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TÓM TẮT TIỂU SỬ 

TỲ KHEO THÍCH KHÔNG CHIẾU 

Xuất thân: 

Thầy Thích Không Chiếu - thế danh là Trần Văn Tự, sinh 

ngày 27.2. 1927, tại Toulouse, Pháp.  Thầy xuất thân từ Trường Sĩ 

Quan Võ Bị Đà Lạt - Khoá 5 và nhập ngũ năm 1951.  Chức vụ cuối 

cùng của Thầy là Đại tá Tỉnh trưởng Tỉnh Ninh Thuận. Từ tháng tư 

năm 1975, Thầy bị đi cải tạo trong 12 năm 3 tháng, trở về năm 1987 

và đi định cư Hoa Kỳ vào năm 1992. 

Chọn con đường Thiền Phật giáo: 

Thầy quy y Phật và có Pháp danh là Chánh Tâm An, trước 

1975.  Trong trại cải tạo, nhờ niềm tin vào Pháp Phật, Thầy đã biết 

cách tu tập để được bình an. 

Thầy đến Mỹ vào tháng 2.1992 và bắt đầu đi vào con đường 

Tâm linh.  Năm 1996, Thầy gặp Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt 

và chọn dòng Thiền Tánh Không.  Năm 1999, Thầy xuất gia, là một 

trong bảy đệ tử đầu tiên của Thầy Thích Thông Triệt.  Năm 2002, 

Thầy thọ giới Tỳ kheo với Hoà Thượng Thích Thanh Từ, tại Thiền 

Viện Đại Đăng, thuộc Nam California - Hoa Kỳ.  Ngày 26 tháng 2 

năm 2013, Thầy được phép Thầy Thiền Chủ, chuyển đến 

Sacramento, bắc California và đã chọn nơi này làm trú xứ để tiếp tục 

hoằng pháp độ sinh. Thầy vẫn tiếp tục đi giảng Pháp ở nhiều nơi 

trong và ngoài nước Mỹ, đặc biệt là ở hai vùng bắc và nam 

California, cho đến ngày viên tịch.  Có hai đệ tử xuất gia với Thầy là 

Sư chú Giác Không và Ni cô Chân Gíác. 

Trong suốt 22 năm Hạ lạp, Thầy Không Chiếu là một vị Tỳ 

kheo đạo hạnh, tinh tấn.  Thiền sinh Tánh Không khắp nơi kính 

ngưỡng đức từ bi, khiêm cung, lối sống và cách giảng Pháp bình dị 

của Thầy.  Ngày 11 tháng 9 năm 2021, thuận thế vô thường, Thầy đã 

xả bỏ huyễn thân, ra đi trong bình an, thanh tịnh.  Tăng Ni Đoàn và 

thiền sinh Tánh Không vô cùng thương tiếc và tri ân Thầy. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. 

Người ghi: Uyển Như 

Hội Thiền Tánh Không Sacramento 

  
  



  

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

  

 BAN ĐIỀU HÀNH  

HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG  

  

THÀNH KÍNH CÁO BẠCH 

Đến Chư Tôn Đức Tăng Ni Thìền Tánh Không,   

đến Quý Thiền Sinh Tánh Không Khắp Nơi và Thân Hữu 

  

 

  

Tỳ Kheo  

THÍCH KHÔNG CHIẾU 

  

Thế danh TRẦN VĂN TỰ  

  

Sanh ngày 27 tháng 2 năm 1927 tại Toulouse - Pháp 

Đã Thuận Thế Vô Thường Xả Bỏ Huyễn Thân  

Lúc: 7:28 tối, ngày 11/9/2021 (Nhằm ngày 5 tháng 8, Tân Sửu)  

Tại Sacramento, California, Hoa Kỳ  

Trụ Thế 95 năm - Hạ lạp 22 năm 

Thay mặt Hội Thiền Tánh Không Trung Ương 

Tỳ Kheo Ni THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ Cẩn bạch 2 



 

  

  

  

  

 

  

Tăng Ni Đoàn  

  

HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG 

  

Hình chụp năm 2016 
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CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ  

  

Nhà Quàn Sacramento Memorial Lawn  

6100 Stockton Blvd, Sacramento CA 95820 

Thứ bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2021 

12:00 pm - 12:30 pm:  Tiếp đón Tăng Đoàn, Gia đình 

Thầy, Quan khách, Thièn Sinh 

12:30 pm - 01:30 pm:              Lễ Cầu nguyện & Lễ Thọ tang 

01:30 pm - 02:00 pm:   Mời dùng trưa 

02:00 pm - 03:00 pm:  Viếng Tang 

03:00 pm - 04:00 pm:  Lễ Cầu nguyện  

Chủ nhật, ngày 26 tháng 9 năm 2021 

09:00 am - 09:30 am:  Tiếp đón Tăng Đoàn, Gia đình 

Thầy, Quan khách, Thièn Sinh  

09:30 am - 11:00 am:   Lễ Tưởng niệm và Phát biểu 

11:00 am - 11:30 am:  Viếng Tang 

11:30 am - 12:00 pm  Mời dùng trưa 

12:00 pm - 12:30 pm:   Lễ Cầu nguyện Tiễn linh và 

Lễ Di Quan  

12:30 pm - 01:00 pm:  Lễ Trà Tỳ 

       01:00 pm:  Hoàn mãn 

  

Chương Trình Tang Lễ tại Sacramento 

Do Hội Thiền Tánh Không Sacramento phụ trách 

Điện thoại liên lạc: (916) 346 - 9794 

Kính Thông Bạch 

  

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU 
4 



 

Chúng Con: 

  

TOÀN THỂ THIỀN SINH TÁNH KHÔNG  

Khắp 19 Hội Thiền - Đạo Tràng Tánh Không 

Trong và Ngoài Nước Mỹ 

  

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC và TRI ÂN THẦY 

XIN THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN 

CHƯ PHẬT TỪ BI TIẾP ĐỘ 

  

Giác Linh Thầy 

  

THÍCH KHÔNG CHIẾU 

  

VÃNG SANH CÕI PHẬT 

 

Thiền Sinh Tánh Không  Trong và Ngoài Nước Mỹ 

Tại Tổ Đình Ngày Truyền Thống 

Perris - CA, Hoa Kỳ -  Tháng 4 Năm 2016 

  

  

5 



 

  

  

 

  

 

Thầy Không Chiếu 

Gỉảng Pháp, Kỹ thuật “Không Nói” - Khoá Bát Nhã 4,  

Tại Tổ Đình Tánh Không - Perris, CA - năm 2016 
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Bài Thơ Quét Lá  

  

“Đố ai quét sạch lá rừng 

Để tôi khuyên gió, gió đừng rung cây” 

  

Hôm qua tôi đến tùng lâm 

Học bài “Không Nói” để tâm hết phiền 

Người ta quét lá sạch sân 

Tôi nay quét lá trong đầu “vô ngôn” 

Đầu tôi khởi ý triển miên 

Ngày đêm không dứt khiến tôi bệnh hoài 

Nay Thầy dạy Pháp “Không Lời” 

Để tôi chấm dứt nói thầm trong tâm 

Ai ngờ có cách dụng công 

Cầm chổi quét lá “Vô Ngôn” trong đầu 

Đó là pháp “Chỉ” nhiệm mầu 

Mỗi ngày mỗi quét não phiền sạch trơn 

Không tin thì cứ thử xem 

“Quét chỉ biết quét”, không cần nghĩ suy 

Ngày ngày tầm tứ nhẹ đi 

Lậu hoặc tập khí nhẹ đi mất rồi 

Tập thiền ai nói nhiêu khê 

Mỗi mỗi đi đứng “không lời” là xong 

Người ta quét lá sạch sân 
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Bài Thơ Tưởng Niệm 

  

“Người ta quét lá sạch sân 

Tối nay quét lá sạch trơn não phiền” (*) 

  

Tuyệt vời hai chữ nhân duyên 

Tánh Không thiền viện ghé thuyền rong chơi 

Đến đi pháp vốn không lời 

Tánh Giác hiển lộ sáng ngời tự tầm 

Ngắm xem thế sự xoay vần 

Biết trong tỉnh thức vẫn thầm khắc ghi 

Đinh ninh hai chữ Từ Bi 

Không thương không ghét mê si đoạn dần 

Quét cho sạch hết ngũ nhân 

Với đi phiền não ngủ ngầm trong tâm 

Bao nhiêu khổ não long đong 

Hôm nay theo lá thu đông sạch rồi 

Ra đi một niệm không lời … 

  

Nhân Ngày Lễ Tưởng Niệm Thầy Không Chiếu 18/9/21 

Do Hội Thiền Tánh Không Trung Ương 

Tổ chức Tại Tổ Đình và Online 

  

Phổ Như kính bái 

Nanaimo, BC - Canada 

  

(GHI CHÚ: (*) Thơ Thầy Không Chiếu 
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Cung Tiễn Thầy Không Chiếu 

Lên Đường Bình An 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Sáng ngày Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021, nhận 

tin không vui do Sư cô Tịnh Như báo là Thầy Không Chiếu 

hôn mê phải đưa vào bệnh viện. Trong câu chuyện, hai chị em 

mong là Thầy sẽ hồi tỉnh khi được nhân viên bệnh viện chăm 

sóc đúng lúc đúng thời. 

Khoảng sau 10 giờ đêm, Sư cô Tịnh Như lại gọi, trong 

tích tắc Hằng Như mong được nghe tin tốt rằng Thầy Không 

Chiếu đã hồi tỉnh, nhưng mà không phải vậy, bằng một giọng 

hơi rung rung, đầu dây bên kia Sư cô Tịnh Như cho hay: 

“Thưa Cô, Thầy Không Chiếu đi rồi! Thầy đi hồi 7 giờ 28 

phút tối”. 

Như vậy so với giờ Houston thì Thầy đi hồi 9 giờ 28 

phút.  Trong nỗi buồn hụt hẫng, Sư cô Tịnh Như nói tiếp: 

“Thôi cũng mừng cho Thầy, để Thầy ra đi theo ước nguyện, vì 

trong hồ sơ bệnh lý Thầy cho biết là Thầy không muốn chữa 

trị khi bị hôn mê…” 
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Đối với một người đã 95 tuổi, ai cũng biết là sẽ sớm ẽ có 

ngày này. Nhất là trong hai năm qua, sức khỏe của Thầy không 

còn như xưa. Năm 2019 Thầy đã nhiều lần chuyển mua vé phi cơ 

qua Houston nhập hạ an cư tại Thiền Viện Chân Như dưới sự chủ 

trì của Thầy Thiền Chủ, nhưng rồi Thầy cũng không qua được. 

Sau đó, có lần, Thầy gọi điện thoại cho hay ngày giờ 

chuyến bay sang Houston để thăm viếng Thầy Thiền Chủ, nhưng 

rốt cuộc sức khỏe cũng không cho phép và Thầy lại đổi chuyến 

bay. Rồi Thầy Thiền Chủ viên tịch vào cuối năm 2019 tại thành 

phố Houston, Thầy cũng không qua được.  

 Đã ba năm qua Hằng Như không gặp mặt Thầy 

Không Chiếu nhưng vẫn theo dõi chương trình hoằng pháp của 

Thầy được thiền sinh thu hình và đăng lại trên trang nhà Thiền 

Tánh Không. Mới nhất, là ngày 27 tháng 7 năm 2021, Thầy 

thuyết giảng đề tài: “Đại Nghi Đại Ngộ” và trước đó là ngày 18 

tháng 7 năm 2021 Thầy giảng đề tài “Buông bỏ”. Ngoài hai đề tài 

này, Thầy đã giảng nhiều đề tài khác như: “Thiền Trong Đời 

Mới, Điều Phục Tâm, Thế Giới Tương Đối, Tìm Sướng Gặp Khổ, 

Ngày Xuân Nói Chuyện Thiền, Nhẫn v.v…”  Đề tài nào Thầy 

cũng gửi gắm kinh nghiệm tu tập, tâm tư của mình đến các thiền 

sinh.  

Lần an cư chung tại Tổ Đình Tánh Không ở Perris, 

Riverside County, vào năm 2018, là lần Hằng Như và quý Thầy 

Cô, được học hỏi tu tập dưới sự hướng dẫn của Thầy Không 

Chiếu, vì Thầy là Trưởng tử của Thầy Thiền Chủ.  Sư huynh, sư 

đệ, sư tỷ, sư muội có được thời gian sống bên nhau, ngoài thời 

khóa tu học còn được sự quan tâm dạy dỗ của Sư Phụ là Thầy 

Thiền Chủ.  Đó là thời gian an lạc hạnh phúc của tất cả mọi 

người trong Tăng đoàn. 

Kể từ sau mùa an cư năm 2018, vì tuổi già sức yếu nên 

quý Tăng Ni lớn tuổi thuộc Thiền Tánh Không đều được thân 

nhân đón về nhà phụng dưỡng. 

Riêng Thầy Không Chiếu, đã được Thầy Thiền Chủ ủy 

thác cho trách nhiệm chăm sóc tinh thần các thiền sinh thuộc đạo 

tràng Sacramento, sau một thời gian nối tiếp Thầy Không 
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Như, trong cương vị Hội Trưởng Hội Thiền Tánh Không Texas. 

Từ Tổ đình, Thầy đã dọn đồ đạc một mình lái xe, di cư hẳn về 

thành phố Sacramento, để tiện việc hoằng pháp. Tuy về 

Sacramento nhưng mỗi năm Thầy đều bay sang Houston vài 

tháng để hướng dẫn thiền sinh tu tập. Trở về Cali, hoặc tự mình 

lái xe từ thành phố Sacramento đến thành phố San Jose, hay từ 

Sacramento xuống Orange County giảng pháp, hoặc về Tổ đình 

Tánh Không ở Perris, Riverside, nhập thất an cư ba tháng. 

Tuy thời gian hai năm trở lại đây Thầy không thể lái xe 

đi xa được, nhưng Thầy vẫn thường xuyên giảng pháp tại địa 

phương và nhờ vậy mà bây giờ tuy Thầy không còn hiện diện ở 

thế giới này, nhưng nếu muốn, chúng ta vẫn có thể nghe và thấy 

hình ảnh của Thầy giảng pháp trên màn ảnh. 

 Nhớ một chút về nếp sống của Thầy Không Chiếu, thì 

điều nổi bật nhất, ai cũng thấy là Thầy tu Giới rất kỹ.  Ở xứ Hoa 

Kỳ này, có máy giặt máy sấy khô quần áo, nhưng Thầy không 

bao giờ xử dụng máy giặt máy sấy mà Thầy toàn giặt y áo bằng 

tay và phơi ngoài trời. Về vấn đề ăn uống, vì có bệnh suyễn nên 

Thầy chuyên ăn cơm gạo lức với muối mè. Cơm thiu hay bánh 

mì bị mốc, mọi người sợ bệnh không dùng, Thầy bào chỗ mốc 

bánh mì đem ra phơi khô rồi nướng lại mà ăn. Cơm thì phơi khô 

rang làm cốm.  Khi thân thể bất an, Thầy trị bệnh bằng cách nhịn 

ăn.  Cần lắm thì hốt thuốc Bắc uống chứ không chịu đi bác sĩ, 

không chịu uống thuốc Tây.  Thầy rất kỵ đi trên cỏ và không 

thích trồng cây kiểng.  Lý do vì sợ phạm Giới, làm tổn thương 

cây cỏ và lỡ làm tổn thương các côn trùng nhỏ bé. Đối với huynh 

đệ, ai cần gì Thầy giúp ngay không chần chờ.  Đối với thiền 

sinh, Thầy rất cởi mở vui vẻ.  Lớp học nào Thầy giảng dạy thì 

luôn có những trận cười vang dội cả lớp.  Lối giảng của Thầy rất 

vui, Thầy thường mang kinh nghiệm sống của mình vào bài 

giảng nên thiền sinh rất thích.  Đối với Tăng đoàn, điểm đặc biệt 

nổi trội nhất của Thầy là vào những buổi Lễ Thỉnh Nguyện. 

Thầy viết sẵn một lô lỗi của Thầy rồi tự Thầy khai tội, để sau đó 

Thầy Thiền Chủ xét từng lỗi của Thầy khai, rồi Ngài phán quyết 

là Thầy Không Chiếu không có lỗi gì hết. Sau đó Thầy Không 

Chiếu còn  
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được Thầy Thiền Chủ khen và khuyên mọi người nên học 

hạnh nhẫn nhục, khiêm cung của Thầy Không Chiếu.  Thế là 

ba nghiệp của Thầy Không Chiếu được thanh tịnh.  

Sống trong chúng, hễ gặp dịp là Thầy Không Chiếu 

luôn cười khì khà, không bắt lỗi ai, không gây phiền phức ai.  

Đối với Hằng Như thì Thầy Không Chiếu là một vị đại sư 

huynh dễ mến, Thầy còn là một bậc trưởng bối mà Hằng Như 

xem như Cha mình.  Thầy còn nhiều ưu điểm khác lắm kể ra 

không hết.  Hôm nay, đối với Hằng Như, lối sống cũng như 

với tâm trong lành của Thầy Không Chiếu như thế nào trong 

đời này, thì khi Thầy xả bỏ thân huyễn để sang đời sống khác, 

Thầy cũng tỉnh thức ra đi với tâm trạng như thế! 

Hằng Như kính tiễn Thầy ra đi một cách bình an. Thầy 

sẽ ra đi thong thả, không cần phải gấp gáp và nhanh nhẩu như 

thường ngày.  Xin Thầy hãy chờ mọi người cùng chấp tay búp 

sen, niệm Phật và kịp nói lời cung tiễn, rồi hãy đi nha Thầy! 

Bây giờ Hằng Như và mọi người đồng cung kính tiễn 

và chúc nguyện Tỳ-kheo Thích Không Chiếu, thế danh Trần 

Văn Tự sanh ngày 27 tháng 2 năm 1927, viên tịch ngày 11 

tháng 9 năm 2021, nhằm ngày mùng 5 tháng 8 năm Tân Sửu, 

trụ thế 95 năm, hạ lạp 22 năm, được thong dong tự tại trên 

đường về cõi Vô dư Niết bàn an vui. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

  

Thích Nữ Hằng Như 

Tại Chân Tâm Thiền Thất, Houston 

Sau thời tụng Bát Nhã Tâm Kinh và Sám Hối - Xin hồi hướng về 

Tân Giác Linh Tỳ-kheo Thích Không Chiếu, đệ tử cố Hòa Thượng 

Thích Thông Triệt.  

Houston, ngày 13 tháng 9, 2021 
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Thầy Không Chiếu  

Giảng Pháp và chụp ảnh lưu niệm cùng các thiền sinh 

trong ngày Bế giảng Khoá Thiền Căn Bản 4  

vào Tháng 11 năm 2019 

Tại Hội Thiền Tánh Không Sacramento 

Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Sacramento 

Elder Creek, Sacramento, CA 95823 
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Tưởng Nhớ Thầy 

  

 “Tôi như xe ‘truck’ 

Vớt người chậm lụt 

Trậm trà trậm trật 

Làm hoài không được 

     Leo lên xe tôi chở hết” (1) 

  

Phát tâm Bồ tát độ người 

Căn cơ yếu kém rối bời pháp tu 

Kinh điển học mãi không vô   

Thiền Chỉ Thầy dạy không ngờ quá hay 

‘Làm gì biết nấy’ vậy thôi 

‘Buông buông bỏ bỏ’ cuộc đời thăng hoa 

Buông đi ‘chuyện của người ta’ 

Bỏ đi ‘cái ngã’ thế là tới nơi  

Nhớ Thầy nước mắt tuôn rơi 

Những lời Thầy dạy trọn đời khắc ghi! 

  

Diệu Nhân, thiền sinh 

Hội Thiền Tánh Không Sacramento 

Ghi chú: (1) Lời Thầy Không Chiếu 
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Thầy Không Chiếu  

Lớp Thiền 2 ngày, tại Thiền Đường Houston - Tháng 6 năm 2012 

  

 

Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt,  

Thầy Không Nhật, Thầy Không Chiếu và Sư cô Hằng Như 

Hướng dẫn Khoá Nhập Thất  

cho thiền sinh Tánh Không trong và ngoài nước Mỹ   

Tại ABC Retreat Center, Navasota, Texas 
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Tiễn Thầy 

Cuộc đời vốn dĩ vô thường 

Có sanh có diệt - con đường tử sinh 

Mấy ai thoát khỏi nhục vinh 

Lên voi xuống ngựa sự tình thật hư 

Thầy tôi khoác áo Chân như 

Thong dong tự tại nhất như trở về 

Không Chiếu tự tánh tinh thông 

Quang Minh đạo lộ - tánh không hiển bày 

Phạm hạnh miên mật đủ đầy 

Thiểu dục tri túc mỗi ngày Thầy gieo 

Sống đời xứng đáng Tỳ kheo 

Lòng không vướng bận nhổ neo lìa bờ 

Bến mê trần thế từ đây 

Chuyển hoá rủ sạch - Giác ngay hiện thời 

Thênh thang cánh nhạn lưng trời 

Không gian tĩnh tịch ngàn đời như như 

  

Kính dâng Giác linh Thầy Thích Không Chiếu 

Houston, ngày 11 tháng 9, 2021 

Diệu Như, thiền sinh 

 Hội Thiền Tánh Không Houston - Texas 
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Thầy Không Chiếu 

Giảng Khoá Thiền Căn Bản, năm 2013 

Tổng kết Khóa giảng đại chúng “Vạn vật đồng nhất thể", 

do Hội Thiền Tánh Không Ontario tổ chức  

tại Chùa Tích Lan Tháng 8 năm 2016 - Toronto, Canada  
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Nhớ Về Thầy 

  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính bạch Thầy Không Chiếu, 

Từ hôm Thầy ra đi, con định viết một bài nói lên 

cảm tưởng của con về Thầy và những gì con đã được 

thọ giáo với Thầy trong mười năm qua, nhưng không 

biết sao chữ nghĩa bay đâu hết cho đến hôm nay.   

Thưa Thầy!  Con thấy rằng Hội Thiền Tánh 

Không Sacramento của chúng con rất may mắn đã có 

Thầy về ở, gần gũi để giáo hóa chúng con.  Khi giảng 

pháp, Thầy thường dùng những từ ngữ thật bình dân, 

giản dị, dễ hiểu để rồi từ đó rót vào Tâm chúng con 

như những dòng suối Pháp ngọt ngào bổ dưỡng.  

Con có được duyên vài lần đến thăm nơi ở của 

Thầy.  Con cảm nhận được Thầy sống rất đơn giản. 

Một lần khi đến thăm, trong lúc con đang đưa mắt nhìn 

quanh phòng, Thầy cười và nói với con, khi qua Mỹ 

Thầy chỉ có cái túi xách, mà bây giờ đi đâu thiền sinh 

cũng cúng dường vật dụng, riết rồi nó nở ra không có 

chỗ chứa.  Con hiểu được ý Thầy, rằng mình phải biết 

“buông” bớt cho cuộc sống đỡ vướng bận. 

Nay, Thầy đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn 

thân, bỏ lại sau lưng gia đình và thiền sinh chúng con, 

những người đang quí kính Thầy và vẫn muốn nghe 

Thầy tiếp tục giảng Pháp.  Chúng con cúi đầu tiễn biệt 

Thầy.   

Xin cầu nguyện Giác linh Thầy được về Cõi 

Phật. 
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Thành Kính 

BÁI BIỆT THẦY 
  

Kính bạch Thầy! 

 Thầy đã ra đi!  Buổi tối thứ bảy tuần trước, ngày 11 

tháng 9, 2021, thiền sinh Tánh Không Sacramento nhận 

được tin đau.  Thầy Không Chiếu đi rồi.  Bàng hoàng.  Dẫu 

Thầy đã trụ thế 95 năm, biết Thầy vừa nhập viện tại 

UCDavis mấy ngày, nhưng tin Thầy xả bỏ huyễn thân vẫn 

quá đột ngột với chúng con!  Tin truyền đi rất nhanh.  Tất cả 

thiền sinh Tánh Không khắp nơi đều ngậm ngùi thương tiếc! 

Bạch Thầy!  Chúng con đã lặng đi, chơi vơi trong 

nhiều khoảnh khắc, rồi bắt tay ngay vào công việc … Sau 

một đêm chuẩn bị, sáng chủ nhật 12 tháng 9 năm 2021, tại 

Sacramento, chúng con làm Lễ Tưởng Niệm Thầy online.  

Các hội thiền bạn ở các nơi cũng làm lễ tưởng niệm Thầy.  

Ngày thứ bảy, 18 tháng 9, 2021, Hội Thiền Tánh Không 

Trung Ương đã làm lễ tưởng niệm Thầy tại Tổ Đinh Tánh 

không, ở Perris, nam California và online.  Thiền sinh Tánh 

Không khắp nơi trong và ngoài nước Mỹ đã tham dự rất 

đông, trang nghiêm tưởng niệm Thầy.  

  Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2021, nhiều chư 

vị Tôn Đức Tăng Ni, Tăng Ni Đoàn Thiền Tánh Không và gia 

đình Thầy từ xa đến, nhiều đồng môn xa gần của Thầy, thân 

hữu năm xưa của Thầy cũng đến, đang cùng với thiền sinh 

Tánh Không chúng con có mặt nơi đây, tổ chức buổi lễ cầu 

nguyện và tiễn đưa Thày. 

  

Thầy ơi!   

“Tánh Không vốn nhiều đời nuôi dưỡng 

Tâm từ bi bao kiếp tu hành 

Thầy gieo hạt, bồ đề xanh lá 

Vườn chân như bát nhã toả hương …” 
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Hôm nay, Hội Thiền Tánh Không Sacramento chúng 

con đủ duyên lành được làm sân ga tiễn đưa Thầy.  Thế 

nhưng, Thầy đã dạy chúng con: Sanh, lão, bệnh, tử, sanh! 

Vậy thì, ra đi cũng có nghĩa là Thầy đang bắt đầu trở về với 

chúng con. 

Thầy đang trở về bởi vì những lời dạy của Thầy đang 

sống lại mạnh mẽ trong tâm chúng con và chắc chắn sẽ ở lại 

mãi với chúng con.  Biết!  Thầy luôn nhắc nhở chúng con 

phải nuôi dưỡng cái Biết liên tục trong đi-đứng-nằm-ngồi.  

Hãy tu tập hạnh từ bi.  Thầy dặn, hãy cho người mà không 

cần biết người cho, không cần biết người được cho.  Thầy 

nhấn mạnh, cứ thực hành Thiền Chỉ rổi cũng sẽ đi tới nơi.  

“Làm việc gì chỉ biết việc đó”, “Đi mà biết mình đang đi là 

thiền, đi mà không biết mình đang đi là phàm phu”, “Chuyện 

của người ta là của người ta, hãy quay lại với chính mình”, 

“Cứ tu đi rồi sẽ thấy …”  

Thầy ơi, cho dẫu Thầy đã ra đi, “Dù có đi đâu Thầy 

vẫn bên con!”   

Chúng con Thành Kính Bái Biệt Thầy! 

  

Con Uyển Như, thiền sinh 

Hội Thiền Tánh Không Sacramento 
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Thầy Không Chiếu 

GIẢNG BÀI PHÁP CUỐI CÙNG   

Thầy vừa giảng online, vừa on-ground:  

Chủ đề “Nhu Cầu - Sở Thích” 

vào ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 8, 2021 

Tại Hội Thiền Tánh Không Sacramento, CA 

Địa điểm: Laguna Springs - Elk Grove, CA 95624 
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CẢM TẠ 

  

BAN ĐIỀU HÀNH  

HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG 

TĂNG NI ĐOÀN TÁNH KHÔNG 

TOÀN THỂ THIỀN SINH TÁNH KHÔNG 

Và TANG QUYẾN 

  

Xin Thành Tâm Cảm Tạ  

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI  

QUÝ HỘI ĐOÀN, QUAN KHÁCH và THÂN HỮU  

  

Đã Quan Lâm Tham Dự, Viếng Tang, 

Gởi Vòng Hoa, Chia Buồn và Cầu Nguyện 

Cho Giác Linh 

Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG CHIẾU 

  

KÍNH CHÚC CHƯ VỊ THÂN TÂM THƯỜNG LẠC 

  

Thay mặt Hội Thiền Tánh Không Trung Ương 

Tỳ Kheo Ni THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ 
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BÁT NHÃ TÂM KINH 

  

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

  

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức 

thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục 

như thị. 

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. 

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. 

Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc 

pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. 

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, 

diệc vô lão tử tận. 

Vô khổ, tập, diệt, đạo. 

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. 

Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái 

ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 

mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. 

Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A 

nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề. 

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại 

minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ 

nhất thiết khổ, chân thật bất hư. 

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú 

viết: 

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát 

bà ha. (3 lần) 
 

Trình bày Booklet: Uyển Như — Thực hiện: Thông Văn    

Hội Thiền Tánh Không Sacramento 


