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"Xuất gia gieo duyên hạnh thù thắng
Tăng thân giới tử pháp lưu truyền
Kim Sơn đỉnh lặng trăng linh chiếu
Diệu đạo thậm thâm nguyện cao tuyên..."
Khóa tu Gieo Duyên Xuất Gia II được tổ chức tại Tu Viện Kim Sơn trọn mười
ngày đã hoàn mãn, với một nội dung sâu lắng, tỉnh lặng và tươi mát. Trên 100 giới tử và
sự gia ân, hộ trì của 50 quý tôn đức và tăng đoàn cho khóa tu, quả thật là vi diệu và hiếm
quý. Đại chúng xa gần luôn nhớ là, hằng năm tại Tu Viện Kim Sơn có mở khóa tu đều
đặn trong trọn tháng Ba, tháng Bảy và tháng Mười Hai tây lịch cho giới xuất gia và chư
Phật tử tại gia. Đặc biệt là có khóa tu Gieo Duyên Xuất Gia 10 ngày từ ngày 19 đến
ngày 30 tháng Bảy tây lịch mỗi năm. Mong đại chúng hằng ghi nhớ để ghi danh
khóa tu tập sự xuất gia hằng năm.
Xuất gia gieo duyên là giúp tuổi trẻ, các giới phụ huynh và mọi giới Phật tử, đạo
hữu có cơ hội "trở về nhà" và "về thăm" con người rất đẹp, rất trân quý của chính mình.
Nhìn cho kỹ, nhìn cho thật sâu sắc và khách quan, thì thân thể, tâm tư, tình cảm, trí sáng
của mỗi người rất tuyệt vời, rất mầu nhiệm. Nhưng, vì chúng ta, mỗi người quá bận rộn
với cơm áo, với đời sống vật chất, nên ta đã bỏ quên cái đẹp, cái cao quý mà thân thể và
tâm hồn ta đang có, có đủ tự tánh sáng lạn, từ bi và thanh tịnh.
"Vì bận lo lắng áo cơm
Nên quên thể sắc tâm hồn lắng trong
Thân ta có giải đất bằng
Tâm ta có giải sông hằng đẹp xinh
Tình ta chiếu rạng bình minh
Đời ta có nếp tâm linh rạng ngời".
Tham dự khóa tu Gieo Duyên Xuất Gia, chỉ thời gian mười ngày tại Tu Viện Kim
Sơn, trên đỉnh núi Madonna, miền Bắc California, Hoa Kỳ, các em tuổi trẻ trong khóa tu
đã chia xẻ với cha mẹ, với quý thầy và các sư cô trong tăng thân Tu Viện những tâm tình
rất dễ thương, rất trong sáng và thực tế:
"Con học được phép tu tập là khi ăn thức ăn phải nhớ nghĩ đến công ơn của cha mẹ của
những người làm ra thức ăn và nấu các món ăn cho ta được no đủ mỗi ngày. Vì vậy, ta

phải giữ yên lặng trong khi ăn để đem tâm cầu nguyện và hồi hướng cho ai nấy đều có
bát cơm no lòng mỗi ngày. Con rất thích bài học ăn cơm yên lặng và con nguyện thực tập
việc ăn uống như thế này khi con về nhà. Nhưng, con biết điều này khó lắm, vì ba mẹ và
các anh, chị của con chưa chắc làm theo được. Vì vậy, khóa tu tới con muốn mời ba mẹ
và các anh, chị của con cùng về Tu Viện Kim Sơn học tập những điều hay đẹp trong khóa
tu..." (Bé Thi An, pháp danh Quảng Diệu Thảo, 12 tuổi).
"... Con đến Tu Viện Kim Sơn hai mùa tu hạnh xuất gia mười ngày, lần nào con và em
gái con cũng đều được ba mẹ khuyến khích đi tu tập để làm người tốt và biết hiếu thảo
với ông bà, cha mẹ, người còn kẻ qua đời. Con không hiểu mấy những lời ba mẹ con
khuyên nhắc, nhưng nhờ về Tu Viện tu học, con mới hiểu sâu, hiểu rõ lời ba mẹ nhắc
nhở. Sư Ông nói: "Hiếu thảo là lắng nghe lời cha mẹ, bởi vì người lớn lúc nào cũng khôn
khéo và hết lòng thương yêu con trẻ. Hiếu thảo là chăm lo học hành, đừng bỏ học, đừng
ham chơi, đừng gần các bạn lười biếng và đừng bỏ bê việc học. Không nghe lời, không
kính hiếu, yêu thương cha mẹ là những đứa con không có hiếu, không dễ thương của cha
mẹ. Cha mẹ làm việc cực nhọc để nuôi các con, nên bổn phận làm con phải nghe lời cha
mẹ, phải gần gũi quý thầy tâm linh và những bạn tốt để học các điều tốt...". Sư Ông nói
rất dễ hiểu và Sư Ông cũng nói được tiếng Mỹ rất rành rẽ nên con thật sự là thương kính
Sư Ông cùng quý thầy và quý sư cô nhiều, nhiều lắm. Các bạn trẻ cùng đi tu gieo duyên
xuất gia với con cũng rất thích và kính mến Sư Ông, kính yêu tất cả quý thầy, quý sư cô
tại Tu Viện Kim Sơn. Cơm chay quý sư cô nấu ngon lắm, mỗi ngày ăn ba bữa theo giờ
giấc ấn định. Con ước gì cả nhà con, ba mẹ, các anh chị, và các em đều biết ăn cơm yên
lặng. Ăn cơm, uống nước và đi bộ với nhau trong chánh niệm, như không khí dễ thương
tại Tu Viện Kim Sơn thì hạnh phúc tức khắc có mặt. Điều này rất mới lạ và hấp dẫn trong
nhà Phật mà tuổi trẻ rất thích. Con nguyện hiếu thảo với ba mẹ và thương sâu, hiểu nhiều
về cái đẹp, cái khó khăn và riêng tư của anh, chị, em của con...". (Hoàng Tiến Dũng, pháp
danh Quảng Minh Tân, 19 tuổi).
Tu Viện Kim Sơn, cảnh trí mênh mông, thênh thang với ngàn thông xanh lá. Gió
biển, mây trời lồng lộng tươi mát. Bước chân lên đỉnh núi Tu Viện Kim Sơn lòng ai cũng
cảm thấy nhẹ nhõm, thích thú và có cảm tưởng như được trở về nhà, mái nhà yêu thương
tâm linh của chính mình, của gia đình và nòi giống huyết thống trải qua bao thế hệ.
"Kim Sơn trăng chiếu qua ngàn dặm
Biển lặng tào khê nước sông hằng
Người về mãn nguyện tâm bừng tỉnh
Hoàng hôn thắp sáng vạn hoa đăng..." (Hải Cư)

"Nội dung khóa tu gieo duyên xuất gia thật nhẹ nhàng, sâu lắng, thật tỉnh lặng và
tràn sức sống, như con thiên nga bị mũi tên xuyên lồng ngực được hồi phục bởi gặp thuốc
quý và các vị lương y giỏi. Chư Tôn Đức truyền giới, các Thầy và các Sư Cô giáo thọ
giảng dạy, khai mở tâm Bồ Đề cho các giới tử với hạnh xuất gia mười ngày, thật hết lòng
và tuyệt diệu trên hướng đi giác ngộ. Tất cả những pháp thoại của quý vị giáo thọ đều
nhắm vào đích: Thực tập giới hạnh, duy trì Chánh Niệm, và sự tỉnh thức trong mỗi giây
phút; thực hành hạnh hỷ xả, từ bi, nhẫn nại và buông bỏ. Sư Ông Tịnh Từ nhấn mạnh và
dạy rằng: "Phải giác ngộ rằng, được làm thân người là vô cùng trân quý, song thân mạng
vô thường, nay còn mai mất và thân vốn không bền lâu". Đây quả là những lời trao
truyền vàng ngọc, thực tiễn để ai nấy đều biết sống tỉnh giác và tìm thấy niềm vui, hạnh
phúc trong phút giây hiện tại, không mơ về quá khứ, không rong ruổi tương lai. Chánh
Niệm trong hơi thở, trong tâm, luôn nhớ nghĩ và niệm Đức Phật A Di Đà, tự tánh vô
tướng, để thành tựu và trang nghiêm cõi giới Tịnh Độ ngay bây giờ và tương lai, sau khi
mãn tuổi thọ, đó là ước nguyện của hầu hết người con Phật tử khắp nơi.
"Con nguyện trì giới giữ Chánh Niệm
Tập hỷ xả và hành hạnh Từ Bi
Ngộ lý vô thường, bỏ tâm hờn giận
Thường hành đại hỷ và vô tranh
Tín tâm Tam Bảo, tin nhân quả
Tin có Tịnh Độ cõi tây phương
Có Cực Lạc bởi tâm thanh tịnh
Chú tâm niệm Phật ngộ Vô Sanh..."
Chúng con thành kính tri ân Sư Ông Viện Trưởng, Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Tăng
Đoàn Tu Viện Kim Sơn, cùng xin hẹn gặp các bạn đạo trong các khóa tu Xuất Gia Gieo
Duyên tại Tu Viện trong những lần tới. (Chân Bảo Nghiêm và Chân Hạnh Nguyện).
"Những nét đẹp dung dị, hiếm quý trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Tu Viện
Kim Sơn là: "Giữ gìn sự bình an nội tâm qua nụ cười và hơi thở có ý thức, mở rộng yêu
thương, buông thư, tập khiêm ái, nhẫn nại, chăm sóc tốt tâm tư, thân thể cho chính mình,
người thân và đồng loại. Chánh tâm và nhất tâm niệm hơi thở và niệm Phật, là mở con
tim thương yêu và hiểu thấu bản sắc vô thường, duyên sinh, vô ngã; ấy là phát tâm Bồ
Đề, trên cầu đạt tánh vô sanh và thứ đến là hy sinh hạnh phúc cá nhân để lợi ích, phụng
sự con người và tất cả...". Tu thiền và Tịnh Độ đều đi tới một điểm duy nhất là thoát khổ
được vui. Đó là cực lạc trong tâm và nhịp cầu sanh sang tây phương cực lạc của Đức Phật
A Di Đà. Trọn ý nghĩa của khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên, trong sự gặt hái của chúng con
là:

"Tư duy, nói năng, hành xử trong Chánh Niệm
Sống vui, cười nói, thoải mái, tướng đoan nghiêm
Mỗi khi tâm căng thẳng ưu phiền tháo động
Nhớ trở về hơi thở, niệm Phật Hồng Danh
Pháp môn Thiền Tịnh cùng nương tựa để tu tập."
Chúng con xin nguyện tích cực thực hành miên mật, không lơ là, không thối chí trong
cuộc sống của chúng con. Dù bận rộn công việc nuôi thân, nhưng chúng con xin phát
nguyện Niệm Phật tinh tấn, chuyên cần trong mọi lúc khi chúng con còn thở, còn sống.
(Nguyễn Năng Tâm pháp danh Nguyên Đắc)

"Một trong những pháp thoại của khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên, Sư Ông Tịnh Từ
có nói về độc tố nguy hại của sự nóng giận và chỉ cách hóa giải sự nóng giận, quả là liều
thuốc đại bổ, vô cùng trân quý cho nhiều giới tử nam, nữ đang mắc phải bệnh nóng giận.
Sư Ông nói: "Nóng giận là độc tố, là mồi lửa của hỏa diệm sơn đang tiềm ẩn, ngấm ngầm
trong tàng thức của mỗi chúng ta. Chỉ cần một khởi niệm cực nhỏ, thiếu làm chủ, thiếu
tỉnh thức là hầm lửa ngầm ấy phát ra thành ngọn, đốt cháy tâm ý và toàn thân thể của ta.
Đó chính là nguyên nhân làm đổ vỡ hạnh phúc đôi lứa, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Trở về với hơi thở trong mọi lúc và nhất tâm với câu niệm Phật thường xuyên, là độc tố
nóng giận dần dà tan biến, làm lớn dậy trái tim hiểu biết và yêu thương". Sư Ông có chia
xẻ và dặn dò cho các giới tử bằng một bài kệ mà ai cũng đắc ý, thấm thía và nguyện
thuộc lòng để chuyên tâm thực tập. Bài kệ Hóa Giải Cơn Nóng Giận Sư Ông dạy là:
"Cơn giận là thuốc độc
Đốt cháy cả thân tâm
Làm tan vỡ hạnh phúc
Hôn nhân và gia đình
Hãy trở về hơi thở
Câu niệm Phật tinh chuyên
Hóa giải được phiền giận
Tịnh Độ chính là đây
Tu hì hộc vất vả
Tu Phật dù nhiều năm
Mà nóng giận chưa bỏ
Tâm tham chấp chưa trừ
Chưa dễ thương lời nói
Thì chưa gọi là tu
Chưa gọi là Phật tử
Cửa đạo chưa bước vào..." (Nguyễn Cầu Hải, pd Quảng Minh Tánh).

"Thầy Thích Tánh Tuệ là một trong những giáo thọ có kinh nghiệm tâm linh, vì vậy
thầy giảng dạy rất dễ hiểu, thực tế, rất dễ nhớ để sống và thực hành. Thầy nói: "Muốn
thực tập Chánh Niệm, mỗi người tha thiết thực hành, phải khởi tâm nuôi dưỡng mười
niệm. Đó là: "niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên,
niệm thân hành, niệm hơi thở, niệm tịch-tịnh và niệm tử thi". Mười đối tượng để nuôi
dưỡng Chánh Niệm, một là tất cả và tất cả là một. Như khi chánh tâm, nhất tâm liên tục
niệm hơi thở hay niệm Phật là bao hàm tất cả các đối tượng thiện niệm, chánh niệm.
Niệm tử thi tức là niệm sự chết. Thầy nói: "Ai sinh ra trước sau gì rồi cũng phải chết, cái
chết là sự thật, là một kết cuộc không bỏ sót một ai. Do vậy, ta phải hết lòng tu tập, trân
trọng sự sống của ta và của người khác. Niệm sự chết tức là niệm vô thường, niệm sự
không bền chắc của thân thể để ta bỏ bớt tham muốn, bỏ hết giận hờn mà chăm sóc bản
thân và người thân một cách sâu sắc, thường trực và hết lòng. Nếu không hết lòng chăm
sóc hạnh phúc của bản thân, người thương và đồng loại thì ta không bao giờ thấy được
Phật, thấy được chân lý trong ta và trong cuộc đời này. Chân lý chính là niềm vui, hạnh
phúc thực tại, bây giờ và ngay trong thân, trong tâm và trong cuộc sống của chúng ta..."
"Niệm tử thi khởi lòng bi mẫn
Chăm sóc mình, người khác thi ân
Một tâm trong sạch nuôi mầm tuệ
Như không gian biển rộng thênh thang
Cực lạc xây nên nơi tâm tịnh
Niết Bàn gầy dựng tại nơi đây
Một tâm mà động mười phương cõi
Xả niệm, trăng rằm rạng chiếu soi...".
(Trưởng bối Gia Đình Sợi Nắng, Quảng Minh Hậu).

Trong một pháp thoại và pháp đàm của Sư Ông Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn và
là chủ trì khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên, Bắc California. Ngài dạy: "Người xuất gia có 12
việc cần phải quan tâm, quán chiếu cho rốt ráo, sâu sắc, để phát khởi tâm kiên trì, dõng
mãnh và thực tập cho kỳ được tâm chánh niệm, không phụ lòng thầy tổ, đàn na tín thí,
không phụ công ơn cha mẹ, sự góp phần công lao của quốc gia xã hội; ơn mưa nắng, cỏ
cây, ơn đất nước, gió lửa, ơn thiên nhiên và vạn vật đồng loại. Mười hai việc ấy là gì? Sư
Ông lập đi lập lại nhiều lần đó là:
• Thứ nhất, cái ăn và cái mặc do đâu mà có? Đó là do nhiều người, mưa nắng
ban cho.
• Thứ hai, chỗ ở và ngủ nghỉ do đâu hài lòng? Đó là do nhiều trái tim, bàn tay
ban cho.

• Thứ ba, quán thân trên các thân phần của thân. Đó là nhờ cha mẹ, ông, bà, tổ
tiên ban cho.
• Thứ tư, quán sự lao tác của mình, đem đến sự lợi ích cho nhiều người hay
không? Hãy tập sống giản dị, mở rộng lòng thương, chia xẻ tài vật đến người
nghèo khổ, người tàn tật và trẻ con khát sữa.
• Thứ năm, nuôi dưỡng Chánh Niệm qua hơi thở nụ cười và mở rộng lòng
thương rộng lớn đối vời đồng loại và mọi loài chúng sanh.
• Thứ sáu, năng phát nguyện bố thí tài vật và bố thí vi diệu pháp, nhằm khai
tâm cho thính chúng khắp nơi, sớm được hướng về đạo từ bi và phát huy trí
tuệ.
• Thứ bảy, thường nghe giáo pháp mỗi ngày để được vun bồi chánh tín, Chánh
Niệm, chánh tư duy và chánh tinh tấn.
• Thứ tám, siêng năng cầu pháp, thực hành thiện pháp và thân cận Tăng Đoàn
để tu tập. Nương Tăng Đoàn là ta cò thể chuyển hóa giận hờn phần nào dễ
dàng.
• Thứ chín, thực tập nhẫn hạnh, khiêm cung và độ lượng với tất cả mọi người.
• Thứ mười, thọ giới, giữ giới và nỗ lực làm điều thiện, tránh điều ác, không đua
đòi vật dục theo đám đông.
• Thứ mười một, xuất gia, gia nhập tăng đoàn là hạnh giải thoát thù thắng nhất
trên đời. Không xuất gia tu tiến trọn đời, hãy nên phát tâm tu tập xuất gia gieo
duyên một năm 10 ngày hay ba tháng là chúng ta làm một cuộc cách mạng lớn
của đời mình.
• Thứ mười hai, hành xả, xả niệm là tâm thanh tịnh, là Tịnh Độ và là Niết Bàn
tịch diệt có ngay trong đời này. Tu tập phải ngay đây, bây giờ, không thể chờ
đợi vì thân này là không bền chắc, vô thường, nay còn mai chết.
12 điều liên hệ mật thiết và gắn bó với sự quán chiếu, thực hành để đạt được mục
đích của người lập hạnh xuất gia, sống hòa hợp trong tăng đoàn đó là:
"Cái ăn, cái mặc tín thí cúng
Chỗ ở, ngủ nghỉ được ấm êm
Cũng do hỷ tâm của đàn Việt
Người xuất gia vì vậy nhất tâm
Trau dồi từ bi và trí tuệ
Khai mở tâm Phật dẫn hướng đi
Lập hạnh: "thường ban vui cứu khổ"
Quán vô thường, bỏ tham, sân, si

Nhìn đời tỉnh mê, hành Chánh Niệm
Hy hiến bản thân lợi ích người
Tinh cần nuôi dưỡng giới, định, tuệ
Mở lượng từ bi, pháp cúng dường
Nhẫn hạnh độ đời, không mỏi mệt
Khiêm cung độ lượng giới nghiêm trì
Ái ân nhỏ hẹp không màng tới
Xuất gia giải thoát nhẫn kiên bền
Chánh tín Tam Bảo tâm sáng diệu
Hành xả chứng đắc quả vô sanh
Một đời giác ngộ chân Phật tánh
An lạc, vô vi cõi Niết Bàn..."
Quả thật, lập hạnh xuất gia là nối gót Đức Phật và Thánh Tăng Đoàn để hoằng pháp
và lợi ích nhiều người. Đi tu, gia nhập Tăng Đoàn là đại thù thắng, là thù thiện nhân
duyên; trăm ngàn người chưa được một hai người đi xuất gia trọn đời để giác ngộ và
phụng sự. Thế nên, chúng con hàng cư sĩ Phật tử tại gia, xin phát nguyện lập hạnh gieo
duyên xuất gia ngắn hạn hằng năm để tập sống đời trong sáng, sống tỉnh thức và an nhiên
của hạnh tăng đoàn trước mọi thăng trầm, nghịch cảnh của cuộc sống, của thời đại xã hội
tràn đầy nhiễu nhương, trầm thống.
"Quý thầy, sư cô tu suốt đời
Chúng con một năm mười ngày thôi
Gieo duyên xuất gia quả ư khó
Bởi tham chấp, đắm chuyện trần ai
Kỉnh lễ Tăng Đoàn, chư thánh chúng
Giác ngộ vô thường quyết tu tâm
Trùng hưng thân, miệng, ý tròn nguyện
Đạo cả lấp đầy biển núi sông.
Mong nhiều người lập hạnh xuất gia
Hằng năm quyết chí trở lại nhà
Kim Sơn chuông tỉnh thức mời gọi
Đại chúng cùng nhau niệm Di Đà
Dù cho thọ mệnh hay chết sớm
Cực Lạc tây phương một hướng về
Tịnh nghiệp xây tròn hoa trái cúng
Đường về trăng tỏ rạng muôn nơi..."
(Bác sĩ Tâm Ngộ Đạo)

Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Tu Viện Kim Sơn có chúng chứng minh, chúng
hộ trì và chúng hướng dẫn. Chúng thường trú, chúng hộ niệm và chúng giới tử Xuất Gia
Gieo Duyên có tất cả là 142 vị. Nhà ăn, chỗ ở, phòng tắm, nhà vệ sinh ngăn nắp, sạch sẽ
và tràn sức sống tâm linh. Ngôi nhà Đại Bi Mahakarana là ngôi nhà đa dạng, vừa là chỗ
ở, vừa là trai đường, vừa là nhà bếp và cũng là thiền đường, ngồi thiền, tụng kinh, lễ sám,
nghe pháp thoại, ăn cơm chánh niệm, thiền trà và dự pháp đàm...
Đại chúng rất mong mỏi và hy vọng trong vòng hai năm tới Chánh Điện và Quán
Âm Pháp Đường Tu Viện, rộng ba chục ngàn bộ vuông xây dựng hoàn tất, thì mỗi khóa
tu Gieo Duyên Xuất Gia có nhiều người về tu tập như ước mong của Sư Ông Viện
Trưởng, tăng đoàn và đại chúng tín tâm khắp nơi. Uớc mong quý giới tử, quý ân nhân,
các mạnh thường quân và mọi giới thân hữu Phật tử xa gần, hết lòng, thành tâm hướng về
Tu Viện Kim Sơn và Tăng Đoàn, phát tâm cúng dường tài chánh để ngôi Chánh Điện và
Quán Âm Pháp Đường được xây dựng sớm hoàn tất như sự mong mỏi của Sư Ông và
Đại Chúng.
Khóa tu năm nay, đại chúng có cơ hội nghe pháp thoại, dự pháp đàm, đi thiền hành
và sống tỉnh thức nhiều hơn là thực tập nghi lễ truyền thống. Sư Ông Kim Sơn nói: "Các
giới tử nắm cho vững yếu chỉ và phương pháp hành trì để ứng dụng trong đời sống bận
rộn, chứ không phải là thời gian tu trong mười ngày rồi khi trở lại nhà không tiếp tục làm
được những điều trong khóa tu hướng dẫn..." Sư Ông dạy:
"Hơi thở là sự sống, niệm Phật phải nhất tâm
Lái xe, khi làm việc, nhớ thở, nhớ niệm Phật
Nhớ tu trong bận rộn, nhớ thở sâu mỉm cười
Tập buông thư nhẫn hạnh, bỏ giận, bỏ tham chấp
Tư duy lời Phật dạy, thân mạng thật mong manh
Xuất gia là trau dồi, thương sâu và hiểu thấu
Hằng cứu giúp ban vui, mở rộng lượng tâm từ
Không nói làm ai khổ, nhường nhịn, kính, yêu người."
Phát Bồ Đề, lập hạnh đại bi tâm làm nguyện. Vì thương giúp lợi ích, quên hạnh
phúc cá nhân. Bồ Đề là tuệ trí, ngộ vô thường, giải thoát, quên mình vì tất cả, quên mình
vì chúng sinh. Quý Thầy, quý Sư Cô và Tăng Đoàn khắp nơi trải qua nhiều thế hệ đã là
như thế, chúng ta nên tinh tấn bảo trợ và noi gương hộ trì.
Khóa tu mười ngày năm nay, quý ni sư và sư cô với các Phật tử tín tâm hộ trì lo
nấu ăn, trai soạn chu đáo và thuận hòa, đó là một việc làm ưu việt. Các giới tử chia mười
gia đình tâm linh, mỗi gia đình phụ trách một ngày hành đường trong thời gian tu tập, nên
không một ai bỏ sót cơ hội nghe pháp thoại, dự pháp đàm, đi thiền hành, và lễ sám hối.
"Hoa trái khóa tu ôi! ngọt ngào
Mười ngày an lạc đỉnh non cao

Lễ Phật sám hối, nghe diệu pháp
Đi đứng, ngồi, nằm dạ thảnh thơi
Tuổi trẻ đắp y t họ Sa Di
Nữ, nam đằm thắm đẹp nhu mì
Nhờ thầy, quý sư giáo thọ giỏi
Hướng dẫn tuổi thơ thật diệu kỳ.
Xuất Gia Gieo Duyên dù ngắn hạn
Giới tử trung niên với lão niên
Hòa chung mái ấm tình vô lượng
Trải xuống niềm vui khắp mọi miền
Mong mỏi mỗi năm có nhiều người
Kim Sơn chào đón hạnh xuất gia
Mười ngày tập sống làm xuất sĩ
Hơi thở thăng hoa mãn nụ cười".
Lời kết về "Hoa Trái Gieo Duyên Xuất Gia";
Năm nay tại Tu Viện Kim Sơn, chúng tôi xin thay mặt giới quán sát và cũng là thay mặt
giới tử trong khóa tu, xin mượn bài kệ "Hóa Giải Niềm Đau, Tập Khí và Nội Kết" của Sư
Ông Kim Sơn, hỷ thán các giới tử trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên và cũng là để
khuyến mời, khích lệ các bạn đạo phát nguyện ghi tên tham dự cho thật đông trong các
khóa tu gieo duyên xuất gia tới:
Nội Kết Được Hóa Giải
• Cơn giận là ngọn lửa
Tạo hỏa ngục trong tâm
Đốt cháy mọi thiện nghiệp
Công đức lành tiêu tan.
• Nhờ xuất gia hóa giải
Giống hờn giận, bi ai
Trừ tập khí tham chấp
Hồ tâm ngát sen đài.
• Giận, tham, quyết từ bỏ
Qua sông được gặp đò
Có tăng thân bạn đạo
Dìu dắt chẳng sợ lo.

• Khen ai bỏ hờn giận
Khen ai bỏ được tham
Khen ai bỏ tà chấp
Ba nghiệp hằng thanh trong.
• Bỏ được tập khí xấu
Dù xuất gia mười ngày
Tịnh Độ ngay trước mắt
Niết Bàn không cách xa.
• Cái giận làm tôi khổ
Tham chấp là niềm đau
Thương hiểu nguyện vun bón
Thở cười tâm xả buông.

Chúng con thay mặt các giới tử gieo duyên xuất gia, xin đảnh lễ Sư Ông Viện
Trưởng Tu Viện Kim Sơn, Chư Tôn Đức Tăng, Ni, giáo thọ và quý ân nhân đã thương
giúp chúng con có cơ hội tu theo chánh pháp. Chúng con nguyện cầu Chư Tôn Đức Tăng,

Ni và quý ân nhân, thiện hữu thọ mạng, Bồ Đề tâm viên mãn và mọi Phật sự thành tựu tốt
đẹp.
(Giới tử Nguyên Quang, Huỳnh Tấn Phát Đạt kính ghi)

Xuất Gia Gieo Duyên Bồ Đề
Gieo duyên hạt giống Bồ Đề
Dưỡng nuôi Chánh Tín đường về Tây Phương
Pháp thân thọ mạng miên trường
An vui hạnh phúc Chân Thường nở hoa.
Chim lồng cá chậu vẫy vùng
Khổ lao tù tội ai cùng cảm thông?
Chúng sanh Phật tánh tâm đồng
Một đời an lạc gieo trồng thiện nhân.
Hóa thân cứu độ nhân quần
Tuyên dương diệu pháp nghĩa ân đền bồi
Thoát vòng trầm, mịch luân hồi
Bồ-Đề quả chứng nhập dòng Như Lai. (Sơn Cư)

