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ĐẠO TỪ 

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 học viên cư sĩ Phật tử, 

 

Con đường đưa đến chân thiện mỹ, một đời sống của người nam nữ 

cư sĩ Phật tử tại gia ấy là con đường tu học Phật pháp.  

Con đường thắp sáng đời sống tâm linh hướng thượng, để chứng đắc 

quả thánh ngay trong đời hiện tại của một bậc A La Hán, ấy là con 

đường tu học Phật pháp.  

Dù là phàm phu hay Thánh giả cũng đều phải tu học Phật pháp. Tu 

học Phật pháp mới có sự lợi ích an vui. Đức  Phật dạy:  

“Giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận 

thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu không nằm trong phạm vi luận lý 

tế nhị, chỉ có bậc thánh mới thấu hiểu.” 

Chúng tôi nghĩ, 

Bậc thiện trí ấy là, khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ III này. 

Quý cư sĩ Phật tử đã đáp lời mời của Ban Tổ Chức, gác hết mọi công 

việc cá nhân, đời sống gia đình cùng nhau vân tập về Đạo Tràng này để 

cùng tu học, cùng chia sẻ cho nhau kiến thức Phật pháp, kinh nghiệm 

đời sống, và cùng chung sống với nhau trong một trú xứ như thế này. 

Quả thật, đây là một hình ảnh đẹp, hình ảnh cao quý của người đệ tử 

Phật tu học giáo pháp Phật. 

Quý nam nữ cư sĩ Phật tử tu học Phật pháp mới chiêm nghiệm được 

giáo pháp tam vô lậu học – Giới, Định, tuệ – là con đường vượt thoát 

khổ đau, để chứng nhập cảnh Tịch Tịnh Niết Bàn. Tu học giáo pháp 
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Văn, Tư, Tu mới thể nghiệm được cái nghe như Pháp, cái Tư duy như 

Pháp và cái Tu đúng như Pháp mà hóa thân vào đời để hóa độ. 

Hôm nay, quý cư sĩ Phật tử tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 

lần thứ III do GHPGVNTNHK và Canada tổ chức là góp phần kiến tạo 

ngôi nhà Phật giáo hải ngoại ngày thêm vững chắc, thêm lan rộng để ăn 

sâu mọc rễ nơi xứ người. Đây chính là bổn phận, trách nhiệm chung của 

người con Phật. 

Điều đáng tán thán tinh thần tu học Phật pháp của quý cư sĩ Phật tử ở 

nơi đây là chúng ta đang sống trên một đất nước giàu đẹp, sang trọng, có 

thừa vật chất, có dư màu sắc và có nhiều sự quyến rũ hương vị cho dục 

lạc. Nhưng, quý Phật tử đã thu xếp thời giờ riêng tư để cùng nhau vân 

tập về đây tu học Phật pháp trong tinh thần hòa hợp, thương yêu và hiểu 

biết là một điểm son trong cuộc sống của chính mình.  

Học pháp, tu Phật là một thắng duyên mà chính quý vị đã tu tập, tích 

lũy công đức từ nhiều đời, nhiều kiếp nên hôm nay mới có được. Không 

phải ai cũng có thể gặp được Phật pháp, và không phải ai cũng được tu 

học Phật pháp, nếu không có nhân duyên với Phật pháp. Như bà lão ở 

phía Đông thành Vương Xá, mỗi khi thấy Phật đi tới là bà lại đi hướng 

khác để tránh Phật. Người không có duyên với Phật pháp. Và cũng bà 

lão ăn xin phát tâm dâng đèn cúng Phật lại được phước đức vô cùng, vì 

đã gieo duyên lành trong Phật pháp. 

Chúng ta gieo duyên lành trong Phật pháp mang lại nhiều lợi ích cho 

bản thân, mang niềm an vui mà không có sầu muộn, thăng tiến trên lộ 

trình giải thoát mà không có sự tổn giảm và thối đọa. Trong Kinh Pháp 

Cú, phẩm hạnh A La Hán, đức Phật dạy:  

“Dầu ít tụng niệm nhưng hành đúng giáo lý, diệt tham sân si, tri kiến 

chân chánh, tâm siêu thoát, không luyến ái, tại đây và về sau. Người ấy 

sẽ chứng nghiệm thành quả của đời sống phạm hạnh thiêng liêng.” 

Thành tâm kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý học 

viên cư sĩ Phật tử gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong khóa tu học Phật 

pháp hôm nay. 

 

Sa Môn Thích Thắng Hoan 


