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Kính gửi Chư Vị Tôn Đức và con cháu Tổ Đình Từ Hiếu 

  
Kính thưa Chư Vị Tôn Đức, 

Tôi rất vui mừng ngày hôm nay lại được trở về Việt Nam trước lễ tảo tháp 
chư liệt vị Tổ Sư của Tổ Đình. Mặc dù sống nơi đất khách quê người, nhưng 
mỗi mùa thu về, lòng tôi vẫn thường hướng đến chư vị Tổ Sư và đem tâm 
thành đảnh lễ quý Ngài. Năm ngoái, tôi đã về để thăm tháp Tổ và năm nay 
tôi cũng trở về để đảnh lễ quý Ngài. Nhân dịp này, tôi kính mời chư vị Tôn 
Đức đến Tổ Đình để chúng ta cùng hiến tặng sự có mặt cho nhau và cùng 
nhau hàn huyên trong tình huynh đệ ấm áp. Niềm an lạc và hạnh phúc được 
sống chung hòa hợp với nhau sẽ là món quà quý nhất để chúng ta dâng lên 
chư vị Tổ Sư của Tổ Đình trong ngày kỵ Tổ năm nay. 
 
Trên 70 năm qua, kể từ khi rời khỏi Phật Học Đường Báo Quốc, tôi đã chuyên 
tâm và một lòng thực hiện sứ mệnh mà chư Tổ đã tin tưởng và phó thác cho 
tôi thể hiện qua bài kệ truyền đăng của Sư Cố đã trao cho: 
  
Nhất hướng phùng xuân đắc kiện hành 
Hành đương vô niệm diệc vô tranh 
Tâm đăng nhược chiếu kỳ nguyên thể 
Diệu pháp đông tây khả tự thành 
 

Gần đây Giáo Sư Tiến Sĩ Phật Học, Ông John Powers, một học giả Phật Học 
người Úc, chủ biên tập tác phẩm Thế Giới Phật Giáo (The Buddhist World) do 
nhà xuất bản Routledge Worlds ấn hành, trong Phần Tiểu Sử (Part IV: 
Biographies) đã chọn 13 vị Thầy đã góp phần vào sự thành hình và phát triển 
của đạo Bụt trên toàn thế giới trong suốt quá trình 2500 năm lịch sử của 
Phật Giáo. Đây là một tác phẩm mang tính cách hàn lâm, rất quy mô do các 
học giả Phật Học nổi tiếng trên thế giới hiện nay thực hiện. 
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Bụt là vị Thầy đầu tiên và tôi được Giáo Sư Powers trân trọng chọn là vị thứ 
10, sau đó là đến các vị Thầy khác trong thời hiện đại này, gồm có : 11. Hòa 
Thượng Ấn Thuận (Master Yinshun), 12. Đức Đạt Lai Lạt Ma (Tenzin Gyatso, 
The Fourteenth Dalai Lama), 13. Buddhadāsa Bhikkhu. Đây không những là 
một vinh dự cho riêng cá nhân tôi mà còn cho cả Tổ Đình của chúng ta và 
cho cả Phật Giáo Việt Nam. 

Tôi rất hân hoan; đó là tôi và chư huynh đệ cùng con cháu Tổ Đình, đã làm 
được một phần nào công việc chư Tổ giao phó. Giờ đây dòng pháp nhũ của 
Tổ đình Từ Hiếu, của Phật Giáo Việt Nam đã được lan tỏa khắp nơi trên thế 
giới. Sứ mệnh hoằng pháp độ sinh cho cả Đông Tây đã phần nào được thành 
tựu. Vòng tròn giờ đây đang được khép lại, tôi thấy rằng đã đến lúc tôi cần 
trở về Tổ đình để chung sống cùng chư huynh đệ trong những năm tháng 
này. Ao ước được trở về sống nơi đất Tổ và xây dựng nề nếp tu học tại Tổ 
Đình là thao thức thâm sâu nhất của tôi trong suốt những năm qua. 
 
Do đó tôi đã quyết định trở về Việt Nam để được sống nơi đất Tổ, có mặt 
cùng chư huynh đệ và con cháu của Tổ Đình cho đến ngày tôi chuyển bỏ hóa 
thân này. Không những thế, giờ đây chúng ta đã có hàng triệu con cháu của 
Tổ Đình Từ Hiếu từ những quốc gia khác nhau khắp nơi trên thế giới. Vì lòng 
thương tưởng đàn hậu học, tấm lòng lân mẫn đến những thế hệ tương lai 
đó, tôi muốn nhập diệt tại chốn Tổ để con cháu Tổ Đình có gốc rễ và nơi 
chốn quay về nương tựa.  
 
Sau chuyến bay từ Thái Lan về lại Việt Nam, hiện nay tôi đang tạm nghỉ ngơi 
tại Đà Nẵng và sẽ trở về Tổ đình trong vài ngày tới. Tôi rất mong được gặp 
chư huynh đệ và con cháu của Tổ Đình vào 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 3 tháng 
11, năm 2018 để chúng ta cùng có mặt chung vui với nhau. 
 
Xin kính chúc Chư Vị Tôn Đức pháp thể khương an và Phật sự luôn thành tựu 

viên mãn. 
  
Hòa Thượng Niên Trưởng và Trụ Trì Tổ Đình Từ Hiếu 
Nhất Hạnh kính bút   
 

 
 
 


