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Tu Viện Thượng Hạnh  
Nhân Duyên & Nguyện Ước  

 
Sau khi thành lập Tu viện Thượng Hạnh tại Dallas, nhiều Phật tử đã hỏi chúng tôi vì sao 

Tu viện mang tên là Thượng Hạnh? Một tên gọi nghe khá lạ với nhiều Phật tử. Vì vậy, ở đây 
chúng tôi xin chia sẻ cùng bạn đọc nhân duyên và ý nghĩa của danh xưng Thượng Hạnh. 
 

Khi đặt tên cho một ngôi chùa hay tu viện, cái tên đó luôn gắn liền với hạnh nguyện của 
vị trụ trì và nó thường mang theo một ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa đó gắn liền với cuộc đời tu hành 
của vị Thầy qua nhiều góc độ khác nhau, có thể là sứ mệnh hoằng pháp, sự tiếp nối tông phong-
tổ ấn, hoặc vì nhân duyên với một vị Phật hay một vị Bồ Tát… Vì vậy, có rất nhiều tên gọi khác 
nhau cho mỗi tự, viện. Cũng có khi do một cảm xúc rất đặc biệt tuỳ theo hoàn cảnh mà vị Thầy 
khai sơn chọn một tên gọi theo sở kiến của mình. 
 

Ở đây chỉ xin nói về trường hợp của chúng tôi. Mười mấy năm trước, khi còn là học Tăng 
phát nguyện dấn thân khai sơn tạo tự, chúng tôi hằng nuôi dưỡng cái tên “Bình An”. Mỗi đêm 
chúng tôi luôn nghĩ đến chữ Bình An do ảnh hưởng lời nguyện “…phong điều vũ thuận, quốc 
thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.” Đây là một phần của lời nguyện mà chúng tôi 
cầu nguyện mỗi ngày sau các thời khoá hành trì, bái sám. 
 

Tuy vậy, đến năm 2005, khi qua Florida tìm đất để lập tu viện, mỗi ngày thường tiếp xúc 
với biển xanh cát trắng, chúng tôi lại nghĩ đến cái tên là “Tu viện Đại Tây Dương”. Nhưng nghĩ 
lại, trước đó không bao lâu, Sư ông Nhất Hạnh đã lập thiền đường “Thái Bình Dương” tại tu viện 
Lộc Uyển ở San Diego, bây giờ nếu mình lấy tên “Đại Tây dương” thì e rằng dầu vô tình nhưng 
có lẽ sẽ hơi “phạm thượng” về mặt chữ nghĩa đối với một bậc đại sư! Đấy chỉ là những suy nghĩ 
riêng tư mà thôi.  
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Ảnh: Tu Viện Cát Trắng 

 
Đến khi đặt chân đến Cát Trắng, chúng tôi bỗng giật mình, vì tên gọi đã có ở đây rồi, dù 

chưa một lần nói ra. Lúc ấy anh chị Sơn Trúc và các Phật tử hộ trì cứ hỏi chúng tôi là Thầy đã 
đặt tên cho tu viện chưa. Tôi chỉ mỉm cười và bảo các anh chị đoán đi. Cái tên gọi đó chúng tôi 
không hề dự tính trước cũng không suy nghĩ lại (no second thought) khi quyết định chọn. Đấy 
chính là danh xưng Tu viện Cát Trắng (White Sands). Mặc dù chúng tôi đã đi xem đất bốn lần 
mới quyết định mua vùng đất này. Vì ở đây, lúc chưa xây dựng chỗ nào cũng thấy được cát trắng 
rất đẹp. Về sau, với hai chữ Cát Trắng, chúng tôi đã cảm tác thành hai câu đối trước Phật đường: 
 

“Cát bụi thời gian, xoá sạch dấu chân xưa, thôi phiêu lãng một thời ôm gối mộng. 
Trắng dã cõi lòng, nâng niu gót hài Phật, bạt trầm luân mấy độ ở nhân gian.” 
 

bb 
 

 
Ảnh: Tu viện Thượng Hạnh 

 
Nay xin nói về nhân duyên của tên gọi Tu Viện Thượng Hạnh. 
Chúng tôi xin bắt đầu câu chuyện từ lúc được thọ sinh.  
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Mẹ tôi kể rằng, những tháng ngày mang tôi trong bụng, cha mẹ tôi hằng đêm tụng kinh 
Pháp Hoa để cầu nguyện cho tôi. Ông bà, cho đến bây giờ đã thọ trì như vậy suốt hơn năm mươi 
năm. Cứ mỗi lần tụng kinh ông bà già ngày xưa hay dùng ngón tay trỏ chấm nước miếng để giở 
từng trang kinh. Do giở từng trang kinh như vậy mà cả hai bộ kinh Pháp Hoa đều rách đứt cả hai 
góc dưới bên phải. Có lẽ lòng thâm tín Pháp Hoa của ông bà đã kết duyên cho tôi xuất gia đầu 
Phật vào năm lên sáu tuổi… 
 

…Thế rồi, hơn 30 mươi năm trước, sau khi Bổn sư thế độ của chúng tôi viên tịch, chúng 
tôi được cầu Pháp với Hoà thượng Nghiệp sư, vốn là một đại Pháp Sư Pháp Hoa, khai sáng đạo 
Tràng Pháp Hoa. Chúng tôi đã có duyên lành được hầu cận và theo học với Ngài về Kinh Pháp 
Hoa và thọ trì Kinh Pháp Hoa suốt nhiều năm tháng. Nhờ nhân duyên đó mà bài viết đầu tay của 
chúng tôi cũng xuất phát từ kinh Pháp Hoa, đó là bài Phật học: Ý Nghĩa Bồ Tát từ Đất Vọt Lên 
(Tùng Địa Dõng Xuất) của Kinh Pháp Hoa. Sau khi bài báo được ấn hành, chính Tôn sư đích 
thân trao tờ báo cho chúng tôi với những lời tán dương và khích lệ. Niềm vui mừng khi cầm tờ 
báo trên tay từ Tôn sư trao tặng vẫn còn hơi ấm lòng thành cho đến tận bây giờ. Hồi đó, mỗi 
ngày vào 5 giờ sáng, chúng tôi thường theo Tôn sư Tụng kinh Pháp Hoa, sau các thời kinh chúng 
tôi và đại chúng cùng phát nguyện rằng: 
 

Nguyện trọn đời đời làm hành giả Pháp Hoa. 
Nguyện trọn đời đời thọ trì kinh Pháp Hoa. 

Nguyện trọn đời đời quảng tuyên kinh Pháp Hoa. 
Nguyện trọn đời đời học nhân hạnh Pháp Hoa. 

 

 
Ảnh: Pháp Hoa Tôn Trưởng Trí Quảng Đại Sư 

 
Chính vì vậy, sau này khi sang Hoa Kỳ, thành lập Tu viện Cát Trắng chúng tôi vẫn tiếp 

tục hướng dẫn đại chúng lễ lạy thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. 
 

Đến những năm du học tại Nhật Bản, một hôm chúng tôi đến thăm Đại Học Rissho tại 
Tokyo, nơi mà cách đây hơn 50 năm về trước, Tôn sư của chúng tôi đã tốt nghiệp Tiến sĩ về 
Kinh Pháp Hoa. Tại nơi đây chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với nhiều tư liệu quý báu, những nghiên 
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cứu cả hàng trăm năm, nối tiếp từ thế kỉ thứ 12 về Kinh Pháp Hoa, bao gồm các bản gốc từ tiếng 
Phạn (Sankrit); đặc biệt là tư tưởng Bổn Môn Pháp Hoa, các trứ tác và diễn giải của các đại sư về 
Bồ Tát Tùng Địa Dõng Xuất và Như Lai Thọ Lượng. Lòng chúng tôi bỗng dưng tràn ngập hoan 
hỷ và bồi hồi xúc động trước một đức Phật thường trú vĩnh hằng bất tử. Kể từ đó, hai chữ 
Thượng Hạnh Bồ Tát cứ bám chặt trong tâm thức của chúng tôi như thể Ngài đang ẩn hiện đâu 
đây. Bồ Tát Thượng Hạnh là vị Bồ Tát được đức Phật phó chúc sẽ tiếp tục gánh vác sứ mệnh 
truyền bá kinh Pháp Hoa sau khi Phật diệt độ. Bạn hãy đọc một trích đoạn dưới đây giới thiệu về 
Bồ Tát Thượng Hạnh. 

 

 
Ảnh: Những năm tháng tu học tại Nhật Bản 

 
Kinh Pháp Hoa, Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất: 
 
“1. – Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ-tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của 
tám sông Hằng, ở trong đại-chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: 
“Thế-Tôn! Nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt-độ ở tại cõi Ta-Bà này 
siêng tu tinh tấn, giữ-gìn đọc-tụng, biên chép cúng-dàng kinh-điển này, thời 
chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó”.  
 
Khi đó Phật bảo các chúng đại Bồ-tát: “Thiện nam-tử! Thôi đi chẳng cần các ông hộ-
trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta-bà của ta tự có chúng đại Bồ-tát số đông bằng số cát 
của sáu muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ-tát có sáu muôn hằng-hà-sa quyến-thuộc, những 
người đó có thể sau khi ta diệt-độ hộ-trì đọc tụng rộng nói kinh này”. 
 
2. – Lúc Phật nói lời đó, cõi Ta-Bà trong tam-thiên đại-thiên cõi nước đất đều rung 
nứt, mà ở trong đó có vô-lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ-tát đồng thời vọt ra. Các vị 
Bồ-tát đó thân đều sắc vàng, đủ ba mươi hai tướng tốt cùng vô-lượng ánh-sáng, trước 
đây đều ở dưới cõi Ta-Bà này, cõi đó trụ giữa hư-không. Các vị Bồ-tát đó nghe tiếng 
nói của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật nên từ dưới mà đến. Mỗi vị Bồ-tát đều là bậc đạo 
thủ trong đại chúng, đều đem theo sáu muôn hằng-hà-sa quyến-thuộc… 
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3.- Các vị Bồ-tát đó từ dưới đất lên, đều đến nơi tháp đẹp bảy báu, chỗ của đức Đa-
Bửu Như-Lai và Thích Ca Mâu-Ni Phật, đến nơi rồi hướng về hai vị Thế-Tôn mà đầu 
mặt lạy chân Phật, và đến chỗ các đức Phật ngồi trên tòa sư-tử dưới cội cây báu, cũng 
đều làm lễ. Đi quanh bên mặt ba vòng, chắp tay cung-kính trong các cách ngợi-khen 
của Bồ-tát mà ngợi-khen Phật, rồi đứng qua một phía, ưa vui chiêm-ngưỡng hai đấng 
Thế-Tôn… 
 
Bấy giờ, trong tứ-chúng cũng nhờ sức thần của Phật, thấy các Bồ-tát đầy khắp vô-
lượng nghìn muôn ức cõi nước hư-không. 
 
4.- Trong chúng Bồ-tát đó có bốn vị đạo sư: 1. Thượng-Hạnh. 2. Vô-biên-Hạnh. 3. 
Tịnh-Hạnh. 4. An-Lập-Hạnh. Bốn vị Bồ-tát này là bậc thượng-thủ Xướng-đạo sư 
trong chúng đó…” 

 
 Trong những năm tu học và làm Phật sự tại Hoa Kỳ, chúng tôi nhiều lần được mời giảng 
kinh Pháp Hoa nhưng đều từ chối. Vì đây là bộ kinh lớn (Pháp vương) và quán sát thấy chưa đủ 
nhân duyên. Mặc dù vậy, sau khi từ Nhật Bản trở về, lòng vẫn thường tha thiết nhớ nghĩ đến Bồ 
Tát Thượng Hạnh và thầm mong muốn thành lập một đạo tràng mang tên Thượng Hạnh để tiếp 
tục truyền bá Kinh Pháp Hoa. 
 

Đốt nén tâm hương ở Ta Bà 
Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca 
Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất 

Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. 
 

 
Đỉnh núi Linh Thứu 

 
Trong lúc tâm niệm như thế, bỗng dưng chúng tôi nhận được lời mời từ Ni Sư Hạnh Trì, 

đại diện cho ban tổ chức mời tham dự và giảng một thời kinh Pháp Hoa nhân đại hội quốc tế đầu 
tiên, trùng tụng kinh điển đại thừa tại đỉnh núi Linh Thứu (Gijjhakuta). Đây chính là nơi đức 
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Phật lần đầu tiên thuyết kinh Pháp Hoa; và sau đó mời chúng tôi thuyết pháp tại đại học Nalanda, 
Ấn Độ. Trong kỳ đại hội đầu tiên này, phái đoàn Phật giáo các nước đã trùng tụng Kinh Pháp 
Hoa và Bát Nhã Tâm Kinh. 
 

 

 
Tụng Kinh Pháp Hoa và thuyết Pháp tại đỉnh núi Linh Thứu và Nalanda 

 
 Trong khi nhận lời mời bên Ấn Độ, tại Hoa Kỳ chúng tôi cũng bắt đầu đi tìm đất để lập 
đạo tràng. Hôm ấy, khoảng đầu tháng 10, năm 2017 chúng tôi đến chùa Từ Quang, Dallas để gặp 
Thượng Toạ Giải Đức, người bạn đồng tu một thời, nhờ chỉ dẫn và giới thiệu. Thượng Toạ nhận 
lời và cũng nhờ tôi tụng tiếp một thời kinh Pháp Hoa và giảng cho Phật tử một buổi. Khi lên 
chánh điện giở kinh ra, tôi giật mình với một sự trùng hợp tâm niệm. Vì đấy chính là phẩm Tùng 
Địa Dõng Xuất nói về Bồ Tát Thượng Hạnh! Chẳng bao lâu sau đó chúng tôi đã tìm được mảnh 
đất mà nay là Tu viện Thượng Hạnh. 
  
 Trên đường đi Ấn Độ để tham dự đại hội, chúng tôi đã ghé về Việt Nam vài hôm để thăm 
viếng Tôn sư và trình bày nguyện vọng thành lập Tu viện Thượng Hạnh. Đêm hôm đó, ngày 28 
tháng 11, năm 2017, nửa đêm điện thoại reo liên tục, vì bên Hoa Kỳ đang tiến hành thủ tục 
closing-sang tên mua đất. Anh chị Steven Nguyen và Tiffany Nguyen, cũng là người giúp cosign, 
đã bay từ Atlanta sang Dallas, đại diện cho chúng tôi ký tất cả giấy tờ closing. Suốt đêm không 
ngủ, sáng hôm sau lại bay đi Ấn Độ, dù mệt mỏi, lo âu…nhưng tất cả phải gác sang một bên cho 
Phật sự trọng đại tại đỉnh núi thiêng Linh Thứu. 
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Thành tâm cầu nguyện 

 
 Tại đỉnh núi Linh Thứu, thành phố Gaya, chúng tôi đã thành tâm lễ Phật và phát lời thệ 
nguyện xây dựng tu viện Thượng Hạnh để tiếp tục truyền bá Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 
Sau đó chúng tôi và phái đoàn Phật giáo các nước đồng khai kinh làm lễ khai mạc đại hội lần thứ 
nhất trùng tụng kinh điển Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa (Lotus Sutras). Suốt hai ngày trùng tụng, 
ngày thứ tư chúng tôi đã có buổi thuyết giảng về kinh Pháp Hoa tại Đại học Nalanda cổ xưa. 
Kinh điển của các truyền thống Đại thừa Phật giáo đều bắt nguồn từ Trường đại học Phật giáo cổ 
xưa nhất thế giới này. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 Tây lịch, Nalanda đã là một trung tâm giáo dục 
Phật giáo nổi tiếng. 
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 Kết thúc đại hội, chúng tôi bay ngược về Bodhgaya để chiêm bái Bồ đề Đạo tràng, nơi 
đức Phật thành đạo. Với lòng thành kính, chúng tôi đã không quên thỉnh đất thiêng từ núi Linh 
Thứu và Bồ đề Đạo Tràng về an vị tại Thượng Hạnh.  
 

Lại nữa, như một nhân duyên mầu nhiệm, khi về đến khách sạn Bodhgaya, trên bàn thờ 
Phật, phái đoàn hành hương chiêm bái của ai đó đã cúng dường một quyển Bổn Môn Pháp Hoa 
Kinh trên bàn tay của đức Phật. Chúng tôi đã thỉnh quyển kinh đó về. Ngày 20 tháng 12, năm 
2017, chúng tôi đã về đến Dallas; ngày hôm sau 21 tháng 12, chúng tôi đã thỉnh quyển tâm kinh 
này cùng với một bộ Pháp Hoa được trùng tụng tại đại hội đầu tiên về Tu viện Thượng Hạnh và 
làm lễ nhập tự dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Thích Tịnh Đức và Thượng Toạ Thích Giải 
Đức. 
 
 Sau khi nhập tự được ba ngày thì hay tin mẹ tôi (năm nay đã 85 tuổi) bị bệnh nặng tại 
Việt Nam. Chúng tôi lại bay trở lại Việt Nam để thăm mẹ và tụng kinh Pháp Hoa cầu an cho mẹ. 
Như một nhân duyên thù thắng, mở tủ kinh ra để lấy kinh, chúng tôi đã gặp lại quyển kinh Pháp 
Hoa mà hơn 40 năm trước tôi thường ngồi một bên để nghe mẹ tụng kinh. Cầm cuốn kinh xưa cũ 
rách, lòng nghẹn ngào nhớ lại buổi sơ phát tâm xuất gia hơn 40 năm trước, khi tôi vừa sáu tuổi. 
Cũng nhờ quyển kinh này mà tôi được kết duyên tu hành. Một lần nữa, quyển kinh xưa nay là 
một nguồn động lực thiêng liêng nâng đỡ và nuôi dưỡng chí nguyện xây dựng tu viện Thượng 
Hạnh. Quyển kinh Pháp Hoa này đối với tôi hàm chứa vô lượng công đức của “Ân sư huấn dục, 
phụ mẫu sinh thành, thí chủ đàn na”.  
 

 
                                                            Trang kinh kỷ niệm tuổi thơ học đạo 

 
Với thân phận nhỏ bé kém hèn, chúng tôi nguyện đi theo trái tim khát ngưỡng Thượng 

Hạnh Bồ Tát với tất cả niềm tin vào sự hộ niệm của đức Phật cũng như sự bổ xứ của Ngài. 
Nguyện đem công đức này để báo đền thâm ân trong muôn một. Niềm mong ước của chúng tôi 
cùng với tấm lòng thành xin quý vị hãy tuỳ hỷ hộ trì để tu viện mang tên Bồ Tát Thượng Hạnh 
sớm được viên thành. Nguyện cầu Phật lực gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc.  
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Nhất tâm kính lễ, vạn đức viên mãn, Thích Ca Như Lai, chân thân xá lợi, bổn địa 
pháp thân, pháp giới tháp bà, ngã đẳng kính lễ, vì ngã hiện thân, nhập ngã ngã nhập, Phật 
gia trì cố, ngã chứng Bồ đề, dĩ Phật thần lực, lợi ích chúng sinh, phát Bồ đề tâm, tu Bồ tát 
hạnh, đồng nhập viên tịch, bình đẳng đại trí, kim tương đảnh lễ. 

 
Nam Mô Cửu Viễn Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Nam Mô Thượng Hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Nam Mô Tùng Địa Dõng Xuất lục Vạn Hằng Hà Sa Bồ Tát Ma Ha Tát. 
 
 

Tu viện Thượng Hạnh 
Tháng 02, 2018 

 
Thích Tâm Thiện 

  
 
  
 
   
	
	
	
	


