
Xuất gia là một viễn ảnh đối với tôi trước
đây, vào hội đã lâu, mỗi năm thấy các anh
chị em trong hội đi xuất gia, tôi vô cùng
ngưỡng mộ họ, nhưng chẳng bao giờ nghĩ
rằng có ngày mình cũng sẽ đi xuất gia!

Tính tình vốn rụt rè, lại chưa bao giờ rời xa
mái ấm gia đình, nên dù rất thích tu học
nhưng việc xuống tóc, sống chung với
người khác ngoài gia đình, đối với tôi là
một ý tưởng xa vời khó làm lắm. Nhưng
trên đời ít ai học được chữ ngờ. Cuộc sống
yên vui của tôi đã bị chấn động bởi sự qua
đời thật bất ngờ của người em trai vì bệnh
Covid. Nỗi đau buồn vì không được gặp
mặt để nói lời từ biệt em dày xéo lòng tôi
nhiều tháng ngày. Không biết bao nhiêu
lần tôi đã khóc, lòng tôi lúc nào cũng trĩu
nặng với nỗi u hoài của sự tử biệt.

Các anh chị em trong hội khuyên tôi nên đi
xuất gia cho em tôi. Suốt nhiều tháng trời,
sống trong sự giằng co giữa lo âu và niềm 

tin, giữa sự yếu đuối và tình thương, tôi
cầu nguyện chư Phật để niềm tin về đạo
Pháp lớn hơn nỗi lo âu của người đi xuất
gia lần đầu. Ngày ngày tôi đọc chú Đại Bi
xin Bồ Tát Quán Thế Âm cho tình thương
tới em tôi mạnh hơn sự yếu đuối của một
phụ nữ luôn nương vào chồng con trong
mọi việc. Có lẽ với sự quan hoài, khuyên
nhủ, trấn an của các anh chị em trong hội,
và lòng thành tâm thiết tha cầu nguyện ơn
trên, đã cho tôi một niềm tin mãnh liệt để
dẫn tôi đến sự quyết định đi xuất gia lần
đầu tiên năm ngoái, năm 2021.

Trò Chuyện cùngTrò Chuyện cùng  
Sa di - Sa di niSa di - Sa di ni
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Viết theo lời thuật của Sadini Thân Khai Tùng Quán (Hương Huỳnh)
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Thời gian hơn một tuần chung sống và tu
hành với tăng đoàn, được sự quan hoài,
giúp đỡ và yêu thương của các bạn đồng
tu, đã đem đến cho tôi một sự thay đổi sâu
đậm trong tâm linh. Những ngày bỡ ngỡ,
bất an nhường lại cho sự an bình, phấn
khởi, tôi cố gắng tập trung vào việc tu tập
và luôn hứa với lòng mình, bày tỏ tình
thương tới em qua hành động nên khi gặp
lúc chân đau, lưng mỏi, hay lúc bị mệt vì
thiếu ngủ, ít ăn, gặp lúc đi giữa trời tuyết
giá lạnh, càng nghĩ tới em, nhớ tới công
hạnh vị tha của mình đi xuất gia, tôi đã
vượt qua mọi khó khăn đó dễ dàng.

Ngày nhập đàn tràng Mạn Đà La, tôi hết
sức thành tâm cầu nguyện cho em được
giải thoát. Pháp Tứ Liên Hoa quá sức vi
diệu. Pháp Mandala có khả năng siêu độ
bất khả tư nghì!

Nếu tôi viết lên đây những linh ứng tôi
cảm nhận được thì sợ mất đi ý nghĩa linh
thiêng, nhưng tôi có cảm ứng sự giải thoát
của em tôi rất rõ ràng, không nhầm lẫn,
không phù phiếm, không dị đoan. Những
cái lạy cuối cùng chấm dứt buổi lể Man Đà 
La, tôi đứng lên với hai dòng nước mắt
chảy tuôn trên má. Tôi lại được nếm lại vị
mằn mặn quen thuộc của giọt nước mắt
như ngày nào tôi thường khóc, nhưng có
khác là sự trĩu nặng, u uẩn của lòng tôi đã
hết, như đã hoàn toàn tan theo không gian
mầu nhiệm của Mạn Đa Là này. Trước đây
tôi khóc trong niềm thương tiếc, buồn khổ.
Hôm nay tôi khóc vì sự nhấc bổng, mãn
nguyện cho mình và cho em của tôi…

Năm nay tôi cũng phát nguyện đi xuất gia
cho gia đình em tôi, và gia đình tôi, và cho
những ai cần tình thương. Xuất Gia Vị Tha
là môi trường giúp tôi đem tình thương gửi
tới cho nhiều người khác, và cũng là sức
mạnh mở ra một trang sách mới của đời
tôi.
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“Từ lúc tham gia sinh hoạt ở Hội Từ Bi
Phụng Sự- Houston từ năm 2014, chị đã
rất ngưỡng mộ các anh chị đi xuất gia vị
tha (XGVT) để hồi hướng cho người thân.
Rồi Sau đó chuyển qua Cali, chị được
tham dự Pháp hội ở Anaheim vào năm
2018. Khi gặp lại chị Tường Vân, là người
hướng dẫn chị tập môn Càn Không Thập
Linh (CKTL) của chị khi còn ở Houston,
TX và được Chị Tường Vân hướng dẫn,
giải thích cũng như chia sẻ kinh nghiệm
bản thân của chỉ sau khoá tu năm 2017 thì
chị càng mong muốn được đi xuất gia hơn
nữa.

Năm 2019 trong khi mang bầu cháu thứ
hai, do đại dịch rồi yếu tố bất an của xã
hội, chị bị tiểu đường thai kỳ. Ngoài việc
mỗi ngày chị phải chích máu ngón tay xét
nghiệm 4 lần và chích insulin 3 lần thì chị 
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phải cân đo tính toán lượng đường của từng
món ăn làm sao cho không nguy hiểm tới
con trong bụng. Rồi tới khi sinh bác sĩ còn
chuẩn đoán sai, làm hai mẹ con một phen
nguy kịch. Cả quá trình nằm vô nằm bệnh
viện rồi lên bàn mổ, lúc nào chị cũng thành
tâm tụng chú Đại Bi và niệm Phật. May
phước sao, hai mẹ con khoẻ mạnh. Nhưng
sinh xong chị bị trầm cảm sau sinh, rồi lại
nghe tin mẹ mất ở Việt Nam năm 2021. Với
hoàn cảnh đại dịch thì lúc đó mà về VN thì
lại bị cách ly, cũng không thể gặp mẹ lần
cuối, lại còn thêm hai đứa con nhỏ.  
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Thân Nghinh Lý (Thủy Đào)
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Trong hoàn cảnh đó, hình ảnh các anh chị
đi tu hồi hướng cho cha mẹ vừa khuất hiện
lên trong đầu, chị tìm lại vào website của
Hội, may thay năm đó Thầy từ bi mở lại
khoá tu XGVT. Hiểu nỗi đau của chị nên
chồng chị ủng hộ chị đi Xuất Gia cho Má
cũng như tình nguyện ở nhà chăm hai đứa
con nhỏ. Năm đó (2021) cũng là lần đầu
tiên chị Thủy xuất gia.

Trước khoá tu, chị được hướng dẫn rất tận
tình cách chuẩn bị cho khoá tu. Trong
khoá tu chị được sư phụ và các sư huynh
sư tỷ cũng như các Bồ Tát Hộ Pháp từ bi
quan tâm, giúp đỡ qua sinh hoạt tăng đoàn 

và chương trình tu tập thiết kế rất khoa
học. Cuộc sống tăng đoàn dù chỉ 10 ngày
nhưng việc được tu tập với sư phụ và các
anh chị, những người công phu tu tập lâu
năm, giúp chị cảm thấy như mình được trợ
lực rất nhiều trong việc chữa lành trái tim
và cơ thể như vụn vỡ của mình. Dần dần
chị cảm thấy mạnh mẽ và lạc quan hơn.
Chị cảm thấy mình may mắn và được ơn
phước quá đỗi. Từ giờ về sau, chị quyết
tâm tu tập thiệt giỏi để hồi hướng cho gia
đình, cho người thân, và cho những người
cần mình trợ giúp.
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Bạn có lẽ nghe nhiều về người tại gia đi
xuất gia đoản kỳ gieo duyên với Phật,
nhưng hội Từ Bi Phụng Sự có một chương
trình xuất gia rất đặc biệt gọi là Xuất Gia
Vị Tha, chương trình này người đi xuất gia
nguyện tu dùm người khác để họ có đủ
phước báu mà vượt qua những khổ nạn
trong cuộc sống. Nếu bạn đi xuất gia với
tâm niệm đó bạn sẽ trải nghiệm thế nào là
tu lòng đại bi mà đạo Phật dạy.

Tôi cảm nhận ở nhà công khoá hằng ngày
tuy gần gũi Phật nhưng chỉ với hình tướng
xuất gia tôi mới thực sự ở trong đạo tràng
của ngài, vì vậy mỗi năm tôi đều muốn về
sống với Phật. Nhưng điều đánh động tâm
can mỗi khi tôi xuất gia vị tha và tham dự 

Mandala là tôi cảm nhận tình thương thâm
sâu không điều kiện của tất cả mọi người
trong tăng đoàn khi cầu nguyện. Chúng tôi
một lòng hướng về người sống cũng như
chúng sinh cõi âm mà tu hành, tôi luôn cảm
động với sự thành tâm và dấn thân của tất
cả mọi người. 

Khi xuất gia chúng tôi đeo trong người bài
vị tên tuổi những người thân mình tu dùm,
chúng tôi không chỉ tu dùm người thân mà
tu dùm những chúng sinh nghiệp chướng
trên thân của chính mình và của các vị thân
nhân. Chúng tôi hằng ngày cùng các vị lạy
sám, học đạo, tu thiền định lực, ngủ nghỉ.
Mỗi sáng lạy sám hối chìm trong không
gian tĩnh lặng của trời chưa rạng đông và
âm thanh hát xướng hồng danh Phật, nhiều
người chúng tôi không cầm được nước mắt
khi lạy xuống, trở về với lúc còn sơ sinh
chưa tạo nghiệp; và khi đứng lên trở thành
đặc tính chân thiện mỹ của Phật, trở về với
tình thương để hoá giải tất cả mọi gút thắt
trong tâm mình cũng như tâm những chúng
sinh ta tu dùm.

Thân Giác (Vân Anh)
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Tôi cảm nhận sự thành tâm tu hành học đạo
chung này hướng các chúng sinh hữu hình
vô hình duyên với tâm thức chúng tôi, các vị
cảm nhận đuợc lòng thành của chúng tôi mà
cảm động và mở tâm. Triết lý tu dùm này
mang hạnh đại bi lan toả tình thương đến
mọi chúng sinh và giải mở mọi gút thắt từ vô
lượng kiếp. Sau những ngày tịnh tu trên núi
tăng đoàn tham dự pháp hội Mandala cùng
đại chúng cầu nguyện cho thế giới an lành,
chúng tôi đưa tất cả bài vị xuyên qua năm
tầng bóng tối của sắc thọ tưởng hành thức để

cuối cùng đến vòng tròn giải thoát vãng
sanh theo mười phương chư Phật Bồ tát.
Thật là một hành trình viên mãn tu hành
dùm mọi chúng sinh để đưa họ đến con
đường giải thoát.

Tôi vô cùng cảm kích những khoá tu Xuất
Gia Vị Tha vì tôi có cơ hội trở về căn nhà
tâm linh và nơi đó chỉ có một thực tại duy
nhất mà chúng tôi hướng về, đó là tình
thương vô lượng và mạng lưới đại bi.

6



7

 

Ôn Tập Giáo HuấnÔn Tập Giáo Huấn

Mười Giới cho Sa Di và Sa Di Ni

Ý Nghĩa Việc Xuống Tóc 

1. Không sát sinh
2. Không trộm cướp
3. Không dâm (phi phạm hạnh)
4. Không nói dối
5. Không uống rượu (hoặc chất say, không
nghiện ngập)
6. Không đeo tràng hoa, không xức dầu thơm xoa
thân, không trang điểm
7. Không ca múa, nhảy nhót, tham gia biểu diễn,
nghe, coi ca nhạc, trình diễn, giải trí
8. Không nằm giường to rộng
9. Không ăn phi thời (ngoài thời gian được định)
10. Không nắm giữ tiền bạc, vàng ngọc, châu báu

Lọn tóc đầu tiên báo hiếu cho cha mẹ.

Lọn tóc thứ nhì đáp ơn vợ hoặc chồng. 

Lọn tóc thứ ba hồi hướng công đức cho
những người thân và bạn hữu.

Những lọn tóc còn lại cho tất cả những ai
đang gặp khó khăn, đau khổ, giúp tiêu tan
nghiệp chướng.

Thọ Y
Áo giới là báu vật của Phật truyền, tượng
trưng cho ruộng phước mà Phật và chư Tăng
đại diện. 
Thọ Bát 
Xin nguyện tâm lượng khai mở, để chứa đựng
tình thương và trí huệ nuôi dưỡng Pháp thân.
Xin nguyện tâm lượng rỗng rang, để muôn
vạn hạnh lành chất chứa. 
Thọ Cụ  
Bốn cạnh của tọa cụ tượng trưng cho tứ vô
lượng tâm: từ bi hỉ xả; lòng thương vô hạn
(đại bi), tánh nết hài hòa dễ thương vô cùng
(đại từ), tinh thần lạc quan luôn sống để đem
niềm vui tới tha nhân (đại hỉ), và tánh nết thư
thái, thư giãn, không chấp trước, dễ dàng
buông lỏng, dễ dàng bố thí, dễ dàng hy sinh
(đại xả).  

Cảm nghĩ về Xuất Gia Vị Tha
Thân Thạnh (Hoàng-Tâm)

Cảm tạ Thầy giúp chúng con khai mở
Cả thân tâm, như hoa sen bên hồ
Vươn lên từ đầm bùn lầy đen tối
Hướng về bầu trời xanh mãi không thôi
Học Phật Pháp, tập Từ, Bi, Hỷ, Xả
Cởi gút thắt, bao phiền não cho ra
Ngồi thiền định, quán tưởng Tứ Liên Hoa
Giúp tha nhân được an lạc hài hoà
Quay về lại với Chân Tâm, Phật tánh
Kết võng lưới quang minh, cùng tu hành
Nhập Đàn tràng Mạn Đà La huyền diệu
Giúp nghiệp chướng và vong linh thoát siêu
Theo ánh sáng chư Phật và Bồ Tát.
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Ghi danh và chi tiết tại trang web:
http://xuatgiavitha.com

Hội Từ Bi Phụng Sự
420 S. Brookhurst St.
Anaheim, CA 92804

Email: xgvt@compassheart.com

1- California - Orange County
       Email: xgvt@compassheart.com
2- San Jose: 
       Email: cvu3001@gmail.com
3- San Diego: 
       Email: Cuchtnguyen@gmail.com
4- VA-East Coast 
       Email: doanha.va@gmail.com
5- Houston, TX 
       Email:
       phuong.anh@compassheart.com
6- Dallas, TX 
       Email: matophuong@gmail.com
7- Montreal, Canada 
       Email: Bachnguyen@videotron.ca
8- Hamburg, Germany 
       Email:
       Tinaletruong@googlemail.com
       OR
       thixuanhang.duong@gmail.com 8

X G V T  R E G I O N A L  C O O R D I N A T O R S

Xin gởi bài về địa chỉ email:
xgvt@compassheart.com


