
Ninh Thuận, ngày 10 tháng 2 năm 2020 

Mô Phật Sadhu lành thay! Con vô cùng tri ân chư Phật chư Bồ Tát chư hiền Thánh, 

chư thiện thần Hộ Pháp Thiên Long Bát Bộ. 

Con chân thành xin tri Ân hết thảy quý Cô quý Chú Bác cùng các anh chị em thiện 

Hữu quý kính! 

Sau 3 năm sự mong mỏi của con cuối cùng cũng đã được thành tựu.  

Thực sự nói đến đây con vừa nghẹn lòng, cảm thấy xúc động. Nước mắt tự nhiên 

tuôn ra, thật biết ơn vô bờ bến. 

Trong lòng tự nhắn nhủ cố gắng tu tập tinh tiến hơn để đền đáp công ơn sâu dày của 

chư Phật chư Bồ tát cùng các cô chú, quý anh chị Thiện hữu. 

Chư vị đã thương tưởng đến ngôi nhà phật tử của chúng con như vậy còn gì hơn 

nữa. 

Con luôn thầm cầu mong ngôi thiền đường của GgDdPT Phước Lợi quê con dẫu là 

1khuất góc nằm sâu trong vùng nông thôn nhỏ kia nhưng thẩm sâu tâm niệm của 

con, chính nơi đây sẽ mãi mãi là cái nôi giáo dục tu học thiếu nhi chung quanh làng 

đầy tốt đẹp nhất. 

Đây sẽ mãi duy trì mãi không bao giờ dứt, là một Gia Đình Phật tử sẳn sàng đón nhận 

và xây dựng tinh thần biết sống yêu thương biết kính trên nhường dưới, phép tắc 

đúng mực. 

Các anh chị sẽ luôn lắng nghe và yêu thương giúp đỡ những trẻ em lang thang cơ 

nhở hoặc đang trong hoàn cảnh khó khăn, sẽ được quý Sư cô quý anh chị Huynh 

trưởng cùng nhau dìu dắt dẫn dụ các em để cùng nhau thi đua tu học và cùng nhau 

sinh hoạt dưới những vòng tay ấm áp của hết thảy những tấm lòng rộng mở đón nhận 

các em vào lòng, để được chăm non bón móm thức ăn tinh thần lành mạnh. 

Cuối cùng con cũng chỉ mong 1 điều duy nhất là làm sao các em có được một cuộc 

sống hạnh phúc. Các em đến đây có cơ hội thắm nhuần đạo lý nhân quả cuộc sống. 

Làm sao các em nắm đủ hàng trang tích cực vững chắc để giúp các em có thể làm 

chủ bản thân khi đối diện trước mọi cám dỗ thời đại như thế. 

Đó là một vài điều con cùng các anh chị Huynh trưởng đã và đang giúp các em xây 

dựng nếp sống lành mạnh trong một xóm làng quê hương nhỏ của mình. 

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 



Sadhu Sadhu  

Con xin thành kính tri ân hết thảy chư vị Bồ Tát Thiện Hữu 

Sư cô Thích Nữ Nguyên Linh 

****************************************************************** 

A) MỤC ĐÍCH: 

+ Chính: Giúp thanh thiếu niên có nơi sinh hoạt lành mạnh về đạo đức, lánh xa trò chơi điện tử, giảm 

bớt tệ nạn xã hội (dân nghèo nên những người làm cha mẹ cũng ít học vì vậy không giáo dục con cái, 

từ người lớn đến trẻ em không có ý thức là cần phải đi học, học xong lớp 6 đều rời ghế nhà trường) 

+ Thứ: Giúp người lớn tuổi có nơi sinh hoạt tâm linh, nương tựa tinh thần (vì không có điều kiện sinh 

sống, người trung niên và thanh niên thiếu nữ đều rời quê đi ra thành phố lớn làm việc. Đa số dân 

làng là người lớn tuổi và không có sinh hoạt giải trí ở nơi đây) 

+ Phụ: Cứu hộ lũ lụt cho các gia đình rất nghèo, nhà cửa quanh vùng không an toàn và đất thấp, đồng 

bào sẽ được nương náu ở Thiền đường trong các trận lụt cao (mỗi năm từ 3 đến 4 lần, lụt thường lên 

cao ngan ngực, lụt lớn cao quá đầu người) 

*** 

B) VĂN TRÌNH: 

Xin hỗ trợ giúp đỡ xây dựng nơi tu học hằng tuần cho các em thiếu nhi vùng sâu hẻo lánh. 

Để hình thành một con người có cuộc sống tốt, một nhân cách chuẩn mực, để biết đâu là điều tốt nên 

làm, điều xấu nên tránh, làm sao để các em biết hổ thẹn khi suy nghĩ sai, nói sai, làm sai.  

 
Làm sao để biết trân trọng những gì mình đang có, cũng như biết tri ân, biết ơn giáo dưỡng, biết hiếu 

thuận đến những người đã mang những hạnh phúc cho mình vv.. thảy đều từ sự giáo dục từ những bậc 

cha mẹ, nhà trường cũng như môi trường xã hội chung quanh vv.. 

Tuy nhiên đời sống thời nay thật khó để thấy được nền giáo dục tốt, một xã hội như ta thấy mọi thứ 

đều đảo ngược lại những gì được cho là thời đại văn minh hóa. Xã hội mà nhan nhãn những thảm 

cảnh của vô số tệ nạn ảnh hưởng nặng nề trong đời sống, mọi thứ bất an. Các em nhỏ từ lớp này 

đến lớp khác cứ nối tiếp nhau, luôn bị mê hoặc nổi trôi theo làng sóng cám giỗ cuộc đời. 

Chứng kiến cả một thế hệ đang trên con đường bị tha hóa đầy khổ đau theo nhân quả luân hồi, cô 

không khỏi chạnh lòng làm ngơ. 
 

*** 

  

Và Cô thực sự mong thấy ai cũng được hạnh phúc, được biết tu tập tốt, thích mọi người luôn có những 

sự hiểu biết chân chánh nhất là biết giáo lý căn bản về nhân quả thiện lành, để cuốc sống của họ sao 



cho tốt đẹp hơn. 

 

*** 

 

Cô đặc biệt từ nhỏ đã có nhân duyên với trẻ em, 

Một hôm nọ, gần kế nhà cô, khi nghe thấy một người cha của những đứa trẻ ở ngôi nhà kế bên sai 

bảo đứa con của chú ấy bằng lời lẻ thô tục quát nạt như: " ụ mẹ mày, mày đi mua cho tao điếu 

thuốc coi mày, ụ mẹ mày tránh ra cho tao vv.."  
 

Cô có cảm giác như nhân quả đau khổ của họ đang hình thành và tiến vào trong cuộc sống của 

họ, thực sự cô đã không cầm lòng được cách dạy con của người làm cha làm mẹ. Thật là hư hỏng 

cho chính bản thân người làm cha, khi ấy cô  nghĩ rằng đây là nhân và hậu quả về sự nối truyền vô 

giáo dục khiến cho thế hệ con cháu dòng họ của họ không thể nào có đời sống tốt hơn được ở hiện 

tại cũng như mai sau.. 

 

*** 

Khi đủ nhân duyên đi xuất gia, tu học hơn 20 năm mình luôn mong thực hiện tâm nguyện này từ lâu 

nay, thiết nghĩ chỉ có giáo dục mới có thể thay đổi cuộc đời các em, nhất là khi các em còn trong độ 

tuổi ăn tuổi học, các em còn nương tựa ba mẹ của chúng. Đó là độ tuổi mà các em chưa kịp nghĩ đến 

bạn bè hoặc trai gái, như thế nếu ta có thể tạo điều kiện cho các em về trú xứ chùa chiền để tu học, giúp 

các em nắm vững đạo lý làm người cũng như rèn luyện cho các em nhân cách sống, huấn luyện tinh 

thần tu - học và chơi trong mỗi chủ nhật sinh hoạt hàng tuần. 
 

Và để giáo hóa tốt, thuận lợi nhất thì chỉ những thiếu nhi các em thuộc hoàn cảnh nghèo khó sẽ dễ dàng 

hơn bởi chúng sẽ vì chút quà cáp vật chất vv …  mà mong muốn đến chùa. 

Khi mà các em được tập cho tụng kinh, ngồi thiền, học giáo lý, và được các anh chị huynh trưởng bày 

ra các trò chơi tích cực lành mạnh, mang tính chất rèn luyện tinh thần đoàn kết, đàn anh chị lớn sẽ  biết 

thương yêu đàn em nhỏ,  

Các em học cách biết chia sẻ và bảo bọc lẫn nhau trong tinh thần xây dựng tình yêu thương - hòa hợp,. 
 

Các em có cơ hội học hiểu được những gì nên làm, những gì không nên làm nhằm mang lại lợi ích cho 

bản thân và những người chung quanh . 

 

Cũng như trong cuộc sống hiện tại và mai sau các em có thể tự lập biết làm chủ bản thân từ suy nghĩ lời 

ăn tiếng nói và mọi hành động cử chỉ, sau khi các em được hiểu biết thì sẽ không dễ bị lôi kéo bởi cám 

dỗ xã hội.  

 

Đó cũng là nguyện vọng của cô bấy lâu. 

 

Khi mà giáo dục giúp các em sống tốt, thì chúng ta cũng cảm thấy zui, cuộc sống mọi người an bình 

hạnh phúc thì chúng ta sẽ được một đời sống xã hội an ninh tốt, cứ thế hết thảy con người ai cũng được 

hạnh phúc an bình theo.. 

Tệ nạn xã hội sẽ giảm bớt đi! 

 



*** 

 

Bên cạnh giáo dục thiếu nhi hằng tuần, cô cũng thường hay nghĩ đến phòng thư viện đọc sách, và 

truyện tranh phật giáo cho các em để các em có cơ hội đọc hiểu đạo lý trong cuộc sống hơn nhất là vào 

mùa nghỉ hè... 

 

*** 

Thiền thất Phước Lợi của cô qua 3 năm nổ lực không những giúp các em tu học mà còn động viên dẫn 

dắt cho các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học đến nơi đến chốn .. để hỗ trợ các em có 

điều kiện thuận lợi trong việc tiến bộ học tập. 

 

Cũng là lí do cô muốn thấy các em được học đến nơi đến chốn. Bởi khi cô tìm hiểu mới thấy các em 

phần đông chỉ muốn học tới lớp 6 lớp 7 thì nghĩ học sớm với nhiều lí do phần lớn gia cảnh khó 

khăn..vv. 

Mặc dầu điều kiện của cô còn khó khăn vì là một thiền thất ngụ tại nơi hẻo lánh khó ai biết đến. Nhưng 

vì thương trẻ thơ của xã hội này nên cũng nhín ăn bớt mặc để cố gắng giúp các em đến trường cũng 

như động viên các em đi sinh hoạt tu học đều. 

Đến nay cũng hơn 3 năm, nhiều em khét tiếng quậy, phá làng phá xóm nhưng giờ đã được cải hóa một 

cách gương mẫu cho các đàn em sau.. Có những em thường xuyên chửi thô tục với anh chị của mình.. 

có em là con của ba mẹ chỉ làm bằng nghề đâm thuê chém mướn, tuy chỉ  4 đến 5 tuổi mà đụng đâu em 

cũng mang dao phan tới tấp với các bạn chung quanh. Nay hoàn toàn thay đổi khác hẳn.. ngoan hơn rất 

nhiều.. Đây là món quà vô giá mà cô lấy làm an ủi phần nào 

 

Mong sự chân thành này của cô sẽ có ngày được Chư Bồ Tát hướng tâm thương tưởng đến giúp đỡ các 

em Phật tử tại nơi đồng vắng này một khu thiền đường thờ phụng trang nghiêm tử tế. Đó cũng là điều 

mong ước của cô nguyện có nơi thiền thất cho các em thiếu nhi lần lượt nối tiếp nhau về đây tu học 

vững bền sẽ chẳng bao giờ dứt. 

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu ni  

Nam Mô Bồ tát Quán Âm ma ha tát 

Nam mô Long thần Hộ Pháp  

Thiên long bát bộ hộ pháp hộ giới chứng minh gia trì cho chúng con thiền Thất Phước Lợi thành tựu 

mợi công đức. 

Xin cảm niệm, tri ân đến chư thiện hữu tri thức những vị hộ pháp thời tượng pháp thời nay luôn thành 

tựu pháp bảo giải thoát. 

A Di Đà Phật! 

Thích nữ Nguyên Linh 

 


