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Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ III 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch: Chư Tôn Đức Tăng Ni, 

Kính thưa: Quý vị Học viên Phật tử, 

 

Thành kính đảnh lễ Pháp bảo, là phương tiện thù thắng để đưa người qua bể 

khổ. Pháp bảo ấy là những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn cho con người đến để 

được thấy, được nghe, được hiểu, được tu trì và chứng đắc. Để chứng minh điều 

này, một bài kệ ngài Ác Bệ nói cho Ngài Xá Lợi Phất nghe khi chưa xuất gia: 

"Chư pháp tùng duyên sinh 

Diệt phục nhơn duyên diệt 

Ngã Phật Đại Sa Môn 

Thường tác như thị thuyết" 

Dịch: 

Các pháp từ duyên sinh 

Diệt cũng do duyên diệt 

Phật, bậc Đại Sa Môn 

Thường thuyết giảng như vậy. 

Sau khi nghe, Ngài Xá Lợi Phất chứng đắc quả Thánh. 

Chỉ một bài kệ không thôi, có khả năng chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm 

thành Thánh, quả thật là pháp bảo hy hữu, hiếm có trên thế gian này. 

Hôm nay, GHPGVNTN Hoa Kỳ và Canada tổ chức khóa tu học Phật pháp 

Bắc Mỹ lần thứ 3 tại San Diego, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đông đảo học viên 

Phật tử hoan hỷ tham dự tu học Phật pháp. Đây là hình ảnh cao đẹp, là tinh thần 

tiếp nhận Pháp bảo một cách trân quí, để từ đó quý Phật tử thấy đời mình có phước 

duyên trên con đường lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Quý Phật tử học hỏi Phật pháp để 

đầu tư cho mình một kiến thức hướng thượng; để tích lũy cho mình một hành trang 

vượt thoát; để xây dựng cho mình một hải đảo tự thân và để là chỗ nương tựa vững 

chắc - nương tựa nơi Pháp bảo như lời Phật dạy: "Các con phải là hải đảo của riêng 

mình. Các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên nơi giáo pháp, mà không 



thắp lên bất cứ nơi đâu. Các con phải tự mình quay về nương tựa, nương tựa nơi 

Giáo pháp mà không nương tựa bất cứ nơi đâu." 

Quả thật hạnh phúc cho một đời sống thế thường, sự bình an cho một tâm 

hồn tìm cầu giải thoát, quý Phật tử đã có được niềm vui khi nếm được hương vị 

giáo pháp giải thoát và có được không khí của gia đình một chân hạnh phúc. Chân 

hạnh phúc ở chỗ là quý Phật tử tu học Phật pháp rồi áp dụng vào đời sống hằng 

ngày theo lời Phật dạy, trên thuận dưới hòa, hiếu thảo, thương yêu. Và giải thoát ở 

chỗ là quý Phật tử đã dứt bỏ mọi ràng buộc gia đình để học hạnh ly dục. Quý Phật 

tử tu học Phật pháp để thấy được tinh thần bình đẳng giữa người với người. Tinh 

thần tôn trọng lẫn nhau được bảo vệ mà không có sự chèn ép, hiếp đáp hoặc khinh 

khi như một xã hội giai cấp và nô lệ. 

Đức Phật dạy: 

"Là cùng đinh không phải do sanh trưởng 

Là Bà La Môn không phải do sanh trưởng 

Do hành động, người này là cùng đinh 

Do hành động, người kia là Bà La Môn." 

Phật pháp dạy cho con người hiểu được như vậy. 

Kính bạch Quý Ngài, 

Kính thưa Quý Phật tử, 

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con hân hoan cung đón Chư Tôn Đức giáo 

phẩm Tăng Ni, quý Ngài vì tinh thần tu học Phật pháp của quý Phật tử mà quang 

lâm về đây để giảng dạy, hướng dẫn, trao truyền Phật pháp cho hàng nam nữ cư sĩ 

tại gia. Chúng con vô cùng thâm tạ tấm lòng bất từ bì quyện ấy. Thành kính đảnh 

lễ và kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, đạo quả viên thành. 

Đồng chia sẻ niềm vui của người học Phật, chúng tôi trân trọng kính chào 

toàn thể quý học viên Phật tử, đã thể hiện tinh thần cầu học Phật pháp một cách 

chân thành như ngày hôm nay. 

Kính chúc liệt quý vị tinh tấn tu học để giặt hái nhiều thành quả tốt đẹp mỹ 

mãn và luôn nguyện là từ bi quyến thuộc của nhau. 

Trân trọng tuyên bố khai mạc Chương trình Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ 

lần thứ III năm nay. 

 

Thích Nguyên Siêu 


