Tôi muố n chia sẻ với các ba ̣n thiề n sinh, những ba ̣n chưa nghi ̃ đế n quy y hoă ̣c
đang dự tin
́ h quy y nhưng vẫn còn phân vân để lựa cho ̣n con đường . Đúng hơn là
những lời tâm sự chân tình mà tôi viế t vô ̣i ra đây những cảm nghi ̃ của mình khoảng
hơn 3 giờ sáng, vui quá không ngủ đươ ̣c và vì sơ ̣ mình sẽ quên sau khi đi làm về .
Đó là sau giờ ho ̣c ngày hôm qua chủ nhâ ̣t, trong tuầ n lể thứ nhì của tháng hai, đă ̣c
biêṭ nữa là trong thời điể m này thì quâ ̣n ha ̣t Sacramento la ̣i đang có tổ chức hô ̣i chơ ̣
xuân Giáp Ngo ̣ thâ ̣t tưng bừng náo nhiêt,̣ chúng tôi ở lớp ho ̣c mà trong lòng thâ ̣t
náo nức nghi ̃ đế n xuân, đa ̣o tràng chúng tôi sắ p ho ̣c hế t lớp Bát Nhã I, mô ̣t số đông
anh chi ̣em thiề n sinh Đa ̣o Tràng Sacramento, ông ba ̣n đời và tôi đã cùng nhau làm
lễ quy y với Ni Sư Triê ̣t Như, bây giờ là Sư Phu ̣ Triê ̣t Như.
Tôi không đo ̣c đươ ̣c cảm nghi ̃ của những ba ̣n thiề n sinh cùng quy y với tôi trong
giờ phút đó, nhưng riêng tôi có cảm nhâ ̣n đươ ̣c sự thay đổ i trong tâm hồ n mình, tôi
thấ y rấ t là an la ̣c, nhe ̣ nhõm và mô ̣t cảm giác vui lâng lâng không làm sao diễn tả
ra bằ ng ngôn ngữ.
Sau phầ n làm lễ sám hố i trước bàn thờ Phâ ̣t (sám hố i là ăn năn những lỗi lầ m trong
quá khứ mình đã làm vì vô minh và hứa không tái pha ̣m), chúng tôi ngồ i nghe Sư
phu ̣ giảng thế nào là quy y Tam Bảo (Tam bảo là Phâ ̣t Pháp Tăng: Phâ ̣t là đấ ng
giác ngô ̣, Pháp là lời da ̣y của Phâ ̣t khi còn ta ̣i thế , Tăng là người xuấ t gia thi hành
Bồ tát giới). Thế nào là Tam Quy và truyề n Tam Quy. Kế đế n là phầ n Tho ̣ Ngũ
Giới, năm điề u quy đinh
̣ mà Phâ ̣t răn cấ m người Phâ ̣t tử ta ̣i gia, cũng như xuấ t gia
không đươ ̣c vi pha ̣m, để có thể ngăn châ ̣n tâm loa ̣n đô ̣ng. Đó là:
1 - Không sát sinh
2 - Không trộm cắ p
3 - Không tà dâm
4 - Không nói dố i
5 - Không uố ng rượu

Nế u giữ gìn đươ ̣c 5 giới luâ ̣t qui đinh
̣ cho mô ̣t người đê ̣ tử sau khi quy y sẽ đưa đế n
lòng từ bi hỷ xả và phát huy 10 thiê ̣n nghiêp̣ của Thân Khẩ u Ý.
Ba thiêṇ nghiê ̣p về thân:
Từ bỏ sát sinh tức cứu sinh.
Từ bỏ trộm cắ p tức bố thí.
Từ bỏ tà dâm tức giữ phẩm hạnh.
Bố n thiêṇ nghiê ̣p về khẩ u:
Không nói dố i tức nói lời thành thật.
Không nói lời hai lưỡi tức nói lời hòa nhã.
Không nói lời độc ác tức nói lời ưu ái.
Không nói lời thêm bớt tức nói lời ngay thẳ ng.
Ba thiêṇ nghiê ̣p về ý nế u không pha ̣m uố ng rươ ̣u:
Từ bỏ tham dục tức thanh ti ̣nh.
Từ bỏ giận dữ tức từ bi.
Không tà kiế n tức chánh kiế n.
Tôi thực sự không thấ y có gì là khó chấ p hành, tựu chung là mình phải tránh mo ̣i
điề u ác, làm mo ̣i điề u lành, phải số ng sao cho thanh tinh,
̣ nhân cách tố t, giữ lòng
cho trong sa ̣ch. Đinh
̣ tâm, đinh
̣ ý chuyể n hóa lòng mình hầ u đa ̣t đế n sự bình yên
trong tâm hồ n, không còn phiề n naõ , lo âu. Thường xuyên thực hành thiề n "Quán,
Chỉ, Đinh,
̣ Huê ̣" nhâ ̣n chân cuô ̣c đời là Huyễn mô ̣ng, mo ̣i sự là Vô thường, cuô ̣c
số ng thay đổ i theo từng sát na, từ đó xế p la ̣i bớt lu ̣c căn. Lu ̣c căn là cô ̣i gố c của
sanh tử luân hồ i và nế u biế t quay đầ u, hay nói cách khác là bơi ngươ ̣c dòng đời thì
̀
sáu căn cũng chính là cô ̣i gố c của giải thoát về̀ ̀ với niế t bàn.
Đây là những lời tôi tâm sự với các ba ̣n từ trái tim của mô ̣t người đã quy y. Mong
các ba ̣n, những ai còn đang lưỡng lự, haỹ số t sắ ng ghi tên vào danh sách xin làm đê ̣
tử của Phâ ̣t hay làm "gà con, gà cồ " của sư phu ̣ Triêṭ Như.

Tôi cũng xin nói qua lý do ta ̣i sao ông ba ̣n đời và tôi đã cho ̣n quy y với Ni Sư Triê ̣t
Như, vì thông qua quá trin
̀ h ho ̣c tâp với Ni Sư trong thời gian mô ̣t năm, có thể nó
không dài lắ m cho những thiề n sinh đã tham gia lâu năm, nhưng đố i với chúng tôi
mô ̣t năm thì đã đủ dài để thấ y sự thay đổ i và lớn khôn trong nhâ ̣n thức tâm linh của
mình từ khi đươ ̣c Ni Sư bắ t đầ u giáo huấ n, đủ dài để thấ y chúng tôi có đươ ̣c mô ̣t
sự dính mắ c may mắ n với Ni Sư. Ni Sư xứng đáng là mô ̣t vi thầ
̣ y cho chúng tôi noi
gương ho ̣c tâ ̣p, đúng là mô ̣t sứ giả của Phâ ̣t ở thế gian.
Tôi chưa có cơ may đi thăm Đấ t Phâ ̣t để đươ ̣c chiêm bái các Thánh tích và tham
quan các Thánh Đia,̣ nơi go ̣i là vùng đấ t thiêng liêng, chiế c nôi của đa ̣o Phâ ̣t và là
nơi đã làm nên lich
̣ sử, nơi mà Phâ ̣t đã đế n và ra đi, nhưng bản thân tự thấ y mình
đã về dưới chân Phâ ̣t “Ta ̣i Tâm.”
Con xin thành thâ ̣t đảnh lễ, cám ơn Sư Phu ̣ Triê ̣t Như đã ban cho con pháp danh ý
nghiã rấ t thâm diê ̣u. Từ đây con hứa sẽ cố gắ ng tu tâ ̣p để không trái với pháp danh
mà sư phu ̣ đã ban cho.
Chúc Sư Phu ̣ thân tâm thường an la ̣c để diù dắ t những đàn "gà con, gà cồ , gà la ̣c
lõng" còn đang la ̣c loài, trôi da ̣t khắ p mo ̣i nơi biế t nơi chố n để “Về Nhà.”
Minh Trí – Như Huê ̣
Đạo tràng Sacramento

