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Ngày Trª Låi 
Kính dâng Giác Linh SÜ Ông Khánh Anh 

Th‰ mà Çã thÃm thoát hÖn 2 næm 
trôi qua tØ ngày SÜ Ông Khánh Anh 
ra Çi, và cÛng tØ ngày Çó trong tôi 
luôn Ãp û m¶t Ü§c mÖ, m¶t lÀn cùng 
Giác linh SÜ Ông vŠ thæm låi quê 
hÜÖng, thæm mái chùa xÜa nÖi mà SÜ 
Ông Çã xuÃt gia cÀu Çåo và thæm låi 
ngôi làng Thanh LÜÖng hiŠn hòa, 
mãnh ÇÃt Çã nuôi l§n chí nguyŒn xuÃt 
trÀn cûa NgÜ©i. Và ch¡c h£n trên con 
ÇÜ©ng thiên lš tha phÜÖng hành ñåo 
SÜ Ông cÛng có lúc chånh lòng nh§ 
quê xÜa, nÖi có ngôi chùa làng v§i 
bao n‡i niŠm kh¡c khÕi không nguôi. 

Quê hÜÖng Çó chÜa m¶t lÀn trª låi 

Dòng sông xÜa gi© ch¡c Çã xa nguÒn 

M¶t lÀn hËn Ç‹ rÒi ra Çi mãi 

Ÿ phÜÖng này sÜÖng gió giøc mÜa 
tuôn. (T.N.H) 

Ð§c nguyŒn chÌ nhÕ bé th‰ thôi 
nhÜng gi© thì Çã nghìn trùng xa cách. 
Thôi thì chÌ còn låi Di änh cûa NgÜ©i 
và tôi vŠ thæm låi chÓn cÛ quê xÜa. 
Thu x‰p m†i công viŒc yên °n và 
qua LÍ ñåi TÜ©ng cûa SÜ Ông tåi 
Paris Evry tôi m§i có ÇÀy Çû nhân 
duyên th¿c hiŒn chuy‰n Çi này. TrÜ§c 
khi Çi tôi cÛng có hÕi thæm qua m¶t 
sÓ quš ThÀy và m¶t vài vÎ gÀn gÛi 
v§i SÜ Ông tØ thuª hàn vi vŠ nh»ng 
nÖi NgÜ©i Çã sinh sÓng và làm viŒc 
trong suÓt th©i gian còn ª quê nhà và 
Çã ghi chép cÄn thÆn vào cuÓn s° tay. 
ƒy th‰ mà lúc lên ÇÜ©ng ra sân bay 
m§i bi‰t mình lÄn thÄn làm sao Çã 
quên cuÓn s° Çó ª nhà. Nghï låi, th‰ 
mà hay, cÙ Ç‹ hai ch» nhân duyên, 
theo dòng chäy t¿ nhiên dÅn d¡t cha 
con tôi t§i Çâu. Khªi hành tØ thành 
phÓ Munich ñÙc quÓc, tråm dØng 
chân ÇÀu tiên cûa tôi và di änh SÜ 
Ông là BÒ ñŠ ñåo Tràng nÖi ñÙc 
PhÆt thành Çåo, th©i gian lÜu låi nÖi 
Çây chÌ vÕn vËn 5 ngày. Tåi Çây Çoàn 
chúng tôi nghÌ låi tåi chùa ViŒt Nam, 
theo thói quen sáng s§m tôi ra Chánh 
ÇiŒn lÍ PhÆt, rÒi ra sau lÍ T°. Tôi có 
thÜa v§i ThÀy tri s¿ : Båch ThÀy, cho 
phép con trong nh»ng ngày lÜu låi 
chùa sau th©i công phu khuya, ra Bäo 
Pháp lÍ PhÆt vŠ, cho con ÇÜÖc Ç¥t di 
änh SÜ Ông lên bàn T° ThÀy nhé. 
ThÀy hoan hÌ trä l©i ngay : Xin m©i 
Chú! ThÀy còn cÄn thÆn cæn d¥n: M‡i 
khi chú lên thÌnh di änh Ngài ra ngoài 
Bäo Tháp lÍ låy, nh§ Çi phía trÜ§c, 
ÇØng Çi ÇÜ©ng vòng phía sau kÈo m¡c 
t¶i bÃt kính. Nghe xong, th¿c tình tôi vô 
cùng cäm Ç¶ng. Tôi chÌ là ngÜ©i m§i 
bÜ§c chân vào h†c Çåo nhÜng khi g¥p 
nh»ng vi tu sï trÈ có lòng kính ThÀy, 

kính T°, kính các bÆc tiŠn nhân thì 
lòng tôi có m¶t niŠm cäm kích vô biên. 

Sáng s§m ÇÀu tiên tåi BÒ ÇŠ Çåo 
tràng tôi vÅn có thói quen dÆy s§m 5 
gi© và thÌnh di änh SÜ Ông, hai cha 
con cùng ra Bäo Tháp tøng công phu 
khuya, trên ÇÜ©ng Çi tôi mua m¶t dïa 
hoa tÜÖi. Vào Ç‰n trong Bäo Tháp 
sau khi dâng lên PhÆt dïa hoa tÜÖi, 
tôi cung kính Ç¥t di änh Giác Linh SÜ 
Ông bên dÜ§i chân PhÆt. VØa ÇÎnh 
cÃt l©i khai kinh, mà sao trong ÇÀu 
quên såch ch£ng nh§ ÇÜ®c gì. Dù ª 
nhà, hàng ngày hÖn chøc næm qua, 
tôi vÅn tøng th©i công phu khuya ÇŠu 
Ç¥n và thu¶c trôi chäy. VØa lúc Çó 
quš ThÀy trong ban quän lš khu Bäo 
Tháp ngÜ©i Sri Lanca và Mi‰n ñiŒn 
khoäng 10 vÎ bÜ§c vào tøng công 
phu, tôi muÓn hòa cùng quš thÀy 
tøng nhÜng do ngôn ng» bÃt ÇÒng, 
Çành chÎu chÌ bi‰t lÀn tràng håt niŒm 
PhÆt. Nh© nh»ng câu niŒm PhÆt và 
tay lÀn tràng håt mà tâm cûa tôi 
nÜÖng vào Çó không bÎ dao Ç¶ng. 
Sau này nghï låi, ch¡c lúc Çó ñÙc 
PhÆt muÓn dåy tôi r¢ng : con Ç‰n v§i 
ta, hãy Ç‰n v§i tâm thanh tÎnh - bình 
Ç£ng - vô ngã tÜ§ng, dù m¶t l©i kinh 
chÃp trÜ§c trong ÇÀu cÛng nên buông 
bÕ. Ra bên ngoài, tôi Ç¥t di änh SÜ 
Ông dÜ§i pho tÜ®ng ñåi Bi Quán 
Th‰ Âm bên phäi cûa Bäo Tháp, m¡t 
nh¡m t†a ThiŠn cho tâm an, khÕi bÎ 
änh hÜªng cûa hoàn cänh bên ngoài 
và nhû thÀm së tøng công phu khuya 
låi tØ ÇÀu. M§i ngÒi ÇÜ®c 5 phút, 
giác quan thÙ sáu mách bäo, tôi 
choàng mª m¡t nhìn xung quanh 
mình gÀn 20 ngÜ©i, nhìn cách æn m¥c 
tôi bi‰t là Çoàn PhÆt tº ViŒt Nam. 
Hình nhÜ quš ThÀy, quš Cô và bà 
con PhÆt tº Çang có š ch© Ç®i tôi 
tøng xong Ç‹ hành lÍ công phu khuya 
dÜ§i chân pho tÜ®ng Quán Th‰ Âm. 
Tôi ÇÙng dÆy l¥ng lë Çänh lÍ Ngài và 
thì thÀm v§i di änh SÜ Ông : thôi cha 
con mình nhÜ©ng ch‡, ra phía sau Bäo 
Tháp SÜ Ông nhé ! Ra Ç‰n sau Bäo 
Tháp, th©i công phu khuya vØa Ç‰n 
phÀn Chú ñåi Bi, thì låi có m¶t Çoàn 
gÀn 100 ngÜ©i gÒm PhÆt tº và chÜ 
Tæng Sri Lanca bÜ§c Ç‰n, thì ra nÖi 
Çây là ch‡ cûa h†. Tôi âm thÀm ôm 
di änh Giác Linh SÜ Ông ÇÎnh Çi nÖi 
khác, t¿ nhiên væng v£ng bên tai tôi, 
l©i nói ân cÀn cûa SÜ Ông : Con ÇÎnh 
Çi Çâu bây gi© ? cõi Ta Bà là cõi kham 
nhÅn, bÃt an mà con ! An hay không là 
do Tâm con thôi. T¿ nhiên tôi ch®t 
bØng tÌnh, tôi ti‰n th£ng Ç¥t di änh SÜ 
Ông bên cånh Bäo Tháp và lÍ låy, 
tØng Çoàn ngÜ©i kinh hành Çi qua, tôi 
vÅn Çãnh lÍ tha thi‰t và chí thành. 
Quä thÆt, lúc Çó tôi låy v§i tâm thành 
kính vô cùng vì tôi bi‰t m†i ngÜ©i 
xung quanh cÛng ÇŠu së là nh»ng vÎ 

PhÆt tÜÖng lai. ñang lÍ låy b‡ng m¶t 
chú chó nhË nhàng Ç‰n bên tôi, và 
læn ra n¢m trÜ§c m¥t tôi, vÅn thái Ç¶ 
tôi cung kính låy chú chó, vì tôi bi‰t 
nó cÛng có PhÆt tánh và së thành m¶t 
vÎ PhÆt trong tÜÖng lai. Khóa lÍ k‰t 
thúc, tôi ngÜ§c nhìn lên cây BÒ ñŠ, 
thÀm Ü§c ao xin PhÆt cho con m¶t 
chi‰c lá Ç‹ vŠ th© ª nhà, Ç®i mãi 
ch£ng có lá nào rÖi, v¶i vàng ÇÙng 
dÆy cùng di änh SÜ Ông Çi thiŠn hành 
vŠ låi Chùa, khoan thai bÜ§c Ç¶ 8 m, 
trÜ§c m¥t tôi m¶t chi‰c lá BÒ ñŠ 
xanh tÜÖi Çúng nhÜ mình mong Ç®i, 
n¢m ngay ng¡n trên ÇÜ©ng. Tôi v¶i 
cúi xuÓng nh¥t lên bi‰t ngay phÀn 
quà mà PhÆt Çã ban t¥ng cho tôi Çây.  

R©i BÒ ñŠ ñåo Tràng, tôi và di 
änh SÜ Ông Çáp máy bay Ç‰n Hà 
N¶i, sân bay N¶i Bài ÇÜ®c nâng cÃp 
khang trang, thû tøc nhÆp cänh, ki‹m 
tra häi quan khá cªi mª, chÌ có ÇiŠu 
nÖi Çây sao mà khó tìm thÃy m¶t nø 
cÜ©i, ánh m¡t thân thiŒn trên khuôn 
m¥t cûa các nhân viên công quyŠn 
này. LÀn trª vŠ v§i di änh cûa SÜ Ông, 
quä là phÜ§c báu l§n cho tÃt cä con, 
cháu trong h† Hoàng nhà tôi ª làng 
Cót ÇÜ®c Çänh lÍ, gieo duyên v§i Giác 
Linh Ngài. MË tôi cÙ xót xa : nhìn di 
änh SÜ Ông theo ngÜ©i ngoài B¡c hay 
g†i các vÎ Cao Tæng, TrÜªng lão v§i cái 
tên cung kính là Cø "ThÃy Cø trông 
gÀy và hom hem quá". Sáng s§m nào 
tôi cÛng dâng cúng Giác Linh SÜ 
Ông m¶t tách trà. Hôm sau, MË tôi 
bäo : Ngày nào di änh Giác Linh Cø 
còn an vÎ ª ban th© PhÆt nhà mình, Ç‹ 
cho MË ÇÜ®c dâng Cø tách trà, trà Thái 
Nguyên chính gÓc con à. RÒi mË trách 
tôi : sao con låi dâng Cø chÌ có m¶t 
chén, phäi dâng Cø cä bình trà v§i 5 
tách, vì Cø còn m©i khách n»a chÙ ! 

Th©i gian tôi ÇÜ®c gÀn bên MË 
trôi qua thÆt nhanh, ngày ngày MË 
con tôi chÌ tøng Kinh, lÍ PhÆt, låy 
Giác Linh SÜ Ông, lúc tôi thÌnh di 
änh SÜ Ông ti‰p tøc lên ÇÜ©ng, MË 
buÒn và bÎn rÎn l¡m. MË kính cÄn 
Çänh lÍ di änh Giác Linh SÜ Ông, xin 
v§i Ngài gia h¶ cho tôi g¥p nhiŠu 
thuÆn duyên trên ch¥ng ÇÜ©ng vŠ 
thæm låi quê Ngài, MË lÀn trong tay 
näi, ÇÜa tôi sÓ tÎnh tài b¢ng gÀn cä 
tháng lÜÖng hÜu trí, nh© tôi vào quê 
Cø Ç‹ cúng dÜ©ng gieo duyên. MË tôi 
không thu¶c nhiŠu kinh kŒ nhÜng v§i 
tôi MË là vÎ BÒ Tát hóa thân luôn dåy 
cho tôi h‰t lòng kính PhÆt, tr†ng Tæng. 
Tôi bùi ngùi chia tay v§i MË, cu¶c 
Ç©i vô thÜ©ng, hôm nay chia tay bi‰t 
có còn g¥p låi không ? Nh»ng ngÜ©i 
tôi thÜÖng yêu nhÃt là Ông Bà N¶i 
Ngoåi, BÓ và SÜ Ông gi© Çã mãi mãi 
bÕ tôi ra Çi, gi© tôi chÌ còn có MË. 
Låy PhÆt ! Con xin PhÆt, xin Giác 
Linh SÜ Ông gia h¶ Ç¶ trì cho MË 
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Hình lÜu niŒm ChÜ Tôn ThiŠn ñÙc trong Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu 
Khóa An CÜ Ki‰t ñông lÀn thÙ 3 tåi chùa Khánh Anh Evry tØ ngày 04/01 Ç‰n 10/01/2016. 

con månh khÕe sÓng lâu, luôn v»ng 
niŠm tin ª Tam Bäo. 

R©i Hà N¶i trong cái lånh cuÓi 
næm, tôi và di änh SÜ Ông Çáp máy 
bay vào Nha Trang. MuÓn Ç‰n Çây 
máy bay phäi hå cánh ª sân bay Cam 
ranh, và du khách Çi ngÜ®c låi 25 km 
trên Çoån ÇÜ©ng ÇÀy cát, nóng rát 
m¥t, cây cÓi khô c¢n. TØ trên cao 
nhìn xuÓng, khung cänh núi non, bãi 
bi‹n Nha Trang ÇËp Ç‰n mê hÒn. Sª 
dï tôi ch†n Nha Trang là nÖi dØng 
chân ÇÀu tiên tØ ngoài B¡c vào thæm 
quê hÜÖng SÜ Ông bªi vì Ç†c trong 
cuÓn K› y‰u tÜªng niŒm SÜ Ông, tôi 
ÇÜ®c bi‰t vào næm 1953 NgÜ©i Çã 
tØng tu h†c tåi chùa Long SÖn và PhÆt 
h†c ViŒn Häi ñÙc Nha trang. Chùa 
Long SÖn hay còn g†i là chùa PhÆt 
Tr¡ng rÃt dÍ nhÆn ra, tØ xa ta Çã nhìn 
thÃy tÜ®ng kim thân PhÆt Çang ngÒi 
thuy‰t Pháp có chiŠu cao tØ m¥t b¢ng 
24 m, Çài hoa sen làm Ç‰ cao 7 m, 
ÇÜ©ng kính r¶ng 10 m ÇÜ®c xây d¿ng 
trên ÇÌnh ng†n ÇÒi. Chùa Long SÖn 
do Hòa thÜ®ng Thích Ng¶ Chí (1856-
1935) pháp danh Ph° Trí, lÆp næm 
1886 v§i tên g†i ban ÇÀu là ñæng 
Long T¿. Ban ÇÀu chùa chÌ là m¶t 
cæn nhà tranh n¢m tåi ÇÌnh ÇÒi Tråi 
Thûy (nÖi Ç¥t tÜ®ng PhÆt tr¡ng hiŒn 
nay). Næm 1900, chùa bÎ sÆp sau m¶t 
cÖn bão, nên ÇÜ®c d©i xuÓng chân 
núi và Ç°i tên chùa thành Long SÖn 
T¿. Chùa Long SÖn là Çi‹m du lÎch 
tâm linh rÃt n°i ti‰ng v§i du khách 
nÜ§c ngoài. Qua 193 bÆc thang tam 
cÃp lên ÇÌnh ÇÒi, d†c ÇÜ©ng Çi ta Çã 
b¡t g¥p nh»ng tÃm bia Çá tÜªng niŒm 
nÖi t¿ thiêu cûa các Thánh tº vì Çåo. 
Xung quanh Çài sen là chân dung bäy 
vÎ Hòa thÜ®ng - ñåi ñÙc, Çã t¿ thiêu 
Ç‹ phän ÇÓi chính sách Çàn áp PhÆt 

giáo tØ tháng 4 Ç‰n tháng 9 næm 
1963. Tôi và Giác Linh SÜ Ông l¥ng 
lë quÿ dÜ§i chân PhÆt, Çi nhiÍu 3 
vòng, niŒm chú, niŒm PhÆt, Çänh lÍ 
các Thánh tº vì Çåo hy sinh. Tôi Ç‹ š 
hàng ÇÀu trên tÃt cä các tÃm bia 
tÜªng niŒm ÇŠu ÇÜ®c ghi t¡t b¢ng 
mÃy ch» rÃt rõ ràng - GHPGVNTN 
(Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng 
NhÃt). XuÓng Ç‰n sân chùa, bên cånh 
c°ng Tam Quan bên phäi có m¶t 
khuôn viên riêng th© BÒ Tát Thích 
Quäng ñÙc, tôi muÓn vào Çänh lÍ 
Ngài, nhÜng cºa Çóng then cài, Çành 
ch¡p tay vái v†ng. 

TØ chùa Long SÖn hÜ§ng bên phäi 
lÀn theo ÇÜ©ng phÓ trøc chính chØng 
150 m, tôi rë vào m¶t ngõ hÈm, con 
ÇÜ©ng này dÅn tôi và SÜ Ông vŠ thæm 
PhÆt H†c ViŒn Häi ñÙc Nha Trang. 
ñoån ÇÜ©ng Çi b¶ Ç¶ 300 m, hai bên 
ÇÜ©ng nhà cºa san sát, dân cÜ Çông 
Çúc qua vài hàng nÜ§c, quán æn, cºa 
hàng tåp hóa Çâu Çâu cÛng thÃy các 
ông, các bà Çang bàn tán xôn xao 
luÆn chÖi sÓ ÇŠ. Tåm bÕ qua nh»ng 
toan tính, ng¶t ngåt cûa Ç©i thÜ©ng 
tôi men theo con dÓc mòn dÅn lên 
PhÆt H†c ViŒn Häi ñÙc hiŒn ra trên 
ÇÌnh ÇÒi ÇËp Ç‰n l¥ng ngÜ©i, nh»ng 
thân cây t¿a vào vách Çá, ÇÜ®c bó 
gÓc, rû liÍu rÃt nên thÖ, Çúng nhÜ thi 
sï Quách TÃn tä : 

Cây chen Çá chÃt chÆp chùng 

Bi‹n giæng dÜ§i núi, chùa lÒng 
trong mây 

Bøi Ç©i không b®n mäy may 

Chút thân r¶ng tháng dài ngày 
thänh thÖi. 

Tôi Ç‰n chùa vào bu°i chiŠu và 
Çang có khóa tøng kinh Pháp Hoa, 

nên c°ng chùa r¶ng mª cho PhÆt tº 
Ç‰n tham d¿. LÍ PhÆt xong tôi ra 
ngoài, ngÒi tïnh l¥ng ng¡m cänh 
chùa, muÓn Ç¥t di änh SÜ Ông Çâu Çó 
ª sân chùa, Ç‹ xem Ngài có còn nhÆn 
ra cänh xÜa, chÓn cÛ sau hÖn 60 næm 
trª låi hay không ? Nhìn quanh nhÜ 
Ç‹ tìm låi gÓc cây kh‰ sân chùa Häi 
ñÙc næm xÜa mà Phåm công ThiŒn Çã 
ÇÜa vào thi ca 

MÜa chiŠu thÙ bäy tôi vŠ mu¶n 
Cây kh‰ ÇÒi cao tr° h‰t bông. 

Cây kh‰ næm nào vÅn còn Çó, nhÜ 
Çã chÙng ki‰n bao l§p ngÜ©i Ç‰n và 
Çi không bao gi© còn có dÎp vŠ thæm 
låi ng†n ÇÒi cao v¡ng vÈ này. ChiŠu 
Çang dÀn xuÓng cha con tôi r©i ngôi 
chùa Häi ñÙc trong âm thÀm l¥ng lë. 
D†c ÇÜ©ng xuÓng qua c°ng Tam 
Quan có pho tÜ®ng Ngài Di Låc, 
ÇÜ®c Ç¥t gi»a c°ng chính. Tôi chiêm 
ngÜ«ng nø cÜ©i an låc cûa Ngài, nhÜ 
báo hiŒu m¶t mùa xuân miên viÍn, 
Ç‹ ti‰p cho tôi thêm sÙc sÓng. Tôi 
cung kính Ç¥t di änh SÜ Ông an t†a 
dÜ§i chân Ngài, Ç‹ Giác Linh SÜ 
Ông r¶ng tÀm m¡t ng¡m nhìn låi 
chÓn cÛ, nÖi Ngài Çã tØng sÓng và tu 
h†c. Sinh th©i m‡i khi trò chuyŒn 
cùng SÜ ông, nh¡c Ç‰n H†c viŒn Häi 
ñÙc trên ñÒi Tråi Thûy b‡ng Çôi m¡t 
SÜ ông sáng lên nhìn xa xæm, tÜ l¿ 
nhÜ Çang nh§ vŠ m¶t dï vãng xa v©i. 
Cha con tôi ngÒi Çó thÆt lâu trong 
tïnh l¥ng và nghe :  

HÒi chuông chùa v†ng luân hÒi 
Chim chiŠn chiŒn hót ngang tr©i 

Çau thÜÖng 
Trùng dÜÖng n¢m Ç®i vô thÜ©ng 
ñÒi cao båt gió hai ÇÜ©ng âm u. 

(Phåm Công ThiŒn) 

Th©i gian bu°i chiŠu còn låi, tôi 
và di änh SÜ Ông vi‰ng thæm Kim 
Liên Bäo T¿ ª thôn ñông Dinh, xã 
Diên Khánh, Nha Trang và chùa Ph° 
T‰ Ni T¿ ª làng CÃm Giang. Sª dï tôi 
bi‰t nh»ng ngôi chùa này, vì Ç†c 
trong cuÓn k› y‰u, khi SÜ Ông tôi 
viên tÎch, thÃy nh»ng nÖi Çây gºi l©i 
phân Üu và ÇiŒn chia buÒn. Tôi muÓn 
Ç‰n Çó Çänh lÍ, cúng dÜ©ng nhÜ m¶t 
l©i cäm tå mu¶n màng cûa hàng ÇŒ tº 
trÜ§c tÃm lòng chân tình, mà quš 
ThÀy Cô Çã dành cho SÜ Phø tôi. 

Sáng hôm sau, tôi và di änh SÜ 
Ông ra ÇÜ©ng quÓc l¶ 1A, b¡t xe 
khách th£ng ti‰n vŠ quê hÜÖng Bình 
ThuÆn cûa Ngài. BÜ§c xuÓng xe và 
thä b¶ l»ng th»ng ª thÎ trÃn Phan Rí 
Thành, nÖi có chùa Bºu Tích mà vào 
næm 1949 SÜ Ông Çã xuÃt gia ª Çó. 
Bây gi© Çã là gi»a tháng 11 dÜÖng 
lÎch, nÜ§c ñÙc quê hÜÖng thÙ hai cûa 
tôi Çã vào ñông, Hà N¶i gió lånh 
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heo may th°i vŠ, vÆy mà ª miŠn 
trung này vÅn cái nóng bÙc cháy da 
chÜa tha cho ngÜ©i dân nÖi Çây. Kinh 
nghiŒm cho thÃy, khi vŠ VN Ç‰n nÖi 
nào mà mình chÜa rành ÇÎa chÌ, tÓt 
nhÃt là ra ngã ba, ngã tÜ, hay ÇÀu phÓ 
hÕi mÃy bác xe ôm th‰ nào cÛng ra. 
ñang loanh quanh tìm nhà tr†, tôi Çi 
qua trÜ©ng h†c cÃp 1-2 Phan Rí 
Thành, g¥p hai cÆu nhóc con Çi 
ngÜ®c chiŠu, chØng 7-8 tu°i m¥t 
nh‰ch nhác, mÛi thò lò, quÀn áo x¶c 
xŒch Çang nghêu ngao hát hÒn nhiên 
làm tôi bÆt cÜ©i vì Çúng nhÜ hình änh 
cûa tôi cách Çây gÀn 50 næm. Bu°i 
chiŠu, tôi cùng di änh SÜ Ông Çi bách 
b¶ gÀn 3 km d†c quÓc l¶ 1A, Ç‹ SÜ 
Ông có cÖ h¶i ng¡m låi Çoån ÇÜ©ng 
mà th©i Ãu thÖ, hÒi làm ñiŒu du§i cái 
n¡ng g¡t gao, ÇÀy bøi b¥m v§i Çôi 
chân trÀn mà ngày ngày Ngài vÅn Çi 
vŠ. Tôi muÓn l¥ng lë, âm thÀm ÇÜa di 
änh Giác Linh SÜ Ông vŠ thæm låi 
chÓn xÜa tÙc chùa T° Bºu Tích, Ç‹ 
Ngài có dÎp ÇÜ®c Çänh lÍ Giác Linh 
SÜ Phø cûa mình tÙc cÓ Hòa ThÜ®ng 
Thích Viên Trí. D¿a theo l©i SÜ Ông 
k‹, mà tôi ghóp nh¥t ÇÜ®c thì chùa 
Bºu Tích là chùa làng nghèo,vùng 
này ngÜ©i Kinh và ngÜ©i Chàm cùng 
chung sÓng, nghŠ chính là trÒng lúa 
mÜu sinh tuy r¢ng ÇÃt ru¶ng không 
nhiŠu. Trái thanh long Ç¥c sän nÖi 
Çây nên nhìn Çâu cÛng båt ngàn 
nh»ng cánh ÇÒng trÒng thanh long. 
Sau 62 næm trª vŠ, ch¡c Giác Linh SÜ 
Ông cÛng ngåc nhiên vì cänh xÜa, 
chùa cÛ nhà lá ÇÖn sÖ Çã Çi vào dï 
vãng, còn bây gi© ngôi chùa Bºu 
Tích m§i ÇÜ®c trùng tu låi s¡p hoàn 
thành trông rÃt v»ng trãi, khang trang. 
Lúc tôi Ç‰n chÌ g¥p m¶t ThÀy rÃt trÈ 
cùng v§i mÃy bác th® hÒ ª ngoài sân, 
Çang Çúc hoàn thiŒn nÓt mÃy khung 
Çèn, Ç‹ Ç¥t xung quanh hàng rào. Tôi 
ch¡p tay chào, xin ThÀy cho phép 
vào lÍ PhÆt. Chánh ÇiŒn chùa Bºu 
Tích khá r¶ng, gian chính th© pho 
tÜ®ng ñåi Bi Quán Th‰ Âm, tôi Ü§c 
chØng vào nh»ng dÎp lÍ l§n, Çû ch‡ 
cho khoäng 300 ngÜ©i ngÒi nghe 
Pháp. Sau khi lÍ PhÆt, tôi lÀn ra phía 
sau lÍ T°, nÖi có rÃt nhiŠu di änh, 
nhiŠu quš Ngài tôi nhÆn ra nhÜ BÒ 
Tát Thích Quäng ñÙc, HT Thích 
ThiŒn Hoa... di änh nào là di änh Giác 
Linh cÓ HT Thích Viên Trí (tÙc B°n SÜ 
cûa SÜ Ông Khánh Anh) tôi không bi‰t, 
nhÜng không dám hÕi vì thÃy vÎ 
ThÀy trø trì trÈ có vÈ hÖi khép kín. 
Sau m¶t phút Ç¡n Ço, tôi månh dån 
thÜa v§i ThÀy : Båch ThÀy, con ª xa 
vŠ, có nhân duyên vŠ chùa Çây lÍ PhÆt, 
lÍ T° và nÖi Çây là nÖi SÜ Phø con Çã 
làm lÍ xuÃt gia cách Çây 66 næm, Ngài 
viên tÎnh Çã hÖn 2 næm rÒi. Con vŠ Çây 
cùng v§i di änh Giác Linh SÜ Phø, xin 

ThÀy hoan h› và cho phép con ÇÜ®c Ç¥t 
di änh Giác Linh SÜ Phø dÜ§i bàn T°, 
Ç‹ Giác linh SÜ Phø con ÇÜ®c Çänh lÍ, 
thÜa chuyŒn v§i quš Ngài. ThÀy còn 
hÖi lÜ«ng l¿, sau Çó ÇÒng š nhÜng 
hÕi tôi : Ña ! SÜ Phø cûa chú là ai ? 
mà hay thÆt, sao chú bi‰t Ngài xuÃt gia 
ª Çây ? Làm sao ThÀy bi‰t ÇÜ®c, khi 
tu°i Ç©i cûa ThÀy chÜa quá 30, mà 
SÜ Ông tôi vì vÆn mång Çåo Pháp - 
Dân T¶c Çã xa quê hÜÖng hành Çåo 
nÖi ÇÃt khách quê ngÜ©i gÀn 50 næm. 
V§i tôi, Çây là m¶t câu hÕi rÃt khó 
trä l©i, ch¡c khªi ÇÀu và k‰t thúc 
không ngoài hai ch» nhân duyên. ñ‹ 
Giác Linh SÜ Ông có th©i gian hàn 
huyên tâm s¿ v§i Giác Linh SÜ Phø, 
v§i quš ThÀy T°, tôi xin phép Çi 
vãng cänh chùa, tôi muÓn tìm låi dÃu 
tích nhà b‰p xÜa mà có lÀn SÜ Ông 
Çã k‹ : HÒi SÜ Ông m§i xuÃt gia Çang 
làm ÇiŒu, chùa nghèo vào dÎp lÍ Vu lan, 
cä chùa chÌ có nÒi chè ng†t bí ngô nÃu 
trong nÒi ÇÃt. ñây là vÆt phÄm duy nhÃt 
Ç‹ cúng PhÆt, dâng Tæng, Çãi bà con 
PhÆt tº. Chä hi‹u làm sao, trong b‰p l©i 
qua ti‰ng låi th‰ nào mà nÒi chè bÎ v«. 
TrÜ§c tình cänh Çó SÜ phø cûa SÜ Ông 
kêu mÃy chú ÇiŒu trong Çó có SÜ Ông 
mang chuông mõ lÓc cÓc xuÓng b‰p 
tøng kinh Çu°i ma. Ngày Çó, SÜ Ông 
cÛng tin, sau này nghï låi... SÜ Ông k‹ 
Ç‰n Çó và dØng låi không k‹ n»a. Tôi 
hi‹u r¢ng, Ngài muÓn dåy cho chúng 
tôi, ma ª Çây phäi hi‹u con ma trong 
chính m‡i con ngÜ©i. Theo kinh 
nghiŒm cûa bän thân tôi, trong các 
công viŒc PhÆt s¿ ª chùa, khó nhÃt là 
làm viŒc trong b‰p vì Çòi hÕi mình 
phäi có tâm hoan h›, nhÅn nåi, khéo 
léo ÇÜ®c ví nhÜ làm dâu træm h†. 

Phút vui tao ng¶ trôi qua thÆt 
nhanh, sau khi cúng dÜ©ng tÎnh tài, 
tôi ôm di änh SÜ Ông vào lòng, cha 
con tôi phû phøc Çänh lÍ Ngài ñåi Bi 
Quán Th‰ Âm, tå Ön PhÆt, tå Ön BÒ 
Tát, tå Ön ThÀy T° Çã gia h¶ cho cha 
con tôi lÀn ÇÀu tiên ÇÜ®c vŠ chùa T° 
vi‰ng thæm. Ra Ç‰n ÇÜ©ng quÓc l¶ 
1A, tôi dØng chân bÒi hÒi ng¡m låi 
cänh chùa, c°ng Tam Quan m§i xây 
d¿ng nhÜng vÅn chÜa có cºa, tåm 
che ch¡n, ngæn cách b¢ng mÃy tÃm 
tôn cÛ, thÃy giÆn h©n cho thân phÆn 
nghèo hèn cûa mình. Th©i sinh tiŠn, 
bi‰t tin chùa Bºu Tích xây d¿ng m§i, 
SÜ Ông vÅn nhû thÀm trong long : 
khi chùa Khánh Anh m§i ª Evry xây 
d¿ng xong, trä n® tåm °n, Ngài së 
giành ít tÎnh tài, gºi vŠ Çây Ç‹ hoàn 
thành ngôi Tam Bäo Bºu Tích, dÅu 
sao c¶i gÓc BÒ ñŠ này là nÖi ÇÀu tiên 
tØ Çó SÜ Ông ra Çi, s¿ ra Çi nào cÛng 
b¡t ÇÀu b¢ng Çôi chân, cÛng xuÃt 
phát tØ nguÒn c¶i. Tâm nguyŒn này 
chÜa thành, SÜ Ông Çã viên tÎnh. ñây 
là m¶t là vÃn ÇŠ mà hàng ÇŒ tº chúng 

tôi cÀn lÜu tâm, ti‰p bÜ§c th¿c hiŒn 
khi có cÖ h¶i và ÇiŠu kiŒn, hËn trª låi 
nÖi Çây khi có Çû nhân duyên. 

Trª vŠ nhà tr†, tôi thu x‰p hành lš 
r©i nÖi Çây. ñêm nay, tôi muÓn cùng 
di änh Giác Linh SÜ Ông, nghÌ låi 
trên quê hÜÖng cûa Ngài. TØ thÎ trÃn 
Phan Rí Thành, tôi vŠ quê SÜ Ông 
(làng Thanh LÜÖng, xã Chí Công, huyŒn 
Tuy Hòa, tÌnh Bình ThuÆn) qua thÎ trÃn 
Phan Rí Cºa khá sÀm uÃt, Çoån 
ÇÜ©ng này chØng 6-7 km. Tìm mãi 
quanh ch® xã Chí Công không có 
nhà tr†. Ngoài kia tr©i Çã tÓi Çen, tôi 
quay låi ÇÜ©ng vŠ thÎ trÃn Phan Rí 
Cºa d†c b© bi‹n cách xã Chí Công 
Ç¶ 1km thÃy có nhà tr† Çèn vÅn sáng, 
vÜ©n tÜ®c khá r¶ng, tôi lên ti‰ng 
nhiŠu lÀn g†i chû nhân, Ç®i hoài, Ç®i 
mãi gÀn 20 phút không có ngÜ©i ra. 
Thôi nhân duyên có vÆy, tôi Çành 
quay låi thÎ trÃn Phan Rí Cºa thuê 
nhà tr† nghÌ qua Çêm. Tôi nghiŒm 
thÃy r¢ng, ngay tØ hÒi SÜ Ông còn tåi 
th‰, Ç¥c biŒt sau khi SÜ Ông viên tÎch 
cÙ công viŒc PhÆt s¿ gì mà tôi Ãp û 
muÓn làm, có liên quan Ç‰n Ngài, 
khªi ÇÀu bao gi© cÛng g¥p chÜ§ng 
duyên, ch¡c PhÆt, BÒ Tát và Giác 
Linh SÜ Ông sau này muÓn thº lòng 
thành, tín tâm cûa tôi chæng ? NhÜng 
rÒi k‰t thúc bao gi© cÛng có hÆu. 

Nhà tr† tôi thuê ª thÎ trÃn Phan Rí 
Cºa, n¢m ngay cånh ngôi chùa 
Thanh Vân. Sáng ra, tôi và di änh SÜ 
Ông sang chùa tøng công phu khuya, 
chùa Çang xây d¿ng nên gåch, ÇÃt Çá 
ng°n ngang, Chánh ÇiŒn vÅn chÜa 
xong. Cha con tôi tøng công phu 
khuya ngoài tr©i, dÜ§i chân pho 
tÜ®ng ñåi Bi Quán Th‰ Âm bên 
khuôn viên chùa cÛ. M§i khai kinh 
ÇÜ®c Çôi phút, b‡ng hai cái loa Çài 
cûa thÎ trÃn, Ç¥t ngay trÜ§c c°ng 
chùa vang lên ti‰ng nhåc, bän tin 
chói tai át h‰t l©i kinh ti‰ng kŒ, 
chÜ§ng duyên thº thách là Çây. ñã 2 
tuÀn sÓng ª VN, tôi Çã quen trÜ§c 
viŒc läi nhäi tuyên truyŠn cûa các 
loåi loa Çài. Tôi t¿ nhû, viŒc läi nhäi 
là viŒc cûa h†, còn cha con tôi dù 
trong bÃt cÙ hoàn cänh nào phäi gi» 
ÇÜ®c lòng kính th© Tam Bäo. K‰t 
thúc th©i tøng công phu khuya, tôi 
phû phøc dÜ§i chân Ngài ñåi Bi 
Quán Th‰ Âm và di änh SÜ Ông, 
muÓn ngæn mà sao dòng lŒ cÙ chäy. 
Tôi th°n thÙc xin v§i Giác Linh SÜ 
Ông : Hãy dÅn d¡t con vŠ quê, gi© 
không có SÜ Ông con bi‰t Çi vŠ Çâu ? 

ñÙng dÆy lên ÇÜ©ng tôi b‡ng thÃy 
t¿ tin lå thÜ©ng, ch¡c Giác Linh SÜ 
Ông và Long thÀn h¶ pháp không n« 
Ç‹ tôi låc lÓi gi»a vùng ÇÃt lå. Ra Ç‰n 
ngã ba xã Chí Công, nÖi có tråm xæng 
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tôi rë trái, k‹ tØ Çây, con ÇÜ©ng này 
dÅn vŠ làng Thanh LÜÖng, trøc ÇÜ©ng 
chính chåy qua làng Çã ÇÜ®c räi 
nh¿a, bên tay phäi là nh»ng ru¶ng 
muÓi mênh mông. NÖi Çây cÛng là 
quê hÜÖng cûa rÃt nhiŠu các vÎ danh 
tæng nhÜ HT Thích Minh ChÖn, HT 
Thích ñÙc NiŒm (ngÜ©i anh cô cÆu v§i 
SÜ Ông) Làng ª ven bi‹n nên rÃt ít 
cây xanh, m§i 10 gi© sáng mà cái 
n¡ng Çã chói chang. Theo k‰ hoåch, 
tôi së tháp tùng di änh Giác Linh SÜ 
Ông vŠ thæm 3 nÖi chính trong làng :  

1. Chùa Ph° HiŠn nÖi có bäo tháp 
thân Phø cûa SÜ Ông. 

2. Nhà TØ ñÜ©ng. 

3. M¶ thân MÅu cûa SÜ Ông. 

ChuyŒn thæm vi‰ng së là bình 
thÜ©ng, n‰u nhÜ không có nh»ng 
chuyŒn kÿ lå xäy ra. NhÜ Çã thÜa 
chuyŒn, khi cung thÌnh di änh Giác 
Linh SÜ Ông vŠ ViŒt Nam, tôi chÌ 
muÓn hai cha con Çi trong âm thÀm 
l¥ng lë. Vì tôi bi‰t, tính SÜ Ông khi 
còn tåi th‰ rÃt giän dÎ, kh¶ng thích Òn 
ào. Cho nên khi bÜ§c chân vào 
khuôn viên Chùa Ph° HiŠn ª làng 
Thanh LÜÖng, m¥c dù bi‰t nÖi Çây có 
bäo tháp thân phø cûa SÜ Ông (cø Lê 
Minh Quang - bán xuÃt gia) tÙc Tÿ 
Kheo Thích Minh H»u, tôi vÅn xem 
mình nhÜ m¶t l» khách qua ÇÜ©ng. 
Sau khi lÍ PhÆt, lÍ T°, tôi l£ng l¥ng 
ra Bäo Tháp Ç¥t h¶p bánh m§i mua ª 
thÎ trÃn Phan Rí Cºa, cùng di änh SÜ 
Ông bên tÃm bia b¢ng ch» Hán, tôi 
không hi‹u nhÜng Çoán Çó là dòng 
ch» ghi låi ti‹u sº, công hånh cûa 
thân phø SÜ Ông ngÜ©i Çã khai sÖn 
ngôi chùa Ph° HiŠn này. Tôi Çang 
th¡p hÜÖng, quÿ låy quš Ngài, t¿ 
nhiên lúc Çó có m¶t phø n» cÀm l† 
hoa ra Bäo Tháp. Tôi giÆt mình, vì 
khi Çi mình chÌ mua vÆt phÄm mà 
quên mua hoa. L† hoa Cô mang ra 
cÛng là thÙ b° xung cho s¿ khi‰m 
khuy‰t cûa tôi. Khi Ç¥t l† hoa bên 
Bäo Tháp, cô cÛng giÆt mình nhìn 
xuÓng t¿ hÕi : lå thÆt, ai mà låi có di 
änh anh Hai mình Çây ? Qua Çôi phút 
hàn huyên thæm hÕi, tôi m§i bi‰t 
ngÜ©i này chính là cô MÜ©i, em gái 
út cûa SÜ Ông. Cô cháu g¥p nhau lÀn 
ÇÀu buÒn buÒn tûi tûi, tôi l¥ng ngÜ©i 
xúc Ç¶ng, s¿ tình c© này ch¡c ch¡n là 
do PhÆt, BÒ Tát, Giác Linh SÜ Ông 
s¡p Ç¥t. Nh© có cô MÜ©i, tôi m§i 
bi‰t: hai cø thân sinh cûa SÜ Ông, 
sinh ÇÜ®c mÜ©i ngÜ©i con, SÜ Ông là 
thÙ hai, trên là m¶t ngÜ©i chÎ gái. 
Ngoài MiŠn B¡c g†i là anh Cä, 
nhÜng trong MiŠn Nam g†i là anh 
Hai. Cø Ông mÃt trong m¶t lÀn tai 
nån giao thông, lúc Çó SÜ Ông Çang 
h†c bên NhÆt không vŠ ÇÜ®c, cø Bà 
mÃt næm 2004 hÜªng th† 87 tu°i. 

Ngôi nhà TØ ñÜ©ng do chú Ba, 
ngÜ©i em trai k‰ cûa SÜ Ông trông 
nom th© cúng. Chú Ba bÎ bŒnh n¥ng 
vØa m§i mÃt hÒi tháng 2 næm nay. 
ñ‰n nay, anh em ru¶t cûa SÜ Ông 
còn sÓng là 4 ngÜ©i (cô Sáu, chú Tám, 
cô Chín và cô MÜ©i), t¶i nhÃt là chú 
Tám bÎ tai bi‰n liŒt nºa ngÜ©i,vÅn Çi 
låi ÇÜ®c nhúc nh¡c, rÃt khó khæn.  

Vào phút cuÓi cûa chuy‰n Çi, tôi 
không nghï mình låi có cu¶c chia tay 
ngoài d¿ ki‰n v§i di änh SÜ Ông. V§i 
tôi, tÃm hình này là m¶t bäo vÆt, Çã 
Çi và chia xÈ v§i tôi nh»ng buÒn vui 
suÓt 2 næm qua, trên m†i ch¥ng 
ÇÜ©ng khi chúng tôi vŠ chiêm bái ÇÃt 
PhÆt, Çã chÙng ki‰n lÍ phát nguyŒn 
xuÓng tóc cûa tôi ª BÒ ñŠ ñåo Tràng 
và trên ÇÌnh núi Linh ThÙu Ç‹ th† 
tang SÜ Ông. ñ¥c biŒt trong chuy‰n 
Çi này, tÃm hình Çó nhÜ ng†n Çèn soi 
sáng giúp cho tôi trong Çêm tÓi, thÃy 
ÇÜ®c nh»ng v¿c sâu nên tránh, nh»ng 
con ÇÜ©ng quang l¶ nên Çi. Chia tay 
v§i bäo vÆt quš Çâu phäi chuyŒn giän 
ÇÖn, nhÜng v§i tôi Çây là cu¶c chia 
tay có hÆu : ÇËp Ç©i - tÓt Çåo. Ng†n 
nguÒn là th‰ này : khi vŠ thæm nhà 
TØ ñÜ©ng, tôi thÌnh di änh Giác Linh 
SÜ Ông an vÎ ª bàn th©, Ç‹ Giác Linh 
SÜ Ông thæm låi cæn nhà cûa T° tiên, 
nÖi m¶t th©i niên thi‰u, Ngài Çã sÓng 
và l§n lên ª Çây, rÒi cha con tôi låi 
lên ÇÜ©ng. NhÜ m¶t ÇÎnh mŒnh Çã 
s¡p Ç¥t, tôi vô tình ÇÜ®c bi‰t : khi 
nghe tin SÜ Ông viên tÎnh, gia Çình 
không có änh cûa SÜ Ông. Nên ngÜ©i 
cháu h† truy cÆp Internet, lÃy hình SÜ 
Ông xuÓng và mang ra hiŒu in Ç‹ 
làm änh th© nhÜng chÃt lÜ®ng không 
ÇÜ®c tÓt, di änh bÎ m©, không ÇÜ®c 
rõ và ÇËp nhÜ tÃm hình cûa tôi.Trong 
khoäng kh¡c ng¡n ngûi tôi xin phép, 
ÇÜ®c Ç‹ tÃm hình di änh Giác Linh 
SÜ Ông ª låi nhà TØ ñÜ©ng. Lúc 
Çänh lÍ chia tay, tôi rÜng rÜng ngÜ§c 
m¡t lên nhìn, thÃy ánh m¡t cûa Ngài 
rÃt vui hoan h›. Sau này nghï låi : SÜ 
Ông là vÎ BÒ Tát, s¿ nghiŒp ho¢ng Pháp 
cûa Ngài, Ç‰n gi© chúng ta chÜa hi‹u 
h‰t ÇÜ®c. NhÜng hành trång, Ç¥c biŒt 
Thân giáo cûa SÜ Ông Çã, Çang và së 
Ç¶ cho tÃt cä chúng sanh có duyên v§i 
Ngài ª kh¡p m†i nÖi. Còn hóa thân cûa 
SÜ Ông Ü? cÛng thÎ hiŒn nhÜ bao ngÜ©i 
khác: có sinh-có lão-có bŒnh-có tº. Nay 
lá røng vŠ c¶i, Çó cÛng là lë t¿ nhiên. 

Bu°i chiŠu hôm Çó, cô Chín và cô 
MÜ©i ÇÜa tôi ra vi‰ng m¶ Cø bà HÒ 
ThÎ Lang, thân mÅu cûa SÜ Ông n¢m 
ngay gÀn quÓc l¶ 1A. Tôi không có 
duyên g¥p ÇÜ®c Cø, khi tôi vŠ Cø Çã 
là ngÜ©i thiên c°. Tôi chÌ bi‰t chí 
thành, phû phøc Çänh lÍ tå Ön Cø Çã 
sinh ra SÜ Ông - vÎ BÒ Tát có nguyŒn 
cÙu Ç¶ chúng sinh, Çó là ngÜ©i tôi 
kính - thÜÖng nhÃt trên Ç©i.  

ñã hÖn hai næm SÜ ông ra Çi 
nhÜng trong tôi luôn tr‡i dÆy niŠm 
ti‰c thÜÖng và ân hÆn vô hån. Tôi ân 
hÆn là bªi vì th©i SÜ Ông còn tåi th‰, 
sao mình tŒ quá, mang ti‰ng là ÇŒ tº 
cûa Ngài mà cÙ nhªn nhÖ, dºng dÜng 
trÜ§c m†i PhÆt s¿ mà SÜ Ông gánh 
vác quä Ü là quá n¥ng nŠ. Giá nhÜ 
ngày Ãy, m‡i chúng ta cùng b¡t tay 
chia sÈ nh»ng khó khæn cûa Ngài, 
bi‰t Çâu SÜ Ông không lao tâm kh° 
tÙ, thì có lë Ngài còn th† v§i Ç©i 
thêm Çôi ba næm n»a không chØng? 
NhÜng thôi, cu¶c Ç©i làm gì có ch‡ 
cho nh»ng ch» : Ü§c gì, giá th‰... Gi© 
thì Ngài Çã vïnh viÍn ra Çi, mong 
r¢ng chúng ta hãy cùng nhau chung 
tay chia xÈ gánh vác m†i PhÆt s¿ tåi 
ÇÎa phÜÖng Ç‹ duy trì con ÇÜ©ng 
ho¢ng pháp l®i sanh mà SÜ Ông Çã 
hy sinh cä m¶t Ç©i son trÈ cho Ç‰n 
hÖi thª cuÓi cùng nh¢m gìn gi» mång 
måch PhÆt Pháp cho nhiŠu th‰ hŒ 
PhÆt tº ViŒt Nam tha phÜÖng. 

VŠ låi nÜ§c ñÙc sau m¶t ch¥ng 
ÇÜ©ng bay dài 18 ti‰ng, tôi chÌ bi‰t 
thÌnh chuông và Çãnh lÍ PhÆt Çã gia 
h¶ cho con có m¶t chuy‰n Çi viên 
mãn. Gi© Çây con xin phû phøc Çãnh lÍ 
tå Ön tr©i bi‹n cûa SÜ Ông Çã dåy cho 
con bi‰t SÓng. M¶t cách sÓng có Nhân 
ñÙc, có trên có dÜ§i, có trÜ§c có sau, 
không có s¿ giáo huÃn này ch¡c h£n së 
không có con ngày hôm nay. 

NgÜ«ng nguyŒn hÜÖng thÖm ñÙc 
Hånh cûa Ngài vÅn còn lÜu mãi v§i 
Ç©i. 

HÜÖng các loài hoa thÖm 
Không ngÜ®c bay chiŠu gió 
NhÜng hÜÖng ngÜ©i ÇÙc hånh 
NgÜ®c gió kh¡p tung bay. 

(Kinh Pháp Cú) 

ñÙc quÓc, ÇÀu Çông 2015 

Quäng Tr¿c 

Cäm Tå 
Nam Mô Ti‰p DÅn ñåo SÜ A Di ñà PhÆt 

Gia quy‰n chúng con / chúng tôi thành 
tâm tri ân và cäm tå : ChÜ Tôn ThiŠn ñÙc, 
Ban H¶ niŒm chùa Khánh Anh. Cùng bà 
con, bån bè thân h»u xa gÀn Çã Ç‰n chia 
buÒn, ÇiŒn thoåi, cÛng nhÜ h¶ niŒm và tiÍn 
ÇÜa hÜÖng linh Con trai, ChÒng, Cha, Ông 
cûa chúng tôi là : 

PhÆt tº NguyÍn Công Tr¿c 
Tå th‰ ngày 14/02/ 2016 

NhÀm ngày 7 tháng 1 næm Bính Thân 
hÜªng th† 68 tu°i 

Trong lúc tang gia bÓi rÓi, có ÇiŠu chi 
sÖ suÃt, kính mong chÜ Tôn ñÙc và quš vÎ 
hoan h› niŒm tình lÜ®ng thÙ. 

Gia quy‰n thành kính tri ân và kính 
bái : - Ông bà Thanh Th‰, v® Damass 
Annie, các em, các con, r‹ và các cháu. 


