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Trong khung trời huyền diệu có muôn vàng vì sao đang đua chen 

nhau tìm cho mình một chỗ đứng vĩnh hằng của không gian bao la rộng 

lớn, một sự ngẫu nhiên đến vô tình của  quy luật tạo hóa đã đem đến một 

luồng gió nhẹ thổi vào sau khung cửa sổ với ánh đèn nhẹ thoai đưa, nhìn 

ra không gian xa thẳm ấy con đã bắt gặp muôn vàng vì sao của bầu trời 

trong xanh vô tận, nó như đang thể hiện một sự mừng rỡ ríu rít bên nhau 

sau những ngày cách xa không gặp và truyền trao những điều gì đó cần 

thiết nhất trong đời sống vô hình này. Như một dòng hồi tưởng ký ức lại 

hiện về trong sâu thẳm tiềm thức của người con Phật, suy ngẫm cho 

những dòng chảy của thời gian con lại liên tưởng đến những gì hôm nay 

con có được cũng phải nhờ sự giúp đỡ chia sẻ của những vị sư Tỷ đi 

trước cùng chí hướng, cùng lý tưởng, cùng một lời nguyện cầu cho tất cả 

vì nhân loại, vì chúng sanh như con, sẵng sàng xả thân gánh những mệt 

nhọc cho những đàn hậu học vị lai của mình trên bước đường chập 

chững tu tập. Cũng giống như những vì sao kia là vật vô tri, vô giác mà 

tìm ẩn trong sâu thẳm một nguồn suối tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau 

diều dắt cùng đi đến cái đích của con đường giải thoát và giác ngộ, thấm 
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đậm tình tỷ muội sống chung một mái chùa, không phân biệt nước da, 

dòng máu, giọng nói … 

Trên bước chuyển mình phát triển của xã hội hiện ngày nay một 

điều tất yếu của sự sống còn của xã hội rất dễ nhận thấy sự phát triển 

kéo theo tất cả chúng con dù là tu sĩ hay cư sĩ cũng phải cuốn theo vòng 

xoáy thời gian, như một cơn khát nước có thể đánh mất đi tất cả tình 

thương và đạo đức của một con người với một con người, trong khoảng 

khắc đắm chìm và quên lãng đi bản chất thật của mình là phải đùm bọc 

giúp đỡ lẫn nhau trên bước đường tu tập cũng như trên bước đường của 

cuộc sống đầy rẫy xô bồ và cám dỗ, quá nhiều lời mời gọi ngọt ngào của 

xã hội đã làm cho chúng con trong một sát na có thể đánh mất đi nhân 

cách đạo đức của một con người đầy tính, thuần việt lúc nào không hay 

biết, tiếc thay những điều đó cũng ảnh hưởng và cũng có thể xảy ra 

chính dưới một mái nhà của Như Lai, đó là một sự đau buồn mà những 

Bậc Tôn Túc vẫn luôn trăn trở suốt cả cuộc đời chỉ mong đàn hậu lai 

không dẫm đạp lên bánh xe đổ mà thôi, một sự mất mát quá lớn lao mà 

những bậc đi trước đặt kỳ vọng, đó cũng là những ký ức buồn khó có thể 

để xóa dần đi theo năm tháng, sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí của những ai 

vấp phải và cũng như hành trang kinh nghiệm mà con phải mang theo 

trong cuộc đời tu sĩ non trẻ.   

 Đây có thể xem  giống như một sự mất mát quá lớn lao của người 

con Phật, khi mà bản thân con cũng tận mắt chứng kiến rất nhiều hoàn 
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cảnh vô cùng thương tâm của sự lạnh lùng những tấm lòng lạnh nhạt 

hơn cả một tảng băng trôi vì danh, lợi mà tranh giành, hơn thua, đố kỵ 

… thậm chí còn đau lòng hơn sẵn sàng chà đạp lên những ước mơ, hoài 

bão của những tu sĩ trẻ tuổi đầy lòng nhiệt huyết với lòng quyết tâm vô 

cùng đáng trân quý với tấm lòng hướng về Đạo, về đời không một sự 

tính toán gian nan, cực khổ nhưng tiếc thay những điều đó có thể xảy ra 

ngoài xã hội là quy luật tất yếu của sự sống còn, vậy mà những yếu điểm 

đó cũng có khe hở để len lỏi vào chính dưới cánh của thiền môn chứa 

đầy lòng từ bi và trí tuệ soi đường dìu dắt tìm đến một quả vị của sự giải 

thoát. 

 Như một sự sắp đặt trước của số phận của con khi bất chợt một 

cơn mưa đưa đến cũng là lúc con gặp được một bậc đàn chị đi trước, 

một sư Tỷ mẫu mực đầy đủ đức hạnh, luôn sống trong sự tỉnh thức của 

giới luật và nghiêm khắc với chính mình và là một người sống đầy nhiệt 

huyết vì sự trường tồn của đạo pháp hầu mong sau này không bị lãng 

quên, con cảm nhận được giá trị sâu thẳm của tâm lòng bao la rộng lớn 

của sư Tỷ sẵn sàng huy sinh những lợi ích cá nhân cũng như danh vọng 

xả thân này vì đạo nghiệp, sư Tỷ luôn sống trong sự lo lắng, dằn vặt cho 

những ai sơ cơ bước chân vào chốn thiền môn chỉ sợ đàn em nhỏ mất 

phương hướng của tương lai rất dễ gặp ở phía trước là chông gai và sẽ 

có vô vàng khó khăn, ngày đêm sư Tỷ ra sức động viện sách tấn trong 

mọi hoàn cảnh chỉ mong sao đàn em nhỏ đi trên bước đường tìm cầu 

chân lý của Đức Thế Tôn đã để lại. Từ đây con lại mở rộng cõi lòng để 
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đón nhận và đặt niềm tin của cuộc sống đời tu sĩ  ở nơi sư Tỷ, không 

phải lo lắng hay trốn chạy giống như một con thuyền đứng giữa biển 

khơi trùng trùng, điệp điệp những con sóng ập đến và trên hết con sẵn 

sàng đón nhận những khó khăn, trắc trở trên bước đường tìm cầu giải 

thoát. Đó là những gì con học được ở sư Tỷ một đức tính nhẫn nại và sự 

im lặng trên bước đường tu tập cũng là hành trang đi theo suốt cuộc đời 

tu sĩ của chúng con. 

Với lòng tin vào sư Tỷ đáng kính luôn sát cánh cùng chúng con 

trên con đường chánh pháp và đây như những thử thách con trên bước 

đường tìm cầu giải thoát, suy nghĩ như vậy con càng mạnh mẽ quyết tâm 

hơn và niệm tưởng ân đức Tam Bảo. Thật vô cùng là một thắng duyên 

lớn của con khi đặt chân đến nương tựa nơi đây một tăng đoàn hòa hợp, 

một nếp sống lục hòa dưới sự chỉ dạy sư Bà bậc minh sư mà tất cả chúng 

con rất cần cho cuộc sống tìm cầu suối nguồn giải thoát nơi đây. Một 

cảm giác ấm áp tình tỷ muội , dưới sự dùm bọc lo lắng sách tấn lẫn nhau 

trên bước đường tìm cầu giải thoát, con đã cởi mở tấm lòng đặt niềm tin 

nơi đây. 

   


