăng, dùng năng lượng Giác 

ngộ Từ bi và Trí tuệ của các Ngài mới cứu 

được mẹ. Ngài Mục Liên thành tâm làm y lời 

Phật dạy và nhờ năng lượng Giác ngộ của 

những vị Thánh Tăng, bà Thanh Đề chuyển 

hóa được cội gốc mê lầm, thoát khỏi cảnh địa 

ngục. 

 
Nhân đây, Thầy cũng nói thêm, đó là sự báo 

hiếu của quá khứ, còn hiện tại, quý vị có biết ai 

báo hiếu trọn vẹn cho cha mẹ không? Chính 

Thiền Sư Thích Diệu Thiện, sau khi Giác ngộ, 

Thầy chẳng những độ cho chúng sanh không 

phân biệt tôn giáo, màu da, nam nữ, mà độ 

luôn cho cha mẹ. Giúp cha mẹ, từng bước, 

nhận ra nơi mình, đâu là lầm mê, đâu là Giác 

ngộ. Biết rõ, đời này nếu không được Giác ngộ, 

khi ra đi, sẽ tiếp tục trôi lăn trong lầm mê, sinh 

tử. Nên hai vị tha thiết, chân thành xin được 

xuất gia kết duyên Giác ngộ, mong được quý 

Thầy giúp nhận ra và thể nhập Tâm Giác Ngộ 

để sớm ra khỏi sinh tử trầm luân. Quý vị thấy 

Chú Hội Đạo đã 84 tuổi và cô Liễu Tuệ 80 tuổi 

mà còn sức khỏe dồi dào, tươi tắn, hồn nhiên, 

Trí Tuệ minh mẫn. Cho đến giờ này mà Chú 

Hội Đạo còn làm thơ, viết văn. Quý vị xem lại 

các bài tường trình bữa cơm gây quỹ của Thiền 

viện tại California, ở Vancouver (Canada) hay 

bữa cơm đoàn tụ gia đình Phổ Môn đều do 

Chú Hội Đạo viết. Hơn 80 mà còn sáng suốt, 

minh mẫn như vậy, lại phát tâm mạnh mẽ, 

Hiếu thế gian vẫn trong sanh tử.

Hiếu Giác ngộ đáp trọn thâm ân. 
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không chỉ cầu được Giác ngộ, giải thoát sanh 

tử riêng mình mà còn mong mang tinh thần 

Giác ngộ thắp sáng mọi nơi, nếu tiếp tục như 

vậy tới bờ Giác không xa. Bây giờ quý vị Phật 

tử cũng vậy, không phải chỉ tu cho mình, mà 

còn phải đền ơn sanh thành, dưỡng dục của 

cha mẹ hiện đời cũng như quá vãng, mong họ 

gặp được Minh Sư, chỉ cho họ thấy rõ lầm 

chấp, phá vỡ nguồn mê, sớm quay về bờ Giác. 

Cuối cùng Thầy chúc tất cả quan khách về 

Thiền viện tu học để được Minh Sư khai mở 

Tuệ Giác, giúp nhận rõ nguồn mê, sớm trở về 

bản thể chơn như. 

 

 
Bây giờ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện chào mừng 

quan khách đến tham dự Đại Lễ Vu Lan và Lễ 

Xuất Gia Kết Duyên Giác Ngộ của 7 Thiền sinh 

nồng cốt của hai Thiền viện. Thầy Diệu Thiện 

hỏi, hiện tại có 7 vị xuất gia kết duyên, còn 

thiếu 3 vị nữa, ai tình nguyện đứng lên, cho đủ 

10 người. Có người bảo không dám, có người 

bảo còn yêu đời, có người bảo chưa đủ duyên, 

có người nói nghiệp còn quá nặng. Thầy hỏi: 

“Ai ủng hộ cho những người này?” Chỉ có 3 

người giơ tay ủng hộ. Thầy lại nói tiếp: “Vậy 

để được quỳ đây và cầu thỉnh quý Thầy xuống 

tóc kết duyên Giác ngộ không phải dễ, phải 

không? Vậy, những người xuất gia này có 

đáng trách hay không?” Cả Thiền đường im 

lặng không ai trả lời. Thầy nói tiếp, nếu quý vị 

trách họ là quý vị đã âm thầm trách Thái Tử 

Tất Đạt Đa, là người đã bỏ Da Du Đà La và La 

Hầu La, bỏ cha mẹ và cung vàng điện ngọc để 

đi xuất gia. Lúc này, mọi người vẫn chưa tỏ 

thái độ đồng ý. Thầy nói tiếp, nếu quý vị trách 

họ là quý vị cũng đã âm thầm trách ngài Mục 

Kiền Liên đã bỏ mẹ là Mục Liên Thanh Đề để 

đi tu. Nghe đến đây, đại chúng bỗng nhiên tỏ 

ngộ, nét rạng rỡ trên gương mặt mọi người 

xuất hiện. Có một vị Phật tử giơ tay lên và trả 

lời là mọi người không hề trách, mà rất mừng 

cho những người này đã nhận được ánh sáng 

Giác ngộ nên phát tâm xuất gia. 
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Thầy Diệu Thiện lại hỏi, vậy những vị xuất gia 

kết duyên này vì tình duyên trắc trở, công ăn 

việc làm trì trệ, hay cuộc sống trong gia đình 

không vui? Cả Thiền đường trả lời là không. 

Thầy nói tiếp, họ là những Thiền sinh theo quý 

Thầy tu học đã lâu. Nhờ quý Thầy khai thị, 

điểm hóa, họ thấy rõ nguồn mê, đột phá được 

lầm chấp, hé mở mắt Tuệ, nên muốn tu học để 

được Giác ngộ, giải thoát sanh tử luân hồi. Họ 

là những người đang thành công trong thương 

trường, danh lợi, địa vị, mà họ vẫn quyết tâm 

xuất gia kết duyên. Vậy họ có đáng quý 

không? Cả Thiền đường vỗ tay trả lời đáng 

quý. 

 
Thầy hỏi, quý vị có thấy sự xả của họ có nhiều 

không? Mọi người đều gật đầu đồng ý. Thầy 

lại nói tiếp, vậy quý vị có biết, họ chưa xả cái 

mà Thầy đã xả. Quý vị biết là gì không? Mọi 

người đều suy tư về câu hỏi mà chưa biết trả 

lời thế nào. Thầy tiếp tục nói, Thầy đã xả thân 

xả mạng này để được Giác ngộ. 

 
 

Thầy Diệu Thiện ôn tồn kể với đại chúng về 

hành trình Giác ngộ của mình. Ngay từ thuở 

nhỏ, Thầy đã có những trăn trở, thao thức về 

cảnh đời biến đổi, khổ đau sinh tử và đồng 

thời Thầy cũng biết rằng có một chốn về, đó là 

chốn về Giác ngộ, giải thoát khổ đau, nhưng 

Thầy không biết làm sao để trở về. Năm 11 

tuổi, Thầy đọc quyển sách viết về cuộc đời của 

đức Phật, nhờ đó, Thầy biết trên thế gian này 

đã có người tìm ra con đường Giác ngộ và trở 

về sống với Tâm Giác Ngộ. Từ đó, Thầy đã có 

ý định xuất gia. Năm 13 tuổi, Thầy gặp được 

một vị Ni Sư có phong thái an nhiên, thanh 

thoát. Thầy xin Ni Sư cho Thầy đi theo tu. 

Thầy về nhà xin phép cha mẹ và lấy vài bộ 

quần áo, theo Ni Sư đến Thiền Tự Hoa Nghiêm 

ở Định Quán tu học. Cuộc sống ở Thiền Tự rất 

đơn giản và đạm bạc, nhưng Thầy rất thích.  

Thầy xin đi tu nhưng vì còn nhỏ nên Ni Sư yêu 

cầu phải học hết cấp 3 mới được chính thức 

xuất gia. Đủ duyên, năm 18 tuổi tốt nghiệp cấp 

3, Ni Sư và gia đình đồng ý cho Thầy làm lễ 

thế phát xuất gia. 
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Sau đó, Ni Sư gửi 

Thầy đến tu học tại 

Ni Viện Thiện Hòa 

(Đại Tòng Lâm). 

Trong thời gian tu 

học ở đây, ngoài giờ 

tu học, Thầy cùng 

Ni chúng thay nhau 

làm tất cả các việc 

như: Thuyết trình, 

nấu ăn, rửa chén 

bát, chùi nhà, làm 

rẫy và gánh nước …. Trước khi xuất gia, Thầy 

ở nhà chưa bao giờ phải làm những công việc 

này. Thầy thức dậy lúc 1 giờ sáng để chuẩn bị 

nấu cơm cho 300 người khi vào phiên trực nấu 

ăn. Thầy phải vào rừng hốt lá đem về từng xe 

để chụm lửa, thật vất vã, có khi Thầy phải bỏ 

ăn để nghỉ mệt vì quá đuối, nhưng Thầy chưa 

hề có ý niệm bỏ cuộc. Trong suốt 6 năm, Thầy 

sống và tu học ở đây, mặc dầu học, hiểu và 

hành trì miên mật lời Phật dạy, nhưng vẫn trăn 

trở trong lòng vì chưa tìm ra câu trả lời cho câu 

hỏi: làm sao trở về sống với Tâm Giác Ngộ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mãi đến năm 1994, Thầy cùng gia đình qua 

Mỹ. Thầy vẫn tiếp tục đi tìm câu trả lời cho câu 

hỏi của mình. Khi đó, Thầy được các vị Tăng 

Ni khuyên là nên vào trường học, biết đâu tìm 

được câu trả lời? Vì lý do đó, Thầy đã vào học 

tại trường Đại học Western Michigan. Sau hơn 

5 năm, Thầy đã tốt nghiệp Cao Học ngành Tôn 

Giáo Tỷ Giảo và Thân Tâm Trị Liệu. Tuy 

nhiên, Thầy vẫn chưa tìm được câu trả lời. 

chính vì thế, Thầy quyết định từ bỏ tất cả để đi 

tìm Minh sư, Thầy đã phát lời đại nguyện: 

“Chuyến đi này, nếu không tìm được câu trả 

lời, Thầy sẽ không về Mỹ nữa”. Lúc Thầy ra đi, 

các vị Tôn Túc lớn cản ngăn vì quá nguy hiểm 

cho tánh mạng. Nhưng Thầy đã quyết định ra 

đi vì Thầy không Giác ngộ thì “sống cũng như 

chết”. Thấy không giữ chân được Thầy, nên vị 

Hòa Thượng Hội chủ Chùa Việt Nam ở Los 

Angeles gửi tặng 100 đô và dặn Thầy dùng số 

tiền này gọi khi cần thiết để vị ấy sẽ cho người 

cứu Thầy khi gặp nạn. Cuối cùng, đầu năm 

2001, Thầy quyết xả bỏ thân mạng, ra đi để 

mong tìm được Minh sư giúp Thầy Giác ngộ, 

giải thoát sanh tử luân hồi. 
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Thầy đi nhiều nơi trên thế giới, cùng người bạn 

học (người Mỹ), bây giờ trở thành Sư Cô Phổ 

Nguyện, người đệ tử đầu tiên của Thầy. Trong 

suốt chuyến đi, Thầy không dự định trước nơi 

ăn ở, có khi ngủ ở rừng, ở núi, hoặc ở nhà ga…. 

Hằng ngày, Thầy chỉ ăn một nải chuối. Thầy 

đến nhiều Thiền viện tu học nhưng vẫn không 

tìm được Minh sư để trả lời cho câu hỏi của 

mình. 
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Khi đến Thái Lan, Thầy vào một Thiền viện xin 

tham dự Khóa Tu. Lúc đó, Thầy mới được biết 

đây là khóa tu dành cho cư sĩ. Vì Thầy là tu sĩ 

nên họ không nhận. Tuy nhiên, Thầy nghĩ biết 

đâu gặp được Minh sư nơi đây nên Thầy tha 

thiết xin họ cho tham dự Khóa Tu. Thầy nói, 

họ hãy xem Thầy như là một “cư sĩ.” Vì Thầy 

nghĩ Tu sĩ mà không Giác ngộ thì cũng có khác 

gì cư sĩ đâu? Mặc dù Thầy đã từng thuyết 

pháp trước hàng trăm người và được mọi 

người quý kính, nhưng giờ đây, một lần nữa, 

Thầy tiếp tục xả cái Tôi (bản ngã) chỉ vì tha 

thiết mong gặp được Minh sư cầu Giác ngộ. 

Cuối cùng, họ đồng ý xem Thầy là cư sĩ, nhưng 

nếu là cư sĩ thì phải đóng tiền. Thầy bảo là 

Thầy không có tiền và xin họ cho Thầy làm bất 

cứ công việc gì như nấu ăn, rửa chén bát, dọn 

dẹp, chùi nhà cầu v.v... Cuối cùng họ đã đồng 

ý. Sau những giờ tu học là thời gian Thầy làm 

việc, dưới sự chỉ bảo của ban tổ chức khóa tu, 

Thầy luôn hoan hỷ và làm theo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đầu vào khóa tu, ngay sau thời pháp 

thoại và Thiền tập, Thầy nhận ra rằng, những 

gì các Tu sĩ dạy ở đây, chỉ cốt khống chế cái tôi 

không thể giúp gì cho Thầy Giác ngộ, giải 

thoát sanh tử. Lúc đó, trong Thầy, nhiều niệm 

khởi lên so sánh, phân biệt, đúng sai, liên tục 

vào những lời dạy của các vị Tu sĩ này với 

những lời Phật dạy trong kinh, luật, luận mà 

mình đã được học từ trước đến nay. Mặc dù, 

lúc này, nhờ nhiều năm tu học và thực hành 

sâu sắc nên những niệm khởi lên Thầy đều 

nhận biết và ngay đó biết rõ: “Mê lầm ôm chấp 

vào những lời Phật dạy cũng làm mình khổ 

đau, phiền não”. Nhờ thấu rõ nguyên nhân 

khổ đau, lòng trở nên nhẹ nhàng, không quay 
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ra trách người, nhưng nội tâm vẫn bế tắc vì 

Chốn về Giác ngộ vẫn còn xa, vì thế Thầy 

muốn rời khóa tu để đi tìm nơi khác, Thầy 

nghĩ mình ở đây thêm 10 ngày nữa chỉ phí thời 

giờ mà thôi, Thầy đã xin phép rời khóa tu, 

nhưng vị tu sĩ trưởng không cho mà đề nghị 

Thầy phải ở lại cho đến cuối khóa. Ngay đó, 

một lần nữa, tâm phân biệt trổi dậy, Thầy thầm 

trách những vị tu sĩ này sao không hiểu và ủng 

hộ cho tâm nguyện của mình. 

 

Nhưng vì tâm cầu Giác ngộ, giải thoát khổ đau 

nơi Thầy quá mạnh, nên một lần nữa, những 

niệm khởi này không khống chế được Thầy, 

mà ngược lại, Thầy đã xả ý niệm rời khóa tu, 

xả luôn những kiến thức Phật Pháp Thầy đã 

nhận vào suốt mấy mươi năm, xả luôn niệm 

phân biệt, trách người không hiểu, không trợ 

duyên cho mình rời khóa tu để tìm về Giác 

ngộ… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuối cùng, Thầy ở lại trung tâm Thiền và phát 

đại nguyện ngồi Thiền quay về đối diện với 

chính mình cho đến khi tìm ra câu trả lời: Lúc 

đó, bao nhiêu lời nói và những phản ứng của 

nội tâm trổi lên: những lời nói trong đầu, khi 

thì dụ dỗ, đe dọa, và tìm mọi cách khống chế 

không muốn cho Thầy ngồi, hoặc những lời 

nói thầm khác như: đứng lên, ngồi nữa sẽ chết, 

ngồi cũng không tìm ra câu trả lời đâu, nào là 

ngoài kia bao nhiêu người thân và Phật tử 

đang đợi, họ đang đau khổ và cần mình giúp 

đỡ sao lại ngồi đây?, tu chừng đó cũng giúp 

được nhiều người rồi, đâu cần phải tìm kiếm 

thêm nữa?, Giác ngộ ngay đây, vốn sẵn nơi 

mỗi người, đâu cần phải nhọc công tìm kiếm, 

cưỡng cầu chỉ nuôi lớn tham tâm chứ chẳng 

được gì?...trăm ngàn tiếng nói trỗi dậy, nhưng 

vẫn không hề dao động và ảnh hưởng đến 

Thầy.  Tâm Thầy đã quyết, nguyện Thầy đã 

phát, nên nội tâm mỗi lúc bừng sáng, niềm tin 

vào Giác ngộ càng cao, nguyện lực đối diện 

càng mạnh, cuối cùng từng niệm, từng niệm 

khởi lên rồi vỡ tung, rơi rụng dưới ánh sáng 

của Tâm Giác Ngộ, Thầy bắt đầu thấy rõ cội 

nguồn vô minh, tham ái và sân hận của kiếp 

người, thấy rõ cái tôi sanh tử và nguồn gốc của 

khổ đau. Ngay đây, Thầy thấu rõ lời nói của 

Phật khi ngài vừa thành đạo: “Ta đã nhận ra 

ngươi hỡi người thợ làm nhà, từ nay ngươi 

không còn khống chế và sai sử ta nữa.  Tất cả 

kèo cột đều vỡ tung rơi rụng...” Thầy cứ tiếp 

tục tỏ tường như thế cho đến ngày thứ 8, đúng 

vào ngày 8 tháng 4 năm 2001, Thầy đã thể 

nhập Tâm Giác ngộ, nơi thênh thang, thanh 

tịnh, rỗng rang, rõ ràng thường biết, ngay đó 

thấu suốt và phá sập nguồn gốc vô minh, 

phiền não, trở về sống với tâm Giác ngộ trong 

từng giây phút. Ngay giây phút đó, Thầy nhìn 

thấy tất cả chúng sanh đang ngụp lặn trong 

biển đời đau khổ nhưng tất cả đều có khả năng 

Giác ngộ. Nên phát nguyện vào đời giúp 

chúng sanh nhận ra và thể nhập Tâm Giác ngộ 

để thoát khỏi vòng tử sanh. 
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Câu chuyện của 

Thầy giúp tất cả 

Thiền sinh, Phật tử 

có thêm niềm tin 

vào con đường 

Giác ngộ, giải thoát 

khổ đau và hành 

trình 17 năm độ 

sanh của Thầy, họ 

biết mình rất là 

may mắn vì đang 

được 2 vị Minh Sư 

Giác Ngộ dìu dắt, không phải gian nan, vất vã 

đi tìm kiếm Minh Sư như Thầy trước đây. Đại 

chúng rất hoan hỷ và cảm động, họ nguyện 

theo hai Thầy tu học để được điểm hóa khai 

tâm cho họ sớm mở mắt Tuệ, để tâm sáng 

ngời, thấu suốt nguồn mê chóng về bờ Giác. 7 

vị xuất gia kết duyên Giác ngộ, sau khi được 

ngheThầy chia sẻ về hành trình Giác ngộ của 

Thầy, họ thêm niềm tin về Thầy và thấy mình 

cần phải tinh tấn nhiều hơn trong việc xả bỏ: 

“thân, tâm, cảnh giới” và cầu thỉnh 2 Thầy đưa 

mình đến thế giới Giác Ngộ giải thoát khổ tử 

sanh. 
 

Đại diện Thiền Sinh, chú Hội Đạo, xin đọc bài 

thơ do chú cảm tác trong dịp Xuất gia kết 

duyên Giác ngộ, kính dâng lên hai Thầy: 

 

Tóc bạc, tóc xanh phủi xuống rồi 

Niềm tin Giác ngộ sáng nơi nơi 

Bờ mê lầm chấp tâm đau khổ 

Bến Giác quay về sẽ đến nơi 

Lòng quyết nương nhờ Thầy Giác Ngộ 

Khai tâm mở Tuệ đến nhà thôi 

Về nhà Giác ngộ Thầy đang sống 

Tự tại thong dong suốt cuộc đời. 

Thầy tán thán và chúc mừng 7 Thiền sinh Xuất 

gia kết duyên Giác ngộ, sau đó quay qua hỏi 

đại chúng: Quý vị nhìn thấy các Sư Cô trẻ này 

đi tu mặt mày sáng và tươi mát không? Quý vị 

có biết, những Sư Cô này vì sao bỏ tất cả tiền, 

tình, danh, lợi đi theo Thầy xuất gia tu học 

không? Vì họ biết Thầy có “Gia Tài” Nhưng 

người ngoài không biết cho là họ bị bùa. Thầy 

nói tiếp, nhiều người nghĩ họ bị bùa cũng 

được, nhưng quý vị biết là bùa gì không? _ Bùa 

Giác Ngộ! Bùa Giác ngộ để phá vô minh, tham 

ái, sân hận. Lúc đó cả Thiền đường cười lớn 

tiếng và vỗ tay đồng ý với câu nói của Thầy. 

 

 
Cuối cùng Thầy Diệu Thiện cảm ơn quan 

khách và Thiền sinh đến tham dự Đại lễ Vu 
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Lan năm nay. Mong quý vị thường xuyên đến 

Thiền viện nghe pháp, tu học để được Quý 

Thầy khai thị điểm hóa, rơi rụng những lầm 

mê ôm chấp, sớm thể nhập Tâm Giác ngộ. 

Tiếp theo là bữa cơm thân mật và thưởng thức 

văn nghệ, các màn múa hát, trình diễn của các 

em thanh thiếu niên thật là vui. Chương trình 

thật ý nghĩa, đậm nét Thiền, quan khách và 

Thiền sinh còn ở lại muốn tiếp tục nghe Pháp, 

nhất là nghe tâm sự hành trình tu học để đạt 

đến Giác ngộ của Thiền sư Thích Diệu Thiện, 

giúp đại chúng một lần nữa thấu hiểu Thầy 

Diệu Thiện là một Minh sư, một Thiền sư Giác 

ngộ. Buổi lễ chấm dứt, nhưng những lời thật 

chân thành và tha thiết của bài hát “Về Nhà 

Giác Ngộ” mà các thiền sinh đã hát để trợ 

duyên cho 7 vị lúc được cạo tóc trong lễ xuất 

gia vẫn còn vang vọng. 
 

 
Vu Lan ngày 20 tháng 8 năm 2018 

Thiền sinh Hội Đạo 

 

 

 

 

 

Về Nhà Giác Ngộ 
~ Thiền Sư Thích Diệu Thiện ~ 

 
Về nhà thôi, mau về nhà thôi 

Nhà Giác ngộ, nơi Thầy đang sống 
Nơi thênh thang, thong dong, tự tại 

Trí tuệ tròn, diệu dụng, từ bi 

Này em hỡi, hãy mau quay về 
Thỉnh cầu Thầy, soi sáng tâm em 
Nhận thấu rõ bao lầm mê chấp 
Phát tâm cầu giải thoát tử sanh 

 
Lòng khẩn thiết, cầu Thầy khai mở 
Đi sâu vào, ngã chấp trong em 
Lầm mê dứt khi Thầy điểm hóa 

Tâm sáng ngời, thấu suốt nguồn mê 
 

ĐK: Ôi thương sao, khổ đau kiếp người 
Trôi lăn mãi, trong vòng tử sanh 

Vì tình thương, Thầy bước vào đời 
Đưa em về thế giới chơn như 

 
Vì tình thương, Thầy bước vào đời 
Đưa em về thế giới chơn như 
Về nhà thôi, mau về nhà thôi 
Về nhà thôi, mau về nhà thôi 

 
Niềm vui lớn khi Thầy soi sáng 
Rõ suốt đường đi đến chơn tâm 

Lòng tha thiết đón nhận mưa Pháp 
Tâm Giác Ngộ, giải thoát nguồn mê. 

 

 

 


