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Hôm nay là ngày thật vui, dù thời tiết oai bức, chưa 
tới 4 giờ chiều, mà Thiền sinh cũ, mới và quan khách 
mời đã tề tụ đông đủ để tham dự Bữa Cơm Đoàn Tụ 
Đại Gia Đình Phổ Môn. 
 
Mở đầu chương trình, tất cả Thiền sinh Phổ Môn theo 
đội hình tiến lên sân khấu chào mừng quan khách đến 
Thế Giới Giác Ngộ. MC Tuệ Quán và MC Tuệ 
Thông giới thiệu chương trình tri ân Quý Thầy trên 
mảnh đất Thiền viện Phổ Môn cũ mà Quý Thầy đã độ 
sanh suốt 15 năm. Quý Sư Cô và Thiền sinh sau 
nhiều năm theo quý Thầy tu học, có được niềm vui 
Giác ngộ, càng biết rõ mình là ai, Thầy là ai, nên phát 
tâm hướng về hai Thầy cầu Giác Ngộ tha thiết hơn, 
chân thành hơn. 
   
Để thể hiện lòng thành này, suốt bốn tuần qua, quý 
Sư cô và Thiền sinh đã phát nguyện làm sống dậy 

những nơi sinh hoạt và cảnh trí, như thời hai Thầy 
Giác ngộ từng sống và độ sanh. Chương trình gồm 
những tiết mục, Thiền sinh chia sẻ, thơ, nhạc Thiền 
đặc sắc và ý nghĩa do chính Quý Thầy sáng tác, 
Thiền sinh phổ nhạc và cùng nhau tập dợt. Sau cùng 
mọi người sẽ được Quý Thầy khai tâm trước khi vào 
bữa cơm tối. 
 
Cánh cửa Phổ Môn rộng mở đón tất cả mọi người 
không phân biệt màu da, chủng tộc, hay tuổi tác. Tiết 
mục đầu tiên là phần chia sẻ của các em nhỏ vừa 
tham dự trại hè Youth Camp tháng sáu vừa qua. Các 
em Kathy, Alexa và Julie đại diện cho nhóm trẻ kể lại 
sinh hoạt trong trại hè, như những trò chơi Trí tuệ và 
các em còn được quý Sư Cô hướng dẫn Thiền qua bộ 
môn hội họa. Các em trình bày những canvas màu 
trắng biểu tượng cho Tâm Giác Ngộ, còn gọi là Tâm 
Trong Sáng hay “nước trong”. Khi vẽ màu sắc lên 
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trên canvas thì ví như Tâm Trong Sáng bắt đầu bị che 
lấp đi, hay “nước trong” đã trở thành đục. Các em 
nhỏ đã dạn dĩ cùng cô chú Thiền sinh người bản xứ 
hát gởi tặng Quý Thầy và quan khách bài hát: "Zen 
Master, We Want to Wake Up." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qua hình ảnh các em chia sẻ những trải nghiệm và 
niềm vui ở trại hè, nhờ Quý Thầy chỉ dạy các em về 
Tâm Trong Sáng. Sau khi rời trại hè, các em tiếp tục 
áp dụng những điều học hỏi vào cuộc sống ở gia đình 
hay khi đến trường. Mặc dù mới tham dự trại hè chỉ 
năm ngày, nhưng cha mẹ đã nhận ra những thay đổi 
không ngờ được. Phụ huynh rất vui khi thấy kết quả 
và biết mình đầu tư đúng vào con đường phát triển 
Tuệ trí cho con em, có người cảm động đến bật khóc 
vì sự trải lòng của hai bậc Thầy Giác ngộ và tình 
thương của các Sư Cô đã dành cho con em mình. Có 
người còn ghi danh cho các em vào trại hè Youth 
Camp sắp tới. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau đó Quý Sư Cô, Thiền sinh và tất cả quan khách 
đứng lên cung thỉnh Quý Thầy quan lâm khán đài 
trong khi ban hợp ca Phổ Môn cùng hát bài "Thiền 
Viện Mang Tên Phổ Môn". 
 
Sư Cô Tuệ Đăng tuyên bố lý do cho Bữa Cơm Đoàn 
Tụ Đại Gia Đình Phổ Môn. Trước là, tri ân Quý Thầy 
độ sanh suốt 15 năm qua tại Thiền viện này. Nơi đây, 
hai vị Thầy Giác Ngộ đã chuyển bánh xe Pháp, giúp 
mọi người nhận ra và trở về sống với Tâm Giác Ngộ 
để giải thoát khổ đau, thoát vòng sanh tử. Sau là cơ 
hội cho tất cả những người có duyên được Thầy độ, 
trở về lại ngôi nhà Giác Ngộ, để biết Thầy là ai, đến 
thế gian này làm gì. 
 
Thiền sinh Tuệ Hằng chia sẻ tiến trình độ sanh và 
tâm sự về giai đoạn "âm thầm độ sanh" của Quý 
Thầy. 17 năm qua, kể từ khi thành lập Thiền Viện 
Phổ Môn, lúc đầu độ chúng sinh rất khó khăn, ở chỗ, 
Thầy không thể nói mình đã thể nhập Tâm Giác Ngộ 
và khai thị về Giác ngộ, mà cho dù có nói, chắc gì có 
người tin. Cho nên, Thầy chỉ âm thầm khai mở, giúp 
họ từng bước nhận ra những lầm chấp làm khổ mình 
khổ người, thấu suốt cội nguồn khổ đau nên đời họ 
thay đổi. Chỉ mới chừng đó thôi, nghĩa là, một ít lầm 
chấp rơi rụng, tạm có niềm vui mà một số Thiền sinh 
cho rằng mình đã hết khổ đau, có niềm vui lớn nên 
không tiếp tục theo Thầy tu học nữa. Có người vì 
thiếu mục tiêu Giác Ngộ, theo Thầy tu học chỉ muốn 
nuôi lớn ngã chấp, nên nhiều lần Thầy khai thị điểm 
hóa, cái Tôi nhân ngã, đúng sai, phải trái... bị va 
chạm, sanh phiền não, nội tâm bất an. Ngay đó, 
không hiểu rõ yếu chỉ Thầy muốn trao truyền, nên 
sanh tâm trách Thầy không hiểu mình, không thân 
thiện, không từ bi, ngã mạn, khó khăn... và bỏ đi.  
Một số Thiền sinh tâm cầu Giác ngộ phát, nên được 
theo quý Thầy đi Ấn Độ tháng 7 năm 2017, suốt 3 
tuần lễ, nhiều Thiền sinh cảm nhận được năng lượng 
Giác ngộ nơi quý Thầy, được quý Thầy giúp nhận ra 
nguồn gốc sanh tử khổ đau, nên phát tâm cầu Giác 
ngộ mạnh. 
 
Kể từ đó, vườn hoa Giác Ngộ bắt đầu nở rộ, không 
những tại Thiền Viện Phổ Môn, mà Thiền Viện Suối 
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Từ, Dallas, các tiểu bang trên nước Mỹ và các nước, 
Canada, Úc, Việt Nam, v.v... Các Thiền sinh khi 
được khai mở Tuệ Giác, có duyên được gần Quý 
Thầy đã biết rõ và tin chắc Thiền Sư Thích Diệu 
Thiện là một vị Thầy Giác Ngộ, một sự chứng minh 
rõ ràng qua mấy năm qua, nhiều Thiền sinh phát tâm 
xuất gia để cùng được Quý Thầy dẫn dắt về quê 
hương Giác Ngộ: Đầu tiên là, Sư Cô Phổ Nguyện 
người Mỹ, ngày xưa cùng học với Thầy ở Đại Học 
Michigan. Cô là nhân chứng khi Thầy Diệu Thiện thể 
nhập tâm Giác Ngộ tại Thái Lan. Chứng kiến tình 
thương và tuệ giác nơi Thầy, cô đã xin xuất gia cầu 
Giác ngộ và là đệ tử đầu tiên của Thầy. 
 
Rồi tiếp các Sư Cô Phổ Trí, Phổ Tánh, Phổ Chơn, 
Phổ Hòa, Sư Cô Tuệ Đăng ở Canada, Sư Cô Tuệ 
Viên du học sinh ở Mỹ, Sư Cô Phổ Tuệ xuất gia đã 
23 năm từ khi còn ở Việt Nam. Cô đã học các trường 
Phật học, làu thông kinh điển, siêng năng, chuyên cần 
niệm Phật, tụng kinh nhưng vẫn chưa khai mở được 
Tâm Giác ngộ. Đang trụ trì một ngôi chùa ở Quebec 
có rất đông Phật tử, dịp may, gặp Thầy Diệu Thiện 
qua mở khóa tu học ở Canada. Nhờ một lần điểm hóa 
và khai thị con đường trở về Quê hương chân thật của 
mình, Sư Cô Phổ Tuệ như đang đứng trong cơn nóng 
nực của mùa hè oi bức, được tắm gội dòng nước mát 
suối từ của Thầy ban cho nên đã mở mắt Tuệ, rõ suốt 
cái gọi là vô minh, tham ái và sân hận mà từ lâu Sư 
Cô đã từng học trong kinh nhưng chưa hề nhận ra nơi 
chính mình. Rồi Sư Cô từ giả chùa và Phật tử thân 
yêu, bởi cô nói, ở đó vẫn bế tắc không có lối thoát 
cho mình thì giúp ai được, cho nên đã xin Thầy được 
về Phổ Môn nhập chúng tu học. 
 
Sư Cô Phổ Niệm, kỹ sư điện toán, người Ấn Độ. Sau 
một thời gian về tu học, cô đã hé mở con mắt Tuệ, 
đột phá nội tâm, phát tâm theo Thầy xuất gia mong 
sớm được Giác ngộ, giải thoát, với tâm nguyện, trở 
về quê hương Ấn độ, mong giúp cho người dân quê 
mình Giác ngộ, để đền ơn Phật. 
 
Các Sư Cô này, trình độ học vấn như Cử Nhân Cao 
Học Đại Học ở Mỹ và là những người thành đạt, vậy 
mà, nay từ bỏ tất cả danh lợi ở thế gian để theo Thầy 

tu học để sớm trở về quê hương Giác ngộ giải thoát. 
Từ đây, Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ được thành lập 
gồm 10 Sư Cô trẻ trung và đầy nhiệt tâm hướng về 
Giác ngộ, thỉnh cầu Thầy giúp mình soi sáng nội tâm, 
biết rõ mê lầm, cầu Giác ngộ phá sập cái Tôi sanh tử, 
để thể nhập Tâm Giác ngộ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gần đây, Sư Cô Huệ Như, xuất gia ở California, cũng 
nhiều lần gặp Thiền sư Diệu Thiện và Thiền sư 
Thông Hội qua những khóa tu và tiệc chay gây quỹ 
xây dựng Thiền Viện Phổ Môn được tổ chức ở Cali.  
Qua vài lần được hai Thầy khai tâm, điểm hóa, Sư Cô 
cũng đã hé mở mắt Tuệ, rồi tiếp tục qua Thiền Viện 
Phổ Môn dự khóa tu 10 ngày, và bây giờ đang nhập 
chúng 3 tháng mong Thầy giúp mình sớm trở về bờ 
Giác. Rất mừng cho Sư Cô là nhờ Thầy liên tục khai 
thị và điểm hóa giúp Cô dựng dậy trăn trở và thao 
thức về Giác ngộ, nên chỉ trong một thời gian ngắn, 
cô đã nhận ra ánh sáng của Tâm Giác Ngộ, thênh 
thang, rộng lớn, như người trở về nhà, thấy rõ mọi 
thứ trong nhà, rõ suốt xưa nay mình sống và quay 
cuồng trong niệm sanh tử mà không hề biết, ngay đó 
niệm chấp tan biến, tâm rộng mở thênh thang, nhẹ 
nhàng thoải mái, lòng tươi tắn đón nhận niềm vui lớn 
tràn về. Nhờ vậy, Sư cô có thêm niềm tin và cầu 
thỉnh Thầy giúp Cô đi trọn con đường Giác ngộ, giải 
thoát. Rất nhiều người, Hội Đạo chỉ đơn cử một số 
thôi, để thấy rằng Thiền Sư Diệu Thiện và Thiền sư 
Thông Hội không những khai tâm điểm hóa cho 
người Việt mà ngay cả người Mỹ, Ấn Độ, Trung 
Hoa, v.v... Nhiều Thiền sinh phát tâm theo Thầy quy 
y và trở thành những Thiền sinh nồng cốt của Phổ 
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Môn. Nếu như quý Thầy không có Trí Tuệ Bát nhã, 
năng lượng Giác ngộ và tâm Từ bi thì làm sao, bao 
nhiêu Sư Cô buông bỏ cuộc sống thế gian để theo 
Thầy xuất gia, và bao nhiêu Thiền sinh từ khắp nơi 
bỏ công việc, bỏ thời gian về Phổ Môn tu học. 
 
Bấy giờ, đại chúng thỉnh cầu Thiền Sư Thích Diệu 
Thiện ban cho một thời pháp. 
 
Thầy Diệu Thiện chào mừng quan khách và Thiền 
sinh mới cũ đến tham dự Bữa Cơm Đoàn Tụ Đại Gia 
Đình Phổ Môn. Tiếp đến Thầy khai thị, cho đến giờ 
này quý vị đã biết Giác Ngộ là gì, và tại sao phải 
Giác ngộ chưa? Thầy đưa ra một ví dụ cụ thể, mà rất 
dễ hiểu. Quý vị biết người ngủ mê, thấy những ác 
mộng rồi la hét trong sợ hãi, mong được thoát ra. Có 
người đắm trong những giấc mộng đẹp, thấy cảnh 
thiên đường, thấy những cảnh thỏa lòng, vui sướng, 
thích nằm hoài không dậy. Không biết, ta đang sống 
trong cỏi mộng, mà cứ tưởng thật rồi ôm chặt vào. 
Bấy giờ, có Bồ Tát thấy chúng sanh mê ngủ, nguyện 
bước vào cảnh mê của chúng sanh, với Tuệ giác, tình 
thương, và diệu dụng đánh thức những người đang 
đắm chìm trong chiêm bao, chỉ cho thấy là họ đang 
sống trong mê, cuộc đời này là cõi tạm. Vì sống trong 
mê, là Vô minh, nên Tham ái, cứ muốn gom góp tất 
cả về cho ta và cái của ta, rồi nổi sân hận khi muốn 
mà không được, ngay đó gây tạo biết bao tội lỗi.  
Có người đắm chìm, hưởng thụ trong tình tiền danh 
lợi, tâm hồn mê mẫn, không có trí tuệ để nhận thấy rõ 
sự hư ảo của cuộc đời cũng giống trong mơ, không 
hiểu tất cả cuộc vui thế gian là tạm bợ và hư ảo, bám 
chấp vào nó nên sanh ra vui buồn, lo âu, bất an, sợ 
hãi và khổ đau. 
 
Những người đang mê đắm, bị đánh thức, họ lại la 
lên om sòm, phản ứng dữ dội, Thầy điên hay sao? 
Tôi đang sống trong mộng đẹp tại sao đánh thức làm 
tôi bỏ dỡ. Thầy chỉ mĩm cười vì biết họ còn mê, nên 
từng bước khai thị, dẫn dắt cho đến khi họ tỉnh ra, 
thấy rõ xưa nay mình sống trong mộng, ngay đó 
mộng tan biến, niềm vui thật sự có mặt. Lúc này họ 
mới nhận ra xưa nay chính mình điên mà không biết, 

Thầy mới là bậc Minh sư, từ đó, phát tâm theo Thầy 
tu học. 
 
Nếu phát tâm cầu Giác ngộ, nhờ Thầy thắp sáng đèn 
tâm, luôn luôn soi chiếu lại mình thì những ngã mạn, 
những tham đắm, đúng sai phải trái lần lần rơi rụng, 
nếm được hương vị Giác ngộ, nhờ vậy có niềm an 
lạc. Đây là những người được Thầy đánh thức, chợt 
tỉnh cơn mê nhưng mắt còn mở hé chứ chưa mở trọn. 
Tuy vậy, cũng đầy đủ niềm tin, chỉ có Giác ngộ mới 
giải thoát được sinh tử. Và chỉ có Quý Thầy là bậc 
Minh sư Giác Ngộ đầy đủ trí tuệ, từ bi, diệu dụng và 
sức mạnh Giác Ngộ có thể đưa ta lìa bến mê về bờ 
Giác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiếp đến giới thiệu Thiền Sư Thích Thông Hội, cũng 
là một vị Thầy Giác ngộ, mà hai Thầy đã gặp nhau ở 
Hawaii năm 2004. Sau một vài câu trao đổi, cả hai 
đều nhận ra, cùng có chốn về Giác Ngộ, nên Thầy 
Diệu Thiện đã mời Thầy Thông Hội về Phổ Môn 
Thiền Viện cùng hướng dẫn Thiền sinh tu học để 
Giác ngộ, giải thoát khổ lầm mê. Đến năm 2013, hai 
Thầy đồng sáng lập Thiền Viện Suối Từ ở Dallas, và 
hiện nay Thầy Thông Hội là Viện chủ. 
 
Thầy Thông Hội chào mừng quan khách và các Thiền 
sinh, Thầy nhắc thêm qua bài thuyết pháp của Thiền 
Sư Thích Diệu Thiện thức tỉnh tâm người, bây giờ 
Thầy thêm một bước nữa là cho "nếm". Nghĩa là món 
ăn dọn lên, dù được giới thiệu rất tỏ tường, nghe thật 
hấp dẫn, hoặc có ai khen ngon hay chê dở mình cũng 
phải “nếm thử” mới biết, cũng như uống ly nước 
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nóng lạnh tự mình biết thôi. Thầy kể câu chuyện, 
ngày xưa có một vị quan đến thưa hỏi một vị Thiền 
sư, có địa ngục không? Vị Thiền sư trả lời, ông làm 
quan sao hỏi ngu quá. Vị quan đỏ mặt, cơn giận bùng 
lên, hỏi tại sao Thầy bảo tôi ngu? Ngay đó, vị Thiền 
sư chỉ điểm, địa ngục đang ở nơi ông, vị Quan nhận 
ra, quỳ xuống tri ân Thiền sư khai thị. Vậy, bao nhiêu 
năm, Thiền Sư Diệu Thiện đã khai thị quá rõ ràng 
đâu là khổ đau và đâu là Giác ngộ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đây cũng là lối hướng dẫn của Quý Thầy. Quý Thầy 
không cho công thức, mà bằng diệu dụng và Tuệ giác 
giúp Thiền sinh nhận ra những vướng mắc trong tâm, 
cho Thiền sinh tự trải nghiệm Tuệ Giác và sự rơi 
rụng lầm mê nơi chính mình. 
 
Thiền sinh Tuệ Thông đại diện cho Thiền sinh khắp 
nơi ngõ lời tri ân và cung kính đảnh lễ Quý Thầy, 
phát nguyện đi trọn đường Giác Ngộ để đền đáp tâm 
nguyện độ sanh vô bờ bến của Quý Thầy. Năng 
lượng Giác ngộ luôn tỏa ra từ nơi Quý Thầy qua sự 
độ sanh không ngừng nghỉ, từng hành động lời nói 
đều nhắm vào mục đích đưa chúng con về lại quê 
hương Giác ngộ sẵn có nơi chính mình, nơi đó tràn 
đầy trí tuệ và tình thương, thong dong tự tại, rõ sáng 
trong ngoài, không tì vết, không nhiễm ô và không 
phiền não. Tất cả Quý Sư Cô và Thiền sinh khắp nơi 
đều thể hiện tinh thần và niềm tin Giác ngộ, làm sống 
lại và tỏa sáng Thiền Viện Phổ Môn, nơi mà những 
ngày Quý Thầy chuyển bánh xe Pháp đầu tiên, đưa 
tất cả học trò cùng bay như một đàn chim nhịp nhàng, 
hài hòa, thân ái, đồng tâm nâng đỡ nhau hướng về 

quê hương Giác ngộ. Chúng con xin chân thành tri ân 
và đảnh lễ Quý Thầy. 
 
Phần cuối cùng chương trình là Quý Thầy cùng tất cả 
Quý Sư Cô, Thiền sinh và đại diện quan khách cùng 
cắt bánh sinh nhật cho hai vị Thầy Giác Ngộ, chụp 
ảnh lưu niệm, và cùng hợp ca bài "Bài Hát Sinh 
Nhật" trước khi mời các quan khách tiến lên lấy thức 
ăn, dùng bữa cơm đoàn tụ Đại Gia Đình Phổ Môn. 
Trong khi dùng cơm, Thiền sinh Tuệ Quán giới thiệu 
địa điểm mới của Thiền Viện Phổ Môn tại Dora, trình 
bày thành quả của những khóa tu đã qua và giới thiệu 
những chương trình sắp đến của Phổ Môn. Trong 
mùa lễ Vu Lan, Thầy tổ chức Khóa tu 3 ngày với chủ 
đề: “Tu Học Có Tuệ Giác Để Đền Ơn Cha Mẹ”. Vào 
ngày 7 tháng 10 sắp tới sẽ có một Khóa tu 10 ngày và 
một buổi Tiệc Chay Gây Quỹ tạo dựng Hội trường. 
Chương trình được xen lẫn giữa những chia sẻ của 
Quý Sư Cô, Thiền sinh, và những tiết mục hợp ca 
gồm những bài hát Thiền mà thơ hoặc lời và nhạc 
được sáng tác bởi Quý Thầy, Quý Sư Cô, và các 
thiền sinh. Bài hợp ca "Về Nhà Giác Ngộ" mang đầy 
hùng khí, dũng mảnh, thôi thúc đến tha thiết. Trong 
khi bài "Nụ Cười Nở Mãi Trên Môi" được Thầy 
Thích Diệu Thiện cảm tác khi thể nhập tâm Giác Ngộ 
được Quý Sư Cô và Thiền sinh hát bằng cả lòng chân 
thành, cảm kích, xúc động tâm người nghe. Bài 
"Gương Sáng Diệu Kỳ" do Thiền sư Thích Diệu 
Thiện viết, Thiền sinh Tuệ Tân phổ nhạc và đơn ca 
với giọng hát trầm ấm và truyền cảm. Tiết mục Hò 
Đối "Tình Yêu Giác Ngộ" do thiền sinh Phổ Môn-
Suối Từ trình diễn, lời lẽ dí dõm mà sâu sắc, mang 
nhiều nụ cười thoải mái cho quan khách đang thưởng 
thức những món ăn chay được làm bằng cả tấm lòng 
của Quý Sư Cô và Thiền sinh. 
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Hội Đạo thấy, Buổi Cơm Đoàn Tụ Đại Gia Đình Phổ 
Môn kỳ này thật là thành công, các Thiền sinh cũ rời 
thiền viện lâu nay, cũng đến tham dự đông đủ, lại 
thêm một số quan khách khi xem các bài thuyết pháp 
của Thầy Diệu Thiện trên YouTube cũng tìm đến gặp 
Thầy cho nên, sân lễ chứa gần 200 người, trong cái 
nóng của mùa hè ở Houston nhưng mưa Pháp từ hai 
Thầy đã làm mát dịu tâm người. 

Buổi tiệc đã tàn mà quan khách còn nán ở lại, hình 
như dư âm của bài Pháp đang thấm sâu vào tâm 
khảm mọi người. Đại diện quan khách phát biểu: Xưa 
nay chúng con đi rất nhiều Chùa, nghe nhiều bài 
giảng, nhưng không hề biết và thấu rõ Giác ngộ là gì, 
vì sao cần phải Giác ngộ, hôm nay, đủ duyên được 
hai Thiền sư mở mắt Tuệ, giúp chúng con nhận ra 
xưa nay mình sống trong mê mà không hề biết, từ 
nay, chúng con phát nguyện mở mắt Tuệ, mong 
nhiều người đến Thiền Viện Phổ Môn gặp hai Thiền 
sư tu học và nguyện vào đời giúp nhiều người mở 
mắt Tuệ. Mọi người đã lên cùng quý Thầy, Sư Cô và 
Thiền sinh chụp hình lưu niệm, và quan khách ra về 
với một tâm hồn hỷ lạc, thông thoáng và thảnh thơi, 
ước mong có dịp trở về Thiền Viện Phổ Môn tu học. 
 
 

– Thiền Sinh Hội Đạo – 
– Thiền Sinh Tuệ Thông – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


