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dăm ba phút đồng hồ sau khi niệm lớn tiếng. 

Tóm lại, chúng ta sống sao sống theo tinh thần thương người như thể thương ta. Vì chính chúng ta 
là nguồn an lạc cho tha nhân nên sự hoan hỉ trên gương mặt sẽ làm tăng vẻ đẹp tinh khôi và tươi tắn của 
kiếp người. Mong sao các bạn sen sẽ mỗi ngày niệm Phật ngày một hăng hái, vui tươi, và an nhàn thảnh 
thơi.  

Kính chúc quý độc giả xa gần có vững niềm tin nơi con đường tu đạo và dõng mãnh bước vào cõi 
thanh nhàn của dòng tâm vô thức tự cõi lòng.  

    Nam Moâ A Di Ñaø Phaät 

BBT Nguyeät San Thieän Thanh 

  Tyø Keo: Thích Thieän Ñaïo 
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* Phaät A Di Ñaø laø giaùo chuû cuûa theá 

giôùi cöïc laïc. 

* Boà Taùt Quaùn Theá AÂm 
 

* Boà Taùt Ñaïi Theá Chí  laø hai vò phuï taù 

hai beân ngaøi. 

 

 

 

     Baát cöù nieäm danh hieäu cuûa vò 

naøo maø nieäm ñeán nhaát taâm baát 

loaïn, khoâng nhieãm caûnh traàn 

tuïc töùc laø ñöôïc ñem theo:  

         NGHIEÄP VAÕNG SANH 

HOA nôû thaáy PHAÄT hoaëc Boà Taùt 
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Nguyên nhân của đức Phật Thích Ca ra đời, 

bản nguyện chính là chỉ rõ mỗi người chúng ta đều có 

tánh Phật, chúng sanh thì căn tánh không đồng cho 

nên Phật có nhiều pháp môn; Thiền, Giáo, Luật, Mật, 

Tịnh, v.v… dù cho tu bất cứ pháp môn nào, cũng 

đồng về một con đường là giải thoát.  Phật vì thương 

xót chúng sanh trong thời mạt pháp nên chỉ cho ta 

con đường tu ngắn nhất, đó là pháp môn Tịnh Độ chỉ 

trì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật chuyên nhất.  

Đó là một câu thần chú huyền bí vừa là Tịnh, là Thiền, 

là Mật, rất đơn giản và chân thật để cho ta cố gắng 

chuyên nhất, gắn câu Phật hiệu vào tâm, giữ cho 

thanh tịnh, loại trừ mọi vọng niệm, đi đứng nằm ngồi, 

trong khi ngủ hoặc trong mộng cũng không khi nào 

quên, như là máu thịt của chúng ta vậy.  Tâm nhớ 

Phật, miệng niệm Phật, cố gắng như vậy, một đời 

thành tựu giải thoát sanh tử.  Cho nên người con Phật 

phải biết ơn đức Phật Thích Ca đã chỉ bày cho mình 

những pháp môn tu để đi đến giải thoát trong đó có 

pháp môn Tịnh Độ để cứu độ những người còn tại gia 

còn bận rộn với cuộc sống gia đình, có căn cơ cạn cợt 

như chúng ta có cơ hội tu để có thể chuyển phàm 

thành thánh. 

 Người Phật tử có duyên may nhiều đời, nhiều 

kiếp, nên một đời này lại gặp được nhân duyên căn 

lành gặp được pháp môn Tịnh Độ Niệm Phật, nghe 

 

 được và thọ trì đó là phước báu lớn nhất trong đời 

người. 

 Người niệm Phật phải có lòng tin sâu xa, tâm 

nguyện tha thiết một long thành thật hành chuyên 

chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ.  

Tín-Hạnh-Nguyện là ba món tư lương đầy đủ làm căn 

bản cho việc chánh nhân vãng sanh.  Tin Phật, nhớ 

Phật thì phải niệm Phật.  Vãng sanh hay không, không 

cần biết đến, chỉ biết là một lòng luôn nhớ Phật và 

niệm Phật mà thôi. Nếu chúng sanh trong tâm nhớ 

Phật, niệm Phật hiện tại dù không thấy Phật, tương lai 

nhất định thấy Phật, khi tâm chúng ta và Phật tương 

ứng thì phát sanh trí tuệ, sẽ được giải thoát tự tại. 

 Niệm Phật A Di Đà là hạnh chánh, ngoài ra 

phải tu nhiều hạnh khác như ngồi thiền, tụng kinh, lễ 

lạy, sám hối, cúng dường, ấn tống kinh sách, băng 

đĩa, bố thí, trì giới, phóng sanh, ăn chay, vừa là pháp 

thí, vừa là tài thí.  Tất cả công đức lành đều hồi 

hướng về Tây Phương Tịnh Độ. 

A Di Đà không rời không dứt 

Quyết trì danh không thể buông lơi 

Sau khi bỏ hết nợ đời 

Tâm ta một hƣớng thẳng về Tây Phƣơng 

  

       Cöù moät tieáng nieäm DI-ÑAØ, ñi nieäm A-DI-ÑAØ, ngoài cuõng nieäm A-DI-ÑAØ, 

daãu vieäc chi gaáp-ruùt, chaúng queân caâu DI-ÑAØ, khuyeân chuùng trong phaùp-

giôùi, cuøng nieäm A-DI-ÑAØ, muoán thoaùt luaân-hoài khoå, phaûi nieäm A-DI-ÑAØ. 
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Chúng ta mãi luân hồi trong lục đạo vì rang buộc bởi 

dây oan nghiệt tình ái giữa lục thân quyến thuộc cha 

mẹ, anh chị, vợ chồng, con cái, cháu chắt trong gia 

đình, đó là những sợi dây vô hình, đã cột chặt chúng 

sanh lại với nhau trong cõi ta bà, để đền trả vay mượn 

những gì mà mình đã nợ của người khác nhiều đời 

nhiều kiếp trong quá khứ, chỉ vì yêu thương, ân oán, 

thù hận, thương ghét mà có.  Tục ngữ có câu “con là 

nợ, vợ chồng là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo”. Vì có 

cơ duyên, có căn lành cho nên gặp được ánh sang 

Phật pháp chiếu soi nơi tự tâm, mới thấu hiểu được 

những sự vô minh đen tối trong sự ràng buộc của dây 

tình ái.  Cho nên hôm nay chúng ta phát tâm niệm 

Phật hiệu A Di Đà, danh hiệu nầy có công năng thần 

lực gạn lọc những tư tưởng phiền não, xa rời ác 

nghiệt, hành thiện nghiệp, làm tan biến những thương 

yêu, thù hận tồn tại trong tâm thức của chúng ta, vén 

được màn vô minh, nhìn thấy tự tánh vốn hằng 

thường trong sang.  

 Mỗi con người chúng ta ai cũng có tánh Phật 

ẩn tàng, có Phật nhân thì có Phật quả.  Cho nên ta 

phải niệm Phật để gieo chủng tử Phật vào tâm.  Niệm 

Phật tinh chuyên, chuyển được tâm phàm phu của cõi 

ta bà thành tâm lượng như những vị thánh của cõi 

Tây Phương.  Khi nhìn thấy được tự tánh Di Đà đồng 

nghĩa sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc và được hóa 

sanh ra từ trong hoa sen và được thấy Phật. Thời gian 

và sanh mạng của chúng ta quý báo vô cùng, xin 

đừng bỏ qua. 

Nầy liên hữu tu mau kẻo trể 

Kiếp vô thƣờng, tỉnh mộng đừng mê 

Di Đà kíp niệm chuyên cần 

Hoa sen chính phẩm là nơi ta về. 

 Nếu muốn di dân vào cảnh Cực Lạc chúng ta 

phải hằng niệm Phật A Di Đà, Tịnh độ là pháp tu đơn 

giản nhưng có chiều sâu, chúng ta mỗi ngày niệm 

Phật hàng trăm hàng ngàn câu Phật hiệu, là gieo 

chủng tử Phật vào tâm, vào tạng thức, dù tán tâm hay 

định tâm, tương lai hạt giống đó sẽ nẩy mầm… ngoài 

ra còn phải niệm thêm danh hiệu Phật Bà Quan Thế 

Âm, hiện đời sẽ tránh được những tai nạn bất ngờ, khi 

chết cũng được bình an.  

Cực Lạc Tịnh Độ là nơi hội tụ những bậc 

Thượng Thiên Nhân, A Bệ Bạt Trí, là những vị Nhất 

Sanh Bổ Xứ, Bồ Tát bất thối chuyển và có những cư 

dân thánh giả mới nhập cư hóa sanh từ hoa sen, 

không có nỗi khổ niềm đau, nên có sức khỏe và tuổi 

thọ dài lâu, bình đẳng về Phật tánh, và có mặt trong 

một vùng từ trường về tâm linh rất là an vui hạnh 

phúc và thánh thiện.  Nơi đây toàn là các vị Bồ Tát 

tròn đầy trí đức, có lòng từ bi và hành động mang lại 

phước báu cho mình, cho người và cộng đồng xã hội. 

 Người con Phật không phải chỉ niệm Phật thôi 

đâu, mà phải tự trang nghiêm con người mình bằng 

cách gieo trồng thêm vô số công đức và vô số phước 

lành khác nhau để cho các ác nghiệp rơi rụng.  Nếu 

căn lành ít ỏi, phước báu không gieo trồng, nhân 

duyên thiếu thốn, không dễ sanh về Tây Phương Cực 

Lạc.  Niệm Phật có phương pháp, làm Phật sự có hiểu 

quả, là phước báu và công đức của nhân quả, làm bệ 

phóng của phi thuyền, giúp chúng ta đặt chân đến 

cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. 

 Kinh Pháp Hoa nói: “ Ba cõi không an, giống 

như nhà lửa, các khổ tràn ngập, thật là đáng sợ”. 

Phật dạy:  Sinh làm người có 8 nỗi khổ, khổ 

khi sinh ra, khổ khi về già, khổ vì bệnh tật, khổ vì 

quằn quại lúc lâm chung, khổ vì xa người thân thương 

mà không ở gần nhau được, khổ vì sống với người 

mình oán ghét mà phải chạm mặt hàng, khổ vì cầu 

mong không được toại ý, và khổ về năm ấm xí thạnh”. 

 Con người sống chạy theo dục lạc thế gian, 

ích kỷ, hẹp hòi, tranh giành quyền lợi cho cá nhân, 

loại trừ lẫn nhau, ngoài ra thế giới không an, nào là 

sóng thần, động đất, bảo lụt, môi trường sinh thái ô 

nhiễm, bệnh tật,… thường gây tai họa hằng năm tại 

các quốc gia trên toàn thế giới, cho nên mạng sống 

con người giảm. 

 Thế Giới Cực Lạc không có ác duyên như thế 

giới ta bà, muốn sanh về đó để được an vui và hạnh 

phúc, thọ mạng dài lâu thì ta phải tu vô số công đức 

và phước báu mới được sanh về thế giới Cực Lạc của 

Phật A Di Đà, vô lượng quang là Phật quang là tuệ 

giác là ánh sang chiếu khắp mười phương vô biên vô 
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tuyệt vời, nhưng có thành công 

trên đất nước tây phương nầy thì 

sự có mặt của chư Tăng, Ni là hình 

ảnh quan trọng nhất và kèm theo 

đó phải có phương pháp mới, để 

điều phục và giáo hóa được lớp trẻ 

của trào lưu mới của thế hệ nầy. 

 Trang nghiêm cho chính 

mình bằng hương thơm của hoa 

đạo đức, làm lành lánh dữ, văn 

hóa, nghệ thuật, văn chương, 

phim ảnh, thơ nhạc và chữ nghĩa 

tùy theo sở trường của mình. Tư 

duy, nhận thức, hành động, lời 

nói, làm từ thiện, đóng góp, chia 

xẻ, dấn thân để giúp đỡ gia đình, 

cộng đồng, xã hội. Biết tiết kiệm 

cho bản thân để tạo nên công đức, tiêu xài cho chính 

mình thì phải tiết kiệm, tiêu cho chúng sanh là tạo 

nguồn công đức cho mình và cho người. 

 Từ thiện thường có mặt những nơi người dân 

có trình độ còn thấp, vùng sâu, vùng xa, dân cư còn 

nghèo khổ, bệnh tật, thiên tai, sống thần lũ lụt, hạn 

hán mất mùa và có những điều bất như ý.  Từ thiện 

liên hệ đến cuộc sống như cơm áo, sức khoẻ, tuổi thọ 

… Từ thiện về tuệ giác như truyền bá chánh pháp, ấn 

tống kinh, băng giảng, cải tạo tư duy,… hỗ trợ lẫn 

nhau thắp sáng trí tuệ cho người, sáng tạo ra một 

công trình cho thế hệ mới, họ biết giáo pháp, biết tu 

tập, biết làm lành lánh dữ, họ sẽ tránh xa điều xấu ác. 

 Làm từ thiện phải biết dấn thân, ngoài món 

quà nhỏ, kèm theo một phần quà tinh thần đó là một 

câu kinh, một lời phương ngôn của Phật giáo nhẹ 

nhàng và sâu sắc, đó là giáo pháp nhiệm mầu, món 

quà nầy rất là quan trọng để tăng cường thêm giá trị 

tâm linh. Để nối dài cánh tay đức Phật bằng tình 

thương đạo lý, giáo pháp kèm vào trong những món 

quà trao đến cho những người nghèo đang đau khổ 

từ vật chất đến tinh thần, đó là những niềm an ủi, 

hạnh phúc về lâu về dài. 

 Cảnh Cực Lạc là do công đức của đức Phật A 

Di Đà kiến tạo nên và các vị Bồ Tát đóng góp sự tu 

tập nhiều công đức thiện lành nên chiêu cảm ra một 

thế giới tịnh độ trong sạch, mát 

mẻ, núi sông đất đai nhà cửa 

đều sạch đẹp, không có độc tố, 

không ô nhiễm, không sát sanh, 

v.v… sống trong môi trường 

đạo đức tâm linh sinh hoạt của 

con người là hướng thiện, gieo 

trồng nhiều công đức nên sống 

an vui hạnh phúc, tuổi thọ dài 

lâu, còn cõi ta bà quá nhiều đau 

khổ, quá nhiều bệnh tật, là do 

nghiệp ác chúng sanh tạo ra có 

địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 

 Nối kết bàn tay từ bi 

của đức Phật đối với cuộc đời, 

thiết lập ánh sáng vô lượng 

công đức khắp mọi nơi mọi 

chốn thông qua việc người con Phật phải biết giới 

thiệu đạo Phật làm cho giáo pháp được lan xa lan 

rộng ra.  Như vậy đạo Phật mới hiện tiền, mới được 

mọi người biết đến để học hỏi hành trì và có lợi lạc. 

Lòng từ bi của chư Phật nối dài thông qua các dấn 

thân phục vụ của chúng ta cho cuộc đời vô điều kiện, 

có phương pháp có nghệ thuật và cả một tấm lòng 

của người con Phật. 

 Cúng dường chư Phật bằng nhiều hạnh lành, 

ngoài hai thời khóa sáng tối hành trì, niệm Phật là 

chính, ngồi thiền, tụng kinh, sám hối, nhiều ít tùy thời 

gian và sức khỏe. Ngoài ra còn phải cúng dường, ấn 

tống kinh sách, băng giảng, bố thí, phóng sanh và làm 

những hoạt động từ thiện, đem đến an vui cho mọi 

người.  Đó là những thành quả tu tập để chúng ta 

cúng dường lên chư Phật.  Bàn tay của ta là sự nối dài 

của chư Phật, làm sao cho giáo Pháp tuyệt diệu của 

đạo Phật đi sâu vào lòng con người, nhất là với thế hệ 

trẻ về lâu về dài, mãi cho tận đến kiếp về sau.  Như 

sự thọ mạng dài lâu của Phật A Di Đà vậy. 

 Gieo trồng tất cả mọi hạnh lành của chính 

mình bằng những hành động, những thành quả, dâng 

lên cúng dường, đó là rải hoa công đức cúng dường 

khắp mười phương Chư Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật 

TÂM NHỤY 
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Nắng mùa hè ấm áp, giúp cho vườn hoa ở 
Canada cảnh sắc rực rỡ. Một hồ sen điểm vài 
cánh hoa hiếm quí tươi nhuần thanh khiết, làm ấm 
lòng người thưởng ngoạn. Lá sen màu xanh thẫm, 
trải khắp mặt hồ, tuyệt đẹp như bức tranh vẽ nghệ 
thuật. Vài giọt nước nằm yên giữa dòng lá sen tự 
lúc nào, một làn gió thổi qua, những giọt nước rơi 
nhẹ xuống mặt hồ. Sự yên tĩnh trong sạch và 
phẳng lặng của hồ sen, có thể trưởng dưỡng 
những tâm hồn an tịnh, không tranh chấp, không 
hơn thua, không phiền não.  

Ai sống trên đời nầy 

Tham ái đƣợc hàng phục 

Sầu khổ tự tiêu diệt 

Nhƣ giọt nƣớc lá sen. 

(Kinh Pháp Cú) 

Tất cả mọi người trên thế gian đều có 
chung một số phận "sanh lão bịnh tử", đó là cái 
khổ lớn của đời người. Con người có sanh ra, tất 
có già, có bịnh và sẽ đi đến cái chết chắc chắn 
như vậy. Con người tỉnh thức nhận rõ điều này. 
Diệu dụng của sự tỉnh thức đưa con người thoát 
khỏi vô minh, phiền não, khổ đau của luân hồi.  

Căn tánh của chúng sanh không đồng, nên 
Ðức Phật giáo hóa tùy duyên, tùy căn cơ, tùy 
hoàn cảnh mà chỉ dạy nhưng cũng không ngoài 
một vị giải thoát. Phương pháp tu cốt yếu là giúp 
con người hiểu biết cách thực hành tinh tấn, tận 
sức kiên trì, chiến thắng tâm ma cho đến khi đạt 

được giác ngộ giải thoát, mới mong thoát khỏi 
đau khổ sanh lão bịnh tử, trở về niết bàn tịch tịnh. 
Như hoa sen và lá không nhiễm bùn tanh và nước 
đọng. Diệu dụng của sự tỉnh thức là con đường tu 
bằng trí tuệ cao thượng để có được kết quả viên 
mãn.  

Ðức Phật dạy: "Chánh pháp là tặng phẩm 
quí báu nhất. Pháp vị là hương vị đậm đà thanh 
tịnh nhất. Pháp hỷ là niềm hoan hỷ an lạc cao cả 
nhất. Ái tận là công đức thù thắng nhất, vì đưa 
đến quả vị giải thoát tối thượng".  

Ðệ tử của Nhƣ Lai 

Luôn sống trong tỉnh thức 

Bất luận ngày hay đêm 

Tâm không nhiễm ái dục 

Thƣờng tu niệm tỉnh giác 

Lậu hoặc ắt tiêu trừ. 

(Kinh Pháp Cú) 

Chư Tổ ví tâm như nước hồ thu không 
gợn sóng, trăng soi bóng nước. Như ly nước đầy 
cáu bẩn, cần thời gian để yên một nơi, cáu bẩn 
lắng xuống, ly nước được trong dần. Người tu 
muốn được thấy sự diệu dụng của Phật pháp, cần 
phải có không gian yên tĩnh thích hợp để hành 
thiền và tu học. Khi không còn thấy sự yên tĩnh là 
buồn chán, ly nước cáu bẩn được lọc sạch.  Người 
sống không thẹn với lòng là người không tìm 
hạnh phúc trong quyền lực, trong sự tranh đấu 
hơn thua, bất chấp sự đau khổ của kẻ khác. Chúng 
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ta nhận ra được sự tai hại của lòng tham và ích kỷ 
sẽ gây thù oán khắp mọi nơi, không có hạnh phúc 
nào bền vững cả. Cuối cuộc đời là sự tự hủy diệt 
trong cô đơn và đau khổ.  

Người có trí tuệ hàng phục được tham sân 
si, xa lánh được nhân xấu ác, tâm sáng suốt, sẽ 
thấy được đâu là hạnh phúc bền vững chân thật. 
Khi cảm nhận được hạnh phúc xuất thế gian là vô 
giá, thì đối với họ thắng bại, danh vọng, quyền 
lực, vật chất không còn là quan trọng nữa.  Chư vị 
tôn túc thường nói: "Nhịn một câu sóng yên biển 
lặng, lùi một bước biển rộng trời cao". Chuyện 
lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Phiền não 
trên đời như túi đá nặng trên vai, người nào biết 
buông bỏ xuống thì nhẹ nhàng như cởi mây ngao 
du sơn thủy.  

Vận dụng từ bi để trừ sân hận, hiểu được 
sự bất tịnh sẽ dẹp trừ tham dục, khai mở trí tuệ 
phá tan được si mê. Hạnh phúc cao quí là ở nhân 
phẩm trong sạch và lòng từ ái mà có được. Quá 
nhiều thủ đoạn và ích kỷ tham cầu cho riêng mình 
chỉ chuốc lấy khổ đau và thù hận mà thôi. Trong 
đời sống hiện đại, mật độ dân cư càng tăng, tiện 
nghi vật chất phục vụ con người càng lôi cuốn 
hấp dẫn, áp lực đồng tiền càng mạnh. Con đường 
sa đọa mê đắm đưa nhiều người đến vực thẳm 
không còn kềm chế được. Nếu họ không thỏa 
mãn được những tham vọng điên cuồng, hậu quả 
đưa đến hạnh phúc gia đình tan vỡ, tội lỗi và bất 
hạnh trước mắt. Lúc đó con người tự hành hạ 
mình bằng sự sân hận, oán người, hận đời, đôi khi 
đi đến loạn tâm điên rồ, mất tự chủ và sáng suốt, 
để rồi việc ác gì cũng dám làm, thật là nguy hiểm 
vô cùng.  

Khi nghĩ đến những bất hạnh mà họ phải 
gánh chịu, với trí tuệ sáng suốt và lòng từ bi, mọi 
người nên thấy họ đáng thương hơn đáng trách. 
Chúng ta không khinh khi, cũng không bỏ mặc 
họ, kiên nhẫn tùy duyên, đúng lúc nào đó có thể 
sẵn sàng giúp họ bằng tấm lòng khoan dung độ 
lượng, đưa họ về con đường bình an trong chánh 
pháp. Muốn có được sự bình an thực sự, con 
người bớt đòi hỏi vị kỷ, sống đơn giản, xa rời hơn 

thua tranh chấp, trao giồi đức hạnh, khiêm hạ vô 
tư, vì người không vì mình, trong tất cả hành 
động của thân khẩu ý.  Sự toàn thiện về thân và 
tâm chưa đủ, chúng ta còn phải làm nhiều phước 
thiện. Tâm an lạc hạnh phúc khi mọi người xung 
quanh đều có hạnh phúc. Tuy lá sen không được 
nhiều người ca tụng và chiêm ngưỡng như hoa 
sen tròn vẹn hương sắc, nhưng lá cũng góp phần 
làm cho cảnh sắc của hồ sen tươi thuần và tăng 
thêm giá trị thiện pháp cho tâm người biết thưởng 
ngoạn.  

Người có trí tuệ thấy rõ nhân quả của 
thiện và ác, hạnh phúc và đau khổ, thì mới quyết 
tâm buông bỏ được tham lam, sân hận, và si mê. 
Người giữ được tâm trong sạch, thân đoan chính 
thanh tịnh, những đam mê của cảnh trần không 
làm họ dính mắc bận tâm, như giọt nước trên lá 
sen. Người tu khi hành đạo thường gặp "bát 
phong", nghĩa là những sự tôn vinh hay phỉ báng, 
khen hay chê, sướng hay khổ, lợi dưỡng hay 
ngược đãi, tất cả đều không màng. Bát Phong là 
tám điều xảy ra trên đời làm tâm con người loạn 
động bất an, nhưng với người biết cách tu, tâm 
không bị phiền não chi phối. Bát phong gồm 4 
cặp đối nghịch:  

 Lợi:  khi gặp lúc lợi lộc, tâm không ham 
muốn vui thích.  

 Suy:  khi gặp cảnh suy sụp, bất như ý, 
tâm không sầu não, bi lụy.  

 Hủy:  khi gặp sự hủy nhục, tâm không 
sân hận, thù oán.  

 Dự:  khi gặp sự danh dự, tâm không dính 
mắc, tự mãn.  

 Xưng: khi gặp sự xưng tán, tâm không 
ngã mạn, tự kiêu.  

 Cơ:  khi gặp sự chỉ trích, tâm không đau 
khổ, buồn rầu.  

 Khổ:  khi gặp lúc khổ nạn, tâm không 
mặc cảm, oán than.  

 Lạc: khi gặp cảnh vui mừng, tâm không 
tham đắm, si mê.  
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Chư Phật hóa độ chúng sanh bằng tâm 
"Ðại hùng, Ðại lực, Ðại từ bi". Các Ngài vượt qua 
hết trở ngại của sự phân biệt và chia cách. Người 
tu theo Phật phải dũng mảnh tinh tiến rũ bỏ hết 
tham lam, sân hận và si mê, đem ánh sáng trí tuệ 
và tâm từ bi, xua tan bóng tối của vô minh nhiều 
đời nhiều kiếp cho mình và cho người hữu duyên.  

Muốn thanh tịnh hóa tâm hồn, đã quá 
nhiều mệt mỏi vì sự cạnh tranh ồn ào của cảnh 
đời, như giọt nước lá sen, chỉ cần nhân duyên của 
cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho giọt nước phiền não 
rơi xuống hồ, trả lại sự trong sạch nguyên vẹn cho 
lá. Sự diệu dụng của Phật Pháp, đem lợi lạc cho 
con người ở mọi thành phần giai cấp xã hội.  

Ngày nay, băng giảng, kinh sách, được 
dịch ra nhiều ngôn ngữ, được phát hành rộng rãi, 
các khóa tu học được tổ chức tại các tự viện, 
chúng ta có thể tham khảo và tìm một pháp môn 
thích hợp với căn cơ và hoàn cảnh để tu học. Các 
vị học giả trí thức đã bỏ nhiều tâm huyết và công 
phu thành lập các "website" giá trị tu học, đem 
nhiều lợi lạc cho tứ chúng, xuất gia và tại gia. 
Giáo lý đạo Phật cũng được nhân loại đón nhận 
như nước cam lồ cứu khổ chúng sanh, với lòng 
tôn kính và sự biết ơn Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni 
vô cùng vô tận.  

Dù sống một trăm năm 

Không thấy Pháp tối thƣợng 

Chẳng bằng sống một ngày 

Ðƣợc thấy Pháp tối thƣợng. 
(Kinh Pháp Cú) 

Dù sống một trăm năm 

Không tuệ, không thiền định 

Không bằng sống một ngày 

Có tuệ, tu thiền định. 

(Kinh Pháp Cú) 

Sự tu học không đòi hỏi phải ngộ tức thời, 
hay nóng lòng cầu mong chứng đắc, nhưng cũng 

đừng trì trệ. Niệm Phật hay tọa thiền để đi đến 
thanh tịnh tâm, là các pháp môn thực hành, đồng 
thời với việc tìm hiểu lời Phật dạy, để biết rõ cách 
tu tâm sửa tánh, đúng theo chánh pháp. Kết quả 
trừ dứt tất cả nghiệp ác và các duyên gây đau khổ, 
sau đó cứu người giúp đời, tạo công đức và phước 
đức. Nguyện đem công đức và phước đức hồi 
hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều thành 
Phật đạo.  

Tóm lại, con người thường mong muốn rất 
nhiều, nhưng đạt được những điều mong cầu thì 
rất ít. Không ai muốn khổ, nhưng vẫn gặp khổ 
nạn, không muốn già bịnh, nhưng già bịnh không 
ai tránh khỏi, không muốn chết cũng không được. 
Cuộc sống luân hồi khổ nhiều vui ít, sanh sanh tử 
tử mãi không thoát được.  

Thời gian qua rất nhanh, tuổi đời tuổi đạo 
thì tăng dần, phiền não của tâm chấp trước càng 
nhiều, là những tư tưởng, quan niệm sai lầm, 
thành kiến, làm che lấp ánh sáng giác ngộ. Người 
tu cần thời gian tĩnh tu, tụng kinh, niệm Phật, tọa 
thiền để an định tâm, dẹp trừ định kiến và phiền 
não. Trong kinh sách, có câu kệ như sau:  

Chánh thân đoan tọa 

Ðƣơng nguyện chúng sanh 

Tọa bồ đề tòa 

Tâm vô sở trƣớc. 

Nghĩa là: 

Thân ngồi ngay thẳng 

Nguyện cho chúng sanh 

Ngồi tòa giác ngộ 

Tâm chẳng chấp trƣớc. 

Chư Tổ dạy: "Duy Tuệ Thị Nghiệp". 
Người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp, tinh tấn làm 
công phu, dùng đạo lực khắc phục mọi khó khăn, 
tu tập thiền định để đi đến kết quả giác ngộ và 
giải thoát. Khi nếm được "Hương Vị Phật Pháp" 
hạnh phúc không thể nghĩ bàn, thì mỗi thời khắc 
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luôn được sống trong giới pháp an lạc của chư 
Phật. Báo ân đức Phật, hành Bồ Tát đạo, với tâm 
vô ngã vị tha, hành từ bi hỷ xả. Từng bước từng 
bước đạt được đức hạnh trọn vẹn, đem tâm trí và 
đạo lực tinh tấn an nhiên đi vào cảnh giới an lạc 
của chư Phật. Từng bước từng bước tạo duyên 
lành cho mọi người thân quen nếm được Pháp vị 
của sự giác ngộ và giải thoát.  

Chúng ta có thể tự nhủ lòng rằng: "Hôm 
nay sự tu tập của tôi đã được một phần an lạc 
thanh tịnh, so với ngày hôm qua có tiến bộ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyện ngày mai sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và 
không bao giờ thối chuyển. Hãy đặt niềm tin vào 
con đường mà Ðức Phật đã giảng dạy, giữ giới 
thanh tịnh, trừ bỏ ba độc tham sân si. Ðó là một 
sự vô cùng quan trọng và cần thiết cho đời tu".  

Nguyện chánh pháp lƣu truyền 

Phổ cập khắp thế gian, 

Chúng sanh thƣờng tịnh lạc, 

Phật đạo chóng viên thành. 

Nam Mô Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phaät daïy: 
       Ngöôøi ta coù 20 ñieàu khoù laøm: Ngheøo khoå bieát boá thí - Giaàu sang bieát hoïc ñaïo - 

Boû mình vì leõ phaûi - Khoâng ham meâ saéc duïc - Thaáy thöù toát khoâng mong caàu - Bò maéng 

chöûi sæ nhuïc khoâng sanh haän–- Coù quyeàn theá khoâng caäy mình - Xuùc söï voâ taâm - Hoïc 

roäng bieát nghieân cöùu nhieàu - Bieát deïp tröø taâm ngaû man - Khoâng khinh ngöôøi chöa hoïc 

- Coù taâm bình ñaúng - Nhoùm hoïp caùc thieän trí thöùc - Thaáy chaân tính ñeå hoïc ñaïo -– Tuøy 

thuaän hoùa ñoä ngöôøi - Troâng caûnh khoâng ñoäng taâm - Bieát aùp duïng moïi phöông dieän. 
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Tôi đứng trước Phật, dưới cơn mưa nhẹ. Năm 

giờ sáng, mây xám tuy mỏng, nhưng che phủ bầu 

trời, che cả những vì sao muộn khiến không gian ẩm 

tối, lạnh lẽo và rưng rức quạnh hiu!  Vậy mà có vị 

Phật lặng thinh ngồi đó. Trong bóng tối, dưới mưa 

bay, tôi vẫn lờ mờ thấy nụ cười từ ái, an nhiên của 

Phật. Phật ngồi trên bục gỗ đơn sơ, lưng dựa vách 

tường của một kho hàng, chung quanh không hoa 

đèn, trên đầu không tàn lọng. Phật ngồi bình dị như 

một vị Phật ở làng quê hẻo lánh, có mặt để giữ niềm 

tin cho người tuyệt vọng, để an ủi kẻ bần hàn vất vả 

ngược xuôi. 

 Nhưng đây là thị trấn một quốc gia giầu có. 

Và vị Phật đang ngồi trong mưa là vị Phật được hàng 

triệu người trên khắp thế giới chiêm  bái.  Đó là tượng 

Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Tôn tượng đã vân du từ 

Âu sang Á, từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, nơi nơi 

đều được cực kỳ sùng phụng, được đón rước cực kỳ 

trang trọng bằng những phương tiện tối tân nhất, rực 

rỡ nhất, tốn kém nhất mà khả năng nơi thỉnh Phật có 

thể làm được. Những ai không hội đủ duyên đến 

chiêm bái Phật Ngọc, cũng có thể thấy được những 

hình ảnh độc đáo của thế kỷ này, qua bước chân 

hoằng hóa của Tôn Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca được 

tạc bằng ngọc quý, qua những kỹ thuật thông tin tân 

tiến. Vậy mà hôm nay, Phật Ngọc đang ngồi hiu 

quạnh trong bóng tối mưa bay… Tôi bật khóc!  Nhưng 

lập tức, điều gì đó khiến tôi nhận ra ngay, nhận rất rõ, 

tôi không khóc vì thương Phật ngồi dưới mưa. Tôi 

khóc để tạ ơn Phật đã ngồi đây, trong không gian 

này, cho kẻ vô minh u tối là tôi có phút giây mầu 

nhiệm bật nhớ tới bát cháo thiu của bà lão nghèo khổ 

đã cúng dường Ngài Tôn Giả Đầu Đà Đệ Nhất Đại Ca 

Diếp. 

 Tôn giả thực hành pháp tu Hạnh Đầu Đà từ 

trước khi được gặp Phật, và trong mười điều rất 

nghiêm minh khổ hạnh của pháp tu này, tôn giả chỉ 

không triệt để tuân theo điều thứ năm, là “Khất thực 

không phân biệt giầu nghèo”. Với tâm từ bi lớn, Tôn 

Giả nghĩ rằng, người giầu đã đủ phước mới đang 

hưởng giầu; người nghèo cần được giúp đỡ hơn, để 

gieo duyên lành,  mới mong có cơ hội hưởng phước 

điền. 

 Phật Ngọc đã hiện diện ở rất nhiều nơi trên 

thế giới, qua bao hình thức cực kỳ rực rỡ, tráng lệ. 

Nay bất ngờ Phật về đây, một nơi không phải chùa, 

mà chỉ là một phòng sinh hoạt cộng đồng, nơi bất cứ 

ai cũng có thể mướn để sinh hoạt. Một nơi như thế, 

làm sao thiết lập bệ cao uy nghiêm, trang hoàng rực 

rỡ như những nơi Phật từng dừng bước? Vậy mà, 

Đáng phục thay, niềm tin của những người con Phật 

trẻ tuổi! Đáng quý thay, sự can đảm của lòng kính 

ngưỡng trong sáng! 

 Chủ đề “Phật Ngọc Trong Ta” của nhóm 

“Mắt Thương Nhìn Đời” đã nói lên điều này. Những 

người trẻ phải tin bằng niềm tin mãnh liệt nhường 

nào, nơi lời Phật dạy, là mỗi chúng sanh đều có một vị 

Phật Bên Trong, mới dám thỉnh Phật Bên Ngoài 

về, trong phương tiện hạn hẹp như thế! Những người 

trẻ cũng phải can đảm bằng sự can đảm phi thường 

nào, mới dám an vị Phật giữa sương gió tối tăm thế 

này! 

 Nếu lắng tâm suy nghĩ, bốn chữ “Phật Ngọc 

Trong Ta” của chủ đề, đã đủ giải tỏa sự việc hy hữu 

14



THIEÄN THANH NGUYEÄT BAÙO                                                               Volume II Issue 1 

 

 

này. Tôn tượng Phật Ngọc quý giá ngồi nơi đơn sơ 

đạm bạc hay nơi hào nhoáng hoa đèn cũng chỉ để 

nhắc nhở chúng ta quán chiếu tự thân mà hiển lộ Phật 

Ngọc tự tâm. Chỉ điều này thôi. Và chỉ điều này mới là 

điều mười phương Chư Phật nhìn xuống, sách tấn 

chúng sanh. Dù Tôn Tượng bằng đồng bằng đá, hay 

kim cương ngọc ngà quý báu, dù Phật ngồi nơi xóm 

làng nghèo khổ hay đô thị giầu sang cũng không vị 

Phật nào chờ đợi chúng sanh sùng phụng mà không 

hành trì lời dạy. 

 Có tình cờ không, khi nhóm Phật tử trẻ đã can 

đảm thỉnh Phật Ngọc về nơi đơn sơ này để nói lên 

điều cực kỳ đáng nói, là “Phật Ngọc Trong Ta”? Nhóm 

trẻ đã được một vị thầy khả kính hết lòng yểm trợ tinh 

thần. Chính thầy, suốt thời gian Phật Ngọc ngự giữa 

gió sương, Thầy đều có mặt từ năm giờ rưỡi sáng để 

hướng dẫn đại chúng tọa thiền và lạy Hồng Danh Sám 

Hối.  

 Chính buổi sáng mưa bay này là buổi đầu 

tiên, Thầy chậm rãi bước tới, không che dấu nụ cười 

cảm động ẩn sau khăn áo mầu nâu sậm: Mưa gió lạnh 

lẽo thế này mà qúy vị cũng có mặt rồi ư? Thầy từ bi 

hỏi thế, nhưng Thầy cũng đã thấy, như chúng con 

thấy, là Phật đang ngồi kia, dưới mưa! Và chính Thầy, 

thưa Thầy, Thầy cũng đang đến với chúng con, không 

dù, không nón, có lẽ không đủ cả áo ấm! Ôi, chỉ thế 

thôi, đã khiến chúng con cùng bật khóc! Không cần 

ngôn ngữ nào, bởi không ngôn ngữ nào chở nổi tình 

thương bao la của Đức Phật đang ngồi dưới mưa, của 

vị Thầy đang hiển lộ bước chân 1250 vị Tỳ-kheo năm 

xưa! 

 Vô hình chung, tâm tình này, cảnh giới này 

cũng đang thể hiện hài hòa sự hành trì của hai vị, Đầu 

Đà Đệ Nhất và Giải Không Đệ Nhất, trong Thập Đại 

Đệ Tử của Phật. Tôn Giả Đại Ca Diếp khi khất thực chỉ 

độ nhà nghèo vì nghĩ họ quá nghèo, thiếu hoàn cảnh 

và phương tiện cúng dường nên Tôn Giả phải tìm đến, 

giúp họ gieo duyên. Trái lại, Tôn Giả Tu Bồ Đề khi 

khất thực chỉ tới nhà giầu vì nghĩ rằng họ đắm nhiễm 

giầu sang, lơ là tu tâm tích đức, hưởng hết phước kiếp 

này, kiếp sau nhiều phần sẽ đọa lạc trầm luân, nên 

Tôn Giả đến khất thực để nhắc nhở. Hai môi trường 

khác nhau nhưng đều xuất phát từ tâm từ bi.  

Vậy điểm hội tụ đó là gì? Có phải là từ ÁNH 

SÁNG PHÁP THÂN PHẬT ẩn sau hình thức Tôn Tượng, 

tạc bằng bất cứ chất liệu gì, an vị ở bất cứ nơi nào? 

May mắn thay, những ai có cơ duyên dừng bước trước 

Hội Trường Sangha thuộc thành phố Huntington 

Beach, miền Nam California Hoa Kỳ, trong thời gian 

mười ngày Phật Ngọc ngự tại đây. Mỗi ngày đều có ít 

nhất ba thời pháp, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Nhìn 

người bản xứ chăm chú nghe pháp, hoặc thành kính 

qùy trên nền xi măng, chiêm ngưỡng Phật và lạy Phật, 

ai trong chúng ta mà không bồi hồi cảm động! Rõ 

ràng, họ không đến đây để chỉ thưởng lãm, vì không 

có hình thức nào lộng lẫy để thưởng lãm! Phải chăng 

họ đã cảm nhận được điều gì thầm lặng, sâu sa 

nhưng cực kỳ mầu nhiệm, qua thế ngồi lặng thinh, tự 

tại của Đức Bổn Sư Như Lai mà tìm đến, lạy Phật một 

lạy, tâm bình, thế giới tất bình theo. 

 

 Kính cảm tạ Chư Tôn Đức đã tới chứng minh 

một điều mà người con Phật cần nhìn thấy, là 

“Phật Ở Mọi Nơi”. 
 

 Kính cảm tạ Chư Vị Giảng Sư đã từ bi và hoan 

hỷ ban pháp-thực. 
 

 Kính cảm tạ HT Thích Phước Tịnh đã có mặt 

mỗi buổi sáng mờ sương, hướng dẫn đại 

chúng bằng pháp thân thanh tịnh khi tọa 

thiền cũng như khi thành kính lạy Hồng Danh 

Sám Hối. 
 

 Kính cảm tạ Đại Đức Thích Hạnh Tuệ đã mỗi 

chiều hướng dẫn trì tụng Chú Đại Bi trong lễ 

thắp nến cầu nguyện. 

Sự trải lòng tôn kính và giảng bày giáo pháp 

Chư Phật của quý Ngài đã tỏa trong không gian khiêm 

tốn này, làn hương kỳ diệu của Giới Định Tuệ, dẫu 

lặng thinh, vô hình mà thơm tho từ nhành cây đến bụi 

cỏ. Sau, không thể không cám ơn và tán thán nhóm 

bạn trẻ Mắt Thương Nhìn Đời, các thiện nguyện viên 

từ khắp nơi,  đã thể hiện cụ thể hai điều, tưởng dễ, 

qua lời nói, nhưng không dễ, qua việc làm. Đó là: 

Niềm tin và lòng can đảm.      


(Huntington Beach, Cali, trung tuần tháng 11-2010) 
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ÔÛ giö õa la ø  Ñöùc Phaät  Voâ  Löôïng Quang A Di Ñaø  huye àn die äu  
Be ân tra ù i  la ø  vua cu ûa Ñaïi  Töø   Bi, ñö ùc  Quaùn  The á  AÂm,  
Be ân pha ûi  la ø  ñö ùc  Ñaïi  The á  Chí,  vua cu ûa Ñaïi  Phöông Tie än.  
Chung quanh la ø  ha èng sa chö Phaät  va ø  chö Bo à  Taùt.  
Vo â  löô ïng an bình va ø  hy û  laic , la ø  co õ i  Cö ïc  La ïc trang nghie âm Tònh Ño ä.  
Khi con va ø  ta át  ca û  chu ùng sinh lìa khoûi  ñô ø i  na øy.  
Xin cho chu ùng con khoâng phaûi  ta ù i  sinh trong co õ i  lua ân ho à i  
Xin cho chu ùng con ñöô ïc  a ân phöôùc  die än  kie án to ân dung ñö ùc  A Di Ñaø .  
Nöông nôi oai löïc  va ø naêng löïc  gia trì  cuûa chö Phaät va ø chö Boà  Taùt  khaép möôøi phöông 
Xin cho con thaønh tö ïu  öô ùc  nguye än,  kho âng gì nga ên ngaï i .  
Nam Moâ Pha ät  Phaùp  Ta êng vo â  cu øng hie ám quy ù ,  nôi con quay ve à  nöông tö ïa  
Con xin khaån  nguye än  vô ù i  ta âm tha thie át  chí Thaønh  
Xin ñö ùc  tö ø  Phu ï  A Di Ñaø , ha õy môû  lo ø ng tö ø  bi  ñoa ù i  töô ûng ñe án con  
Va ø  che chôû  cho con thoaùt  kho ûi  nhö õng ha õi  hu øng  
Tre ân  ngoõ  thoa ùt  chaät  he ïp xuye ân  qua Tha ân –  Trung –  Aám 
Khi nha än ro õ  ra ñöôïc  khuo ân maët  cu ûa  tö û  th a àn  
Con khaån  go ï i  ñö ùc  A Di Ñaø  tö ø  ña ùy tra ù i  tim con  
Heát  lo øng tin töô ûng va øo y ù  nghóa tro ïng ye áu cu ûa lô ø i  Phaät  da ïy  
Xin cho con khoâng ñi  tìm kie ám mo ät  ba øo  t hai tanh hoâi  cu ûa co õ i  ta ba ø  
Maø se õ  chuye ån  di thaàn thö ùc  cu ûa  con ñe án ca ûnh giô ù i  Taây Phöông  
Trang nghie âm Tònh ñoä  cu ûa  Phaät  A Di Ñaø  
Va ø  Taâm thö ùc  cu ûa  con va ø  ta âm thö ùc  cu ûa  Phaät  A Di Ña ø  ña õ  chan hoøa thaønh moät  
Chính tö ï  nôi sa éc  th a ân  na ày con nay ña õ  ve à  an tru ï  trong Gia ùc  Ta ùnh Chaân Nhö  
Nhôø  va øo  nhö õng hoùa thaân sinh ra,  do ta âm nguye än tö ø  bi cu ûa con  nhie àu vo â  va øng nhö  
khoâng gian voâ bie ân.  Xin cho con da ãn daét  heát  taát  caû  chuùng sinh ñeán ñöôïc bô ø Gia ùc Ngoä.  
 

TAÂM NHUÏY (Trích ñoaïn töø trong quyeån saùch “ NGOÏN ÑEØN SOI SAÙNG CON ÑÖÔØNG GIAÛI THOAÙT”                                                     

nguyeân taùc cuûa Ñaïi Sö Tsele Nats’og Rangdrol Taây Taïng.) 
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Anh Thường tôi đã mất vào ngày 14/6/2010 
vừa qua. Cũng như mọi người trong đại gia-đình, tôi 
thương tiếc anh lắm. Nhưng nỗi buồn đau của chúng 
tôi được nguôi ngoai phần nào khi nghĩ đến một phép 
lạ đã đến gíúp anh kéo dài sự sống hơn 8 tháng và có 
những ngày giờ đầm-ấm với gia-đình và người thân 
trước ngày anh thực sự ra đi.  

Trong năm 2007, anh tôi đôi lúc bị đau bụng 

hoặc tiêu chảy nhất là khi ăn đồ lạ. Sang đến 2008, 
các cơn đau bụng xảy ra nhiều và thường hơn. Các 
cháu tôi đã yêu-cầu bác-sĩ gia-đình gửi anh đi soi 
ruột, nhưng không tìm ra một triệu-chứng gì. Gần cuối 
năm đó, bác-sĩ soi dạ-dầy và phát-hiện ra một bướu 
rất nhỏ.Thử-nghiệm sinh thiệt (bioposy) cho biết đó là 
bướu lành và bác-sĩ nói không có gì đáng ngại. Tuy 
thế, ông ta cũng khuyên nên cắt bỏ bướu mặc dù 
không cần gấp. Vốn là những Phật-tử thuần-thành tu 
theo Pháp-Môn Tịnh-Độ, anh chị tôi quyết tâm tu-sửa 
bản-thân mình. Anh chị dùng nghị-lực, lòng chân-
thành, sự tin-tưởng với tâm-nguyện thiết-tha, nương 
vào từ-lực của Đức Phật A Di Đà, cầu vãng-sanh Tây-

Phương Cực-Lạc một khi lìa bỏ báo thân này. Do đó, 
trùng vào dịp lễ vía Đức Phật A-Di-Đà vào tháng 11 
âm-lịch 2008, anh chị tôi đã quyết-định về Việt-Nam 
tiếp tay với các đạo-tràng trong việc thực-hành pháp-
môn này.  

Gần đến ngày trở về lại Mỹ, anh bị đau bụng 

ngâm-ngẩm, cơn đau lúc có lúc không. Uống thuốc trị 

đau, anh cảm thấy bớt rồi vài ngày sau đau lại. E ngại 

đó là triệu chứng của bịnh nào đó trầm trọng, anh chị 

tôi quyết định đổi vé máy bay về sớm hơn dự-định. Về 

đến Mỹ, có lẽ do yếu-tố tâm-lý, anh cảm thấy khoẻ và 

vui hơn. Những cơn đau bụng cũng chỉ thoảng đến rồi 

lại qua ngay, do đó anh cũng chần-chờ không đi khám 

bịnh. Tính anh từ trước đến nay vẫn thế, hay ngại đi 

check up! Sau một thời-gian vất-vả truy-tầm, chị dâu 

và hai cháu tôi đã tìm được một bác-sĩ giỏi chuyên 

khoa dạ-dầy, và cuộc giải-phẫu cắt bỏ bướu được 

thực-hiện không có biến-chứng gì.  Mọi người trong  

 

       Ñöùc Phaät daïy: “Nhaát thieát chuùng-sinh giai höõu Phaät-tính”, nghóa laø: “Taát caû chuùng-sinh 

ñeàu coù tính Phaät”. Tuy coù tính Phaät nhöng phaûi tu môùi thaønh Phaät ñöôïc, thaønh Phaät thì 

vöôït ngoaøi theá-gian.  Coøn khoâng tu thì ôû trong voøng luïc-ñaïo laøm loaøi chuùng-sinh. 
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gia-đình đều vui mừng và tin là anh đã hoàn toàn khỏi 
bịnh. Phần anh, sắc-diện trông khá hơn tuy có gầy đi 
so với lúc trước, có lẽ vì những lo-nghĩ, chờ đợi thử 
nghiệm, giải-phẫu… Điều làm anh vui nhất là được 
xuất viện để về lại căn nhà ấm-cúng với vợ, gia-đình 
hai con trai và các cháu nội.  

Sau gần 1 tháng vết mổ đã lành, nhưng anh 
vẫn tiếp-tục bị sụt cân và cho đến một hôm anh lại 
kêu bị đau bụng và lần này cơn đau có vẻ trầm-trọng 
hơn những lần trước. Gia-đình đưa anh trở lại bác-sĩ 
để tái khám, bác-sĩ cho hay không tìm thấy gì quan-
trọng và quả-quyết chỗ bướu cắt đã hoàn toàn lành 
và không có hiện tượng nhiễm trùng gì cả. Chị dâu tôi 
lúc này thực lo-lắng và không biết phải làm gì! Chị vẫn 
nghĩ là những cơn đau bụng hiện giờ giống như đau 

bụng trước lúc giải-phẫu và tin là có một nguyên-do 
sâu-xa nào khác. Nhưng làm sao để thuyết-phục 
người khác tin những điều mình nghĩ khi chuyên-môn 
của chị chẳng liên-quan gì với y học!  

Những ngày sau, các cơn đau bụng xảy ra 
thường xuyên hơn. Từ Oklahoma, tôi gọi điện thoại 
hỏi thăm về anh và cảm nhận là anh mệt nhiều. Có 
một ngày, anh cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai 
anh em và nói: “Để lúc khác nói tiếp, bây giờ anh cần 
nghỉ”. Một ngày khác, khi nói chuyện điện-thoại với 
tôi, anh nói:”đang đau thắt bụng” và “chịu không nổi”! 
Anh cũng bị sốt nữa! Nói chuyện với tôi xong, và thấy 

không thể chần-chờ được nữa, chị dâu tôi lập tức gọi 
cứu-thương đưa anh vào bịnh-viện tại Fountain Valley. 
Cuộc khám nghiệm lần này cho biết trong bụng anh 
đầy đặc nước đục như nước “ống cống” và nước đã 
dâng lên phổi. Bác-sĩ nói nếu để chậm hơn một vài 
ngày, anh sẽ bị chết vì nghẹt thở! Lọc rửa bộ phận 
tiêu-hoá, hút nước từ phổi ra, đặt ống thức ăn qua 
đường bụng, truyền nước biển, mắc ống dưỡng khí 
qua lỗ mũi, đó là những việc cấp thiết bịnh-viện đã 
làm. Lúc này trông anh thực tiêu-điều, xơ-xác!  

Để chắc chắn là không có nhiễm-trùng do mổ 
dạ-dầy trước đây, bịnh-viện tái khám chỗ mổ và xác-
nhận cuộc giải-phẫu toàn hảo, ngay cả vết cắt ngoài 
bụng đã lành, đang mọc da non! Cứ như thế tính ra 
anh đã ở bịnh-viện gần 3 tuần. Các cơn đau đã không 
còn, phổi đã dễ thở, sốt đã hết! Bác-sĩ bắt đầu cho ăn 
chút soup qua đường miệng và mọi việc tưởng như đã 
ổn chờ ngày xuất viện. Nhưng, vào một ngày, anh bị 
tiêu chảy và đau bụng trở lại, xen lẫn chút sốt! Thử-
nghiệm lần này thấy nước lại tái xuất-hiện trong bụng, 
hiện tượng giống như đã xảy ra trước đây. Lại lọc 
nước dơ trong bụng, mắc ống ăn qua đường 
bụng….Vừa lên được vài pounds thì nay trông anh lại 

gầy hơn trước. Tính ra cân lượng của anh giảm đi hơn 
20 pounds so với lúc còn khoẻ mạnh!  

Qua hình chụp MRI, bác-sĩ thấy tụy-tạng 
(pancreas) của anh bị sưng nhưng không thấy gì lạ ở 
bên trong. Sau cùng thì gia-đình đồng-ý với bác-sĩ tại 
Fountain Valley để anh tôi được chuyển lên bệnh-viện 
UCLA, nơi có đầy đủ máy móc và dụng cụ chiếu rọi 
tân tiến.Tại đây, sau gần hai tuần-lễ khám và thử-
nghiệm, bác-sĩ xác nhận là trong tụy-tạng của anh có 
một bướu ung-thư nhỏ. Bác-sĩ cắt nghĩa là những 
bướu như thế này rất khó khám phá ra được vì tụy-
tạng cấu tạo khá lắc léo, các ven mạch thường nằm 
khuất che lẫn nhau. Tin anh bị ung-thư khiến cả nhà 
hoảng sợ và không biết phải làm sao đây! Nhiều năm 
trước, một cô em dâu tôi đã chết vì ung-thư phổi sau 

hơn 8 năm chữa trị, do đó mọi người trong gia-đình ai 
cũng suy-đoán là anh sẽ phải trải qua rất nhiều 
phương-cách chữa-trị như giải-phẫu cắt bỏ bướu, xạ-
trị (radiation), hay hóa-học trị-liệu (chemotherapy), và 
bị rất nhiều phản-ứng phụ như xáo-trộn máu, thiếu 
máu và yếu-tố đông máu, rụng tóc, nôn mửa, ăn 
uống khó, gây ưu-phiền, thất-vọng….Tính anh thì 

thường không tích cực trong mọi chuyện, dễ buông 
xuôi, bỏ cuộc nửa chừng, ít khi có kiên nhẫn đi đến 
nơi đến chốn. Khi chứng-kiến tình-cảnh của cô em 
dâu trước đây, có lần anh đã nói với người thân là nếu 
như sau này chẳng may bị ung-thư thì anh sẽ không 
chịu chữa trị. Không ngờ bây giờ chính anh đang bị 

bịnh hiểm-nghèo này!  

Tôi vào thư-viện đọc sách tìm hiểu về ung-thư 
tụy-tạng. Ở Mỹ, tôi thấy kiến-thức tổng-quát của mình 
mở rộng nếu chịu khó đọc và tìm hiểu.Tôi khám-phá 
ra là ung-thư tụy-tạng là loại khó đinh bệnh hơn so 
với các ung-thư nào khác. Xác-xuất sống còn từ 5 
năm trở lên cho ung-thư tụy-tạng cũng thấp nhất 
(5%) so với các loại ung-thư khác như prostate, da, 
và ngực (trên 90%), ung thư về ruột, thận (65-67%), 
ung-thư máu, tử-cung (46-51%), ung-thư óc (35%), 
dạ-dầy (25%), phổi, gan (11-16%). Hoá ra anh tôi đã 
bị loại ung-thư khó khám-phá ra và cũng khó chữa-trị 
nhất! Thôi thì mỗi người có một định-mệnh riêng, chỉ 
gần cuối cuộc đời mọi sự mới rõ được!  

Gia-đình lúc đầu dấu không cho anh biết là 
anh đã mắc căn bệnh hiểm-nghèo, nhưng sau nhiều 
lần đắn-đo, suy-nghĩ, mọi người đi đến quyết-định là 
phải cho anh biết sự thật để anh có thể quyết tâm 
chọn đường đi cho mình. Lúc này, anh đã yếu và 
xuống cân rất nhiều. Anh cũng buồn lắm nhưng chấp 
nhận bệnh-trạng của mình.Tôi hiểu là anh quan-tâm 
rất nhiều cho vợ và hai con (mặc dù hai cháu đã 
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trưởng-thành, có gia-đình riêng và thành-công trong 
cuộc sống), những người từ trước đến nay vẫn là 
động-lực, nguồn vui, sức mạnh cho anh trong cuộc 
sống.  

Tuy anh không nói ra nhưng mọi người quan-
sát và hiểu là anh đang muốn buông xuôi và không 
muốn tiếp tục được chữa-trị hay theo-dõi bệnh tình gì 
nữa! Thụy, con trai lớn của anh, một bác-sĩ dược-
khoa, bắt đầu tìm cách khuyên anh. Cháu nói :”Bố hãy 
ráng chữa-trị đi. Rồi thì Bố sẽ khỏi bịnh và con tin là 
Bố vẫn muốn thấy được các cháu nội khôn lớn chứ”. 
Anh gật đầu, chấp nhận lời khuyên của con, quên đi 
lời nói của mình trước đây là nếu chẳng may bị ung-
thư thì sẽ chịu chết chứ không để chữa-trị. Hai con 
của anh thật có hiếu với Bố-Mẹ. Vào mấy chục năm 

trước đây, tôi chứng-kiến sự vui mừng của anh khi ra 
phi-trường Santa Ana, CA đón vợ và hai con từ VN 
đến đoàn-tụ. Tôi nhớ những ngày chở dùm hai cháu 
đến trường trung-học; ngày Thuấn , con thứ nhì, - 
hiện là một MBA - bị một học-sinh cùng lớp gây lộn, 
phải nhờ tôi đến trường thông dịch, giải thích cho 
hiệu-trưởng. Nhớ nhất là chứng-kiến Thụy dành-dụm 

tiền mẹ cho hàng ngày để mua nước hoa tặng Bố - 
mỗi ngày Mẹ cho 1 dollar để ăn vặt tại trường -.  

Bác-sĩ cho hay chưa thể giải-phẫu vì anh hiện 
quá yếu, lượng albumin trong máu quá thấp không 
thể chịu đựng một cuộc giải-phẫu kéo dài nhiều giờ. 

Tính ra anh đã sụt gần 30 pounds! Bác-sĩ cho về nhà 
tĩnh-dưỡng đợi khi đủ sức khoẻ sẽ tiến-hành cuộc giải-
phẫu, lúc này hàng ngày có y-tá đến chăm nom 
truyền nước biển và dinh-dưỡng, theo dõi diễn-tiến 
bịnh trạng.  

Gia-đình nào khi có những biến-cố quan-trọng 
xảy ra cũng dễ có những khác biệt về tư-tưởng, cách 
giải-quyết. Gia-đình tôi cũng vậy! Mọi người trong gia-
đình ai cũng thương-yêu anh, nhưng những khác biệt 
về cách suy-luận, quan-niệm dễ sinh ra mâu-thuẫn, 
tranh-luận. Từ trước đến nay, chị dâu tôi tuyệt-đối tin 
vào Đông y. Cá-nhân chị hoạ hoằn lắm mới đi bác-sĩ 
chứ bình thường chị dùng toàn thuốc ta với cây cỏ 
nấu, sắc lên. Chị chứng-minh bằng chính sức khoẻ 
mình có.Tôi và các anh chị em, cũng như các cháu 
của tôi, thì lại khác. Tôi vẫn nghĩ dùng thuốc bắc để 
bồi-bổ thì được chứ khi có bịnh - nhất là bịnh hiểm 
nghèo như ung-thư chẳng hạn - thì phải chữa trị theo 
Tây y. Lúc anh còn ở bịnh-viện UCLA, chị đã có ý-định 
sẽ chữa-trị cho anh bằng thuốc bắc.  Để có thêm  

 

“đồng minh” ủng-hộ mình, chị gọi điện-thoại cho tôi, 
nói về lợi ích của thuốc bắc và hỏi ý-kiến của tôi về 
dự-định của chị. Tôi nói với chị đúng y như ý-nghĩ của 
tôi nêu ở trên là không nên.Thế là chị cảm thấy buồn 
và không đủ kiên-nhẫn để tiếp-tục nói chuyện với tôi 
hôm đó. Hơn ai hết, tôi hiểu là ít có người rõ được nỗi 
niềm lo âu và xung đột tư-tưởng trong chị!. Thực sự 
chị rất thương yêu anh tôi và chỉ mong có một cách 
nào đó giúp anh khỏi bịnh. Mọi việc đa-đoan trong 
gia-đình chị lo gánh tất cả, đến khi anh vào bệnh-viện 
thì còn vất vả, lo nghĩ chồng chất! Hai cháu tôi có lần 
cho tôi hay là đã chứng kiến nhiều lúc chị ngồi khóc 
một mình! Hôm sau, tôi gọi điện-thoại nói chuyện lại 
với chị. Đổi cách diễn-đạt, tôi nói là thuốc bắc có 
những cái hay của nó, nhưng không nên bỏ thuốc tây 
mà chỉ uống thuốc bắc, có thể là chữa song đôi hai 

thứ tây và ta khi mình biết rõ không có những chất 
công-phạt nhau. Tôi cũng nói thêm là không nên để 
bác-sĩ biết là mình dùng hai loại. Hai chị em vui vẻ với 
nhau, và khi UCLA cho anh tôi về nhà, chị bắt đầu cho 
anh dùng thêm thuốc bắc kèm thêm thuốc tây do bác-
sĩ cho toa.  

Về nhà mới được chừng hai tuần, anh tôi lại 
đau bụng và phải đưa vào cấp-cứu tại bệnh-viện 
Fountain Valley. Các bác-sĩ ở bệnh-viện lại trị sốt, lọc 
chất dơ trong bụng và cho về nhà. Ở nhà được một 
tuần tưởng được yên mà rồi lại nhập viện lần nữa, và 
lần nữa…! Cứ mỗi lần nhìn anh ở bệnh-viện với những 

ống mắc trên người, trông anh thật tội! Anh đã bị đầy 
đọa nhiều quá! Tuy thế, anh rất được an-ủi về tinh-
thần vì được Hoà-Thượng, các chư tăng ni của chùa 
Phật-Tổ và các bạn đồng tu xa gần thường-xuyên đến 
thăm nom, tụng-niệm, cũng như an-ủi, khuyên tấn 
anh.  

Sau nhiều lần ra vào bệnh-viện, sức khoẻ anh 
yếu thấy rõ, gây thêm nỗi lo cho người thân là nếu 
kéo dài thời-gian, bướu sẽ phát-triển, lan ra các bộ-
phận khác thì rất khó chữa! Với hết mọi nỗ-lực, cháu 
Thụy tôi đã tìm được một bác-sĩ người Nhật rất giỏi và 
có nhiều kinh-nghiệm trong việc giải-phấu ung-thư 
tụy-tạng. Chính cháu đã đưa anh tôi đến khám tại 
phòng mạch tư của bác-sĩ này và được ông ta can-
thiệp với hãng bảo-hiểm chấp-thuận cho anh tôi được 
chuyển đến bệnh-viện UCI, nơi mà ông ta sẽ trực-tiếp 
điều-trị cho anh tôi.  

Tại bệnh-viện UCI lần đó, bác-sĩ Nhật này đã 
khám-phá ra xuất-huyết ở một mạch máu nhỏ trong 

 
       Ngöôøi tu phaùp-moân Tònh-Ñoä coøn kieâm caû vieäc tu 

thieàn.  Taïi sao nhöõng ngöôøi tu thieàn laïi cheâ phaùp-moân 

Tònh-Ñoä maø khoâng tu, thì quaû thaät laø keùm phuùc vaäy. 

 
19



THIEÄN THANH NGUYEÄT BAÙO                                                               Volume II Issue 1 

 

 

tụy-tạng anh tôi. Lập tức, một cuộc tiểu giải-phẫu đã 
thực-hiện, chận được máu rỉ. Tuy thế, sức khoẻ anh 
lại càng suy-nhược khiến anh không thể nói chuyện, 
chỉ có thể dùng giấy, bút để thông-đạt ý-tưởng của 
mình với người thân. Một hôm, cảm thấy mình quá 
yếu và tưởng đã đến lúc ra đi, anh ra dấu cho con lại 
gần đưa giấy bút cho anh. Anh nguệch-ngoạc một câu 
không trọn chữ. Chị tôi đoán, hỏi: “Có phải anh muốn 
có ban hộ-niệm? “.Anh gật đầu. Để chắc chắn hơn, 
cháu Thụy tôi đã viết lại ba chữ “Ban hộ-niệm” trên tờ 
giấy và cháu hỏi lại Bố mình. Một lần nữa, anh gật 
đầu! Thế là nửa giờ sau ban hộ-niệm đến. Một số 
bệnh-viện tại California đã quen với phong-tục của 
người Việt, không ngăn cản cả gần 30 người hiện-diện 
niệm Phật ngay trong phòng người bịnh. Ngoài việc ăn 
chay trường, chị dâu tôi 

đã rất siêng-năng đi chùa 
từ mấy chục năm nay, và 
anh tôi đã theo chân chị 
từ khoảng 5 năm. Cả hai 
đến sinh-hoạt tại các 
chùa gần như 3-5 ngày 
trong tuần, và giống như 

các vị đồng tu khác trong 
các ban hộ-niệm, đích 
thân anh chị cũng đã 
nhiều lần đến các nhà có 
người bịnh để niệm Phật 
cầu-nguyện cho họ.  

Sau tiểu giải-
phẫu chặn nội xuất 
huyết, bác-sĩ cho hay anh 
phải qua một giải-phẫu 
khác để làm sạch các túi 
nước xuất-hiện trong tụy-tạng. Giải-phẫu này cũng 

nhắm trị nhiễm-trùng trên những vết sưng đã thấy 
trước đây. “Đây là một open surgery và vì quá yếu, 
risk chết trên bàn mổ sẽ là 50%” “Và, nếu open 
surgery tốt đẹp, anh cũng phải nằm tại bịnh-viện 
khoảng 3 tháng để chữa trị và theo dõi”, bác-sĩ nói 
tiếp. Trước câu hỏi của gia-đình là đến bao giờ thì sẽ 
mổ cắt bướu ung-thư và mổ có phức-tạp không, bác-
sĩ ước-lượng là sau khoảng 3 tháng nằm tại bệnh-viện 
để chữa-trị nhiễm-trùng, anh sẽ phải qua 5-6 tháng 
nữa để phục-hồi trước khi nghĩ đến mổ cắt bướu vì 
giải-phẫu cắt bướu ung-thư kéo dài từ 7-8 giờ đồng-
hồ. Bác-sĩ cũng cho biết là rất khó dự-đoán cho cuộc 
giải-phẫu này vì chờ thời-gian 8-9 tháng nữa, ung-thư 
tụy-tạng sẽ lan rất nhanh qua các bộ-phận khác.  

Trước sự thực quá phũ-phàng, cháu Thụy tôi 
bỏ ra ngoài, lặng lẽ khóc một mình. Cháu nhìn thấy rõ 

cái thống-khổ, sự chịu-đựng mà Bố cháu sẽ phải có! 3 
tháng để trị nhiễm-trùng, 5-6 tháng chờ bình-phục và 
cũng không hy-vọng tiến đến giai-đoạn mổ ung-thư! 
Và sau nữa, sau nữa…., mọi sự sẽ ra sao?Trầm-tĩnh 
hơn, chị dâu tôi tiếp tục thảo-luận với các bác-sĩ ở bên 
trong. Căn cứ vào bản “Living Will” đã làm sẵn từ 
trước, bệnh-viện đồng ý để anh tôi về nhà, không tiếp 
tục điều-trị nữa. Bác-sĩ nói thêm là anh sẽ không chết 
vì ung-thư nhưng là vì nhiễm-trùng. “ Sẽ chỉ từ 5 ngày 
tới 2 tuần là cùng “, bác-sĩ khẳng-định thế!  Về đến 
nhà, vì quá yếu, bệnh-viện phải dùng băng-ca chuyển 
anh vào phòng. Anh nằm mà không ngồi hay di-
chuyển được! Thiêm-thiếp, chập-chờn trong giấc ngủ, 
mỗi khi tỉnh thì anh kêu đau bụng, ăn xong chỉ vài 
phút là nôn-ọe ra, thêm vào những cơn ho suốt ngày 

đêm vì đờm ra rất nhiều.  

Nhân-viên lo về 
hospice đã bắt đầu làm việc 
tại nhà. Họ hướng-dẫn cho 
gia-đình biết về những 
triệu-chứng của người sắp 
chết. Bác-sĩ gia-đình 

thường-xuyên ghé nhà theo 
dõi tình-trạng, đo áp-huyết, 
tim mạch, cho thuốc giảm 
đau…. Sau này, tôi rõ được 
vị bác-sĩ gia-đình đó là bạn 
thân của cháu Thụy, và 

cũng là con rể của anh 
Nguyễn-văn-Hoàng, người 
bạn thâm-giao và đàn anh 
Nông-Lâm-Súc của tôi. Mọi 
người trong ban hộ-niệm 
chia phiên đến nhà niệm 

Phật gần như 16 giờ một ngày. Khi nhận được những 

tin này, tôi buồn lắm. Tôi sẽ mất đi một người anh mà 
tôi thương-mến. Anh hơn tôi có một tuổi! Trong 
những lần đi bộ tập thể-dục hàng ngày trong công-
viên, tôi đã từng khấn-nguyện: “Xin Đức Phật cứu-vớt, 
ban phép lạ đến giúp cho anh con khỏi bịnh”. Tôi đã 
không thể làm gì hơn ngoài những lời cầu-nguyện 
chân-thành!  

Bốn ngày sau đó, gia-đình ngạc-nhiên nhận ra 
là anh từ từ khá hơn, ngồi dậy được, và khi được dìu 
ra ngoài có lúc anh đã cùng các bạn đồng tu ngồi 
niệm trước bàn thờ Phật. Cảm thấy phấn-khởi, chị dâu 
tôi cầu khấn là nếu đã tới lúc phải lìa thế-gian thì xin 
Đức Phật A Di Đà tiếp độ anh về Tây-Phương, nếu 
nghiệp đời còn nặng thì xin cho anh sống thêm một 
thời-gian nữa để tu tập, củng-cố vững-vàng Tín 
Nguyện Hành để đạt được tâm nguyện vãng-sanh. Chị 
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nguyện là nếu anh tôi khoẻ-mạnh trở lại, anh chị sẽ 
mời Thượng-Tọa đến xuống tóc cho anh chị, một 
biểu-lộ để tạ-ơn được cứu-rỗi chứ chưa phải thực sự 
xuất gia. Một ngày nọ, trong lúc đến nhà niệm Phật, 
một người bạn quen nói về một ông thầy thuốc ta cư-
ngụ gần đó. Bà ta cho chị dâu tôi hay là bà chứng 
kiến ông ta chữa khỏi ung-thư cho nhiều người. Ông 
là một cựu thiếu-tá trong quân-lực VNCH trước đây, 
đã ở tù cải-tạo, có thời học về Đông-y, và không thiên 
về làm giầu. Như có một thúc-giục nào đó, và trước 
cái chết gần kề của chồng, chị dâu tôi tìm ngay đến 
ông thầy. Ông đến bắt mạch và bắt đầu cho toa 
thuốc.  

Khi tôi đến California vào 21/10/09 với ý-định 
dự đám tang anh, anh đã dùng thuốc của ông thầy 

được 3 ngày. Tôi chứng-kiến cái vất-vả của gia-đình 
anh. Cho uống 1 chén thuốc bắc thì khi uống xong chỉ 
5-10 phút sau anh lại nôn ọe ra. Uống ensure hay 
cháo loãng cũng vậy thôi!. Sau cùng, với lời khuyên 
của ông thầy, chị dâu tôi sắc thuốc cho đặc lại và đút 
cho anh mỗi lần 2 thìa thuốc, 4-5 lần cho một ngày; 
sữa, cháo cũng làm như thế. Chị dâu tôi kiên-nhẫn 

lắm. Nhìn sắc mặt xanh-xao, tôi biết chị rất mệt, thiếu 
ngủ và lo-lắng. Nhìn anh trên giường bịnh, niềm cảm-
xúc của tôi dâng tràn! Tôi nhìn thấy cái khốn-khổ của 
cuộc đời, cái mong-manh của sức sống! Có lần tôi 
chứng-kiến rõ anh nhìn chị dâu tôi với tia mắt yếu ớt 
nhưng tràn đầy lưu-luyến tỏ lòng thương yêu, biết ơn 

của mình. Như vậy mới biết trong lúc hoạn-nạn, con 
người mới thấy rõ được những tình-cảm cao-đẹp, tình 
thương không bờ-bến của những người thân đã sống 
gần mình trong bao nhiêu năm, mà đôi khi mình ít khi 
để ý đến.  

Thuốc bắc mà anh tôi dùng ấy thế mà bắt đầu 
có hiệu-quả! Triệu-chứng ói mửa bớt dần, rồi chấm 
dứt. Trị ói xong, ông thầy trị đến ho và đờm cũng với 
cách đút cho từng thìa thuốc một, 5 lần trong ngày. 
Một hôm tôi có dịp gặp ông thầy. Ông ta đoan quyết 
với tôi là anh sẽ không chết! “Nhìn xem “,ông ta nói, 
“Sắc-diện của ông anh không phải là của người sắp 
chết “. Tôi trờ về lại Oklahoma đúng vào thời-điểm 
“tối-đa 2 tuần đã vượt qua”! Tình-trạng anh khả-quan 
hơn: hết ói và ho, đờm cũng hết! Các cơn đau bụng 
cũng giảm dần đi. Đến nhà đo mạch, bác-sĩ ngạc 
nhiên thấy tim, mạch, huyết áp của anh gần như 
bình-thường. Cảm thấy phấn khởi, cháu Thụy tôi nói 
với gia-đình là nếu quả Bố cháu khoẻ trở lại, sau này 

 

cháu sẽ học thêm ngành thuốc bắc, ngoài ngành dược 
cháu đang hành nghề. Từ một tình-trạng mà sự sống 
mong-manh gần kề cái chết, anh bình-phục trở lại 
trước sự vui mừng của mọi người. Không còn suốt 
ngày nằm trên giường, anh bắt đầu ra ngồi nghỉ ở 
buồng khách, hàng ngày cùng chị tôi chuyên tâm 
niệm Phật. Ăn uống cũng dễ dàng hơn nhiều. Cũng 
không còn ai tranh-luận, cản ngăn chị dâu tôi dùng 
thuốc ta chữa trị cho anh!  

Bình-phục trở lại, anh cũng tăng được cân 
lượng mặc dù không nhiều. Có lần gia-đình đã dẫn 
anh ra ngồi chơi trên bãi biển, và cũng đi ăn tiệm 
nữa….Buổi lễ xuống tóc cho anh chị tôi cũng đã diễn 
ra. Nhìn video thấy anh ngồi yên gần 1 giờ đồng hồ 
để vị Đại-Đức làm lễ xuống tóc, tôi hiểu là anh đã lấy 

lại sinh lực. Một tháng trước đây làm gì anh ngồi được 
như thế! Tất cả anh em tôi và gia-đình đều tin đó là 
phép lạ đã đến cho anh. Chỉ những người chứng kiến 
một ngọn lửa đang lúc tàn mà phát bùng lên mới hiểu 
rõ những gì tôi cảm nhận và khẳng định! Tôi vẫn tin 
mạnh-mẽ rằng từng thìa thuốc một, từng thìa cháo 
hay ensure một, cái đó không thể làm anh phục-hồi 

nhanh như thế! Phải có một ân-điển nào đó đã tiếp 
tay cho cả gia-đình và bồi-đắp thêm sức-lực cho anh, 
như một vị Hoà-Thượng đã nói:”Chính đức cha lành A 
Di Đà đã triển-hạn cho đạo-hữu để sắp tới đây được 
vãng-sanh về Tây-Phương Cực-Lạc Quốc”  

Vào tuần-lễ đầu của tháng 12, tức khoảng 
một tháng rưỡi sau ngày anh tôi xuất viện về nhà chờ 
chết, tôi nhận được e-mail của cháu Thuấn có một 
đoạn nguyên-văn như sau : “Bố cháu được khoẻ như 
ngày hôm nay cũng nhờ Trời Phật phù-hộ để gặp 
được đúng thầy thuốc. Nhưng người có công-lao nhất 
vẫn là Mẹ cháu. Mặc dầu Bố cháu trông khoẻ ra 
nhưng tình-trạng sức khoẻ vẫn phải ăn kiêng và uống 
thuốc từng chút một cả chục lần mỗi ngày. Bố cháu 
thật rất là có phước khi có một người vợ lo cho Bố 
cháu rất chu-đáo trong lúc này”. Những hình ảnh như 
từng thìa thuốc một đút vào miệng anh luôn hiện ra 
trong óc tôi trong những giấc ngủ trưa hay những lần 
đi bộ trong công-viên vào buổi sáng!  

Có người sẽ hỏi tôi đâu là phép lạ trong 
trường-hợp của anh tôi? Tôi nghĩ rằng đó là sự kết-
hợp của nhiều yếu-tố. Có thể do anh đã có duyên gặp 
được một thầy thuốc cho loại thuốc hợp với nội-tạng 
của mình; và quan-trọng nhất do đức tin nơi Pháp- 

 

 Trong kinh Laêng-Nghieâm noùi: “Coù möôøi baäc Tieân ñeàu ñöôïc soáng laâu tôùi ngaøn muoân name, ñeán 

khi soá heat, laïi phaûi bò luaân-hoài”.  Bôûi khoâng roõ baûn-tính mình saün coù tính Phaät, neân phaûi luaân-

hoài trong saùu ñaïo.  Danh-töø möôøi baäc Tieân tuy khaùc nhau, nhöng luaân-hoài cuõng nhö nhau vaäy. 
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NgMôn Tịnh-Độ, anh đã giữ được cái tâm bình-an, do 
đó toàn bộ năng-lượng trong con người anh đã được 
xử-dụng để kềm-chế làm chậm sự phát-triển của 
những tế-bào ung-thư. Niềm tin, sức mạnh của cái 
tâm bình-an, và những lời niệm Phật, cầu-nguyện của 
các bạn đồng tu, tất cả đã góp phần cho sự sống lại 
của anh. Năm ngoái, em kế tôi là Thái trong lúc đang 
về chơi Việt-Nam, khi được tin anh tôi bị bịnh nặng và 
không có hy-vọng cứu chữa, đã vội đáp máy bay trở 
về Mỹ. Thái đến California cùng trùng vào lúc tôi đang 
ở đó để thăm anh tôi.. Trong hai tuần, cả tôi lẫn Thái 
đều chứng-kiến tiến-triển bịnh-tình của anh. Thái trở 
về lại Viêt-Nam vào tuần-lễ đầu của tháng 11 năm đó; 
sang đến tháng 12, em đã gửi e-mail cho tôi với nội-
dung:”Theo dõi tình-trạng sức khoẻ của anh Thường, 
cảm-nhận của em là anh đã được tiếp nhận từ một 

phép nhiệm-mầu của Đức Phật mà không phải ai cũng 
có thể được hưởng. Ơn trên có thể đã đưa đẩy những 
diễn-biến về anh ấy. Những người gặp nạn muốn 
được Đấng Thiêng-Liêng giúp phải có lòng lành và 
đức tin dù là đức tin của tôn-giáo nào”  

Tám tháng sau, anh bắt đầu bị vàng da 
(Jaundice), da của anh trổ màu vàng đậm. Anh cũng 
ăn ít lại. Dùng thuốc bắc, da bớt vàng một chút, 
nhưng anh thấy mệt nhiều. Được tin, tôi hiểu là ung-
thư đã lan đến gan. Một hôm, tôi nằm mơ thấy anh và 
tôi vừa bước ra khỏi nhà thì cả hai anh em hụt chân 
rơi xuống một cái hồ, tôi bám được vào bờ, còn anh bị 
nước cuốn ra ngoài. Kể lại cho vợ tôi nghe về giấc mơ, 
chúng-tôi đều nghĩ đó là một điềm xấu!. Vợ chồng tôi 
lên thăm anh vào tuần lễ đầu của tháng 6. Quả thật 
anh gần hết sinh-lực! Tuy thế, anh rất sáng-suốt và 
luôn đoan quyết là đã buông xuống vạn duyên để 
“niệm A Di Đà Phật cầu về Tây-Phương”. Anh hỏi về 
vợ tôi: “Châu đâu?”. Khi chúng tôi nắm hai bàn tay 
gầy-guộc của anh, anh thì-thào: “Không còn lâu 
đâu!”.Tôi lầm-thầm khấn nguyện:” Xin Đức Phật giúp 
cho anh con ra đi nhẹ-nhàng ”. Sau này tôi nghe kể lại 
là hai ngày trước khi qua đời, nửa đêm anh nhìn thấy 
Đức Phật hiện ra đón anh đi. Sau khi kể lại sự việc 
cho chị dâu tôi và nói mời thêm anh chị Huynh-
Trưởng đến, mắt anh đăm đăm hướng về ban thờ 
Phật, chắp tay xá Phật, chào từ-giã các bạn đồng tu 
đứng hai bên giường, rồi cứ thế anh mê dần đi, nằm 
thoi-thóp mãi cho đến khi cháu Thuấn nắm tay anh và 
ghé miệng mình sát vào tai anh, nói: ” Bố cứ an lòng 
hướng về cõi Phật đi. Bố đừng lo cho mẹ nữa, chúng 

con sẽ săn-sóc Mẹ chu-đáo ”. Anh nhướng mắt nhìn 
con, môi mấp-máy muốn nói gì đó, rồi thở hắt ra, đi 
luôn! Sau 22 tiếng được trợ-niệm, mặt anh tôi đã vô 
cùng an-lạc, điểm nóng cuối cùng ở đỉnh đầu và toàn 
thân mềm-mại.  

Tôi lên lại CA tham-dự đám tang anh. Nhìn 
thân xác bất động của anh trong quan-tài, tôi thấy bùi 
ngùi, xúc-động! Miệng tôi khấn cầu :”Con xin Đức 
Phật giúp cho anh con được sớm siêu-thoát”. Hồi 
tưởng lại những gì đã xảy ra trong gần 8 tháng qua, 
tôi thấy được an-ủi. Ít ra anh cũng đã trọn hưởng 
hạnh-phúc, niềm vui sống với những người thân yêu 
thời-gian này. Ý-nghĩ này đã có trong óc tôi: “Nếu như 
anh chết vào 8 tháng trước đây – lúc vừa xuất viện về 
nhà chờ chết – thì có lẽ tôi cũng như mọi người trong 
đại gia-đình sẽ tức tưởi biết là bao!” Lời nói của cháu 
Thụy trước lúc thiêu xác anh khiến tôi nhớ 
mãi:”Chúng con nguỵện sẽ hết tâm hướng về Đức 
Phật, ăn ở trong ân-điển tốt lành đối với bản-thân 
cũng như trong xã-hội”.  

Chỉ còn 2 ngày là đến giỗ 49 ngày của anh, 
tôi được tin từ bạn-bè là chị Võ Thị Thúy-Lan, người 
bạn cùng khóa Canh-Nông, vừa qua đời. Chị Lan cùng 
một năm sinh với anh tôi! Tôi xúc-động nhớ lại người 
bạn có dáng-dấp mảnh-mai, hiền-lành và đức-độ! 
Cuộc đời quả thật chỉ như gíó thổi, mây bay! Tôi cảm 
nhận được cái vô thường của thuyết nhà Phật, và đây 

là những dòng thơ tôi đã viết ra vào ngày trên:  

Ô hay! Ngƣời đã đi rồi, 

Tin buồn đem đến lòng tôi bồi-hồi. 

Vô-thƣờng cuộc sống thế thôi, 

Có đây hết đó vận đời chuyển nhanh. 

Thƣơng ngƣời chỉ biết khẩn-thành, 

Cầu xin cho đƣợc vãng-sanh cuối đời 

Yên vui bỏ dứt nghiệp đời, 

Hƣớng về Cực-Lạc thảnh-thơi vĩnh-hằng. 

Tôi đã viết về những ngày cuối đời của anh. 
Rất mong anh Thường, pháp-danh Minh-Quang, ở cõi 
Tây-Phương Cực-Lạc, tu tập tinh-tấn, mau chóng 
nâng cao phẩm-vị, sớm trở thành một vị Phật để trở 
lại cõi Ta-Bà cứu-độ chúng-sanh khổ-nạn.  

NGUYỄN THẾ THIỆU 
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Lá chuyển sắc vàng, tô điểm cây 

Cây rưng rưng lệ, lá nào hay, 

Lá hỡi,  

Vàng chi? 

Rồi lá rụng! 

Để cây trơ trụi, trăng thu này! 

 

inh mơ, 

Sóng vỗ, chênh vênh  đá,  

Mặt trời chưa thức, 

Trăng còn non 

Hồn sóng mênh  mang, nghe thuyền gọi 

Đi, 

Về, 

Một cõi 

Nơi đâu góc biển? 

 

âu chân trời? 

Biển không bãi cuối, trời muôn nơi 

Bằng con-mắt-tuệ, tìm nhau nhé, 

Sẽ thấy người, trong hạt lệ tôi. 

 

 

 

 

                                                 

      Ngöôøi tu theo phaùp thaáp, thì coâng-ñöùc nhoû maø ôû trong quaû-vò (Chín-Phaåm) cuõng 

thuoäc Phaåm-Haï (thaáp). Coøn ngöôøi tu theo phaùp cao thì coâng-ñöùc lôùn, maø ôû trong quaû-vò 

(Chín-Phaåm) laïi ñöôïc Phaåm-Thöôïng (cao). Song, mieãn sinh veà trong Chín-Phaåm, duø Thöôïng 

hay Haï cuõng ñeàu ñöôïc thoaùt kieáp luaân-hoài vaø tröôøng-sinh baát-laõo (soáng maõi khoâng giaø). 
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ột người bạn lâu ngày đến nhà tôi, thấy để 
trong phòng đọc sách một bức tượng nhỏ có ba con 
khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, cứ trầm ngâm nhìn mãi. 
Trước khi ra về, như không kìm lòng được, anh chỉ 
bức tượng và nói bâng quơ: “Sống vậy cũng hay nhỉ, 
không cần thấy những điều chướng mắt, không cần 
nghe những điều chướng tai, chẳng cần ý kiến ý cò 
chi cho mệt. Mình sống yên phận mình thôi”… 

Tôi mỉm cười, với tay lấy bức tượng xuống 
cho anh xem và giải thích rằng đó là quà tặng của 
một người bạn Nhật, trong dịp ông ghé nhà tôi và 
nghỉ lại vài hôm. Tự tay đặt món quà lên kệ sách, ông 
kể rằng người Nhật có câu châm ngôn “Mi-zaru, 
kika-zaru, iwa-zaru” nghĩa là “không thấy, không 
nghe, không nói”. Vì từ “zaru” gần âm với “saru” 
nghĩa là con khỉ, nên người ta khắc hình ba con khỉ 
bịt tai, bịt mắt, bịt miệng với vẻ mặt ngộ nghĩnh để 
biểu thị cho triết lý này. Hình tượng đó được không ít 
người suy ra rằng hãy cứ sống an phận, mặc kệ 
những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng theo ông 
điều mà bức tượng muốn nhắc nhở chính là “đừng 
nhìn bậy, đừng nói bậy, đừng nghe bậy”… Và hình 
ảnh đó quen thuộc với rất nhiều nền văn hoá, chứ 
không chỉ ở Nhật Bản. 

 

Nhưng điều tôi muốn kể không phải là về 
bức tượng đó, mà là về bạn tôi. Sau khi nghe tôi giải 
thích, anh đột nhiên ngồi xuống và tâm sự nhiều điều. 
Anh cần chia sẻ, cần một ý kiến, một lời động 
viên…Anh cần một người có thể lắng nghe anh bộc 
lộ sự tức giận và phẫn nộ. Nhưng tại sao mãi đến lúc 
đó anh mới nói? Thật ngạc nhiên khi tôi biết được, 
rằng anh đã nghĩ tôi đặt bức tượng ấy trên kệ sách 
hẳn có lý do. Như thể nó biểu thị cho một cách sống 
mà tôi muốn hướng tới, gạt bỏ mọi phiền nhiễu và chỉ 
tìm bình an cho riêng mình. Nếu đúng như vậy, anh 
đã ôm mối oán hận của mình ra về. Và có thể, với 
tính nóng nảy của mình, anh sẽ phải “đánh “ai đó” 
một trận cho hả giận”… 

Tôi đã ngồi một mình rất lâu sau khi tiễn bạn 
ra cửa, và nhận ra một điều, đôi khi chúng ta chỉ cách 
nhau có một bức tượng nhỏ xíu, hay một câu nói 
bâng quơ. Có những lúc ta nhìn cuộc sống đang diễn 
ra và cảm nhận nỗi sợ hãi lớn dần lên trong mình. Sợ 
hãi những gì ta không thể lường được, sợ hãi trước 
cái ác, những thủ đoạn mưu mô… Đôi khi ta thấy nó 
không chỉ ở xa xôi đâu đó trên mặt báo, mà gần mình 
đến nỗi có thể gây nên những thiệt hại, mất mát và 
tổn thương hiển hiện về thể xác hay tinh thần. Những 
lúc ấy, càng ở một mình chúng ta càng hoang mang. 
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Chỉ khi tìm đến ai đó, trò chuyện, giãi bày, tâm sự, an 
ủi…chỉ khi ngồi bên nhau, chúng ta mới thấy mình 
đủ mạnh để tự vệ trước cái xấu.  Điều gì sẽ xảy ra 
nếu chúng ta không thể ngồi bên nhau? 

Có một điều tôi rút ra được từ những cuốn 
truyện trinh thám, đó là nạn nhân thường là những 
người đơn độc, những người bị ngăn cách với người 
khác đôi khi bằng một bức tượng nhỏ xíu, hay một 
câu nói bâng quơ…Và vì thế, họ không thể chia sẻ 
những bí mật, những sai lầm, những nghi ngờ, sự 
giận dữ hay nỗi lo âu. Và trong cuộc đời thực cũng 
vậy, nạn nhân thường là những người đơn độc. Bởi 
vậy, đừng bao giờ trở thành một người đơn độc, hay 
để người khác trở thành đơn độc. Chúng ta có nguy 
cơ trở thành nạn nhân khi rời nhau ra, khi bị xé lẻ. 
Chúng ta đã đọc truyện bó đũa từ thời thơ bé, nhưng 
chúng ta cứ quên nó hoài. Là người tốt, không đủ. Là 
người lương thiện, không đủ. Để tự vệ trước cái ác 
chúng ta cần sức mạnh của số đông. Thỉnh thoảng, 
chúng ta lại bật ngửa khi nhận ra rằng “người tưởng 
như thế đó mà lại làm ra chuyện thế này ư ?” Chúng 
ta bất ngờ khi một cô bạn vốn vui vẻ thân thiện ngày 
xưa bỗng một hôm ra tay xé áo đánh người như trong 
phim xã hội đen vậy. Chúng ta bất ngờ khi một người 
vốn hiền lành bỗng dưng có hành động bạo lực. 
Nhưng có thật người ta biến đổi bất ngờ đến vậy 
không? 

Câu trả lời là không, chẳng có ai ngủ một 
đêm thức dậy bỗng hoá ra độc ác, hay ưa bạo lực, hay 
trở thành kẻ xấu. Luôn luôn có một quá trình. Luôn 
luôn có những biểu hiện trong quá trình đó dù rất 
nhỏ. Điều đáng buồn là dường như chúng ta luôn tặc 
lưỡi lướt qua những điều rất nhỏ. Và rồi, những điều 
tồi tệ diễn ra là bởi chúng ta đã bỏ qua những điều rất 
nhỏ đó. Những điều tốt nho nhỏ chúng ta đã không 
làm, như một cái mỉm cười, một lời thăm hỏi quan 
tâm, một sự giúp đỡ… Và những điều xấu nho nhỏ 
chúng ta đã làm, như một lời xúc xiểm bâng quơ, một 
ánh nhìn khinh rẻ tình cờ…Sẽ rất tai hại nếu chúng ta 
quên rằng một lời nói tử tế chân thành có thể xoa dịu 
và níu giữ con người với cái thiện, cũng như chỉ một 
lời rẻ rúng cũng có thể gây tổn thương sâu sắc và 
đánh thức con quỷ ngủ say…  

Làm sao để loại trừ cái ác? Câu trả lời 
thường thấy là hãy tránh xa nó, và nếu bắt gặp thì 
trừng phạt nó thích đáng. Nhưng còn một cách nữa, 
đó là đừng để người khác có cơ hội trở thành người 
xấu. Đừng bỏ rơi, đừng ép uổng, đừng khinh khi. 
Đừng lừa gạt, đừng lợi dụng, đừng phản bội. Đừng 
gây tổn thương. Đừng dồn ai vào đường cùng… Tôi 
không dám nói rằng cái thiện luôn mạnh hơn cái ác. 
Tôi không biết chắc. Đôi khi tôi nhìn thấy cái thiện bị 
đánh nốc ao trên sàn đấu trong cuộc chiến đơn độc. 
Nhưng tại sao chúng ta lại để nó trở thành cuộc chiến 
đơn độc? Tôi biết chúng ta đông hơn. Những người 
mong muốn điều tốt đẹp cho cuộc sống này, luôn 
luôn đông hơn. Vậy thì hãy làm cho chúng ta mạnh 
hơn. Hãy tìm đến nhau, bạn bè, người thân, đồng 
nghiệp, đồng hương, đồng loại…Hãy giúp đỡ và xin 
được giúp đỡ, hãy xiết chặt lại những mối dây liên hệ 
và đừng để ai thành kẻ lạc loài. Những kẻ lạc loài, 
thường dễ trở thành thủ phạm, hoặc trở thành nạn 
nhân. 

Thế cho nên, giữa cuộc sống bộn bề đôi khi 
cũng cần nhìn lại, để tự hỏi lòng xem, phải chăng 
ngay bên cạnh đời ta vẫn còn có ai đó lạc loài? 

Phạm Lữ Ân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Trong ñôøi sôû dó coù ngöôøi giaàu, ngöôøi ngheøo, coø ngöôøi laøm chuû nhaø, coù ngöôøi laøm ñaày-

tôù, coù ngöôøi aên khoâng heát, coù ngöôøi boøn khoâng ra, coù ngöôøi ôû nhaø roäng hai ba taàng, coù keû 

laïi ôû ñaàu heø xoù chôï, coù ngöôøi vui, coù keû buoàn, coù ngöôøi soáng laâu, coù ngöôøi cheát 

yeåu,v.v…moãi moãi khoâng ñoàng nhau.  Bôûi vì ñôøi tröôùc taïo nhaân khoâng gioáng nhau, neân ñôøi 

nay höôûng-thuï-quaû-baùo cuõng khoâng gioáng nhau.  Theá cho neân goïi caùi than laø quaû-baùo. 
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Cái ta là ngã, cả mà 

Đó là tạm bợ, đó là ngã thôi.  

Tứ  thập nhị chƣơng nói rằng 

Tên riêng mỗi một cho hình tƣớng ra 

 

Cái ta một danh từ  xƣng  

Góp phần lửa nƣớc, gió trời tạo nên 

Tạo hình hài, tạo vóc thân 

Tạo tâm, tạo tánh phân minh rõ ràng  

 

Rồi theo năm tháng vội vàng 

Cái ta chẳng mấy, chốc mà hƣ hao.  

Thân già sức yếu tâm can.  

Đi đứng không nổi cơ quan yếu lần.  

 

Bấy giờ tính toán hơn thua  

Cái ta ích kỷ,  có còn bao lâu 

Tấm than nay yếu mai đau  

Lụy theo ngày tháng ra vào chờ trông 

 

Giận hờn, keo bẩn sân si,  

Cái ta sắp mất, chứa trong vô hình 

Sống trong chuyển biến không ngừng 

Chung vòng sinh tử ,  dần dần tiêu tan 

 

Thực đâu là cái của ta 

Mà là vô ngã, cái ta vô hình  

Thế nên khi sống, tỏ tƣờng 

Gắng cho phải đạo làm ngƣời thế gian 

 

Tu tâm, dƣỡng tánh bình an 

Chết đi cát bụ i trở về mà thôi
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 1/ Tại sao phải nghiên cứu về oai nghi? Giới 

oai nghi có tới 3000 oai nghi - Oai nghi rất là quan 

trọng: Vô Lượng Thọ có dạy làm sao đi được đến chỗ 

tịnh độ 
 

 Hiếu dƣỡng cha mẹ, sƣ trƣởng 

 Thọ trì tam qui, ngũ giới. 

Chúng ta lúc nào cũng giữ oai nghi, từ bi, thiện 

nghiệp.  Bởi vì có oai nghi mới có thể thống chế cái bề 

ngoài, cái tư tưởng của mình để không bị loạn động, 

giữ Thân - Khẩu – Ý thanh tịnh. 

Ví dụ: Khi vừa ngồi thiền hay tĩnh tọa, tâm chạy tán 

loạn 

  Đi, Đứng, Nằm, Ngồi phải giữ cho thanh tịnh 
 

- Đi như gió thoảng 

- Đứng như cây Tùng 

- Nằm như cây Cung 

- Ngồi như quả Chuông 

 

 Phải cung Kính Phật: Khi lễ Phật mình cũng 

nên tự nghĩ đến hành động của mình đễ 

kiểm điểm lại.  

2/ Phải lễ Phật nhƣ thế nào cho đúng cách, 

đúng lễ nghi?  
 

 Hai chân đứng sát vào nhau, bàn chân sát đất 

vững vàng, nghiêm chỉnh,… 

 Hai bàn chân chữ bát, hai gót hơi cách một 

chút - đừng run hay nhịp chân. Đứng vững 

 

 

vàng, thong thả cũng khống chế đƣợc cái vọng   

tƣởng. 

 Ót phải giữ cho thẳn, không đƣợc gụt đầu 

xuống (giúp cho máu chảy điều hòa) 

 Mắt đứng thẳng, không ngó qua ngó lại (giữ 

có định lực) 

    Ngƣời tu đạo nên chú ý về thân thể oai 

nghi bề ngoài. 

 Chấp hai bàn tay cho vững, không lay động.  

Trong Phật giáo, chấp tay cũng là một biểu 

tƣợng của ngƣời Phật Tử. 

 Hai bàn tay để trƣớc ngực, không cho hở kẻ vì 

chấp tay không đúng tƣ thế thì có vọng tƣởng 

nổi lên. 

 Chuyên tâm bắt đầu từ than thể. 

 Khi xá xuống và ngẫng đầu lên phải nhẹ 

nhàng, chậm rãi. 

 Khi đứng lên có hai cách: 

a. Để tay phải ở bụng 

b. Để hai ngón tay trỏ áp lại để trước 

trán (Đây là Ấn Cúng Dường Phật) 

Căn bản của ngƣời Phật Tử (Buddhist 

follower) khi gặp hình, tƣợng Phật, Bồ 

Tát thì XÁ hoặc LẠY. 

 Khi lạy, tay phải để xuống trƣớc, tay trái để 

trƣớc ngực, rồi để xuống sau nhè nhẹ - Vén  

 

 
       Moät soá ngöôøi thaáy nhöõng vieäc thieän-aùc tröôùc maét chöa coù quaû-baùo, neân 

khoâng tin caùi lyù nhaân-quaû vaø khoâng tin coù coõi Tònh-Ñoä.  Maëc duø hoï khoâng tin, 

nhöng  vaán-ñeà thieän-aùc vaø quaû-baùo thì sôùm muoän gì cuõng seõ phaûi tôùi. 
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cái Y qua một bên, tránh đạp trên cái Y. 

 Úp tay phải xuống trƣớc xong để tay trái 

xuống. Sau đó mới lật ngửa lên. 

 Khi đứng lên, cũng giữ oai nghi 

 Khi ngồi nhớ tránh đừng ngồi lên Y, để cái Y 

ra bên ngoài cái dựa lƣng. 

 Khi đi nhiễu, bàn tay phải để lên bàn tay trái, 

hai đầu ngón tay cái chạm nhau để trƣớc 

bụng. Đi chậm rãi, cung kính, không nghiêng 

qua, ngó lại. 

Đây là biểu tƣợng Cung Kính Phật 

 Niệm Phật phải thở bằng mũi 

 Bước chân đi theo tiếng mõ 

 Chân phải bắt đầu bước từ chữ NAM 

 Mỗi tiếng mõ là một bước 

 Đi theo nhịp để điều hòa thân thể 

 Buông xả tất cả, mà chỉ nhiếp tâm vài tiếng 

niệm Phật mà thôi 
 

 Phải rửa tay cho sạch trƣớc khi cầm Kinh 

Sách, tránh đêm Kinh Sách vào những nơi 

không đƣợc thanh tịnh, không nên để Kinh 

Sách xuống sàn nhà.  Để tỏ lòng tôn kính 

Pháp cũng nhƣ Kính Phật vậy. 

 Trƣớc khi mở Kinh Sách ra để đọc hay tụng, 

phải dùng hai tay nâng quyển Kinh để trên 

trán rồi mới đặt xuống kệ. 

Như vậy, để rèn luyện tư tưởng cho thanh tịnh, 

khi học Phật-Pháp là để cải thiện những tập quán xấu.  

Khi thực tâm tôn kính Pháp thì mới bắt được cái Pháp.  

Là Phật tử, khi đã qui-y Pháp thì phải tôn kính Pháp 

nếu không thì sẽ không thoát được vòng sinh tử luân 

hồi; 

 Không đƣợc vừa coi Kinh Sách vừa xem Tivi 

hay là ăn uống – làm vậy là không có trọng 

Pháp. 

 Phải thành kính khi cầm coi Kinh Sách 

 Nên cung kính Tăng Đoàn (Phật-Pháp-Tăng 

=> TAM BẢO) 

 Là Phật tử phải giữ gìn vệ sinh chung trong 

Chùa 

 Phải tiết kiệm vật liệu của Chùa 

 Khi dùng vật thực ở Chùa nên lấy đồ ăn vừa 

phải, không nên lấy quá nhiều, ăn không hết 

rồi đổ bỏ - Đó là không biết giữ cái Phƣớc 

báo của mình. 

CHÚ Ý:  Ngƣời đã thọ cái Y (áo giới) nên 
cẩn thận; 

 Không đạp lên cái Y 

 Hai cánh tay hơi bè ra rồi mới cuối xuống 

 Tay phải áp vô bụng để giữ cái áo giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Coù ngöôøi nghi hoûi: “Ta ôû coõi naøy nieäm Phaät, taïi sao trong ao Thaát -Baûo Taây-

Phöông laïi moïc leân moät ñoùa hoa sen?”.  Vieäc aáy raát deã hieåu, ví nhö caùi göông 

saùng, phaøm coù vaät chi ñeán noù hieän boùng trong ñoù.  Cuõng nhö coõi nöôùc Ñöùc Phaät 

A-DI-ÑAØ moät maàu thanh-tònh trong saïch, töï-nhieân soi thaáy möôøi phöông theá-giôùi, 

cuõng nhö göông saùng kia soi roõ maët maøy.  Cho neân ngöôøi coõi naøy nieäm Phaät, thì 

beân coõi Taây-Phöông trong ao Thaát-Baûo töï-nhieân ñoùa sen hieän ra vaäy. 
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Bao nhieâu naêm, con aâm thaàm laëng leõ,  

Ñeå tuoåi xeá chieàu, con môùi gaëp ñöôïc Cha. 

Tuy trong Cha, con chöa ñöôïc gì caû, 

Nhöng trong con, ñaõ coù cuoäc ñôøi Cha. 

 

Vaø hoâm nay, con vaãn aâm thaàm böôùc, 

Nhöng beân caïnh con luoân coù boùng hình Cha. 

Caùm ôn Cha ñaõ cho con theâm söùc, 

Tu Taâm Boà Ñeà, Tu Haïnh Boà Taùt cuûa Cha.  

 

Con ñaõ ñi, ñang ñi vaø ñi maõi, 

Seõ khoâng coù ñieåm döøng treân böôùc ñöôøng con ñi! 

__  TN 
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Đại Đức Thích Hạnh Bảo từ Đức đến Mỹ trong chuyến hoằng pháp đã có nhiều cuộc gặp gỡ với giới 

truyền thông Quận Cam. Đại Đức đã dành thời gian tiếp xúc cùng Việt Weekly và phố Bolsa TV. Dưới đây là 
cuộc nói chuyện. 

Đại Đức Thích Hạnh Bảo được gởi đến du học tại Đức năm 1988 ngành điện tử và tốt nghiệp ngành cán 
sự. Sau đó, ông quyết định theo Hòa Thượng Thích Như Điển xuất gia tu tập và tốt nghiệp cao đẳng Phật Học 
tại Đài Loan sau 3 năm được giáo hội tại Đức gởi đi du học tại đảo quốc này. Sau khi tốt nghiệp ông trở về 
Đức tiếp tục công việc tu tập, chuyên lo giảng dạy Phật pháp cũng như tổ chức các khóa tu học cho Phật tử tại 
Châu Âu. Hiện nay Đại Đức đang lo chăm sóc tinh thần cho phật tử cũng như điều hành ba chùa tại ý, Đan 
Mạch và Phần Lan, tại Châu Âu. 

VW: Đại Đức Thích Hạnh Bảo cho biết cuộc hành trình có mặt tại hải ngoại? 

Đại Đức Thích Hạnh Bảo (THB): Tôi là Đại Đức Thích Hạnh Bảo, thế danh là Nguyễn Phúc Bảo Tần 
sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, ở Sàigòn. Đến năm 1988, tôi được đi du học tại Đức. Bước đầu du học để 
trưởng thành tại hải ngoại. 
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VW: Khi Đại Đức đến du học tại Đức, chuyến đi này do nhà cầm quyền Việt Nam đài thọ? hay do Thầy 
tự lo liệu. 

Đại Đức Thích Hạnh Bảo: Tôi được gia đình lo liệu cho đi. 

VW: Đại Đức theo học tại đâu và ngành gì? 

THB: Tôi được gia đình lo liệu cho đi du học, theo ngành điện tử ERPITT. Erpvit. 

VW: Năm 1988 tại Việt Nam còn rất khó khăn. Nhân duyên nào Đại Đức có tên trong danh sách du học? 

THB: Điều này cũng dễ hiểu thôi, khi một trường ngoại quốc có nhu cầu cần tuyển sinh, do sự giúp đỡ 
của thân nhân quen từ quốc gia tuyển sinh, lúc đó gia đình tôi có bà con tại Đức, họ đã can thiệp khéo léo nên 
trong danh sách những người được du học thời đó có tên tôi. Từ chuyến du học này là nhịp cầu để ở lại nuớc 
Đức hôm nay. 

VW: Lúc nào Đại Đức chính thức trở thành công dân Đức? 

THB: Đến năm 1992, sau khi du học tôi làm đơn xin tỵ nạn và được nước Đức chấp thuận và công nhận. 
Hôm nay tôi là công dân Đức. 

VW: Tiến trình từ ngƣời tỵ nạn trở thành công dân ở Đức kéo dài trong thời gian bao lâu? 

THB: Tùy thuộc từng cá nhân, dựa vào khả năng ngôn ngữ, đồng thời hạnh kiểm và chấp hành pháp luật. 
Riêng trường tôi khi trở thành công dân Đức tôi đã là tu sĩ nên được sự bảo trợ của giáo hội Phật Giáo thống 
nhất tại Đức. Dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Phương Trượng tức là Thích Như Điển. Ngài là Thầy bổn sư 
của tôi. 

VW: Lớn lên trong một xã hội vừa đổi đời , sau năm 75 . Đƣợc cơ hội học hành tại Đức, một đất nƣớc 

đứng hàng đầu về phát triển kinh tế ở Châu Âu. Nhân duyên nào đã đƣa Đại Đức trở thành tu sĩ Phật giáo? 

THB: Có thể nói là mốc của nhân duyên. Là một thanh niên Việt Nam rời nước du học, mang nhiều hoài 
bảo ước mơ của tuổi trẻ và niềm tin vào tương lai về cuộc sống tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Dưới tầm nhìn của 
giới trẻ ngày nay, thật sự tôi không biết gì nhiều về đạo Phật, nếu không muốn nói là hoàn toàn xa lạ với đạo 
Phật. Trước đây tôi thường nghỉ đạo phật chỉ dành cho người già và con nít, những người ở không ít việc làm. 
Con nít chỉ biết theo mẹ đến chùa ăn xôi. Những người thuộc lớp tuổi như chúng tôi hoàn toàn không phù hợp, 
giao du cùng hệ thống này. Dưới cái nhìn của tôi, những người tu ở chùa chỉ là những người bi quan, yếu thế 
hay không muốn nói là chán đời. Tuy nhiên, cuối cùng nhân duyên kết hợp chúng tôi với đạo Phật đến bây giờ 
và ngày mai đó là mẹ tôi. Trước khi rời Việt nam, tôi có người mẹ, sau một thời gian ở Đức tôi không còn liên 
lạc được với mẹ nữa. Mẹ ruột tôi với thế danh là Hoàng Nguyệt Quế. Tôi sẽ trở lại câu chuyện mẹ tôi vào 
phần cuối buổi tiếp xúc. Nhưng khi hỏi về nhân duyên nào đã đưa tôi về với phật giáo, xin trả lời cùng độc giả 
nhân duyên chính là mẹ tôi. 

VW: Sau năm 1972 trở thành công dân Đức, Đại Đức nói thêm về đoạn đƣờng tu hành. Là một thanh 

niên chƣa có những gắn liền cùng Phật giáo, tiến trình hội nhập này có gì khó khăn không? 
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THB: Tiến trình của một người tu hành cũng chỉ lập lại 
cuộc sống bình thường trong một thiền môn như sáng thức dậy 
tụng kinh, hành trì những pháp môn tu tập, rồi đi học, làm công 
việc phật sự tại chùa hoặc các nơi trong tiểu bang. Tại nước Đức, 
chùa Viên Giác, tại thành phố Hannover  được xem là trung tâm 
Phật giáo toàn liên bang. Nuớc Đức hiện nay bao gồm 18 tiểu 
bang, mỗi nơi điều có một niệm Phật đường đuợc dựng lên. Tiến 
trình tu tập cũng chỉ phát triển một cách bình thường. 

Tại nuớc Đức nói riêng và trên thế giới nói chung, ngày 
ngày giới tu hành như tu sĩ chúng tôi càng lúc càng ít đi nên việc 
quán xuyến tu tập, giảng đạo có phần bận hơn. Sau khi tu tập tại 
chùa gốc tại Đức, tôi được giáo hội gởi qua Đài Loan tu học 
trong một thời gian 3 năm về các môn tôn giáo, ngôn ngữ. Đa 
phần kinh điển đạo Phật đều xuất phát bằng Hán Tạng.  Năm 
2000, tôi trở về lại nước Đức. Sau đó 2001, đi phật sự tại Đan 
Mạch. Xứ này có Chùa có Phật tử nhưng không có người hướng 
dẫn tinh thần. Sau thời gian làm công tác phật sự tại đây, tôi 
được đồng bào Phật tử thỉnh mời  ở lại hướng dẫn, lãnh đạo tinh 
thần cho Phật tử tại thành phố Odessa, Đan Mạch. Đến nă m 
2003, tôi tiếp tục qua Ý làm phật sự tại vùng Padova. Hiện nay, 
hội Phật giáo tại Ý do tôi làm hội trưởng, kiêm trụ trì ngôi chùa 
Viên Ý, tại thành phố Padova. 

VW: Đƣợc biết Đại Đức còn trụ trì một ngôi chùa ở Phần 

Lan? 

THB: Vâng, hiện nay tôi vẫn chăm sóc tinh thần cho Phật 
tử tại Phần Lan và trụ trì một ngôi chùa ở xứ này. Ở xứ này 
người Việt tương đối ít, sống rải rác khắp nơi. Xứ này khí hậu 
rất là lạnh, ngay bây giờ tuyết đã phủ trên nữa thước. Đời sống 
cũng như an sinh xã hội ở đây được xem là cao hơn các nước 
Châu Âu khác. Cộng đồng người Việt tương đối ít tuy nhiên đời 
sống rất ổn định chỉ thiếu về mặt tinh thần mà thôi. Tại xứ Phần 
Lan ngày nay cộng đồng người Việt cũng đã thiết lập được một 
hội Phật giáo và một ngôi Chùa. Vì công việc phật sự rất bận 
rộn, sức người có hạn, tuy nhiên khi đã hướng về cõi tu và cúng dường Phật pháp nên tôi không thể từ chối với 
những nơi cần người chăm sóc tinh thần về đạo pháp cho họ. Cuối cùng tôi nhận lời ở lại hướng dẫn Phật sự 
cho họ. Tôi đứng ra lo liệu, chăm sóc ba ngôi chùa như vậy. Thật ra cũng thông thả không vướng bận nhiều 
như nhiều người suy nghỉ vì dù lãnh đạo nhiều chùa tuy nhiên tôi không đảm trách. Trách nhiệm về qũy và tài 
chánh và tài sản do ai khác nắm giữ. Tôi chỉ biết lo hướng dẫn lãnh đạo về tu tập, tổ chức các khóa tu hành. 
Toàn bộ tiền nong tài chánh đều do hội quản trị. Chính vì vậy, dù lo cho ba chùa nhưng tương đối vẫn được 
thông thả. Điều căn bản là do tôi không dính dáng đến qũy và tiền bạc. Ngay cả thùng phước sương, tôi không 
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bao giờ xem đến, tất cả việc này do ban bệ Phật tử đề cử quán xuyến. Tóm lại bổn phận tôi chỉ lo về nội Điển 
và tu tập kinh kệ. Điều này làm tôi cảm thấy tự tại. 

VW: Là tu sĩ đƣợc giáo dục đầy đủ về Phật pháp, tu học sau năm 1975, có tầm hiểu biết cao, hấp thụ nếp 

sống văn minh, Đại Đức có dễ bị vƣớng mắc vào hai vấn đề phụ nữ và tiền bạc không? 

THB: Thưa quý vị, câu hỏi này thật ra không mấy xa lạ và rất dễ gần, để từ đó chúng ta nhận ra chân giá 
trị của người tu sĩ qua lăng kính của mình. Đối với tôi ngay từ ngày đầu, dù cắt ngang phần tại sao đi tu vì lý 
do tôi đi tu có phần khác. Điểm chính là vì tôi thương mến mẹ, muốn dành thời gian nhiều cầu nguyện cho mẹ 
tôi. Lý do đó làm cho những điều khác không còn nặng nề ở trong tôi. Nhưng khi vào đạo tôi có một tinh thần 
và sự suy nghỉ, lẽ dĩ nhiên có nhiều bộ mặt trái trong các vấn đề như kinh tế, chính trị và ngay cả trong lãnh 
vực tôn giáo cũng vậy, vài chuyện không được hoàn thiện lắm. 

Căn bản của người tu hành như tu sĩ Phật giáo có hai điều theo nhận xét của tôi, đó là tình và tiền. Tình ở 
đây có thể xem như những gì liên hệ đến tình ái như vấn đề nam và nữ. Nếu là chân tu, mình đã xác định được 
để khỏi vướng mắc vào con đường tình. Điều trước tiên là tự mình kiểm soát lấy mình. Cả tình lẫn tiền, hai 
thứ này rất ảnh hưởng đến uy tín, đạo đức của người tu hành không riêng gì cho Phật giáo mà cho tất cả tôn 
giáo khác. Nếu không muốn vướng vào tình, chúng tôi phải dựa vào những pháp môn, phương pháp tu tập như 
Đức Phật đã dạy, xem chúng sanh như những người thân trong gia tộc của mình. Người lớn xem như là ông 
bà, cha mẹ, anh chị em. Nếu tu học hiểu rõ điều này, xem tất cả là người thân trong gia đình đừng để những tà 
ý, tà tâm, xin phép được gọi là tính lăng loàn, nên đặt tình yêu nhân loại lên tất cả. 

Tôi có nghe một lời nói của một vị chân tu, bậc đại tăng phát biểu thật xúc tích, làm nhiều người thắc mắc 
về người tu có tình yêu không? Câu trả lời của Ngài qua bốn câu thơ: 

Tôi có tình yêu rất mặn nồng 

Yêu đời, yêu đạo lẫn non song 

Tình yêu chan chứa trong hoàn vũ 

Chẳng phải yêu riêng khách má hồng 

 
Cho thấy tình yêu của người tu cũng bao la dữ dội chứ không phải dành riêng cho khách má hồng. Hôm 

nay còn má hồng, ngày mai hết má hồng chắc hết yêu. Nhưng nói thế không nghĩa là chúng tôi phủ nhận 
những tình cảm đã xảy ra giữa nam nữ, trai gái. Nên  

Nếu khách má hồng muốn đƣợc yêu 

Trong tâm trí phải xoay chiều 

Quay về phụng sự cho nhân loại 

Sẽ gặp tình chung trong khối yêu. 

 

          Neáu chæ bieàt tu rieâng moät mình laø haøng Thanh-vaên, Phaät goïi laø baäc Tieåu-

Thöøa. Tieåu laø nhoû vaø Thöøa laø coã xe hay laø chôû, nghóa laø ngöôøi tu Tieåu-Thöøa. Ví duï 

nhö coã xe raát nhoû, chæ chôû ñöôïc moät mình mình hay it ngöôøi thoâi. Phaät noùi ngöôøi 

naøy, laø ngöôøi ñoaïn haït gioáng cuûa Phaät. Vì tu theo loái ích-kyû (lôïi cho mình) thoâi. 
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Như vậy tình yêu sẽ được quay về 
phụng sự cho nhân loại, xã hội, đạo pháp. 
Như vậy đối với tôi là người tu sĩ, tình yêu 
mãi mãi xảy đến với con người. Tuy nhiên, 
nên hiểu và hành xử sao cho cao đẹp hơn, 
nhờ vào tu tập chúng tôi hy vọng sẽ không 
vướng mắc vào cạm bẫy tình yêu để dành 
tình yêu cho đạo pháp. Kế đến, là vấn đề 
tiền.Người xưa có câu: “Tri túc đãi túc hà 
thời túc. Tri nhàn đãi nhàn hà thời nhàn.” 
Có nghĩa là biết đủ là đủ. Biết nhàn đó là 
nhàn. Chúng ta khổ lụy vì không biết về nó. 
Trước tiên, chúng ta phải biết né tránh, 
không có nghĩa né tránh như không cần 
thiết phải nắm quyền, nắm hạn để xử dụng 
tiền bạc Tam Bảo. Người tu sĩ nên để các 
hội đoàn đứng ra lo liệu vấn đề tài chánh để 
các tu sĩ có điều kiện dễ dàng lo việc phật sự. Tất cả những quyết định, ý kiến nên được công khai, dân chủ. 
Người tu sĩ cũng chỉ là một thành viên trong ngôi Tam Bảo. Trong quá khứ và đến bây giờ, dù tôi sinh hoạt 
nhiều cộng đồng thuộc các quốc gia khác nhau vẫn thường áp dụng lề lối này nên chưa bị vướng mắc những gì 
trở ngại về tài chánh trong cuộc sống tu sĩ của cá nhân tôi. Tuy nhiên có vài vị Tăng Sư cho rằng chùa thuộc 
khuôn, thuộc hội, bậc tu sĩ khó sinh hoạt chung vì thường bị những áp lực xảy ra. Khi được hỏi về ý kiến này, 
tôi thẳng thắn trả lời qua gần 10 năm sinh hoạt phật tử tôi không có nhu cầu tranh dành quyền lợi gì với khuôn 
với hội nên không bị những khó khăn trong vấn đề sinh hoạt. Tôi chỉ biết chỉ bảo đường lối tu tập cùng chúng 
sanh, sai tôi chỉ bảo, có khi rầy la. Nhưng quyền lợi vật chất nên để cộng đồng phật tử tự lo liệu lấy. Mục đích 
họ cần ở tôi là sự tu tập, còn tôi có bổn phận truyền bá Phật pháp. Hai công việc này kiện toàn gặp nhau là 
chúng ta đã đi đúng hướng. 

VW: Đại Đức nêu ra tình yêu với non song. Ngày nay Đại Đức có điều kiện giảng tập, tu hành, phóng 

tầm nhìn xa về quê nhà, Đại lão Hòa Thƣợng Thích Quảng Độ không có những điều kiện nhƣ vậy. Có khi nào 

Đại Đức nghĩ và làm gì cho những vị tu hành đang gặp phải khó khăn nhƣ vậy không? 

THB: Câu hỏi này hơi bao quát, có thể lớn đối với tôi. Trong phạm vi với một người tu hành trẻ như tôi, 
đang làm việc tại những quốc gia nhỏ hẹp, sinh hoạt trong các cộng đồng không lớn, chuyện sinh hoạt không 
nhiều. Phần lớn những người lớn tuổi chỉ biết tụng kinh, lễ bái, lạy phật. 

Đạo Phật căn bản là phụ thuộc vào căn duyên và nghiệp quả. Nếu tôi có duyên và nghiệp quả với những 
cụ già ở những nơi xa xôi hẻo lánh, ít người muốn tìm đến. Khi đón nhận nhân duyên này, tôi thường nghĩ đến 
thiện duyên của Phật pháp, nên tôi cân nhắc làm sao cho đúng với thiện duyên này bằng lối sống tu tập, chỉ 
bảo Phật pháp cho họ. 

 

 
      Coøn ngöôøi phaùt taâm roäng lôùn khuyeân taát caû moïi ngöôøi cuøng tu, thì 

goïi laø Ñaïi-Thöøa Boà-Taùt. Ví duï nhö coã xe raát lôùn, chôû luoân caû mình vaø 

nhieàu ngöôøi, cuøng ñi tôùi choã cöùu-kính laø quaû-vò cuûa chö Phaät. Cho neân 

phuùc-baùo cuûa ngöôøi naøy cuõng ñöôïc to-taùt, ñeán voâ-löôïng voâ-bieân. 
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Nhưng những tâm nguyện, cầu nguyện và hồi huớng về những bậc tôn túc chưa đầy đủ nhân duyên, thiện 
duyên để có điều kiện hoằng pháp, cá nhân tôi chỉ biết góp lời cầu nguyện, phục nguyện hằng ngày trong đời 
sống đạo Phật. Tôi nghỉ hiện nay trong vai trò người tu sĩ như tôi chỉ làm được những điều này trong góc độ 
nhỏ bé này thôi. Lớn hơn, rộng hơn chúng ta cần nhiều bàn tay đóng góp của những tổ chức khác nữa. 

VW: Thân mẫu là nguyên nhân chính ngày nay Đại Đức là tu sĩ. Đại Đức cho biết về thân mẫu? Lần 

cuối gặp mặt mẹ đã bao lâu rồi? 

THB: Tôi có bà mẹ ruột tên là Hoàng Nguyệt Quế, bà là người Huế, nói tiếng Huế, sinh năm 1931, Tân 
Mùi tại làng La Vân Hạ, Thừa Thiên Huế. trước năm 1975, bà là một nhà thơ sinh hoạt trong giới nghệ sĩ 
Sàigòn, trong các thi đoàn Minh Phụng, Giao Trì, với bút hiệu Chim Hoàng Cao Phan Hoàng Nguyệt Quế . 

Cuộc sống mẹ con tôi cũng bình thường đầm ấm như bao nhiêu gia đình khác. Năm 1988, có nhân duyên 
qua Đức du học, đó là buổi chia tay đầu tiên xa cách giữa mẹ và tôi. Sau thời gian ngắn ở Đức, tôi có liên lạc 
nhưng không được nhiều với mẹ. Lòng tôi lúc đó rất lo lắng. Đến lúc nhận hung tin từ Việt Nam gởi qua, do 
cháu gái con người chị báo tin, bà Ngoại bỏ nhà đi rồi. Nhận tin bất ngờ như vậy, thời điểm đó thông tin liên 
lạc tốn kém thời gian và tiền bạc. Khi tin đến Đức, mẹ đã ra đi 6 tháng rồi. Mẹ rời nhà ngày 19 tháng 6 năm 
1989. Ra đi không để lại thư từ gì hết, không ai biết bà đi đâu. Một năm sau ngày đó, gia đình tôi ở Sàigòn vẫn 
chưa có tin tức gì về mẹ, dù vẫn làm nhiều cách nhưng vẫn không một tin tức gì biết thêm. 

Tôi nghỉ mẹ tôi đã buồn phiền những người con của mình trong khó khăn đã không chu toàn, hoặc có đôi 
lời thất thố làm mẹ chạnh lòng phiền muộn. Riêng tôi, từ khi mẹ xách gói ra đi, tôi mới biết đến chùa, đến với 
đạo Phật, và thành người xuất gia cho đến bây giờ. Mẹ đi bao lâu, con trở thành người tu hành bấy lâu. Đến 
bây giờ kể như gần 20 năm. 

Vì nghĩ 10 tháng, một năm không tìm thấy,mẹ đã không còn nên đến chùa làm lễ cầu siêu,phát táng. Lúc 
ấy, tôi là thanh niên sống một mình học tập tại ngoại quốc, cũng đến chùa Viên Giác tại Đức làm lễ cầu siêu 
cho mẹ. Ban đầu tôi nghỉ chùa chỉ dành cho người già và trẻ con, đường đường thanh niên như mình không 
thể vào chùa được. Những quan niệm bi quan, yếm thế không thể quan hệ đến mình. Nhưng con không ngờ, 
ngày vào chùa, trong buổi lễ cầu siêu thọ tang cho mẹ, nghe tụng kinh với bài sám quy mạng, sám hồng trần: 

Cuộc hồng trần xoay vầng quá ngắn; 

Kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi 

Ngƣời đời có biết chăng ôi, 

Thân ngƣời tuy khó có rồi hoàn không … 

 
Những lời kinh này đã đánh đậm vào tâm thức. Trong cảnh khổ lụy, cảnh tỉnh tâm thức như thế, tôi phát 

tâm nguyện đem cuộc đời còn lại của mình, tuổi trẻ, sức khỏe cống hiến cho đạo pháp. Và thế từ một chú tiểu, 
dần dần thọ giới pháp của Phật để tu tập, đến bây giờ đã gần 20 năm. Từ đó đến nay, tôi đã đi khắp nơi khi có 
điều kiện ngay cả tại Việt Nam hầu tìm kiếm mẹ. Nhưng than ôi, dù sự đời vô thường có sinh có tử, “Hữu 
sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai.” Chuyện sanh tử là chuyện bình thường, ai đó rồi cũng trãi 
qua. Nhưng sanh thế nào, tử thế nào là do nghiệp duyên của mỗi người. Nhưng sanh thế nào , tử thế nào là 
nghiệp của mỗi người. Nếu là sanh, là mẹ còn sống con cũng xin được một nấm mồ, để chăm sóc hương khói 
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mẹ, cho tròn bổn phận con người. Dù anh đang khoác trên mình lớp áo bọc nào, chiếc áo nào, anh vẫn là một 
con người phải biết đến hiếu nghĩa trọng ân như thế. 

Thưa anh và độc giả, thính giả, tôi không diễn tả hết tâm tư của mình.Tôi chỉ hy vọng qua cuộc tiếp xúc 
này, quý cô bác, anh chị, quý vị nghe thêm một câu chuyện, thấy rõ đời sống người tu, ngoài việc phụng sự 
chúng sanh, người tu cũng có nổi niềm riêng tư, được bộc bạch một cách chân tình không hoa mỹ che giấu. 

Mong quý vị có hiểu và nếu có cơ hội xin giúp đỡ cho tôi tìm được tin tức về mẹ. Xin tri ân tất cả! Chúng 
con thành tâm cầu nguyện cho quý vị và cầu tất cả được bình an. A Di Đà Phật. 

 

Nếu ai có thông tin về bà Hoàng Nguyệt Quế, vui lòng liên lạc: 
 

 Tại Việt Nam:  Email: timnguoithan@haylentieng.vn 

                     Điện thoại: (08) 9451429 hoặc (08) 264-7777 

 Tại Hoa Kỳ:  Email: phatgiaodaichung@gmail.com 

                            Điện thoại: (770) 503-9175 

 Tại Au Chau:  Email: viengiactu@viengiac.de  

                               Điện thoại: (0511) 879630. 

Xin chân thành cảm ơn. 
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Tình Yêu là đề tài muôn thuở mà các nhà văn, nhà thơ dùng không biết bao nhiêu bút mực mà 

vẫn không định nghĩa hết đƣợc hai chữ Tình Yêu. Còn với tôi, tình yêu là sự rung động của hai con 

tim có cùng một nhịp đập, là sự đồng cảm của hai tâm hồn đến với nhau chân thật và không tín toán 

hơn thua… Cuộc đời này rất đẹp nếu nhƣ chúng ta sống có tình yêu vì tình yêu có thể hóa giải hết t 
ất cả mọi hận thù. Hỡi các bạn hãy cùng tôi trân trọng tình yêu mà mình đang đƣợc có và giữ gìn nó 

đƣợc bền lâu và đẹp mãi nhé. Còn những ngƣời chƣa gặp đƣợc Tình Yêu thi chớ vội nản lòng vì dù 

đến sớm hay muộn thì Tình Yêu muôn đời vẫn đẹp. 

 

 

 

 

Ôi Phiền ơi là phiền…Tôi cũng là một con người thì làm sao tránh khỏi được những âu lo, phiền muộn. 

Nhưng ngoài  những lo phiền căn bản về cuộc sống hàng ngày như bao người khác ra tôi còn mắc phải những nỗi 

buồn phiền triền miên và dai giẳng đã bám chặt vào tôi mỗi ngày một nhiều hơn từ những người có cùng dòng 

máu với tôi và những người sanh thành ra tôi… đó là các anh, chị, em và Ba má, thật là buồn và tủi thân lắm.  

Người xưa thường nói: “Anh em như thể tay chân”, “Em ngã thì chị nâng”, luôn thương yêu, đùm bọc cho nhau… 

Còn ba má là những người luôn mở vòng tay che chở cho con. Sao tôi không có nhận được những tình cảm như 

vậy mà toàn là những lời trách mắng, vu oan, thậm chí còn nhục mạ và xem thường từ những người thân của 

mình…nhiều lúc tôi tự hỏi: “Không biết mình có phải là con, là em hay là anh ruột ở trong gia đình không?” 

 Hơn nữa đời người tôi chỉ biết đi học, và cứ đi học … học hết trường học rồi ra trường đời vậy mà vẫn 

không thấy được chữ “Hạnh Phúc”. Không hiểu sao càng ngày tôi càng buồn hơn… Có lẽ kiếp trước tôi đã từng 

làm phiền với nhiều người lắm nên kiếp này cả đời tôi đều bị người khác làm Phiền…Tôi không hiểu tại sao những 

chuyện tôi làm dù có tốt hay đúng đi nữa cũng bị hiểu lầm nên có nhiều lúc tôi muốn giúp người này, người kia 

nhưng ngược lại còn bị người ghét và nói xấu, thậm chí còn bị trở hành “nạn nhân” nữa… Phiền quá đi vì tôi không 

thể nhẫn tâm ngảnh mặt làm ngơ… nhưng lại không muốn rước thêm chuyện Phiền nữa… Tôi phải làm sao đây???  

 Tôi còn nhớ nhỏ ở Việtnam, có một bé trai mồ côi ăn xin thường ngày hay bị mấy đứa lưu manh ăn 
hiếp và đánh nó, tôi thấy và chịu không nổi nên tôi nhảy vào bênh vực và đánh lại bọn chúng…và kể từ 
đó ngày nào tôi cũng bị chưởi và cú đầu của bọn chúng.  

 Khi tôi được bảy tuổi anh tư dẫn tôi và em trai đi vượt biên, bên đảo Bi-đông em trai tôi  thường bị 
những đám lưu manh đánh sưng cả mặt mài… những lúc như vậy tôi rất là sốt ruột nhưng không biết 
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phải làm sao vì bọn chúng quá đông. Tôi thường kêu em tôi bỏ chạy trước còn tôi ở lại bị đánh bằm cả 
người, nhiều lúc còn bị chúng nhét cát ướt vào miệng gần bị nín thở luôn…  

 Khi tôi mới bước chân đến Mỹ, có nhiều người thương nhưng cũng không ít người ghét, mặc dù tôi 
muốn làm bạn với họ nhưng ngược lại bị trêu chọc, phung nước miếng, trét gum lên đầu tôi… 

 

Không biết có phải từ nhỏ luôn bị ăn hiếp nên tôi buồn và lo sợ không dám làm quen hay nói chuyện với 

ai… từ lúc nào tôi sống khép kín như trong một cái vỏ ốc, không tiếp xúc với đời và tiếng Việt thì đã quên gần hết 

nên đôi khi tôi không hiểu những tiếng lóng và những lời oan ức mà anh chị đã đem đến cho mình.  Tôi không biết 

và cũng không để { đến mọi chuyện đã xảy ra trong gia đình. Thương anh chị nên ai kêu gì thì tôi làm nấy không 

thắc mắc hay tính toán gì hết…rồi không biết tự lúc nào mọi người trong gia đình ghét và nói oan cho mình nhiều 

lắm. 

Tôi xa ba má từ lúc nhỏ… rất lâu sau này mới gặp lại, không hiểu sao ba  má luôn tỏ vẻ thù ghét và hay la 

nạt làm tôi đau lòng lắm.  Đã có nhiều lần ba má nghe theo anh chị nghĩ và nói những câu rất là oan ức cho tôi… 

Mỗi khi tôi cố gắng giải thích thì chỉ làm cho sự việc phức tạp thêm thôi.  Hiện ba má đang sống chung với tôi nên 

hàng ngày tôi được nghe anh chị em phe nhóm với nhau nói xấu và chia rẽ người này đến người kia với ba má để 

tranh dành của cải… làm tôi thấy Phiền và buồn vì tôi không tìm đuợc một chút tình cảm giữa những người thân ở 

trong gia đình. Lúc đầu tôi không hiểu chuyện nên hay góp ý với ba má chỉ mong ba má tránh được sự tranh chấp 

của con cái nhưng ngược lại tôi còn bị mang tiếng là hổn hào, khố nạn… những sự thương yêu và quan tâm của tôi 

đều không được chấp nhận.  Sống chung gần được một năm rồi mằ ba má vẫn không hiểu và tin tưởng tôi mặc dù 

tôi không có tiền như anh hay chị nhưng tôi có thành ý nhưng ba má vẫn không nhìn thấy nên quan hệ giữa chúng 

tôi mỗi ngày mỗi có một khoảng cách lớn. Buồn quá! Phiền quá!. 

 

 

  

 

 

Thắm thoát đã qua đi một năm, ngày đi lại 
cảm thấy mệt mõi với cuộc sống.  Kiếp làm người 
ôi sao nhiều đau khổ.  Còn nhiều chuyện mà đến 
nay tôi vẫn không tài nào giải quyết được.  Chuyện 
nầy nối tiếp chuyện kia, nổi lo nầy tiếp nối nổi lo 
khác , không chuyện nào giống chuyện nào.  

Về con cái mình chỉ mong sao cho con 
mình sau nầy ăn học được thành tài và ngoan 
ngoản.  Riêng chỉ đứa con đầu làm mình lúc nào 
cũng phải bận tâm vì nó chỉ mong sau nầy nó sẽ 
khá hơn và biết lo cho cuộc sống của mình. Về 
công việc làm mình thì hy vọng sẽ tiến triễn tốt 
hơn.  Còn công ăn việc làm của chồng thì tạm ổn 

chỉ có điều vẫn còn bị vất vả đi đi về về và phải lo 
toan nhiều thứ, cũng may mắn mình còn có một 
người chồng tốt biết lo lắng cho gia đình.  Về gia 
đình thì mình chỉ mong sao cho tất cả chị em được 
hạnh phúc có một cuộc sống thanh tịnh.  Mọi việc 
gì rồi cũng sẻ được qua đi nhẹ nhàng. 

Mẹ thì đã về tuổi già mà giờ nầy còn phải 
bận bịu lo cho con và cháu.  Nhìn thật là tội 
nghiệp.  Cuộc sống là vậy vui, sướng và khổ là 
kiếp người.  Thôi thì mình hãy chấp nhận chuyện 
gì đến thì sẻ đến và chỉ biết kiếp nầy sống để trả nợ 
đời, nợ người.  Và hằng ngày với ba chữ A Di Đà 
Phật để làm người cho đúng ý nghĩa them. 
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Nam Moâ:  Moät tieáng:  Veà...  

A di ñaø Phaät :  Maùi Nhaø Xöa 

Bao naêm xa caùch loøng nhung nhôù  

Boãng choác nhôù nhaø daï laâng laâng 

Nay con coá gaéng chuyeân trì tuïng 

Phaät löïc Nhö Lai höôùng con ñoø  

Cho con qua beân bôø chaùnh giaùc 

Beán ñaäu con thuyeàn cöûa Tònh thanh 

Cha giaø bao thaùng naêm chôø ñôïi  

A di ñaø Phaät ñoùn con veà  

Cho con saùm hoái bao laàn treå…  

Quyeát chí laàn naøy veà ñi thoâi.  

NAM MOÂ PHAÄT 

NAM MOÂ PHAÙP 

NAM MOÂ TAÊNG 

NAM MOÂ A-DI-ÑAØ PHAÄT 
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       Nôi naøo coù chuùng-sinh phaùt-taâm nieäm Phaät thì 

khoâng moät chuùng-sinh naøo maø haøo-quang cuûa Ngaøi 

khoâng soi ñeán, neân goïi laø Voâ-Löôïng-Quang-Phaät. 

 

Gioâng toá Baõo ñôøi Ai cay ñaéng! 
Chua chaùt öu phieàn laém chaùt chua 
Haän loøng, ray röùc bao phieàn muoän  
Ngôõ ngaøng baän roän ñuû tang thöông 
 
 
Gioøng ñôøi Chaûy Sinh-thaønh Hoaïi-dieät 
Chæ coù Nuï cöôøi thaáy caû traùi tim 
Caû moät thôøi laän ñaän Maây bay 
Theo caûMeânh Mong vaøo tænh laëng  
Giôø thì Hieän taïi chính laø ñaây. 
           . . . 
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Bài nầy được trích dịch từ một tài liệu mới 
nói về một người mới qua đời viết thư cho các con.  
Đây là một tài liệu hết sức quý giá hiện đang được 
viện nghiên cứu của trường Y Khoa Thụy Sĩ nghiên 
cứu và xác nhận thủ bút của người viết lá thư nầy 
chính là ông Viện Trưởng của Trường Đại Học Y 
Khoa, bác sĩ Henry Dasrebay – Bác sĩ là một khoa học 
gia hoạt động, vui vẻ và yêu nghề.  Ông không lưu ý 
gì về những điều khoa học chưa giải thích được và 
ông cũng không tin rằng có một linh hồn tồn tại sau 
khi chết.  Vì thể xác chỉ là sự kết hợp của các vật chất 
hữu cơ và trí thông minh chẳng qua chỉ là sản phẩm 
của các tế bào thần kinh.  Khi thể xá đã hư hoại thì 
trí thông minh cũng không tồn tại. 
 

Một hôm khi bàn chuyện với các con về đề 
tài Sống và Chết, ông hứa sẽ liên lạc với các con nếu 
quả thật có một đời sống bên kia cửa tử.  Cậu con 
trai cũng là một Y Sĩ đã nói: “Nếu đã chết làm sao 
Cha có thể liên lạc với các con được?”.  Bác sĩ Henry 
đã suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cha không tin có một 
đời sống hay cõi giới nào ngoài đời sống nầy nhưng 
nếu sau khi chết mà cha thấy được điều gì thì cha sẽ 
tìm mọi cách để liên lạc và cho các con biết rõ hơn.”  
Vài năm sau, bác sĩ Henry từ trần, các con ông vì 
cũng bận sinh kế nên không nhớ gì đến việc bàn luận 
đó nữa.  Khoảng hai năm sau, một nhóm nhân viên 
làm việc trong bệnh viện Geneve Thụy Sĩ đã lập bàn 
cơ bút để chơi.  Bất ngờ cơ bút đã viết như sau: “Xin 
cho gọi bác sĩ Piere Dasrebay đến vì tôi là Cha của vị 
đó và tôi có mấy lời muốn nhắn nhủ đến các con của 
tôi”.  Được thông báo, bác sĩ Piere lúc đó đang là phụ 
tá Y Khoa Trưởng của một trường đại học nên ông 

không tin tưởng gì lắm nhưng nhớ lại lời dặn của 
Cha, ông bèn gọi các em lại để cùng tham dự buổi 
cầu cơ nầy.  Một người cầm giữ một sợi dây còn đầu 
kia thì cột vào một cây bút chì và chỉ một lúc sau cây 
bút đã chạy trên những trang giấy thành một bức 
thư.  Bức thư nầy đã được các chuyên viên giảo 
nghiệm, khám xét rất là kỹ và xác nhận rằng đó đúng 
là thủ bút của bác sĩ Henry Dasrebay, do đó bức thư 
nầy đã được công bố và đang được các khoa học gia 
nghiên cứu vì nội dung bức thư rất có giá trị đối với 
khoa học ngày nay. Nội dung bức thư như sau:  

Các con thân mến, 
  

Cha rất hài lòng đã gặp các con nơi đây! 

Hôm ở bệnh viện về cha thấy trong ngƣời mệt mõi lạ 

thƣờng, cha bèn lên giƣờng nằm và dần dần lịm đi 

luôn, không hay biết gì nữa. Một lúc sau cha thấy 
mình đang lơ lửng trong một bầu ánh sáng trong suốt 

nhƣ thủy tinh. Thật khó có thể tả rõ cảm tƣởng của 

cha khi đó, nhƣng không hiểu sao cha thấy trong 
mình dễ chịu, linh hoạt, thoải mái chứ không bị gò 

bó, ràng buộc nhƣ trƣớc. Các con biết cha bị phong 

thấp nên đi đứng khó khăn, vậy mà lúc đó cha thấy 
mình có thể đi đứng, bay nhảy nhƣ hồi trai tráng. 

Cha có thể giơ tay giơ chân một cách thoải mái, 

không đau đớn gì. Đang vẫy vùng trong biển ánh 

sáng đó thì bất chợt cha nhìn thấy cái thân thể của 
cha đang nằm bất động trên giƣờng. Cha thấy rõ mẹ 

và các con đang quây quần chung quanh đó và phía 

trên thân thể của cha có một hình thể lờ mờ trông 
nhƣ một lùm mây màu xám đang lơ lửng. Cả gia đình 

đều đang xúc động và không hiểu sao cha cứ thấy 

trong mình buồn bực, khó chịu. Cha lên tiếng gọi 
nhƣng không ai trả lời, cha bƣớc đến nắm lấy tay mẹ 
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con nhƣng mẹ con không hề hay biết và tự nhiên cha 

ý thức rằng mình đã chết. Cha bị xúc động mạnh, 
nhƣng may thay lúc đó mẹ con và các con đều lên 

tiếng cầu nguyện, tự nhiên cha thấy mình bình tĩnh 

hẳn lại nhƣ đƣợc an ủi. Cái cảm giác đƣợc đắm chìm 

trong những lời cầu nguyện này thật vô cùng thoải 
mái dễ chịu không thể tả xiết. Lớp ánh sáng bao 

quanh cha tự nhiên trở nên sáng chói và cả một cuộc 

đời của cha từ lúc thơ ấu đến khi trƣởng thành bỗng 
hiện ra rõ rệt nhƣ trên màn ảnh. Từ việc gần đến việc 

xa, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều 

hiện ra rõ rệt trong tâm trí của cha. Hơn bao giờ hết, 
cha ý thức tƣờng tận các hành vi của mình, các điều 

tốt lành, hữu ích mà cha đã làm cũng nhƣ các điều 

xấu xa, vô ích mà cha không tránh đƣợc. Tự nhiên 

cha thấy sung sƣớng về những điều thiện đã làm và 
hối tiếc về những điều mà đáng lẽ ra cha không nên 

làm. Cả một cuốn phim đời hiện ra một cách rõ rệt 

cho đến khi cha thấy mệt mỏi và thiếp đi nhƣ ngƣời 
buồn ngủ. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

Cha ở trong tình trạng vật vờ, nửa ngủ nửa 
thức này một lúc khá lâu cho đến khi tỉnh dậy thì thấy 

mình vẫn lơ lửng trong một bầu ánh sáng có màu sắc 

rất lạ không giống nhƣ màu ánh sáng lần trƣớc. Cha 
thấy mình có thể di chuyển một cách nhanh chóng, có 

lẽ vì không còn xác thân nữa. Cha thấy cũng có 

những ngƣời đang di chuyển gần đó nhƣng mỗi lần 

muốn đến gần họ thì cha lại có cảm giác khó chịu 
làm sao. Một lúc sau cha đi đến một nơi có đông 

ngƣời tụ họp. Những ngƣời này có rung động dễ chịu 

nên cha có thể bƣớc lại hỏi thăm họ một cách dễ 
dàng. Một ngƣời cho biết tùy theo các rung động 

thích hợp mà cha có thể tiếp xúc đƣợc với những 

ngƣời ở cõi bên này. Sở dĩ cha không thể tiếp xúc với 
một số ngƣời vì họ có sự rung động khác với "tần số 

rung động" (frequency) của cha. Sự giải thích có tính 

cách khoa học này làm cha tạm hài lòng. Ngƣời nọ 

cho biết thêm rằng ở cõi bên này tần số rung động 
rất quan trọng, và tùy theo nó mà ngƣời ta sẽ lựa 

chọn nơi chốn mà họ sống. Cũng nhƣ loài cá ở ngoài 

biển, có loài sống gần mặt nƣớc, có loài sống ở lƣng 

chừng và có loài sống dƣới đáy sâu tùy theo sức ép 
của nƣớc thì ở cõi bên này, tùy theo tần số rung động 

mà ngƣời ta có thể tìm đến đƣợc các cảnh giới khác 

nhau. Sự kiện này làm cha cảm thấy vô cùng thích 
thú vì nhƣ vậy quả có một cõi giới bên kia cửa tử và 

cõi này lại có nhiều cảnh giới khác nhau nữa. 

  
Khi xƣa cha không tin những quan niệm nhƣ 

thiên đàng hay địa ngục nhƣng hiện nay cha thấy 

quan niệm này có thể đƣợc giải thích một cách khoa 

học qua việc các tần số rung động. Những tần số 
rung động này nhƣ thế nào ? Tại sao cha lại có 

những tần số rung động hợp với một số ngƣời ? 

Ngƣời nọ giải thích rằng tùy theo tình cảm của con 
ngƣời mà họ có những sự rung động khác nhau ; 

ngƣời có tình thƣơng cao cả khác với những ngƣời 

tính tình nhỏ mọn, ích kỷ hay những ngƣời hung ác, 
không hề biết thƣơng yêu. Đây là một điều lạ lùng mà 

trƣớc nay cha không hề nghĩ đến. Cha bèn đặc câu 

hỏi về khả năng trí thức, phải chăng những khoa học 

gia nhƣ cha có những tần số rung động đặc biệt nào 
đó, thì ngƣời nọ trả lời rằng, khả năng trí thức hoàn 

toàn không có một giá trị nào ở cõi bên này cả. Điều 

này làm cho cha ít nhiều thất vọng. Ngƣời nọ cho biết 
rằng cái kiến thức chuyên môn mà cha tƣởng là to tát 

chẳng qua chỉ là những mảnh vụn của một kho tàng 

kiến thức rất lớn mà bên này ai cũng có thể học hỏi 

đƣợc. 
  

Ngƣời nọ nhấn mạnh rằng, điều quan trọng 

là con ngƣời biết làm gì với những kiến thức đó. Sử 
dụng nó để phục vụ hay tiêu diệt nhân loại ? Sử dụng 

nó vào mục đích vị tha hay ích kỷ ? Sử dụng nó để 

đem lại niềm vui hay để gây đau khổ cho ngƣời khác 
? Thấy cha có vẻ thất vọng, ngƣời này bèn đƣa cha 

đến một thƣ viện lớn, tại đây có lƣu trữ hàng triệu 

cuốn sách mà cha có thể tham cứu, học hỏi. Chƣa 

bao giờ cha lại xúc động nhƣ vậy. Có những cuốn 
sách rất cổ viết từ những thời đại xƣa và có những 

cuốn sách ghi nhận những điều mà từ trƣớc tới nay 

cha chƣa hề nghe nói đến. Sau một thời gian nghiên 
cứu, cha thấy cái kiến thức mà mình vẫn hãnh diện 

thật ra chẳng đáng kể gì so với kho tàng kiến thức 

nơi đây. Đến khi đó cha mới thấm thía điều ngƣời kia 
nói về khả năng trí thức của con ngƣời và bắt đầu ý 

thức về tần số rung động của mình. 
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  Nơi cha đang sống có rất đông ngƣời, đa số 

vẫn giữ nguyên tính nết cũ nhƣ khi còn sống ở thế 
gian. Có ngƣời hiền từ vui vẻ, có ngƣời tinh nghịch 

ƣa chọc phá ngƣời khác, có ngƣời điềm đạm, có kẻ 

lại nóng nảy. Quang cảnh nơi đây không khác cõi 

trần bao nhiêu ; cũng có những dinh thự đồ sộ, to lớn 
; có những vƣờn hoa mỹ lệ với đủ các loại hoa nhiều 

màu sắc ; có những ngọn núi rất cao hay sông hồ rất 

rộng. Lúc đầu cha ngạc nhiên khi thấy những cảnh 
vật này dƣờng nhƣ luôn luôn thay đổi, nhƣng về sau 

cha mới biết cảnh đó hiện hữu là do sức mạnh tƣ 

tƣởng của những ngƣời sống tại đây. Điều này có thể 
giải thích giống nhƣ sự tƣởng tƣợng ở cõi trần. Các 

con có thể tƣởng tƣợng ra nhà cửa dinh thự trong 

đầu óc mình, nhƣng ở cõi trần sức mạnh này rất yếu, 

chỉ hiện lên trong trí óc một lúc mà thôi. Bên này vì 
có những rung động đặc biệt nào đó phù hợp với sự 

rung động của tƣ tƣởng làm gia tăng thêm sức mạnh 

khiến cho những hình ảnh này có thể đƣợc thực hiện 
một cách rõ ràng, chính xác và lâu bền hơn. 

  

Các con đừng nghĩ rằng những ngƣời bên 
này chỉ suốt ngày rong chơi, tạo ra các hình ảnh theo 

ý muốn của họ ; mà thật ra tất cả đều bận rộn theo 

đuổi các công việc riêng để chuẩn bị cho sự tái sinh. 

Vì mọi tƣ tƣởng bên này đều tạo ra các hình ảnh nên 
đây là môi trƣờng rất thích hợp để ngƣời ta có thể 

kiểm soát, ý thức rõ rệt hơn về tƣ tƣởng của mình. Vì 

đời sống bên này không cần ăn uống, làm lụng nên 
ngƣời ta có nhiều thời giờ theo đuổi những công việc 

hay sở thích riêng. Có ngƣời mở trƣờng dạy học, có 

kẻ theo đuổi các nghành chuyên môn nhƣ hội họa, 

âm nhạc, kiến trúc, văn chƣơng thơ phú ... 
  

Tóm lại, đây là môi trƣờng để họ học hỏi, 

trau dồi các khả năng để chuẩn bị cho một đời sống 
mai sau. Phần cha đang học hỏi trong một phòng thí 

nghiệm khoa học để sau này có thể giúp ích cho nhân 

loại. Càng học hỏi, cha càng thấy cái kiến thức khi 
xƣa của cha không có gì đáng kể và nền y khoa mà 

hiện nay các con đang theo đuổi thật ra không lấy gì 

làm tân tiến lắm nếu không nói rằng rất ấu trĩ so với 

điều cha đƣợc biết nơi đây. Hiển nhiên khoa học phát 
triển tùy theo khả năng trí thức của con ngƣời, mỗi 

thời đại lại có những sự phát triển hay tiến bộ khác 

nhau nên những giá trị cũng vì thế mà thay đổi. Có 
những giá trị mà thời trƣớc là "khuôn vàng thƣớc 

ngọc" thì đời sau lại bị coi là "cổ hủ, lỗi thời" ; và  

 
 

nhƣ cha đƣợc biết thì những điều mà ngày nay đang 

đƣợc ngƣời đời coi trọng, ít lâu nữa cũng sẽ bị đào 
thải. Tuy nhiên cái tình thƣơng, cái ý tƣởng phụng sự 

mọi ngƣời, mọi sinh vật thì bất kỳ thời đại nào cũng 

không hề thay đổi, và đó mới là căn bản quan trọng 

mà con ngƣời cần phải biết. Càng học hỏi cha càng 
thấy chỉ có những gì có thể tồn tại đƣợc với thời gian 

mà không thay đổi thì mới đáng đƣợc gọi là chân lý. 

Cha mong các con hãy suy ngẫm về vấn đề này, xem 
đâu là những giá trị có tính cách trƣờng tồn, bất biến 

để sống theo đó, thay vì theo đuổi nhũng giá trị chỉ 

có tính cách tạm bợ, hời hợt. 
  

Cha biết rằng mọi ý nghĩ, tƣ tƣởng, hành 

động đều có những rung động riêng và đƣợc lƣu trữ 

lại trong ta nhƣ một cuốn sổ. Dĩ nhiên khi sống ở cõi 
trần, con ngƣời quá bận rộn với sinh kế, những ƣu 

phiền của kiếp nhân sinh, không ý thức gì đến nó nên 

nó khép kín lại ; nhƣng khi bƣớc qua cõi bên này thì 
nó từ từ mở ra nhƣ những trang giấy phô bày rõ rệt 

trƣớc mắt. Nhờ vậy mà cha biết rõ rằng hạnh phúc 

hay khổ đau cũng đều do chính ta tạo ra và lƣu trữ 
trong mình. Cuốn sổ lƣu trữ này là bằng chứng cụ 

thể của những đời sống đã qua và chính nó kiểm soát 

tần số rung động của mỗi cá nhân. Tùy theo sự rung 

động mà mỗi cá nhân thích hợp với những cảnh giới 
riêng và sẽ sống tại đó khi bƣớc qua cõi giới bên này. 

Do đó, muốn đƣợc thoải mái ở cõi bên này, các con 

phải biết chuẩn bị. Cha mong các con hãy bắt tay 
vào việc này ngay. Các con hãy rán làm những việc 

lành, từ bỏ những hành vi bất thiện. Khi làm bất cứ 

việc gì, các con hãy suy gẫm xem hậu quả việc đó 

nhƣ thế nào, liệu nó có gây đau khổ hay tổn thƣơng 
cho ai không ? Đừng quá bận rộn suy tính những 

điều hơn lẽ thiệt mà hãy tập quên mình. Đời ngƣời 

rất ngắn, các con không có nhiều thời giờ đâu. 
  

Khi còn sống, đã có lúc cha dạy các con phải 

biết đầu tƣ thƣơng mại để dành tiền bạc vào những 
trƣơng mục tiết kiệm, những bất động sản, những 

chứng khoán ... nhƣng bây giờ cha biết rằng mình đã 

lầm. Một khi qua đến bên đây, các con không thể 

mang nhũng thứ đó theo đƣợc. Danh vọng, địa vị, tài 
sản vất chất chỉ là những thứ có tính cách tạm bợ, 

bèo bọt, đến hay đi nhƣ mây trôi, gió thổi, trƣớc có 

sau không. Chỉ có tình thƣơng mới là hành trang duy 
nhất mà các con có thể mang theo mình qua cõi giới 

bên này một cách thoải mái, không sợ hƣ hao mất  

 
 

Tu tueä laø trau doài Tueä-tính caøng ngaøy caøng saùng laùng, ñeán khi thaønh Phaät thì Tueä-

tính truøm khaép caû hö-khoâng theá-giôùi, khoâng choã naøo khoâng bieát, khoâng choã naøo khoâng thaáy. 
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mát. Tình thƣơng giống nhƣ đá nam châm, nó thu hút 

những ngƣời thƣơng nhau thực sự, để họ tiến lại gần 
nhau, kế hợp với nhau. Nó là một mãnh lực bất diệt, 

mạnh mẽ, trƣờng tồn và chính nhờ lòng thƣơng này 

mà ngƣời ta có thể tìm gặp lại nhau trải qua không 

gian hay thời gian. Chắc hẳn các con nghĩ rằng 
ngƣời cha nghiêm nghị đầy uy quyền khi trƣớc đã trở 

nên mềm yếu chăng ? Này các con, chỉ khi nào buông 

xuôi tay bƣớc qua thế giới bên này, các con mới thực 
sự kinh nghiệm đƣợc trạng huống của mình, tốt hay 

xấu, hạnh phúc hay đau khổ, thích hợp với cảnh giới 

thanh cao tốt lành hay những nơi chốn thấp thỏi xấu 
xa. Hơn bao giờ hết, cha xác định rằng điều cha học 

hỏi nơi đây là một định luật khoa học thật đơn giản 

mà cũng thật huyền diệu. Nó chính là cái nguyên lý 

trật tự và điều hòa hằng hiện hữu trong vũ trụ. Sự lựa 
chọn để sống trong cảnh giới mỹ lệ đẹp đẽ hay tăm 

tối u minh đều do những tần số rung động của mình 

mà ra cả và chính mình phải chịu trách nhiệm về 
cuộc đời của mình hay lựa chọn những nơi mà mình 

sẽ đến. 

  
Khi còn sống cha tin rằng chết là hết, con 

ngƣời chỉ là sự cấu tạo của các chất hữu cơ hợp lại, 

nhƣng hiện nay cha biết mình đã lầm. Cha không biết 

phân biệt phần xác thân và phần tâm linh. Sự chết chỉ 
đến với phần thân xác trong khi phần tâm linh vẫn 

hoạt động không ngừng. Nó đã hoạt động nhƣ thế từ 

thuở nào rồi và sẽ còn tiếp tục mãi mãi. Hiển nhiên 
các nhân của cha không phải là cái thể xác đã bị hủy 

hoại kia mà là phần tâm linh vẫn tiếp tục hoạt động 

này, do đó cha mới cố gắng liên lạc với các con để 

hoàn tất điều mà cha đã hứa với các con khi xƣa. 
Cha nghiệm đƣợc rằng sự sống giống nhƣ một giòng 

nƣớc tuôn chảy không ngừng từ nơi này qua nơi 

khác, từ hình thức này qua hình thức khác. Khi trôi 
chảy qua những môi trƣờng khác nhau nó sẽ bị ảnh 

hƣởng những điều kiện khác nhau ; và tùy theo sự  

 
 

 

 

học hỏi, kinh nghiệm mà nó ý thức đƣợc bản chất 

thiêng liêng thực sực của nó. Cũng nhƣ sống biển có 
đợt cao, đợt thấp thì đời ngƣời cũng có những lúc 

thăng trầm, khi vinh quang tột đỉnh, lúc khốn cùng 

tủi nhục, nhƣng nếu biết nhìn lại toàn vẹn tiến trình 

của sự sống thì kiếp ngƣời có khác chi những làn 
sóng nhấp nhô, lăng xăng trên mặt biển đâu ! Chỉ khi 

nào biết nhận thức về bản chất thật sự của mình vốn 

là nƣớc chứ không phải là sóng thì các con sẽ ý thức 
đƣợc tính cách trƣờng cửu của sự sống. Từ đó các 

con sẽ có một quan niệm rõ rệt rằng chết chỉ là một 

diễn tiến tất nhiên, một sự kiện cần thiết có tính cách 
giai đoạn chứ không phải một cái gì ghê gớm nhƣ 

ngƣời ta thƣờng sợ hãi. Điều cần thiết không phải là 

trốn tránh sự chết hay ghê tởm nó, nhƣng là sự chuẩn 

bị cho một sự kiện tất nhiên phải đến một cách thoải 
mái, ung dung vì nếu khi còn sống các con đã đem 

hết khả năng và phƣơng tiện của mình để giúp đời, 

để yêu thƣơng mọi loài thì lúc lâm chung, các con 
chẳng có gì phải luyến tiếc hay hổ thẹn với lƣơng tâm 

cả. Trƣớc khi từ biệt các con, cha muốn nói thêm 

rằng hiện nay cha đang sống một cách thoải mái, vui 
vẻ và an lạc chứ không hề khổ sở. 

 
Böùc thö naày hieän ñang laøm xaùo troän caùc nhaø khoa 

hoïc treân theá giôùi vaø ñöôïc Vieän Ñaïi Hoïc Y Khoa taïi 

Geneve ñang nghieân cöùu caån thaän.  Ñaây cuõng laø moät taøi 

lieäu xaùc nhaän raèng ñôøi soáng beân kia cöûa töû quaû coù thaät – 

Mong raèng Taøi  lieäu naày seõ giuùp cho moïi ngöôøi trong chuùng 

ta coù moät caùi nhìn roäng raõi hôn, hieåu bieát hôn.  Öôùc mong 

taát caû chuùng ta haõy nghe lôøi Phaät daïy laøm laønh, laùnh döõ, 

bieát yeâu thöông giuùp ñôû moïi ngöôøi.  Bieát nhaän loãi vaø thöù 

loãi, bieát boá thí, nhaån nhuïc vaø nhaát laø tinh taán nieäm Phaät – 

Taát caû laø haønh trang cho ta qua moät theá giôùi khaùc toát ñeïp, 

an laïc vaø vónh cöûu. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

 

Dieäu Kim (söu taàm) 

 

 

 

 

 
    Vaõng-sinh nghóa laø lìa boû coõi Sa-Baø sinh sang coõi Tònh-Ñoä. Nhöng coõi Tònh-

Ñoä tuy laø moät caûnh, maø caûnh vaõng-sinh coù chia ra nhieàu phaåm khaùc nhau. 
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…       . . .   bie át noùi gì ñaây cho thie än duyeân. 

Kính lo øng tri ca ûm vaø sö ï la éng loøng baèng tröïc 

ca ûm qua “buùt thô” cuûa    .  Moät Phaät 

Töû thuaàn haønh ngaøy coøn AÂn Sö: “ THIEÄN 

THANH ”. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gôûi veà Thaày 

NAM MOÂ A DI ÑAØ PHAÄT 
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Lối xưa, rão bước đi tìm 
Ngỏ quen, xóm nhỏ bây giờ đổi thay 

Nhớ thương mong mõi từng ngày 
Bên trong kỷ-niệm dấu giầy in sâu 

 

N ghe như chừng ấy nổi sầu 
Nhiều rồi năm tháng phai màu nhớ nhung 

Rượu thắm  môi ước tao phùng 
Tay trong tay, ánh mắt xót xa 

 

Lối xưa phượng thắm đầy hoa 
Ngõ xưa êm dịu, vườn mơ trăng cài 

Xa rồi hình bóng trang đài 
Bây giờ thay đổi người xa muôn trùng 

 

T ìm đâu được lối đi chung 
Nhớ lời thề ước, não nùng tâm can 

Về đâu em? hỡi người xưa 
Xa trong nổi nhớ, lòng ưa dỗi hờn 

 

T hu tàn, lá úa, mưa ngâu 
Tìm về lối cũ, người đâu chẳng còn. 

 

Theá maø nhieàu ngöôøi khoâng bieát tu theo phaùp-moân naøy, 

cöù gaëp ñaâu theo nay, coù khaùc gì keû boû vieân ngoïc quyù tröôùc maét, 

maø maûi meâ ñi kieám thöù ñaù soûi taàm-thöôøng, haù chaúng laàm sao? 
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Sẽ dành cho ai không hiểu về nghiệp và ai đã 
hiểu.  Nghiệp rồi mà không phát tâm thì ghiệp vẫn 
hoàn Nghiệp.  Giống như người biết mình có bịnh rồi 
mà không uống thuốc thì bệnh vẫn hoàn bệnh . Đó là 
vậy đó… 

 
 Nghiệp là 1 hiện tượng không có chủ thể, nó 
vô hình chung, vô điều kiện và vô ý thức, nó chỉ là 
nó, vậy thôi.  Không tên, không xác định. Nó như là 
hư không, ai muốn làm gì thì mặc cứ làm, cứ muốn 
vuông, muốn tròn, không thích đem đốt cũng được, 
nó vẫn vậy không sứt mẻ tí gì… Suốt cả là vậy.  Mặc 
cho ai giàu. Nghèo quyền cao chức lớn.  Mặc cho 
thiên hình vạn trạng kể cả muôn loài, dù là hữu hình 
hay vô hình.  Vô tư trong không gian ai muốn méo 
thì méo, muốn thẳng thì thẳng, muốn sao ra vậy, 
trung thực.  Làm gì ra nấy.  Muốn gì được đó… Mặc 
sức mà tự tung tự tác, tung hoành ngang dọc, muốn 
phải ra phải, muốn trái ra trái, muốn buồn thì buồn, 
muốn vui thì vui, dễ dàng. 
 
 Điều của NGHIỆP là thế… Ai ăn nấy no , ai 
học nấy biết… ai gõ cửa sẽ được mở cửa… Chừng 
đó!  Thế mà mấy ai thấu tỏ điều nầy.  Hằng ngày, 
từng giờ vẫn có kẻ than là oan, là thiếu may mắn là 
thiếu phước, là ông trời không có mắt, ông thần 
không linh. 
 

Không ăn mà muốn no, điều đó không thể xảy ra 

Không uống nƣớc mà đòi hết khát. 

Không đi học mà đòi biết chữ 

Không làm phƣớc mà đòi hƣởng đức. 

Vân và Vân không thể nào đƣợc. 

  
 Trong thế gian có sáng, trưa, chiều tối.  Xuân  
 
 
 
 

hạ thu đông, loài bay trên cao,  loài ở dưới thấp, loài 
trên mặt đất, loài nằm trong đất, loài ở trong nước, 
loài ở trong cây, đá, núi.  Có loài có cánh, có chân, 
loài không chân. Có loài mang thai, mang trứng, loài 
sanh con, loài biến hóa.  Có loài to như voi, nhỏ như 
kiến.  Có loài thấy bằng hữu hình, loài không thấy 
bằng giác quan như vi trùng, loài cảm ứng bằng rung 
động tần số như ma quỉ.  Có loài di chuyển như động 
vật, có loài đứng một chỗ như cây cối... 
 
  Trong thế giới của con người thì có người 
dáng người mà lòng thú có người hình người mà lòng 
thực vật, lòng ma, lòng sói.  Trong thế giới của loài 
động vật.  Dáng động vật mà lòng hiền từ lòng bi 
mẫn. Ôi… làm người mà lòng người đã khó.  Huống 
chi làm người mà lòng thánh, tiên, trời. Thì sao đây! 
Biết Vậy… Thế gian ai thấu tỏ. Tất cả những gì có 
ngay bây giờ là do hôm qua.  Quá khứ  và những gì 
làm hôm nay là tương lại hiện tướng.  Mấy ai đạt lý 
được tình. 
 
 NGHIỆP cứ tạm dùng cho dễ nghe.  Trong 
con người có bốn động tác: Đi , Đứng, Nằm, Ngồi. 

Ai?... 

Không ai đi giống ai 

Không ai đứng giống ai 

Không ai nằm giống ai 

Không ngồi giống ai! 
 

Trong phước mỗi người một khác. Người có 
tài, người có sắc, người có danh, người có của, người 
có sức khỏe.  Mỗi người một khác. Trong đức hạnh 
mỗi người một vẻ: Công, Dung, Ngôn, Hạnh, v.v.v… 
Hạt sao thì mầm vậy.  Hoa nào hương nấy.  Rau nào 
sâu nấy… đơn giản quá… 
 
 
 
 
 

Trong kinh A-DI-ÑAØ laïi noùi: “Voâ-löôïng, voâ soá kieáp veà tröôùc, coù moät 

Ñöùc Phaät hieäu laø Theá-Töï-Taïi-Vöông ra ñôøi hoùa-ñoä chuùng-sinh.  Khi ñoù coù moät 

oâng Vua nöôùc lôùn ñeán nghe Phaùp toû ngoä, lieàn boû ngoâi Vua xuaát-gia tu haønh 

hieäu laø Phaùp-Taïng Tyø-Khieâu” (töùc laø tieàn-thaân Ñöùc Phaät A-DI-ÑAØ). 
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Nghiệp theo ta từng tích tắc , động tịnh.  Khi 

thức, khi ngủ và đến khi nhắm mắt xuôi tay, nghiệp 
vẫn miệt mài.  Có người bảo rằng , chết là hết.  Xong 
tất.  Lầm lầm vô cùng.  Ai làm gì thì làm , nó vẫn cứ 
phân hủy tấm thân cho đến khi trở thành vô hình 
chung và nó là bộ máy siêu vi tính trầm mặc để theo 
một dòng.  Nghiệp lực biến hóa vào cõi cao hay phải 
đày đọa ra sao phân minh rõ khắp cùng tột. 

 
 Thế giới của chúng ta đang hiện hữu đây như 
là một dòng sông chảy xiết.  Như một thác nước 
trắng xóa, như một cơn bão táp gầm thét.  Nếu chúng 
ta nhận diện được thì ta sẽ học bơi, sẽ học phương 
pháp lăn hụp, sẽ có kỷ thuật tránh… Nhưng mấy 
nghìn tỉ năm qua không ai thấy, mà lại cho đây là 
miền để hưởng hương vị tuyệt mỹ.  Bao lớp người đi 
qua.  Bao thế gian thay đổi.  Thiên lý dặm trường… 
ai đoái vô ích không có gì liên quan đến mình.  Cả 
mặc sức mà thỏa mãn bơi lội trong dòng sông chảy 
về thung lũng sâu thẳm, miền đen tối mù mịt! 
 

Mỗi ánh mắt, mỗi âm thanh mỗi hương vị, 
mỗi câu phát ngôn, mỗi cảm giác, mỗi ý nghĩ khởi 
niệm là nói để cho dòng sông tuôn trào.  Sự yêu 
thích, muốn, ưa, nịnh bợ, căm giận, nhớ nhung đó là 
suối nguồn hổ tương, hổ trợ để cho NGHIỆP có thêm 
nhân chứng để NGHIỆP bành trướng và phát huy. 

 
 Ví dụ: Khi ánh mắt một ngƣời nhìn ai đó mà 

khỏi niệm GHÉT.  Thì sau đó là hàng loạt ý 

tƣởng tuôn trào ra và ngƣời đó sẽ đi theo dòng 

tƣ tƣởng đó và để ra kế hoạch âm mƣu hại và 

cuối cùng là giết.  Chắc chắn sau thời gian ở tù 

mấy mƣơi năm về thế xác nhƣng nỗi ám ảnh đó 

sẽ theo họ khi chết và chắc họ sẽ bị giết lại kiếp 

sau và cũng có thể họ sẽ không làm ngƣời nữa 

mà hóa kiếp thành Ma hay Quỹ… 

 
 Hay một Cô Nàng: Khi khởi niệm nhìn một điểm 

nào đó của một ngƣời con trai chẳng hạn là đẹp 

trai, hay ngƣời đó giống một nét gì đó về ngƣời 

thân, hay qua dáng đi, hay cách ăn mặc hay sở 

thích chẳng hạn nhƣ: quần áo đẹp, thích mang 

gƣơng hay thích lý lẽ…. Từ đó một dòng ý niệm 

trong đầu hiện ra và từ đó đem lòng thƣơng, rồi 

yêu, rồi nhớ và nếu nhƣ ngƣời con trai đó không 

biết mà đem lòng thƣơng ngƣời khác thì ngƣời 

con gái đó sẽ ghen lên và sẽ bày mƣu tính kế…  

Một chuỗi dài thời gian đau khổ xảy đến đó là 

Dòng Sông Tình Ái, dòng sông đó nó chảy qua 

trái tim Cô đó sẽ tức thở mà giận.  Sẽ chảy qua 

phối ngƣời đó sẽ Ghen lồng lộn, sẽ chảy qua trí 

não và ngƣời đó sẽ sinh ra chán nản, bơ phờ, 

đứng ngồi không yên …  
 

Có một người đường nằm ngủ, vậy mà chỉ 
cần một ý nẩy sinh vậy mà mắt thì nhắm, phòng thì 
tối, nhà lại rất chật chội thế mà người đó đi như 
người tỉnh mở mắt, tự nhiên mở cữa đi ra dạo  một 
vòng, sau đó vào đóng cửa tắt đèn và ngủ như không 
có chuyện gì.  Ngày mai ai có hỏi họ không biết điều 
gì tối qua.  Đó…đó… là những dòng sông, dòng sông 
ngay trong mỗi con người chúng ta.  Có những khi ta 
chỉ chớp mắt năm phút đâu đó trên ghế, hay gốc cây, 
hay tựa vách lại có một câu chuyện trong giấc mơ 
như ta đã sống mấy mươi năm… 

 
…Chỉ là NGHIỆP , nó tự biên tự diễn, chỉ 

trong một tích tắc một phần triệu giây, huống hồ chỉ 
một phút.  Nói gì một tiếng hoặc một ngày trong đầu 
mỗi con người chúng ta là một hệ tư tưởng tinh tế. 
Siêu việt.  Có những con người vừa vui, chốc sau hoa 
buồn.  Có người vừa đồng ý ta một điều gì đó.  Lại 
thay đổi ngay… thật là đau khổ với những ai không 
hiểu gì về nghiệp…Một cành cây lay động, một cơn 
gió thổi, một tiếng động, một màu sắc muôn trời 
mạng lưới bủa vậy của nghiệp.  Người đời thấy gió 
thổi thì cho là mát.  Tiếng động là vui tươi, màu sắc 
là sống động không ngờ đó là đang đi vào thế giới 
bành trướng của nghiệp.  Những nghệ sĩ thích uống 
rượu đê hát cho hay, thấm giọng đờn hay, đóng vai 
xuất thần, họ không hiểu rằng: Rượu là đầu mới làm 
cho ý tưởng vở tung và nghiệp có nguyên cớ sông ra 
tư tưởng vui, buồn, hờn, giận và họ không còn mắc 
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cỡ vì lúc đó họ bị nghiệp dẫn mà họ không biết mà 
lại dung từ là Nhập Vai. 
 

Vì lẽ đó mà ngày xưa người ta bảo là xướng 
ca vô loài là vậy. Có nghĩa là họ không còn là họ mà 
họ bị nghiệp làm chủ… không ai thấy điều nầy mà lại 
còn tự ái, thật là tội nghiệp.  Hầu hết tình cảm của họ 
về chuyện gia đình ¾ là gãy đỗ.  Nguyên nhân họ 
không còn tư chủ nữa vì họ đã để nghiệp dẫn đầu các 
đường tơ kẽ tóc. 

 
Những nhà văn, nhà thờ, nhà họa sĩ, nhạc sĩ, 

nhiếp ảnh gia, nhà giáo.  Mấy ai được giàu và sống 
lâu.  Nguyên nhân những dòng sông trong tư tưởng 
đầu họ là ổ chứa NGHIỆP.  Lòng sông thì có nước, 
có cá, có bèo, có căn bã, có sỏi đá.  Cũng vậy.  Văn 
họ dù có hay, tho họ dù có tuyệt, bức tranh họ dù có 
sống động. Hình ảnh dù có bong bẩy, nhạc dù có du 
dương nổi tiếng… chi đi nữa.  Ngày họ sống vẫn 
trăm trở, dù trong tay có thật nhiều tiền, dù hình 
tượng họ ăn sâu sâu vào trí nhớ muôn người cũng 
không tài nào họ thảnh thơi cho được.  Huống hồ là 
khi họ nhắm mắt xuôi tay qua bên cử tử. 

 
* Có những Họa Sĩ chết trong đói khổ. 

* Có những Nhà Văn chết trong đắng cay.  

* Có những Nhạc Sĩ mang nỗi buồn muôn đời. 

* Có những Nhiếp Ảnh Gia ân hận khi nhắm mắt. 

* Có những con ngƣời nỗi tiếng nhắm mắt trong 

nghẹn ngào. 

 
Vì Sao? Vì lẽ đương nhiên là họ đã phá vỡ 

tòa “kho báu” đó là NGHIỆP.  Chúng ta cũng thấy rỏ.  
Xe chạy do máy nổ.  Chắc chắn là phải tốn xăng.  
Thế thì ý tưởng trong đầu phát sinh.  Chắc chắn là 
nghiệp phải hiện ra… Người thế gian không thấy 
chuyện nầy mà lại còn nuôi dưỡng, ôm ấp và tự hào 
nữa cơ chứ. 
 

Hút thuốc, uống rượu, ma túy, trà, nước 
ngọt… Có những cuốn sách dạy cách ứng xử trong 
cuộc sống cho lịch sự và là người sống từng trải và để 
tỏ ra mình là con người hiểu đời.  Họ dạy cách cầm  

 
 

thuốc, dạy cách, hút thuốc nào cho sang.  Họ dạy 
cách cầm ly rượu và phải ngồi nhà hàng nào cho đính 
dân chơi sành điệu. Họ dạy cách hút ap phiện, kiểu 
ngồi, kiểu nằm và phải ăn mặc quần áo như thế nào 
để cho thích hạ biết mình là dân chơi lão luyện.  
Hoặc họ lại bày cách uống trà và tạo thêm cách pha 
trà và người hầu trà vaw phong cảnh ra sao để cho 
biết mình là người tri kỷ thâm giao.  Tuyệt chiêu hơn 
nữa là họ bày cách đi và những điệu nhảy và kết hợp 
uống thuốc lắc va nghe nhạc mạnh cùng giàm âm 
thanh mờ ảo… 
 1001.1002.  Hàng vàn kiểu không ngoài kích 
thích đầu óc.  Đó là làn sóng, dòng sông, chảy muôn 
đời không thôi. Trong làm ăn họ xã giao lịch sự, 
trong tình cảm họ ủy mị, trong chính trị họ căm phẫn, 
trong đường đời họ mưu kế.  Hòng mọi cách, mọi thủ 
đoạn thành công về mình, dù những động tác lời nói 
ra không đúng sự thật.  Miễn sao thì sao.  Có thể họ 
nghĩ rằng, lời nói gió thổi bay đi, thời gian là liều 
thuốc để quên .  Không gian là nơi để muôn đời tránh 
mặt... Đúng thật là lầm. 
 

…Lời nói không được gió thổi mà nó hòa 
trong gió thời gian không phải là liều thuốc bổ, mà là 
liều thuốc để thêm nghiệp.  Không gian không phải là 
nơi mênh mông không ai thấy mà đó là nơi lưu trữ 
nghiệp.  Giống như, mặt đất chúng ta đang sống đây 
không phải là nơi chứa kim cương, vàng bạc nữa mà 
bây giờ là nơi đang có những lò NGUYÊN TỬ HẠT 

NHÂN.  Đúng là một tai họa… Khủng khiếp quá đi 
thôi!.. 

 
Một ngày 24 tiếng đồng hồ. Thử hỏi : tư 

tưởng nghĩ gì và ta có để ý và chịu những gì ta nghĩ 
không?  Hay là mặc kệ nó, ai biết , mình không biết, 
làm sao người ngoài biết, dại gì vạch áo cho họ xem 
lưng.  NGHIỆP là một chiếc kính thủy rọi cụ thể như 
chiếc kính lúp.  Có thể thu cả ánh sáng mặt trời vào 
một điểu bằng hạt gạo và làm cháy một tờ giấy. 

 
Có những khu rừng rất lớn mà lại cháy là vậy.  
Có những người làm lớn tự động lăn ra chết. 
Có những người rất khỏe tự dưng trúng gió chết. 
 
 
 

            Tu phuùc laø hoùa-sinh trong taát caû moïi loaøi cuøng hình-theå, cuøng 

tieáng noùi; laäp phöông-phaùp giaùo-hoùa, cho neân treân töø vua Ñeá-thích, 

döôùi ñeán loaøi truøng, kieán vi-teá ñeàu hoùa-sinh trong caùc loaøi aáy caû. 
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Có những cái chết không dành cho người già. 
Có những cái chết không dành cho người bệnh. 
 

Mà duy nhất một điều là tự họ làm cho họ 
chết và lạ hơn là có người ăn cơm xong vào giường 
rồi chết. 

…Nghiệp là sợi dây vô hình tính công điểm là 

máy chụp hình siêu hạng dù xa hang tỉ ánh sang 

lá một vị chánh án mƣu lƣợc nhƣ Quan Công… 

 
Một hơi thở nặng, một hơi thở nhẹ, một hơi thở 

từ từ, chậm rãi, kể cả nín thở đều có NGHIỆP. Trong 
mỗi hơi thở dù dài, dù ngắn đều tao nghiệp vì trong 
hơi thở có sự kết tinh từng hạt nhỏ li ti tác động vào ý 
hiện tướng và tạo ra một thế giới dù không thấy bằng 
mắt song nó đã có sáu cõi.  Ý nào mạnh nhất hay thời 
cơ thuận lợi nhất là nó phát khởi và tăng theo cấp số. 
Khi nó đã hiện ra rồi thì trời cũng chịu thua.  Không 
thể hóa giải được.  Vì cõi trời cũng nằm trong lưới 
nghiệp.  Khi hết phước thì cũng rơi xuống cõi thấp.  
vì thế NGHIỆP chạy đường trời cũng không thoát 
hay những vị Tiên sống lâu mấy ngàn năm cuối cùng 
cũng phải CHẾT.  Khi chết mà còn mang nghiệp thì 
phải trả nghiệp nếu nặng thì lăn lóc ba đường ác.  
Nếu nhẹ mà còn ít phước thì SINH trở laị mang cái 
thân tứ đại.  Mà đã còn thân thì phải mang sự hủy 
diệt của thân theo chu kỳ phước dày hay mỏng.  
BỆNH có thể năng hay nhẹ và theo thời gian sự LÃO 

hóa biến thể từ từ vào cõi NGHIỆP. 

 
 Con người chúng ta là do nghiệp đời trước để 
lại.  Những gì chúng ta không biết mà vẫn xảy ra là 
do quá khứ tích lũy.  Hiểu như vậy chúng ta sẽ thấu 
lý, đạt tình mà hiểu được những gì ta  đang nghĩ dù 
chưa tác động vẫn có diễn tiến cho tương lai thu nhận 
dù nhanh hay chậm.  Chúng ta thấy có những đứa trẻ 
mới sinh ra đã chết vậy mà khi nằm mơ nó hiện ra lại 
là người tóc bạc già nua hay có những người chết rất 
già nua vậy mà khi hiện về lại là một thanh niên lực 
lưỡng hoặc có những Cô nàng rất đẹp gái hay thanh 
niên đẹp trai mà khi chết lại hiện về trong mơ là con 
chim hay thỏ… 
 

 

Hay cũng có những trường hợp ba mẹ mình 
đang sống hiện tại mà trong mơ thì thấy mẹ mình làm 
con mình và bố mình làm thầy giáo dạy mình học… 

 Nhiều người rất ư là học cao hiểu rộng vậy 
mà chuyện của mình, trong gia đình thất bại. 

 Nhiều người đi đâu cũng có người đưa kẻ 
đón thế mà lại chết ở lề đường hẻo lánh. 

 Nhiều người làm ăn tiền bạc, dành dụm, chắc 
chiu siêng năng, thế mà lại nhảy lầu tự tử. 

 Nhiều gia đình sinh ra toàn con gái, nếu có 
con trai thì lại chết hay cũng có nhiều việc 
con người mình thích bắt chước người khác 
và mặc quần áo.  Ở nhà người khác hoặc vợ 
mình không lo lại lo gia đình khác. 
 
Có những vị Bác Sĩ cứu bệnh nhân thì nổi 

tiếng nhưng chữa trị người nhà thì bó tay. Nhiều vị 
siêng năng tuổi trẻ làm ăn để già hưởng thụ không 
ngờ toàn bộ phải dùng tiền chữa bịnh mà chết.  Hoặc 
tiến mình bị anh chị em mượn không trả rồi sinh bệnh 
hiểu lầm và buồn rồi điên.  Nhiều người đi đâu cũng 
được kính trọng vậy mà lại có tật lừa phỉnh dụ dỗ con 
nít mang tiếng ra tòa.  Nhiều người tiền bạc làm ăn 
rất giàu sang vậy mà đem tiền đánh bài không tiếc. 
Những điều đó ở đâu mà ra nếu mỗi một con người 
trong giờ phút bây giờ.  Ngay bây giờ mà không nhận 
diện thì chắc rằng muôn đời muôn kiếp không sao 
thóat khỏi mà biết đâu lại đày đọa nặng hơn… 

Xứ sở trần gian nầy tréo cẳng ngỗng.  Có 
nhiều người nói gặp lần đầu mà say mê đắm đuối hay 
qua giọng nói trên điện thoại mà chết mê, chết mệt.  
Có nhiều con chó đi lạc mà chủ nhân phải tốn hàng 
số tiền nhờ kiếm cho bằng được.  Họ có thể bỏ làm, 
bỏ gia đình để đi tìm chó hoặc có những trường hợp 
đặc biệt bão lục.  Họ không cứu người, mà họ thuê 
nguyên một chiếc máy bay để cứu vớt vô số động 
vật…Cũng có người chết để lại gia tài cho chó và 
mướn người lo cho.  Mặc dù họ đã chết.  Bao nhiêu 
chuyện thương tâm.  Một người giờ nầy rất nổi tiếng  
mà phút sau lại ngồi tù… 

 
 Làm sao đây! tại ai. Không có ai ở đây cã.   
 
 
         Ngöôøi sinh veà Phaäm Haï, thì khi laâm-chung töôùng Ñòa-nguïc hieän ra tröôùc maét, 

ngöôøi ñoù chí-taâm nieäm möôøi caâu: “NAM MOÂ A-DI-ÑAØ-PHAÄT”, thì hình töôùng Ñòa-nguïc 

seõ hoùa thaønh hoa sen, ngöôøi ñoù lieàn ñöôïc sinh veà coõi Tònh-Ñoä.  Ñaây laø do loøng töø-

bi cuûa Ñöùc Phaät raát saâu, oai ñöùc raát lôùn, cho neân môùi coù söï maøu-nhieäm nhö vaäy. 
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Chỉ có Nghiệp. Nghiệp có từ khi Ý sinh khởi.  Ý tốt 
thì nghiệp lành.  Ý xấu thì nghiệp dữ.  Nhưng dù lành 
hay dữ vẫn là nghiệp.  Cũng giống như ăn cơm dù 
ngon hay dở bao tử vẫn phải làm việc.  Mà đã làm 
việc thì năng lượng tỏa ra…thế.  Nghiệp vô hình 
chung là vậy.  ý do đâu mà có!? .. Vô minh…vô 
minh…vô minh…tận vô minh… 
 

Hàng ngày chúng ta lo đếm thời gian, lo chạy 
công việc lo đếm tiền, lo đếm kết quả thu được, lo 
chuyện sắp tới, lo công việc, lo cưới vợ gả chồng sinh 
con, tìm nhà, tìm mối, tìm nơi giải trí, tìm nơi mới lạ, 
tìm phương tiện xe kiểu nầy kiểu khác, tìm người 
mình thương, tìm chó, tìm mèo, nuôi cá, trồng cây, 
tìm nơi bán vàng bán kim cương chất lượng, tìm 
trường học tốt, tìm Bác Sĩ, kiếm luật sư, điều tra giá 
vàng, theo dõi người mình yêu, để ý ăn trộm, nói xấu 
người mình ghét, tìm cách hãm hại trả thù người xấu 
mình.  Lựa thức ăn bổ dưỡng, lựa giường đẹp, lựa 
quần áo sang trọng, học ngoại ngữ, học nấu ăn, học 
nhảy đầm, học phép xã giao, học phép thuật tà ma, 
học cách đi cho ra vẽ ông chủ bà chủ, học cách nói 
cho xứng danh người tài ba, học cách ăn cho ra vẽ 
quý phái, học cách ngồi cho sang trọng, học cách 
nằm cho thùy mỹ…Và cũng có nơi dạy cách khóc để 
làm cảm động lòng người để tăng thêm sợi dây thắm 
thiết… 

 
 Nói cả đời, kiếp nọ không bao giờ xuể, 
không biết vẫn đi tìm, tìm và đi tìm… Cây cỏ thì mọc 
them cành rễ đi tìm nước, động vật thì đi tìm lên 
rừng, núi, hang động.  Chim choc thì đi tìm qua vùng 
nầy vùng nọ, bay trên mây, dưới mây.  Nước thì đi 
tìm gió, mây thì tìm mặt trời. Còn con người là vậy: 
cứ tìm, tìm nhà nầy ở chán tìm nhà khác.  Có vợ rồi 
chán, tìm vợ khác.  Con của mình chán đi nuôi con 
người khác.  Ăn cơm ở nhà chán, đi ăn cơm nhà 
hàng.  Quấn áo mặc chán đi tìm mua bộ khác.  Máy 
móc xài chán, bỏ tìm cái khác.  Ở một chỗ chán đi 
tìm nơi khác.  Nhìn người chán, họ giả trang ma, giả 
trang quỷ.  Ma quỷ chán, làm rô bốt… Tìm hoài cũng 
chán, họ chuyển qua mơ mộng; 

 

 

 

 - Họ hút thuốc: qua làn khói có tia hy vọng. 
 - Họ uống rượu: qua độ nồng có tia le lói niềm tin. 
 - Họ chích cocaine, hít a phiện, họ làm cho than thể 
chảy máu, họ xâm mình, họ nuôi ngãi, họ học cách 
thôi miên, họ luyện linh đơn, họ ngủ với xác chết, họ 
cầu hồn.  Những thứ đó, họ cũng chưa tìm ra và bắt 
đầu họ qua bên kia cõi vô  hình… bằng cách là 
CHẾT !.. họ tìm phương pháp chết bằng sung, bằng 
nhảy lầu, bằng uống thuốc, bằng tự tử thắt cổ, bằng 
chạy xe, bằng nhảy sông… và họ chết thật. Không 
biết qua bên kia thế giới họ có còn tìm, tìm nữa 
không.  Sao biết.  Làm sao tỏ… 

 
 Cả một ngày 24 tiếng 

 Cả một tuần 7 ngày 

 Cả một tháng 30 ngày 

 Cả một năm 365 ngày 

 Cả một trăm năm ...  

Cả một ngàn năm…  

Cả mƣời ngàn … 

Sum la vạn tượng.  Đi tìm say mê, mê mãi, 
tìm đến nỗi ngày trở lại tìm không ra lối về… 

Cây đi tìm nước rồi chết khô. 

Cá đi tìm nước rồi chết cạn. 

Gió đi tìm mây rồi hóa sương mờ. 

Con người đi tìm rồi đến giờ sáu nẻo luân hồi 
là cầu thang leo lên, leo xuống, rồi leo qua, leo lại.  
Ngày sinh ra trắng bàn tay, ngày chết đi bàn tay trắng 
và bên cạnh một núi cao chất ngất là Núi NGHIỆP. 

Thế mới lạ.  Thế mới kỳ.  Thế mới gọi là Mê Mẫn. 
Tỉnh dậy đi chỉ niệm tròn đầy ngay bây giờ: Thân - 

Khẩu - Ý. Thì NGHIỆP se tan biến như mặt trời lên 
xua tan bong tối. Nam Mô A Di Đà Phật 
  

Dòng sông sinh tử sẽ hết.  Nghiệp không còn 
nơi trú ẩn, ba đời sẽ tan biến, thời gian sẽ không còn, 
không gian sẽ mất hút.  Ánh sáng vô lượng Quang 
tỏa khắp xuyên thấu Vô Lượng Thọ muôn muôn vô 
tận. 
 
 
 

        Laïi nöõa, ngöôøi bò nghieäp-duyeân raøng buoäc khoâng theå chuyeân-

chuù nieäm Phaät.  Neáu ngöôøi coù chí nieäm Phaät thì aùc-duyeân kia 

cuõng seõ giaûm bôùt laàn, roài thieän-duyeân cuõng coù theå taêng-tieán. 

      AÙc-duyeân bôùt laàn, bôùi maõi khoâng thoâi. 
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K iếp chúng sanh ôm nghiệp 

Nhƣ hoa đốm hƣ không  

Huyển hóa đủ  sắc màu 

Thời gian thêm đau khổ  

Không gian chứa biển sầu 

Nghiệt ngã màu thê lƣơng  

Vấn vƣơng màn lƣới  Nghiệp 

Nhƣ con kén nhả  tơ  

Và chết vì tơ vƣơng  

Nhƣ con ngƣời  nặng ái  

Chạm phải đƣờng Si Mê 

Vì con ngƣời  mê mãi  

Cả  đời  một ý tham 

Nhƣ mặt trời đỏ  rực 

Tiêu hủy bao tầng mây 

Nhƣ lòng ngƣời  Sân hận 

Phả i  chấp nhận đọa đày  

Ôi! Tham Sân Si Tam Độc 

Ba ý một chữ  NGHIỆP 

Hiểu rõ tỏ  đƣờng về  

Đừng...đừng…đừng…  

Hãy dừng ngay lạ i  

GIÁC NGỘ  sẽ  hiển bày 

Lƣới  ĐẾ  CHÂU  đạo tràng.  

Thanh Tịnh hạt Mâu Ni 

Nam Mô Bổn Sƣ Th ích Ca Mâu Ni Phật 

Thanh T ịnh cửu Sen đài  

Nam Mô tiếp dẫn đạo sƣ A Di Đà Phật.  

Hả i  Triều An T ịnh Bình - A Di Đà Phật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möôøi phöông haèng-haø sa soá caùc Ñöùc Phaät, Ñöùc 

Phaät naøo cuõng ñeàu khen ngôïi coâng-ñöùc Phaät A-DI-ÑAØ. 
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Ùng coå thi hay böùc hoïa tieân, 

Möa sa phôn phôùt caûnh tònh nhieân. 

Tô vaøng giaêng maéc, maây gieo moäng, 

Laù baïc khoûa lay, gioù öôùm duyeân. 

ia naéng ngôõ ngaøng soi chaúng thaáu, 

Buïi möa ngôøi ngôïp doïi khoâng xuyeân. 

Im lìm phoá thò döôøng laéng ñoïng, 

Trôû giaác nam kha laém muoän phieàn. 

Tìm Baày 

Baày xöa choán cuõ chim tìm nhau, 

Moûi caùnh phong söông baïc maùi ñaàu. 

Moäng uùa voõ vaøng trao choán aáy, 

Mô taøn hiu haét göûi nôi ñaâu? 

Meï giaø aáp uû nhieàu tình nhôù, 

Con treû cöu mang laém yù saàu. 

Sum hoïp bieät ly xoay cuoán maõi, 

Quaån quanh khoân vöôït baáy thöông ñau. 

 

Thieáu Nöõ Ngaém Maây 

Maây giaûi ñaày trôøi em thaáy khoâng? 

Ñeâm coøn traên trôû giaác mô hoàng? 

Ñaàu xuaân töïa cöûa tình reùo goïi, 

Cuoái haï beân reøm haän nhôù mong. 

Giaêng maéc maây che ñôøi ña söï, 

Roái bôøi toùc phuû phaän coâ phoøng. 

Hay chöa laém keû ñaày tình ñieäu, 

Ai oaùn laøm gì cuoäc ruoåi rong? 

Ñeâm Buoàn 

Traêng môø maây cuoän roái tô loøng, 

Thoån thöùc möa ngaâu laïnh nöôùc soâng. 

Thieáu nöõ saàu tình hôø boäi baïc, 

Anh huøng haän nöôùc khoùc thöông vong. 

Ñöôøng xa khaùch naûùn baâng khuaâng ngoùng, 

Treû daïi me phieàn khaéc khoaûi troâng. 

Huyeãn hoùa muoân truøng xoâ soùng vôõ, 

Kinh vaøng phaûng phaát doäi hö khoâng. 

 

 

        Phaät daïy: Ngöôøi coù nhieàu toäi loãi, khoâng bieát töï aên-naên söûa ñoåi, toäi 

aáy choàng chaát vaøo mình, chaúng khaùc gì nöôùc doàn veà bieån, caøng ngaøy 

caøng nhieàu. Neáu ngöôøi coù loãi töï giaùc-ngoä, ñoåi aùc laøm laønh, toäi seõ tieâu 

moøn. Ví nhö ngöôøi ñau oám ñöôïc ra moà hoâi beänh taät seõ daàn khoûi vaäy. 
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TA GẶP EM TỪ VÔ LƯỢNG KIẾP 

Thơ: Võ Lâm 

Ta gặp Em từ Vô-lƣợng-kiếp ,  

Và yêu em chẳng biết tự bao giờ.  

Em Vô sắc. Vô hình. Vô tƣớng.  

Em Vô Cùng. Vô Tử. Vô Sanh .  

 

Em là Hoa không sắc màu rực rỡ ,  

Em là hƣơng không thắm đƣợm hƣơng nồng.  

Bởi hƣơng sắc rồi cũng vỏ vàng năm tháng,  

Thì hƣơng đời còn lại có chi không?  

 

Em là ánh trăng khuya vằng vặc sáng,  

Cuộc trăm năm nhƣ nƣớc chảy qua cầu.  

Trăng vằng vặc soi mình qua cửa sổ ,  

Rồi đêm tàn còn lại có chi đâu ?  

 

Em là áng mây trời bay lơ lửng,  

Bay về đâu?  Nào biết về đâu ?  

Đời xuôi ngƣợc, trăm phƣơng nghìn hƣớng 

Mà phƣơng nao giải thoát khỏi luân-hồi?  

 
 

 

Đời hƣ- ảo nhƣ bóng mây, bọt nƣớc ,  

Có rồi không nhƣ tia chớp lƣng trời.  

Trong giấc mộng cũng hằng-hà sa số kiếp,  

Mà cuộc đời chỉ một giấc mơ thôi.  

 

Cho nên Em bảo đời này vô nghĩa,  

Chẳng có gì mất chẳng có gì còn.  

Chỉ có Em đƣa Ta vào Đạo  ,  

Chỗ Huyền-Vi , Vô-Thỉ Vô-Chung.  

 

Lời Em dặn Tâm bình- an là Phật ,  

Tâm đảo-điên ấy Điạ-ngục A-tỳ  

Niết-Bàn không là Tây Phƣơng Phật ,  

Niết-Bàn nơi mình, Tâm đƣợc bình an.  

 

Xin cám ơn một lần đã gặp ,  

Một lần yêu Em cho đến bao giờ.  

Thiền- Du-Mục đƣa Ta về cõi Giác,  

Chở Ta Về Bến-Bãi-Hƣ-Vô. 

 

 

 

          Taâm nieäm xu-höôùng choã naøo thì quyeát-ñònh ñi choã ñoù, bôûi vaäy cho neân luùc ta coøn soáng, haøng 

ngaøy aên chay nieäm Phaät, taâm nieäm caàu sinh veà coõi Tònh-Ñoä, ñeán khi thaân cheát, taâm khoâng coøn bò raøng 

buoäc bôûi thaân nöõa, neân quyeát ñònh sinh veà coõi Tònh-Ñoä. Hôn nöõa coøn coù Ñöùc Phaät A-DI-ÑAØ, Boà-Taùt 

Quan-AÂm vaø Boà-Taùt Theá-Chí ñeán tieáp daãn ta veà coõi Cöïc-Laïc, thì theá naøo cuõng ñöôïc vaõng-sinh. 
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Từ khi tôi bước chân ngôi Chùa nhỏ ở trong 
thành  phố kha là khang trang, gần biển, những cơn 
gió thổi vào những khi chiều hoàng hôn, tôi đến tiếng 
chuông ngân cùng với tiếng nhịp mỏ hoà quyền cùng 
tiếng tụng kinh của các Sư Thầy.  Lòng tôi ấm áp và 
tôi nhập tâm lại để đưa hồn vào câu kinh kệ cùng 
tiếng mỏ đã dẹp tan những ý nghĩ trong đầu, tiếng 
trong bát nhã cất lến đã làm tôi tỉnh thức đây. 

Tôi đang đứng trước Mẹ Quan Âm lộ thiên 
suốt một tiếngt đồng hồ.  Trời tối thật là nhanh, mà 
mình nghĩ mới đây thôi.   Ngôi Chùa nhỏ tên là Chùa 
Phật Tổ, từ ngày ấy, tôi có duyên đến Chùa thường 
vào ngày cuối tuần và ngày đại lễ.  Ngôi Chùa nầy có 
nhiều khóa tu trong năm.  Những đặc biệt là vào mỗi 
tuần đều có khóa tu niệm phật. 

củaKhi tôi niệm phật A Di Đà Phật miên 
mật, nước mắt tôi tuôn chảy như tôi chưa từng được 
khóc, nước mắt của những câu kinh , đã thắm vào 
trong đầu tôi từ bao giờ, bây giờ thì hiện hữu và làm 
lòng tôi thanh thản sau khi thời kinh vừa chấm dứt.  

TN 

 

 

Nhà tôi có 4 thế giới khác nhau trong căn nhà 
nho nhỏ.  Ba chồng tôi thì đã lớn tuổi rồi những ba 
tôi có nhiều phước đức.  Các con đã trưởng thành và 
thương ba tôi lắm, riêng Ba tôi tự lo cho mình không 

làm phiền đến con cháu.  Ba tôi tự nấu ăn một mình, 
về cuối tuần Ba tôi đi nghe nhạc với một cuộc sống 
rất là thanh nhàn của tuổi xế chiều, bên cạnh đó chị 
tôi đã dọn vào ở chung với tôi được vài tháng. 

Tôi thường nhất chị hai tôi đã hy sinh cho gia 
đình của tôi từ bé cho đến nay, chị tôi đã ngoài năm 
mươi. Chị tôi ham học phật pháp và làm phật sự 
không kể đến đời sống cá nhân mình, đây cũng là 
hạnh nguyện của chị tôi. Rất tiếc đôi lúc tôi muốn nói 
nhiều với chị tôi là bất cứ lúc nào chị tôi cần những 
gì tôi sẽ ủng hộ chị tôi bằng cả tấm lòng của tôi. Rất 
tiếc tôi là đứa em lại không khá giả lắm, nhưng tôi 
mượn những dòng chữ nầy đến người chi hai thương 
yêu nhất của tôi, mong chi tôi hiểu được tôi. 

Đời sống tôi rất là đơn giản, ăn uống rất là 
đơn sơ, những việc phật sự bắt cứ chùa nào chị tôi 
cũng hoan hỉ làm một cánh nhiệt tình và không phân 
biệt.  Đôi lúc tôi cảm giác chị tôi không màn đến việc 
đi làm để kiếm sống nữa.  Mà thời gian chỉ trọn vẹn 
vào phật pháp, do cũng là một điểm tôi nể chị tôi rất 
nhiều.  Khi tôi về lại nghe những bài kinh tụng hàng 
đêm đặc biệt nữa dù chị tôi có lo lắng những gì 
những trên giường mắt chị tôi.  Lúc nào cũng nở nụ 
cười tươi.  

Kế đó, tôi có Cô bạn đồng tu nầy ở cùng nhà 
gần một năm nay rồi, chúng tôi rất là than thiện nhau 
cuối tuần bạn tôi hay đi dự những khóa tư đặc biệt 
những chùa tổ chức, nếu không có thì bạn tôi hay lên 
chùa Phật Tổ tu cuối tuần, bạn tôi được may mắn học 
thức rất cao và âm tướng về Phật rất nhiều và đặc biệt 
hơn nữa là bạn tôi hay bảo trợ những học trò nghèo ở 
Việt Nam, tối đến bạn tôi hay ngồi thiền hoặc đọc 
sánh…Còn tôi thì đời sống đơn giãn lắm.  Đi làm về 
thì tôi nghĩ mệt và chiều đến tụng kinh ở Chùa Hụê 
Quang. Các con tôi có tuần ở với tôi, có tuần ở với 
Ba của tụi nó.  Tôi thì hoan hỉ lắm việc phật sự khi 
chị tôi gọi hoặc chùa cần đến tôi hoan hỉ, tối đến tôi 
xem phim trước khi đi ngũ… 

Bạn có thấy nhà tôi có bốn thế giới?  Đời sốntg chia 
sẽ cùng các bạn… 

Diệu Tâm 
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Hình nhÜ ÇÒ vÆt vô tri cÛng có linh hÒn, phi lš 

thÆt. N‰u mà có linh hÒn thì sao g†i là vô tri, thì 

phải gọi là lƣơng tri chứ.  Ngày xƣa thầy giáo bảo, 

hõng làm gì mà ai cũng ủng hộ mà không bị lên án, 

và mọi ngƣời tán thành, thì đó gọi là lƣơng tri loài 

ngƣời, có nghĩa là có sự phát huy bằng tâm trí 

đồng cảm, tuy không đủ ngôn ngữ diễn đạt song đó 

là ngôn ngữ thống nhất không mếch lòng ai thì 

công việc đó là lƣơng tri. 

Thế thì chúng ta tinh ý dành chút ít thời gian 

nhìn từng phút từng giây chỗ nào mỗi nơi đều có 

một chút tí xíu nào đó là tiếng nói thì thầm của gió 

đêm khuya, tiếng sáng ban mai chim hót, tiếng lá 

rơi, tiếng giọt mƣa, kể cả tiếng vang vọng xa xa 

sóng vỗ… có ngƣời nghe vui, có kẻ nghe buồn, có 

ngƣời thao thức, có ai đó lại nhớ chuyện dĩ vãng, 

có kẻ lại bật lên tiếng khóc nức nỡ, thế thì vô lý 

chăng. 

 Lá rơi thì mặc lá rơi. Vậy mà có ngƣời 

qua đó lại làm đƣợc một bài thơ, có ngƣời thì 

chụp đƣợc một tấm ảnh làm rung động kẻ xa 

quê.…. 

 

 Gió thổi có gì đâu lạ, thế mà lại xuất 

hiện thành nốt nhạc âm giai trầm bỗng nhƣ 

tiếng não lòng kẻ cô đơn. 

 

Vậy thôi! hỡi không phải là sự “cảm ứng đạo 

giáo” lƣơng tri phải chăng …LINH HỒN đó, lạ gì 

mà nói tới bàn lui thêm lắm thứ ngƣợc xuôi. Từ lúc 

đó. Trong đầu tôi mới chợt phát hiện… ra là đồ vật 

mình phát hiện ra có lƣơng tri thì ngƣợc lại đồ vật 

vô tri cũng phát hiện ra con ngƣời mình cũng có 

một LƢƠNG TRI… 

Từ ngày tôi từ giã căn nhà thế sự nơi cho các 

con ăn học thành tài, nơi vợ chồng đói khổ trải qua 

một nắng hai sƣơng từ quê nhà của tháng năm lửa 

điêu linh vùi dập và trôi dạt qua bên bờ đại dƣơng 

Thái bình. Căn nhà đầu ốp tay gối cũng từ từ vỡ ra 

từng mảnh. 

Đầu tiên là con đã lớn phải ra riêng, tiếp theo 

là ngƣời vợ sáng nắng mƣa chiều ngày xƣa bây giờ 

sáng tụng kinh chiều trai giới theo mùi hƣơng cửa 

Phật để quên đi tháng năm vùi dập của một thuở 

làm kiếp nhân sinh…. Tiếp tục là những thời kỷ 

niệm thanh niên hiện về, vang bóng một thuở đời 

long linh của doanh nghiệp, danh vọng rồi, thế 

thời, thời cuộc, đất lề quen thói 

Ngày xƣa sinh ra xứ trời Đông 

Bây giờ sống xứ trời Tây 

Ngày đó vợ hiền con ngoan 

Giờ vợ vẫn tháng ngày cặm cụi nhƣ xƣa 

 

        “Ta ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi, khoâng daùm khinh ai heát, vì taát caû 

moïi ngöôøi, neáu ai tu cuõng coù theå thaønh Phaät”. Vaäy thì ñuû bieát 

phaùp-moân nieäm Phaät caàu sinh veà Tònh-Ñoä, ai tu cuõng ñöôïc vaäy.  

 

60

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://files.myopera.com/Gaiqueart/blog/4764997399_4f44873806_b.jpg&imgrefurl=http://my.opera.com/Gaiqueart/blog/?startidx=78&usg=__toTEHIaetUOtmPEimGksADYtltM=&h=640&w=428&sz=73&hl=en&start=25&zoom=1&tbnid=qrXzfUHTTa5UtM:&tbnh=143&tbnw=98&prev=/images?q=qua+bao+luan+hoi&um=1&hl=en&rlz=1G1ACGW_ENUS376&biw=1358&bih=455&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=444&vpy=124&dur=671&hovh=275&hovw=183&tx=117&ty=190&ei=_Z0NTd_2F5P6sAP0ssXMCg&oei=950NTfObL4bGsAPrjqiHCg&esq=3&page=3&ndsp=14&ved=1t:429,r:2,s:25


THIEÄN THANH NGUYEÄT BAÙO                                                               Volume II Issue 1 

 

 

Bản thân mình đâm chiu lạnh giá theo gió chiều xứ Tây 

Vợ chồng đánh xuôi kèn ngƣợc 

Đúng sai, ai trúng… đành lủi thủi một mình cho xong. 

 

Mái tóc tôi đã theo thời gian hóa thành màu 

mây. Mây thì nhiều cụm, nhiều tầng, nhiều sắc, 

nhiều phƣơng trời. Chứ mái tóc của tôi ở vào giai 

đoạn nào chỉ có tôi mới hiểu, hiểu vì một lẽ. Những 

gì là gọi của tôi: của riêng tôi, của riêng mình, thật 

sự đã lần lƣợt ra đi. Số tuổi đã ra đi trình tự.Nghề 

nghiệp đã từ giã… 

Lòng cảm thấy trống trải, vắng quá. Ngày 

cũng nhƣ đêm. Nhất là đêm về lại cả một bầu trời 

dĩ vãng….Trong phòng nhỏ nhắn, bốn bức tƣờng 

vài gang tấc vậy mà một quảng mấy mƣơi năm 

không thể nào dung chứa đƣợc. Đôi khi lòng chạnh 

lại. Ngủ đi, càng ngủ càng không ngủ đƣợc. Cái im 

lặng thấy hụt hẫng, cái rét lạnh xứ Mỹ thấy rét 

băng. Thôi thì đành phải ngồi dậy ra khỏi đây, thế 

giới của của năm tháng… 

Đi để thấy đêm khuya không về, về để thấy 

đêm khuya đã sáng, sáng để không bao giờ thấy 

tối.  Chỉ có một việc tránh đêm và tối, tối và khuya 

bằng âm thanh của đèn màu, bằng câu chuyện tỉ 

tê, bằng cái cầm tay êm ả, bằng cái ánh mắt ân 

tình. 

Khi đi trời chập tối,  chả ai để ý, và khi về mọi 

ngƣời đã yên giấc chẳng ai màng, thân phận nghỉ 

cũng buồn, buồn quá, nhƣng thật là lạ lần nào về 

cũng có một tiếng nhẹ nhàng, ân cần, thoảng 

nhƣng rõ ràng, mình chợt tỉnh… CÁNH CỬA khép 

lại tiếng của tƣơng tri. 

 

 

 

 

Nó là ngƣời duy nhất biết mình về đêm khuya. 

Nó không ngủ, nó chờ mình… để nói một tiếng 

“keng két”. Ôi! Cánh cửa. Âm thanh của tấm lòng 

thông cảm, nó đã hiểu mình. Giấc ngủ mình sẽ 

không còn lạnh băng cô đơn nữa, vì mình đã có 

bạn Lƣơng tri, mình đã trở lại là mình, lƣơng tâm 

mình ấm lại. Ngày mai mình sẽ dậy thật sớm: nói 

với nó một tiếng. 

Ôi cánh cửa bỏ quên. Hãy nói lại câu nói đêm 

qua đi. Mầy là ngƣời bạn tốt nhất về đêm, tao sẽ 

giúp mầy ít dầu vào cánh cửa để cho mầy có giọng 

nói truyền cảm hơn. 

 
Hai tay tôi sờ lấy cánh cửa 

Nó nhìn tôi say đắm 

Tôi nắm mắt lại 
 

Nó bảo rằng: Gìn giữ sức khỏe - Đêm khuya, tôi 

chờ ông.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoûi: Thaàn-thöùc khi ñi thì do ñaâu maø ñi? 

Ñaùp: Tuøy theo nghieäp-duyeân maø ñi. 

Hoûi: Nghieäp-duyeân laø gì? 

Ñaùp: Do choå ngöôøi ñôøi taïo nghieäp laønh hay döõ, thaàn-thöùc ñi theo 

duyeân-nghieäp, maø ñaàu-thai chòu quaû baùo aáy; nhö ngöôøi taïo nghieäp nhaân-gian 

(thuï tam-quy, nguõ-giôùi). Thaàn-thöùc cuõng tuøy theo ñoù, maø ñaàu-thai sinh leân coõi 

Trôøi. Coøn taïo nghieäp veà coõi A-Tu-La (cuõng tu thaäp-thieän nhöng saân-haän 

nhieàu), thaàn-thöùc cuõng tuøy theo ñoù maø ñaàu-thai vaøo coõi A-Tu-La.   
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MỘT NGÀY MỚI 

 

Những hạt sương mai còn đọng trên đầu 

ngọn cỏ, phản chiếu màu xanh non mơn mởn, 

trông lấp lánh như những hạt pha lê. 

Kìa! một khối lửa đỏ rực bắt đầu nhô lên từ 

một góc trời mang theo sự rạng rở cho một ngày 

mới.  Vạn vật xung quanh cũng đồng tình vươn 

mình hớn hở. 

Buổi sáng tinh mơ 

Ngày mới đón chờ 

Đàn chim vỗ cánh 

Tiếng chim ríu rít 

Cây cối cao xanh 

Lá cây chuyển mình 

Nụ hoa khép kín 

Cỏ lục động sƣơng 

Hoa kể lễ hƣơng 

Mùi thơm lan tỏa 

Hiu hiu man mát 

Chân bƣớc theo sidewalk 

Không khí trong lành 

Nắng hồng lên nhanh 

Thiền hành trong thanh tịnh 

Tâm tƣ ngời ánh quang minh 

Hít sâu vào, tâm tĩnh lặng 

Thở nhẹ ra, miệng mĩm cƣời 

Thân Tâm Thí 

 

THƢƠNG EM ! 
 

Tôi thƣơng em nhƣng không biết phải làm sao, 

Nhìn thấy em vừa khóc vừa nghêu ngao. 

Tôi đã biết em dối tôi nhiều lắm, 

Tôi không buồn cũng không trách gì em. 

 

Tôi đã nói em với tôi là một, 

Nhƣng với em, tôi vẫn chỉ là hai. 

Mặc dù thế, tôi vẫn khuyên em buông bỏ: 

Những ánh đèn màu đã thiêu chết đời em! 

 

Hãy nghe tôi, em xa rời tất cả. 

Đừng để đắm chìm trong bể khổ trần gian. 

Hãy tin tôi, mau quay về “PHẬT TỔ”! 

Sống vì Đạo, Đạo sẽ đắp bù em…! 

__  Thƣơng tặng em gái Tâm Hân  __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coøn taïo nghieäp trong ba ñöôøng aùc (tham-saân-si) thì thaàn-thöùc cuõng tuøy 

theo ñoù maø coù moät yù nghó baát-chính, noùi moät lôøi baát-chính, nhìn moät vaät baát-chính, 

nghe moät tieáng baát-chính, laøm moät vieäc baát-chính ñeàu sinh toäi-loãi. Huoáng chi 

nhöõng vaät aên ngon laø thòt cuûa chuùng-sinh, aùo aám ta maëc do saùt-haïi caàm-thuù maø coù. 
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Chính luùc coøn soáng, moãi ngaøy töï mình nieäm möôøi caâu: “NAM MOÂ A-DI-ÑAØ-

PHAÄT”. Chöù khoâng phaûi cheát roài, nhôø ngöôøi khaùc nieäm hoä maø ñöôïc. 

 

 Nhôù Möa Saøigoøn 

Trôøi möa ngun nguùt buoåi chieàu 

Xa gaàn ñeám haït ít nhieàu nhôù thöông 

..... 

Saøigoøn töø daïo theâ löông 

Möa buoàn che maët phoá phöôøng ñaønh hanh 

Mòt môø möa chaïy loanh quanh 

Xe giaø vaät vaõ laïnh tanh ñeâm tröôøng 

Nhôù sao laø naéng möa vaøng 

Moät trôøi ngôøi ngaõ mô maøng buïi tô 

Goïi hoàn daêm keû nhaån nhô 

Khoaùc hôø aùo daï tìm thô giöõa ñôøi 

Hay laø goùp nhaët tình rôi 

Cho nhieàu traên trôû khi vôi khi ñaày 

Beù con laém ñöùa daïn daày 

Taém möa goät maët cho taày tuoåi thô 

Sao ngöôøi naøo cuõng bô vô 

Beõ baøng maûi cöù meâ môø cuoäc chôi 

Möa cho giaùp ñaát vôùi trôøi 

Möa cho hö thöïc chôi vôi ñeâm ngaøy 

Möa cho nguoâi daï quan hoaøi 

Möa cho queân noãi ñoaïn ñoaøi queâ höông 

Naéng leân chaøo ñoùn vaàng döông 

Trôù treâu phôi phoùng con ñöôøng quaù xa 

..... 

AÁm loøng möôïn moät chung traø 

Khoùi môø möa buïi hay laø leä hoen? 
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Chúc Thanh dịch từ Anh sang Việt 
 

Tôi tìm thấy những thông tin về buổi lễ khánh 
thành Điện “ Quan Âm Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn” tại 
Chùa Kek Lok Si ở vùng Penang. Lần tham quan của 
tôi đến Chùa Kek Lok Si tại Penang vào mấy năm 
trước đây, tôi có cảm giác rằng đây chỉ là một nơi hấp 
dẫn khách du lịch hơn là một trung tâm giáo dục mang 
tính Trí tuệ. 

 
Những ai đã từng đi tham quan các ngôi tự viện 

cổ ở Trung Quốc đều thấy rằng hầu hết các Chùa 
được xây cất thật là đẹp tuyệt vời và được trang 
hoàng với màu sắc rất công phu. Tuy nhiên, một cái gì 
đó sâu thẳm ở trong tôi nhận định rằng chúng ta đổ 
quá nhiều tiền bạc và công sức để xây dựng những 
ngôi Chùa khang trang to lớn, nhưng bỏ rất ít thời 
gian và công sức để “xây dựng” con người chẳng hạn 
như, việc giảng dạy Phật pháp và các hoạt động 
hoằng dương phật giáo. 

 
Chung quy lại việc xây cất chùa chiền lộng lẫy chỉ 

hấp dẫn khách du lịch nhưng chắc hẳn điều này 
không phải là thứ mà bổn đạo Phật tử cần thiết. Chức 
năng chính của chùa chiền tự viện là hoằng dương 
Phật pháp, thực tập lời Phật dạy và tổ chức các hoạt 
động có tính giáo dục chứ không chỉ là du lịch mà thôi. 
Hãy thử tưởng tượng xem: chúng ta bỏ ra 40 triệu  
RM (tương đương 12 triệu Mỹ kim) để phục hồi lại cái 
tòa điện các đó, trong khi chúng ta biết rằng các chùa 
viện rất ít quan tâm đến,hoặc thậm chí là không có cố 
gắng nhiều trong việc “gieo mầm”  Phật pháp. Cuối 
cùng, thế hệ trẻ sẽ bỏ đạo và chùa chiền mất đi cái 
giá trị vốn có của nó là phục vụ cho cộng đồng Phật 
giáo. 

 
Nếu có ai đó học biết về lịch sử, tại sao Phật giáo 

Trung Quốc có lịch sử lâu đời mà lại dễ dàng bị tiêu 
diệt bởi cơn sóng cộng sản trong một thời gian thật 
ngắn, một phần bởi vì có rất ít những sự dấn thân 
hoằng pháp của Chư Tăng trong giới đại chúng Phật 
tử. Mà quần chúng lại chiếm đa số. 

Vì vậy, có rất nhiều người không hiểu cả những 
điều rất cần bàn trong giáo lý Phật giáo và chẳng am 
hiểu gì về đạo Phật. Thậm chí Trung Quốc có cả hàng 
trăm ngàn ngôi Chùa và Tu viện nhưng cho dù Chùa 
nhiều như thế, vẫn không thể kháng cự nổi hệ tư 
tưởng bài trừ tôn giáo.Từ sâu thẩm trong thâm tâm 
của chúng tôi mong rằng những vị Tăng khả kính và 
đoàn thể Tăng già phải suy xét vấn đề này một cách 
kỹ lưỡng hơn!  

 
(The Buddhist Translation Group)

 

WE SPEND TOO MUCH 
BUILDING TEMPLES 

BUT NOT PEOPLE 
By Alvin Wong 

I refer to the news item on the launch of 

the pavilion sheltering the Goddess of Mercy at the 

Penang Kek Lok Si temple. My last visit to Kek Lok 

Si in Penang was few years ago, and felt that it was 

just another tourist attraction instead of centre of 

Wisdom learning. 

 Having visited many ancient temples in 

China, most of the temples are amazing wall design 

with colorful decorations. However, something 

deep inside me is that we spend too much effort in 

building the temples, but there are little works on 

building of the people like teaching of the Dharama 

and propagation activities. 

 End of the day, it attracts tourist. But this 

is not what the devotees want, the central  function 

of the temples and monasteries are to spread and 

practice the teaching, and organising value added 

activities and not tourism. Imagine that we spend 

RM40 million ( US$ 12 mil) to renovate the 

pavilion, but little do we know that the temples has 

done any great effort to propagate the religion, end 

of the days, the younger generation will abandon 

the religion, and the temples serve no value added 

function to serve the Buddhist community. 

 If one study the history, why once a 

Buddhist China easily wiped put but the short wave 

of communism, partly because there are little 

engagement of clergy with the general lay 

Buddhists in general who are the majority. 

 So many have no basic Buddhist 

educations and understanding of the religion. Even 

there are hundred thousands monasteries and 

temples, nut its unable to resist the ideology that 

reject religion. It is our sincere wish that our 

respectable monks and Sangha to have a deep 

thought on this issue.  
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          Sang Bôø 

Moãi ñeâm laøm moät caâu thô 

Thöû ñem noái laïi sang bôø ñöôïc khoâng?  

Sang bôø ñeán beán thong dong 

Hay laø beán moäng reâu phong loái veà? 

Thaø ta laïc maát beán meâ 

ÔÛ ñaây beán ñuïc tö beà gioù ñoâng 

Nheï thôøi boãng choác hö khoâng 

Naëng thôøi naêm ngoùn sen hoàng Nhö Lai. 

AÙo Vaøng 

AÙo vaøng giöõa choán non xanh 

Chaân khoâng bình baùt nheï teânh buïi hoàng 

Nhö Lai hieån hieän giöõa loøng 

Sen vaøng thanh thoaùt vöôït doøng chôi vôi 

Thoaét ñi thoaét hieän xa vôøi 

Lyù maàu thaønh ñaït raïng ngôøi maây cao 

Treû thô hoaøi voïng aâm hao 

Ñoaøi phen laïc daáu neûo vaøo tòch nguyeân. 
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 The people in Vietnam have been living a culture for more than a few thousands years history. The 

culture is a group based community -the opposite of western culture, which is individual. In other words, the 

culture is permeated with the religions. Many are still existed today such as the Caodaism, Christianity, 

Buddhism, etc. Buddhism is influencing the community activities as the religion is a traditionally family 

practice. With a further study in a community at the religious non-profit organization based in Long Beach, CA, 

the topic of Vietnamese culture and Buddhism is being examined. 

 First, the group -not individual- is always a basic element in the social lifestyle of the Vietnamese 

culture. For instance, the competition in school, work, and home is a teamwork effort. A soccer player in any 

Varsity Team is trained to consider the team first. He is not encouraged to score unless he is 100 percent sure 

of his final kick to the goal. Furthermore, the children at home are well educated as the family tradition and 

value is a first lesson that they learn in life. For example, a divorce is unacceptable for the married people as 

the culture concerns. However, the people are breaking away from the aged old tradition; and the result is that 

they are likely to seperate and re-marry. In short, the individual concept in Vietnam is a new culture for many 

young people to adopt to. On the road to assimilating this individualistic western culture, they still have to 

consider the religion that their family is practicing, which is Buddhism. 

 Second, Buddhism is a world religion that many country around the globe followed. Vietnam is not an 

exception. Buddhism in Vietnam is a living tradition in every aspect of the daily life. For a beginner, a person is 

taking a Triple Jems at a Buddist Temple and officially become a Buddhist Fellow. On an advanced level, a 

Buddhist practitioner is taking a next step which is taking a vow of five precepts. They are: NOT -to kill, to 

steal, to have sex with multi-partner, to drink or intoxicate, and to lie. These rules or precepts are not different 

from the written laws of the government. In short, Buddhism is a teaching of how to be a good citizen. That 

means a Buddhist person has a good character since they are taught a well manner in any society. Therefore, 

Vietnameses are following the practices of Buddhism for many generations as Buddhism is a way of life 

coexisting with the culture of Vietnam.  

 Third, the important key role to understand the Vietnameses' behaviors is the cultural center of 

community. According to the Buddhist Teaching, the Vietnam children early in life are much influenced by the 

cultural tradition. For example, the children remember their parents or grandparents taking them to Buddhist 

temples on full moon day or the first day of each month based on the Chinese Calendar. There, they worship 

the Buddha -the founder, the Dharma -the teaching, and the Sangha -monastic order. In addition, the temples 

always provide people with a nice treat and warm hospitality.  

 As the year ends, the Tet Festival is the most important holiday for all people including the children, 

young adult, and adult. As this is a communal Birthday Party for Everyone, the ceremony is traditionally last a 
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month. However, the recent trend is a two weeks holiday. Public Sectors like school, government, and hospital 

are not working at all. Furthermore, every business is not openned. During this New Year celebration, every 

family buy foods to store and prepare many dishies to enjoy with all the family members on the morning of the 

New Year Day, which is usually the first of January in Chinese Zodiac.  

 Personally, the Tet Fet is a good memory to have for many years to come. The new clothes that we 

dress up on the morning of new year day, the abundance of treats, the good company of family relationship, and 

the cash gift from the elderly people. Traditionally speaking, every child goes to their siblings, parents, and 

grandparents to wish them a happy new year with a good health, happy, free from danger, and ease of being for 

the coming year. In return, the children get a lillte red envelope with petty cash inside. We love it! This is a 

good economy for people to exchange finance and commodity at the start of a new fiscal year. Many young 

children grow up repeatedly re-tell, re-live, and re-sharing their good experiences and memories with all the 

joyfull activities that they had during the new year transition. 

 In conclusion, the Vietnamese Culture Tradition is based on the community. Every one grow up in a 

protected environment where they go to school to persue their dream, go to work to become independent, or to 

search for the meaning of their lives. Generally speaking, they all always want peace and happiness at the end 

of a day. The day ended is very much depending on how the day began, and how well they spend it. In short, 

they excersise their body and mind as each day passes by accordingly to the living cultural community and 

Buddhist point of views of the Vietnamese people.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñöùc Phaät A-DI-ÑAØ coù theä-nguyeän vaø uy-thaàn khoâng theå nghó baøn, cho neân ngöôøi 

naøo chí-taâm tin-kính nieäm danh-hieäu Ngaøi, thì ngay ñôøi hieän-taïi ñöôïc lôïi-laïc, thaân 

taâm yeân tònh, phuùc-thoï taêng theâm vaø caûm ñeán coõi Taây-Phöông Cöïc-Laïc, trong ao 

Thaát-Baûo töï-nhieân moïc leân moät ñoùa sen, tôùi khi laâm-chung thaàn-thöùc cuûa ngöôøi 

nieäm Phaät lieàn sinh vaøo ñoùa hoa ñoù.  Vónh-vieãn thoaùt khoûi sinh-töû luaân-hoài. 
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Mặt trời sắp lặn đi dần vào bóng đêm.  Tôi buâng 

khuâng nghĩ lẽ VÔ THƯỜNG, sự ngắn ngủi của kiếp 

con người cùng muôn loài chúng sanh,… và đoạn 

cuối sẽ đi về đâu? 

Mặt trời xuồng dần 

Báo hiệu ngày sắp hết 

Mới thấy chiều đây 

Đêm tối sao đến nhanh 

Trời không gió thổi 

Người tự dưng thấy lạnh 

Sương đầu hôm rơi 

Thấm dần ướt bờ vai 

Thôi nghe tiếng hót 

Đàn chim bay về tổ 

Nhìn cây xếp lá, cây buồn xo 

Tôi đứng trong tĩnh mặc 

Không chỉ có chiều nay 

Im lặng, 

Đứng nhìn chốn nầy 

Bầu trời đi dần trong giấc ngũ 

 

(Trẻ đến già rất mau, cái chết đang rình lập) 

Lời giảng của Thầy Phƣớc Tịnh) 

Thân Tâm Thí 

 

 
 
 
 
 
 

gày đi nhƣ bóng nắng 

để lại một hàng cây 

Chờ ai nhƣ trái vắng 

Trắng hay xanh cuối mùa 

rƣa nay mƣa về chùa 

Gác buồn trong tiếng mõ 

Ngày mở ra chƣa tỏ 

Sao đốt thành tàn tro 

ió giờ đang ở đâu? 

Cho tôi mƣợn cây sáo 

Bắc thuyền qua bến bạn 

Cắm ngƣợc vào ngực sâu 

ột đêm trăng nào đó 

Chớm vàng thôi đừng xanh 

Một ngày xa nào đó 

Xin giấc mơ yên lành 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yên Trang 
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 

Ta có thêm ngày nữa để yêu thƣơng 

 

 

        Kinh Nhaân-Quaû noùi: Khi cheát roài nhôø ngöôøi khaùc nieäm Phaät caàu-sieâu, laøm phuùc ñoä-

vong, thì trong baûy phaàn coâng-ñöùc, ngöôøi vong chæ ñöôïc moät phaàn. Coøn khi soáng mình 

töï nieäm laáy thì ñöôïc traêm ngaøn phaàn, mình höôûng troïn caû traêm ngaøn phaàn coâng-ñöùc vaäy. 
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Đúng hơn là KHÓC, từ khóc không biết có tự 
bao giờ, song tâm lý chung khi nói về khóc người ta 
liên tưởng đến sự đau, buồn và khổ … hoặc khóc chỉ 
dành cho trẻ em, và phụ nữ! …Chuyện này đúng - 
sai, tốt - xấu, hay - dở … ra sao, khó bàn qua bởi vì 
đó là chuyện Hợp tình và Hợp lý. 

 
Nước mắt ai ai cũng có, không phân biệt nam 

hay nữ, già hay trẻ, loài động vật cũng có, nhờ có 
nước mà nó nhắm mở, liếc qua, liếc lại dễ dàng. 
Nước mắt là của chung, Chuyện này không dám bàn 
thêm nữa. Duy nước mắt đã chuyển thành KHÓC thì 
đây là một điều phải để ý; 

KHI BUỒN KHÓC 

KHI VUI KHÓC 
 
Buồn và vui mà khóc thì chuyện này dễ quá. Có 

người không phải diễn viên, sân khấu, kịch nghệ, 
phim trường cũng làm đuợc, chỉ bằng việc kích thức 
tuyến nước mắt hoạt động thì nước mắt trào ra từng 
dòng chảy thỏa thích. Có nhiều người khóc mướn, và 
họ khóc sướt mướt hơn là người trong cuộc… 

Qua bao lần định viết bài nầy song lòng cảm 
thấy áy náy và phân vân, thời gian trôi qua, lần nầy là  

 

diễn đạt Chuyện khóc. 

KHÓC từ TÂM  (Khóc từ tấm lòng…)  

Bao thời gian đó là điều đẹp, đúng và thành 
công làm cho lòng mình cảm thấy tin tưởng và dốc 
hết sức để thành công. Năm 50 qua không ai biết 
chuyện nầy trong số đó mình cũng không biết luôn. 

… 
 
KHÓC 
 
Gia đình là điều tốt mình phải lo, nếu không lo 

lương tâm ấy nấy sợ mẹ buồn. Mình là chị Hai chắc 
chắn sẽ có thứ 3,4,5,6… do nghĩ như vậy cho nên 
mình ráng làm lo cho mấy đứa em, mình cảm thấy rất 
vui vì đây là có tránh nhiệm. 

Ngày xưa trước khi qua Mỹ, mình có mục đích 
là thành công để giúp mọi người, nên lòng mình cảm 
thấy rất tự hào vì người khác được vui. Mình chỉ là 
một người nữ, nhưng chuyện gì cũng thành công, 
nhiều người khâm phục mình, mình cảm thấy mình là 
người Nam. Mấy mươi năm trôi qua, nhiều vấn đề 
trong cuộc sống, trong cuộc đời, trong nghề nghiệp, 
trong tình cảm, mình giúp cho nhiều người, bây giờ 
họ đã có một cuộc sống yên bình: Tiền bạc, tình cảm, 
sự nghiệp, tương lai. 

Không ngờ thời gian rất mau, chính mình cũng 
không hiểu sao họ có duyên gặp mình. Trong cuộc 
sống nầy, mỗi người, mỗi ý, trăm kẻ muôn điều, cái 
gì đến nó sẽ thấy, cái gì không thấy dù đến, không 
biết. Trong thế giới nầy có một điều mơ hồ, không 
hiểu được? 

… 

Ai cũng thành công. Còn mình . . .  

Nhân quả mình không hiểu đƣợc. 

Nghiệp mình không rõ đuợc… 

 
        “Muoân vaät ñem theo chaúng ñöôïc, chæ coù nghieäp theo mình, neáu nieäm A-DI-ÑAØ, quyeát 

sinh nöôùc CÖÏC-LAÏC”. 

         Song nghieäp coù hai thöù: moät laø nghieäp laønh, hai laø nghieäp döõ, hai moùn nghieäp naøy 

ñeàu ñem theo ñöôïc. Ta neân ñeå taâm nieäm Phaät caàu sinh Tònh-Ñoä laø nghieäp laønh vaäy. 
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Bây giờ mình mới hiểu ra một điều, không biết 
điều này đúng hay là sai, tốt hay xấu, dở hay la hay, 
mà: nước mắt cứ tuôn, người ta bảo: Cô này có 
chuyện buồn, có người nói: có chuyện cảm động, xen 
vào có tiếng tội nghiệp quá, có thêm tiếng nữa cô này 
rất là tốt, không ai hiểu, cô này trước kia là người rất 
giỏi, không hiểu sao? Có người lợi dụng cô này để  
mà lấy tiền, cô này hiền lành quá nên giã lơ. Gia đình 
cô này, tôi biết rất là rõ, nếu không có cô này chị em 
không được ngày hôm nay. 

Cách đây khoảng hai năm, có một lần tôi ghé lại 
cô này rất dễ thương, hình như cô này không biết tôi 
thì phải. Cô này nhìn tôi và bảo rằng, lần sao có đến 
tôi sẽ giúp cho thành công, trong bụng tôi không biết 
cô này là cô Chủ. Nhưng khi tôi về nhà, tôi cảm thấy 
là thắc mắc, trong lòng tôi thương cô này thật nhiều, 
đó cũng là thời gian, tôi không gặp cô Chủ nữa, và cô 
Chủ cũng không bao giờ hiểu tôi, từ dạo đó tôi buồn 
lắm. Có một điều rất tình cờ, tôi đến Chùa Phật Tổ 
một nguyên nhân gì, tôi không tiện kể ra, tôi có một 
lỗi là thờ ơ, không biết cách xã giao: chào hỏi, lẽ đó 
sẽ có vấn đề hiểu lầm, một con người vô lương tâm. 

Hình như trời xui đất khiến tôi gặp cô này tại 
Chùa Phật Tổ, đêm hôm đó tôi về nhà rất là hối hận, 

giọt nước mắt này chính là tôi, nhưng tôi không bao 
giờ khóc được vì tôi là một đàn ông, không hiểu 
chuyện này cô nàng có thấu lòng tôi không? Tôi 
không biết, nhưng có một người bảo rằng cô này đã 
khóc từ trái tim. 

Gia đình, họ hàng, tình cảm, thƣơng tôi hay 

là giọt nƣớc mắt năm mƣơi năm cuộc đời. 

Tay trắng ước muốn lo cho gia đình 

Chữ tình nặng nợ phải lo toan 

Khi oan, khi ức, ai lo giúp 

Nước mắt ân tình giọt lệ rơi. 

KHÓC 
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Ñi 

Coû non söông phuû tô meàm 

Böôùc chaân nheø nheï nöông treân laù vaøng 

Xanh xao töï thuôû hoàng hoang 

Ñaãm vaàng traêng, nhuoäm aùnh döông ñaõ nhieàu. 

 

Ñöùng 

Maët trôøi doïi thaúng ñænh ñaàu 

Hai chaân ñaïp ñaát daõi daàu gioù möa 

Thaân naøy ñaõ thöïc hay chöa 

Noái trôøi vôùi ñaát hôn thua chính mình. 

 

Naèm 

Nghieâng nghieâng moät giaác khôi vôi 

Phuø du moäng taïm buoâng rôi beân ngoaøi 

Traêng soi cheânh cheách non ñoaøi 

Meâ hay tænh thöùc ñeâm daøi ta hay. 

 

Ngoài 

Moät vuøng chao ñaûo khoâng yeân 

Kheùp hai maét laïi an nhieân ta ngoài 

Tay phong kín ñoùa sen roài 

Bao la tröôùc maët baàu trôøi nôû hoa. 
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Chùa Phật Tổ tọa lạc tại thành phố Long Beach nơi mà khá xa Little Sài Gòn.  Nơi đây người Việt chúng ta 

không còn sinh sống nhiều.  Thành phố vẫn còn những nét cổ xưa với những máy bơm dầu vẫn còn hoạt động 

trong thành phố, cùng những ngôi nhà khá cũ và đường phố nhỏ hẹp.  Trước đây, khu dân cư và thương mại xung 

quanh chùa rất là hỗn tạp, nhiều sắc dân khác nhau.  Khi bóng đêm về là những tệ nạn xã hội lại tồn tại, những 

ống chích vương vãi, những tiếng la hoảng loạn trong đêm vắng.  Cố Hòa Thượng Thích Thiện Thanh đã chọn nơi 

bóng đêm, với những nỗi khổ đau, mê đắm của nhân sinh để xây dựng một ngôi chùa.  Tình thương và sự tinh tấn 

của Thầy như ánh sáng của yêu thương, của chân lý nhiệm mầu của Đức Từ Phụ đã và đang chiếu sáng xua tan 

những bóng đêm, mây mờ.  Để giờ đây sự yên bình, những tệ nạn xã hội trong vùng lân cận chùa Phật Tổ không 

còn nữa.   

Nếu quý Phật Tử có dịp ghé thăm chùa Phật Tổ, quý vị sẽ cảm nhận được ân đức sâu dày của Cố Hòa 

Thượng.  Từ một ngôi chùa nhỏ, như hoa sen trong bùn nhơ; nay hoa sen đã nở hoa, mang hương thơm kz diệu 

của một ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh đến với đời, làm đẹp Đạo.  Những uế trược của đời thường đã không 

còn, những cư dân xung quanh chùa rất hòa nhã, không phiền hà khi Phật Tử tham dự các khóa tu học tại chùa 

hàng tuần.  Phật Tử, chúng con đê thành đảnh lễ tình thương, trí huệ và ân đức của Cố Hòa Thượng đã gieo 

những mần sống đẹp nơi ao tù nước đọng.  Nay những hạt giống yêu thương đã nảy nở thành một làng sen đẹp; 

cho chúng con tin vào cuộc đời có từ bi, có hỷ xả tha thứ, có sự chia xẻ, cống hiến và xây dựng để có được đạo 

tràng an lạc chùa Phật Tổ.  

 Tình thương và trí huệ của Cố Hòa Thượng như nguồn năng lượng sống không hao mòn mà Sư Thầy trụ 

trì Thích Thiện Long cùng quý Thầy Thiện Đạo, Thầy Thường Tín, Thầy Thường Chơn, Thầy Thường Tịnh, Thầy 

Thường Giới, sadi Thường Lạc và các Ni Cô Như Cảnh, Sư Cô Như Trí, Sư Cô Như Tâm, Sư Cô Như Phước, Sư Cô 

Linh Kim đang đón nhận và truyền tiếp đến quý Phật Tử. Tâm thành niệm Phật A Di Đà đã làm cho đời chúng con 

thêm tự tại, tâm chúng con như đón nhận sự an lạc hiện hữu từ đạo tràng vào mỗi dịp chúng con có thời gian đến 

chùa tu tập.  Sự hướng dẫn tu tập từ quý Thầy, quý Cô tới Phật tử chúng con như những cơn mưa mát lành tưới 

tẩm cho thân tâm chúng con thêm an lạc, thêm hỷ xả, thêm thanh tịnh, cho tình thương trong chúng con thêm 

rộng lớn đối với người thân trong gia đình, bạn hữu, và người xung quanh, và ngay cả đối với những kẻ hiềm 

khích.  Sự ân cần chu đáo trong từng bữa ăn với những thực phẩm tươi mới, đầy dinh dưỡng, không bột ngọt;  

 

 

 

         Töø treû ñeán giaø, töø sinh ñeán cheát, moät ñôøi chaát chöùa söï aùc ñaõ nhieàu, toäi loãi buoäc 

raøng cuõng laém, khoâng sao giaûi-thoaùt ñöôïc. Sau khi nhaém maét phaûi theo nghieäp-duyeân 

maø ñi, môø-môø mòt-mòt, chaúng bieát ñeán choå naøo? Hoaëc sa trong ñòa-nguïc chòu caùc cöïc-

hình, hoaëc sinh trong loaøi ngaõ-quyû löûa ñoùi ñoát thaân, hoaëc vaøo A-Tu-La saân-haän ñaày loøng, 

duø coù chuùt nghieäp laønh ñöôïc sinh leân coõi Trôøi hay trong caûnh Ngöôøi, höôûng heat phuùc 

baùu roài cuõng phaûi luaân-hoài trôû laïi nhö cuõ, troâi laên, chìm noåi, khoâng bieát thuûa naøo ra vaäy. 
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tình thương của quý Thầy dành cho Phật Tử như tình thương dạt dào của người Mẹ quan tâm chăm sóc cho 

chúng Phật Tử trong quá trình tu học.   

Sự tinh tấn dẫn dắt trong những khóa tu của quý Thầy Cô đến với chúng con như tấm lòng của người Cha 

che chở, hướng dẫn cho chúng Phật Tử hiểu và hành giáo pháp của Đức Phật một cách rốt ráo và trí huệ.  Cố Hòa 

Thượng thương cho Phật Tử xa thị thành vẫn có cơ hội tiếp xúc với Chân Như của chư Phật đã hình thành nên 

một ngôi chùa Phật Tổ thương yêu; quý Thầy Cô khuyến tấn chúng Phật Tử trong sự tu tập như những người CHA 

lo cho chúng Phật tử về phần tinh thần để chúng con theo chân Đức Phật Di Đà sớm rời mê đến bờ giác.   Tấm 

lòng của người MẸ  trong sự quan tâm bằng tình thương trải lòng trong từng bữa ăn tới Phật tử làm cho thân tứ 

đại của chúng con thêm vững chãi, khỏe mạnh, không giải đải, lười biếng.  Kính mến Cố Hòa Thượng với tấm lòng 

bồ tát không quản ngại khó khăn, không lo giữ cho bản thân mà chỉ lo cho sự truyền bá phật pháp, cho sự nở hoa 

vô ưu trong lòng của chúng Phật tử, mang ánh sáng trí huệ để soi sáng, xua tan bóng đêm của sự ích kỷ, sân hận, 

tham mê của chúng con.  Kính mến quý Thầy Cô đã truyền thừa, tiếp nối tấm lòng của Cố Hòa Thượng đến với 

Phật Tử chúng con ngày nay.   

Mùa Vu Lan về với tâm thành tri ân công đức sâu dày của cố Hòa Thượng khai sinh chùa Phật Tổ, của Thầy 

Trụ Trì và quý Thầy Cô; với lòng biết ơn hồi hướng công đức đến quý đạo hữu thiện nam, tín nữ đã và đang âm 

thầm hổ trợ các công tác phật sự của chùa Phật Tổ; hàng Phật tử của đại chúng chùa Phật Tổ nguyện tinh chuyên 

niệm Phật, nguyện thực tập pháp Phật nhiệm mầu với tâm đại hùng đại lực.  

Namo Amida Buddha 
Phật Tử Từ Kiệt 

 

           Thô Say 
Ö

T

           Thô Rong 
T

M

 

         Taïi sao khi chuùng ta coøn soáng khoâng chòu moãi ngaøy nieäm möôøi caâu “NAM-MOÂ 

A-DI-ÑAØ-PHAÄT”, laïi phaûi ñôïi ñeán cheát môùi röôùc thaày nieäm Phaät thay cho? 
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Bốn mươi hai người, đủ thành phần nam phụ 

lão ấu, mỗi người tay xách một giỏ mây kết hoa tươi, 

tuần tự chờ bước lên chiếc xe bus vừa rẽ vào sân 

chùa. Những người không xách giỏ hoa thì đông đến 

gần hai trăm, đang đứng rải rác thành từng nhóm, 

quanh khuôn viên chùa để chờ những chuyến xe bus 

sau. Không ai bảo ai mà gương mặt những người xách 

 

 

giỏ hoa đều trầm lắng như nhau. Những hũ sành dài, 

ngắn, những bình sứ vuông, tròn, trong mỗi giỏ hoa 

được người xách cực kỳ tôn trọng trong từng bước đi, 

từng chuyển động. Đó là tro cốt người thân của bốn 

mươi hai gia đình, cùng ra khơi ngày 17 tháng 10 năm 

2010 do chùa Phật Tổ tổ chức, để tro cốt người thân 

được hòa vào biển cả theo ước nguyện. 

 

 
Trong truyeän Tònh Ñoä cheùp: Ñöùc Phaät A-Di-ÑAØ, cuøng hai vò Boà-Taùt: 

Quan-AÂm vaø Theá-Chí ngoài thuyeàn Ñaïi Nguyeän, qua bieån sinh-töû ñeán theâ-giôùi Sa-Baø 

naøy, tieáp ñoùn nhöõng chuùng-sinh leân thuyeàn Ñaïi-Nguyeän ñöa veà coõi Taây-Phöông, 

nhöõng ngöôøi chòu ñi khoâng ngöôøi naøo maø chaúng sinh veà coõi Taây-Phöông Cöïc-Laïc. 
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Những chuyến xe bus tuần tự rời chùa, 

hướng ra bến cảng Long Beach. Trời không mưa 

nhưng thật nhiều gió lạnh. Gió trùng dương hay gió 

trong lòng? Tàu rời bến trong tiếng niệm Phật của 

Chư Tăng Ni và Phật tử. Bấy giờ, gió bốn phương 

lồng lộng, chở âm thanh niệm Phật lan tỏa không 

gian, bay lên, bay xa, quyện vào mây trời, vào sóng 

nhấp nhô. Phút giây, qua tiếng niệm Phật thành khẩn 

của muôn lòng như một, con tàu thế gian đã hóa 

thân thành cánh buồm Bát Nhã, nghẹn ngào tiếng 

nấc mừng vui, nhạt nhòa nước mắt của sự cảm ứng 

nhiệm mầu… 

“Thấy rồi, mây ngũ sắc 

Thuyền Bát Nhã ra khơi 

Biển trầm luân khô cạn 

Thuyền trôi trên mây trời 

Thấy rồi, giọt nƣớc mắt 

Tuệ nhãn bừng tâm si 

Tóc râu Xá Lợi Phất 

Rụng trên đƣờng Phật đi 

Thấy rồi, tâm sám hối 

Từ vết chém. giây oan 

Là nợ duyên tiền kiếp 

Vay, trả, đều hân hoan 

Thấy rồi, sƣơng dốc núi 

Phủ một trời hoa bay 

Tạ ơn Ngƣời đã mở 

         Vòng tay lóng xƣơng gầy…” (*) 

 Ra giữa biển khơi, tàu tắt máy để bập bềnh 

sóng biếc.  Với chén nước trong và đóa hoa tinh 

khiết, Thượng Tọa trụ trì chùa Phật Tổ làm lễ sái tịnh 

cho từng hương linh. Rồi sợi giây buộc trên giỏ hoa 

từ từ buông lỏng... Thả xuống... Thả xuống… Tiếng 

niệm Phật òa vỡ không gian bao la… 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A Di Đà Phật 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A Di Đà Phật 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sƣ A Di Đà Phật … 

  Bốn mươi hai giỏ hoa chạm mặt biển.  Nước 
mắt thân nhân, lặng lẽ rỏ xuống đại dương, thay lời 
tiễn biệt ….Tro cốt người đi, tan dần vào sóng. Sóng 
biếc trùng dương thân ái đón nhận từng vệt sóng 
mầu tro, nhấp nhô mạn tàu, quẩn quanh, quyến 
luyến, trước khi hòa vào đại dương . … Trời bỗng 
mưa nhẹ hạt. Giữa trùng khơi mênh mông, có không, 
còn mất, bỗng quá nhỏ nhoi. Xin hứng trọn mưa này, 
gió này, để một lần, hiểu được tận cùng ngôn ngữ 
thế gian rồi cũng chỉ là hoa đốm: 

Nƣớc rơi từ mắt là NƢỚC MẮT 

Đau đến từ thƣơng là ĐAU THƢƠNG 

Chất bao nhiêu mới gọi là CHẤT NGẤT? 

Đoạn bao nhiêu mới thật là ĐOẠN TRƢỜNG? 

(**) 

Tiếng niệm Phật tưởng chừng như vọng từ 

Linh Thứu Sơn, từ Liên Trì Hải Hội, từ vườn Yêm La, 

từ Trúc Lâm, từ Vương Xá … ĐÓ LÀ TIẾNG GỌI TRỞ 

VỀ BẢN THỂ. 

Tàu nổ máy, quay về bến.  Nhưng bến, nào 

phải chỉ là hướng đất liền xa xa kia! Mà bến sẽ ngay 

dưới chân ta, khi tâm chí thành khởi niệm xướng 

hồng danh Chư Phật. Dù chỉ xướng hồng danh một vị 

Phật, dù chỉ một vị Phật thôi, nhưng bằng tâm kim 

cương trong vắt không chút uế nhiễm, thì ĐI hay Ở, 

lập tức đồng một nghĩa như nhau. 

 Ngoài kia, sóng đã biết mình là nước nên 

sóng đang an lạc reo vui.  Bốn mươi hai dòng sông 

đã hòa vào biển cả để trở thành vô sinh bất diệt. 

       Huệ Trân 

(Thuyền Bát Nhã ra khơi, 17 tháng 10 năm 2010) 

                  (*) HT   (**) TQL 

 

 
Phaät A-DI-ÑAØ phoùng quang nhö maët traêng troøn 

saùng lôùn, chieáu khaép möôøi phöông, heã nôi naøo 

nöôùc trong vaø tònh thì traêng hieän hoaøn-toaøn troøn. 
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Tôi tự biết, mình là đứa con gái vụng về, nên 

ít bạn. Ngay cả khi đến chùa làm công quả, là nơi 
đông vui, tấp nập mà tôi cũng ít dám bắt chuyện, làm 
quen, cứ thấy việc thì làm, ai kể chuyện thì nghe ké, 
cười ké. Ấy thế mà, chính từ những đạo tràng từ bi, 
tôi lại diễm phúc có được một người cha tinh thần. 
 

Đó là mùa An Cư Kiết Hạ tại Phật Học Viện 
Quốc Tế năm 2009. Tôi còn nhớ rất rõ, một ngày, 
trong giờ chỉ tịnh của quý Tăng Ni, những Phật tử 
đến làm công quả như chúng tôi chẳng ai chịu nghỉ 
ngơi. Từ trong bếp, tới chỗ rửa chén, rồi ra tận ngoài 
sau hè, đâu đâu cũng có người vui vẻ làm việc. Hình 
như chẳng có ai chỉ định cho ai phải làm gì, nhưng 
mọi người cứ tùy nghi mà khiến công việc trôi chảy. 
Nhóm rửa chén xong thì chuyển qua cho nhóm lau 
khô, nhóm sắt gọt tới đâu thì có nhóm mang đi rửa 
sạch tới đó, lại có những vị tay cầm chổi, hễ rác xả 
chỗ nào là gom lại, quét ngay. Tôi thật là cảm phục 
tinh thần làm việc như vầy, và tự nhủ lòng, cố gắng 
học hỏi. 
 
 Trong không khí hăng say làm việc đó, bỗng 
có người lên tiếng gọi: “Quý vị ơi, lại đây lặt rau phụ 
mà nghe Thầy kể chuyện. Thầy kể chuyện hay quá là 
hay!” Tôi tò mò nhìn về phía nhóm lặt rau thì thấy 
một vị Thầy ngồi đó, cũng vừa lặt rau, vừa nói cười 
vui vẻ. Tôi chợt nghĩ “ Ủa, giờ chỉ tịnh, các Thầy, Cô  
 
 
 
 
 

đều đi nghỉ, sao vị Thầy này đã không nghỉ, lại còn 
phụ lặt rau và kể chuyện vui cho Phật tử nghe nữa!” 
Khi ấy, tôi cũng vừa lau xong một rổ chén đĩa bự, 
bèn lân la đến nhóm lặt rau để được nghe Thầy kể 
chuyện. Trước đây, tôi cũng có cơ duyên biết mấy vị 
Thầy, nhưng ai cũng nghiêm túc quá, Phật tử có đến 
gần cũng chỉ để hỏi đạo chứ làm gì được cùng ngồi 
làm việc, lại nghe Thầy kể chuyện vui. 
 
 Thấy một đứa mới, lò dò đến, Thầy ngước 
nhìn và nở nụ cười thật tươi. Tôi chắp tay, cúi chào 
Thầy rồi ngồi xuống. Tôi cũng nhận ra, Thầy không 
phải là người cư trú ở Phật Học Viện Quốc Tế. Thầy 
tới nhập hạ, hay chỉ tới làm công quả, tôi không biết, 
nhưng chỉ lần đầu gặp Thầy, tôi đã cảm thấy an lạc vì 
Thầy friendly lắm. Thầy luôn nở nụ cười bình dị, 
thân thiết với mọi người xung quanh, xen lẫn cách 
nói chuyện dí dỏm khiến không ai cảm thấy khoảng 
cách giữa người xuất gia và người cư sỹ. Thầy lại hay 
nhái giọng người Hoa, những khi nói chuyện vui, 
chẳng hạn như; “Ngộ chỉ thích ăn chứ lâu có thích 
làm, lị lầm rồi lớ!” 
 
 Sau này, tôi thường về làm công quả ở chùa 
Thầy cư trú, tôi lại có nhiều dịp chứng kiến công 
hạnh của Thầy hơn. Chẳng hạn như những ngày tu 
đông đảo cuối tuần, mạnh ai nấy mang bánh trái, hoa 
quả tới cúng dường. Sau khi bày biện theo ý muốn, 
mang lên bàn Phật, bàn Tổ, phần còn lại thì chẳng 
quan tâm, cứ đây một ít, kia một ít. Thầy lẳng lặng 
thu xếp, món nào ra món nấy, lau bàn, xếp ghế cho 
gọn gàng.      
    
 Nhiều lần, cảm thấy bất nhẫn nên tôi phàn 
nàn là tại sao người ta chỉ thích bày mà không thích 
dẹp, hoặc nhiều người thấy bừa mà không dọn. Nghe 
thế, chẳng những Thầy không la rầy tôi, mà còn ôn 
tồn chỉ dạy tôi, làm sao để làm công quả mà khỏi mất 
phước. Thầy nói: “Người ta cũng như mình, đều tới  
 
 
 
 
 

          Coøn taïo nghieäp trong ba ñöôøng aùc (tham-saân-si) thì thaàn-

thöùc cuõng tuøy theo ñoù maø coù moät yù nghó baát-chính, noùi moät lôøi 

baát-chính, nhìn moät vaät baát-chính, nghe moät tieáng baát-chính, laøm 

moät vieäc baát-chính ñeàu sinh toäi-loãi. Huoáng chi nhöõng vaät aên ngon 

laø thòt cuûa chuùng-sinh, aùo aám ta maëc do saùt-haïi caàm-thuù maø coù. 
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chùa làm công quả. Người ta làm xong mà bỏ đi, 
không dẹp thì mình dẹp. Mình không dẹp, cũng sẽ có 
người khác dẹp. Làm công quả là tự nguyện, đâu ai 
ép buộc ai, điều quan trọng là làm bằng tâm hoan hỷ 
thì mới có phước.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sau bài học lần đó, tôi không còn dám cãi lời 
Thầy mà cằn nhằn gì nữa, chỉ biết thấy việc thì làm, 
ai cần thì giúp. Bài học quá đơn giản Thầy đã chỉ dạy 
tôi bằng chính bản thân Thầy. Mỗi chủ nhật, sau khóa 
lễ chiều, ai cũng vội vã ra về để còn chuẩn bị cho 
ngày thứ hai, bắt đầu một tuần lễ bận rộn với mọi thứ 
công việc. Khi sân chùa đã vắng là lúc tôi thường 
thấy Thầy, tay phải cầm chổi, tay trái cầm đồ hốt rác, 
chậm rãi vừa quét rác, vừa lượm những ly giấy, đĩa 
giấy vương vãi đó đây, do vội vã mà nhiều người đã 
vô tình không dọn dẹp. Quan sát Thầy, tôi thấy rõ 
ràng là Thầy rất thảnh thơi, an lạc vì nhiều khi, Thầy 
vừa quét, vừa ngân nga một câu hát, hay một bài kệ, 
hoặc ngước nhìn trời, mỉm cười với mây, với gió! 
 
 Vì quý trọng Thầy, tới giờ ăn, tôi thường 
bưng thức ăn tới cho Thầy. Một cô Phật tử thấy thế, 
đã vô tình nói đùa: “Thầy nhận nó làm con đi, để nó 
vừa học đạo, vừa hầu Thầy.” Nghe thế, Thầy cười 
thật to, còn tôi thì bồi hồi cảm động vì quả thật, trong 
thâm tâm, tôi đã yêu kính Thầy như người cha. Tôi 
thầm cám ơn cô Phật tử, vì tuy chỉ là câu nói tình cờ 
cho vui, nhưng hình như từ hôm ấy, Thầy cũng quan  
tâm chỉ bảo tôi nhiều hơn. Thầy chỉ cho tôi những lỗi  
lầm, răn dạy tôi cách nhẫn nhịn, như bốn câu thơ tôi 
đọc được trong văn phòng của Thầy: 
 

“Cúi mặt xuống, xin làm ngƣời hèn kém 

Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời 

Tình thƣơng dâng trọn muôn nơi 

Trái tim tuy nhỏ nhƣng trời đất dung” 

 Bốn câu thơ này đã ăn sâu vào tâm trí tôi, tôi 
phải cố gắng làm sao, và làm thế nào để thực hiện 
được nó. Một lần, tôi dám đánh bạo, nói đùa là tôi 
muốn xin Thầy cho một cuộc phỏng vấn. Tôi tưởng 
sẽ bị la, nhưng Thầy lại cười thật lớn, nhìn tôi với 
ánh mắt hiền từ và gật đầu, đồng ý. Tôi bèn hỏi ngay: 
“Nguyên nhân và cơ duyên nào khiến Thầy trở thành 
một tu sỹ?” 
 
 Thầy cười thân mật: “Con này lém, hôm nay 
phỏng vấn dám hỏi câu đó hả?” 
 
 Đã lỡ, tôi nói luôn: “Thầy đã hứa cho con 
phỏng vấn rồi, thì Thầy trả lời đi!” 
 
 Thầy lại nhái giọng người Hoa: “Tại vì ngộ 
thất tình lên mới li tu ló mà!” Nhưng rồi sau khi cười 
thoải mái, Thầy cũng chậm rãi kể lại từng sự việc, 
từng chi tiết cho tôi nghe. Cơ duyên đó thật nhiệm 
mầu, động lực thật kỳ diệu đã khiến một người thanh 
niên thản nhiên bỏ lại sau lưng tất cả dục lạc thế gian 
để đi vào đường đạo, con đường chẳng phải ai cũng 
dễ dàng chọn được. 
 
 Càng biết nhiều về Thầy, tôi càng thương 
kính Thầy hơn. Thương vì lòng nhẫn nhục với người, 
vì lòng từ bi chăm lo Phật tử, vì ý chí mạnh mẽ quyết 
từng bước đạt tới hoài bão đã vạch ra. Tôi mang ơn 
Thầy rất nhiều. Thầy khai sanh cho tôi trí tuệ, khác 
chi cha tôi đã khai sanh cho tôi hình hài. Ơn dưỡng 
và ơn dục, tôi mang nặng như nhau nên tôi tự hứa với 
mình rằng, chỉ có sự cố gắng chuyển hóa bản thân để 
mỗi ngày mỗi thêm điều tốt, bớt điều xấu mới thực sự 
đền ơn Thầy, người cha thứ hai của tôi. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

           Kinh Nhaân-Quaû noùi: Khi cheát roài nhôø ngöôøi khaùc nieäm Phaät 

caàu-sieâu, laøm phuùc ñoä-vong, thì trong baûy phaàn coâng-ñöùc, ngöôøi 

vong chæ ñöôïc moät phaàn. Coøn khi soáng mình töï nieäm laáy thì ñöôïc 

traêm ngaøn phaàn, mình höôûng troïn caû traêm ngaøn phaàn coâng-ñöùc vaäy 
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Nếu có thể quay trở lại ngày hôm qua 

Tôi tự hỏi liệu bầu trời có còn xanh như thế 
Những ngã tư sẽ gộp lại để chẳng còn lối rẽ 
Chỉ còn con đường thẳng chờ đợi dấu chân thôi 

Tôi sẽ bình yên đi hết cuộc đời 

Sẽ chẳng băn khoăn hay thở than về cuộc sống 
Sẽ lặng im trước niềm tin và hy vọng 
Tôi lại trở về góc nhỏ trái tim tôi 

Nhưng ai cũng biết ngày hôm qua qua rồi 

Chẳng kim đồng hồ nào vặn ngược lại thời gian để mà ước 
Chẳng còn bận tâm niềm vui hay nổi buồn tới trước 
Giấc mơ nào tỉnh lại cũng như nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chúng ta vừa mới gặp nhau 

Chưa quen đã lạ qua màu thời gian 
Chưa vui đã phải khô khan 

Chưa buồn nhưng đã lau mau cõi long 
 

Chúng ta vừa có vừa không 
Có trong đời ảo, không trong đời thường 

Lạ chưa, sao cứ vấn vương 
Không không, có có đơn phương một mình 

 
Một ngày mua lấy rối tinh 

Chúng ta ngồi gỡ phân minh rõ ràng 
Tưởng rằng thấu đáo kỹ càng 

Gần đâu chưa thấy, bẽ bàng xa nhau 
 

Chìa tay giữ lấy mấy câu 
Chúng ta còn chút nồng sâu buổi đầu 
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Nói đến đẹp ai cũng thích. Trong số đó có em 

tôi. Sẽ bỏ thời gian để được thấy đẹp. Dù không 

gian bao xa cũng phải đến để được chúng kiến 

đẹp. Cũng mai mắn là em tôi có phước nên muốn 

là đuợc, thật là mừng. Vì thích đẹp nên em tôi đã 

đi vào lãnh vực Nghệ Thuật Ảnh, em tôi có thể bỏ 

công ăn chuyện làm để thực hiện được ước mơ, 

phước báu đầy đủ. Có người phối ngẫu hợp tình 

ủng hộ. Có Mẹ Chồng hiền lành. Có con gái trai 

đầy đủ, em gái tôi chỉ còn đường là thực hiện ý 

nguyện, tìm cái ĐẸP. 
 

Em tôi có dáng người mảnh mai, khuôn mặt 

đầm thắm, ít khi để nụ cười bên ngoài, dù vui hay 

buồn, vẫn bình thản, có giọng nói trầm, âm hưởng 

theo một cái gì đó sâu hút làm cho người đối diện 

cảm nhận sâu lắng. 
 

Em tôi thích đẹp, cái gì đẹp là thích. Có một 

dạo, hai mươi mấy năm về trước, ngày mới qua 

Mỹ, tiền bạc không có mà dám đi xe bus đến nơi 

nhìn tận mắt, sờ tận tay để mang về số đồ đẹp. 

Hôm nay em tôi đã trở thành một nhiếp ảnh gia, 

tôi mới thấy rằng, cuộc đời này hay thật. 
 

“ Có Đức mặc sức mà hƣởng” 
 

Em tôi đuợc giải thưởng. Trong những bức 

tranh, giải thưởng có một bức lạ, lạ lùng mà ai 

cũng ca ngợi. Gam màu Tím pha lẫn xanh mơ 

phảng phất rám hồng. Chỉ sơ sài: Một cái cây lẻ loi 

giữa mặt nước mênh mong, có ánh sáng nhạt 

nhưng tỏ rạng… 
 

Có một đêm khuya, khuya lắm, em tôi ngồi im 

lặng nhìn bất động và cặp mắt mơ màng dán chặc 

vào những bức tranh SEN … tôi không dám lại gần 

sợ mất đi cảm hứng… Hai tuần sau: em tôi có 

cuộc triển lãm SEN tại Ngôi Chùa thanh tịnh Phật 

Tổ của phố biển. 
 

Những bức tranh đó là những cánh sen lan 

tỏa mọi gia đình Phật tử dù đã một lần ngắm và 

thưởng ngoạn, em tôi Julayne Kiều Lưu. Bây giờ 

tôi mới thấu lí đạt tình, cái đẹp nhân gian là con 

đường mấu chốt đi vào CHÂN LÝ Đạo Phật. 
 

Nhƣ nhờ BÙN mà sen mọc 

Nhƣ nhờ ĐỜI mà Phật hiện 

Ôi! Bây giờ tôi mới hiểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vì loøng tin cuûa nöõ-giôùi vöõng maïnh hôn, neân tuy hoï ít hieåu veà ñaïo-lyù, maø nghe noùi phaùp-moân 

nieäm Phaät thì hoï khôûi loøng tin lieàn, khoâng coù lyù-thuyeát naøo lay chuyeån ñöôïc loøng tin cuûa hoï.  

Chæ tröø nhöõng keû voâ-phuùc, phöôùc moûng nghieäp daøy, chöôùng nhieàu tueä ít, môùi deã bò loâi cuoán 

theo phaùp-moân khaùc, roài boû phaùp-moân nieäm Phaät maø hoï ñaõ thöïc-haønh tu-taäp töø tröôùc tôùi 

nay.  Theá laø uoång coâng tu-hoïc, ruùt cuoäc hoï chaúng ñöôïc gì caû, ñoâi khi coøn bò roái loaïn tinh-

thaàn, ngôù-ngôù ngaån-ngaån, nheï thì nhö ngöôøi maát trí, naëng thì seõ sinh ñieân, maát caû saùng suoát, 

roài sa-ñoïa vaãn hoaøn sa-ñoïa.  O Âi! Moät phuùt sai laàm, muoän kieáp aên naên… 
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Neáu chöa phaûi chaân-giaùc vaø Nieát-Baøn, thì khoâng theå 

naøo thoaùi khoûi sinh-töû luaân-hoài, neáu muoán thoaùt khoûi 

sinh-töû luaân-hoài thì phaûi tu theo phaùp-moân Tònh-Ñoä. 

Tònh-Ñoä nghóa laø coõi trong saïch, khoâng coù chuùt nhô ueá 

naøo caû – Ñaát ôû trong coõi aáy do nhöõng ngoïc-löu-ly keát. 
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Đi là gì? Hỏi ai nghi vấn 

Suốt một đời lẩn thẩn cứ đi 

Đến khi nhắm mắt xuôi tay 

Mới hay cõi khác chữ đi vẫn còn… 

Nói về chuyện đi thật là ngây ngô. Nếu là 
nhà văn thì đề tài nầy  không ai them để ý. Nếu viết 
thành sách thì lỗ vốn, vả lại người ta lại nói là dở 
hơi nữa là đằng khác. Lẽ đó nếu vào các thư viện dù 
tây hay ta 80% là đề tài : lâm li, bi đát, giựt gân, 
chém giết, trữ tình, lãng mạng… người đọc nhiều 
thì tiền nhiều. Rõ sẽ giàu. 

 Riêng tôi thì vốn không phải vậy. Ai viết gì 
thì viết. Chứ tôi thì câu chuyện về : từ Đi mới làm 
cho lòng mình thanh than… dù quanh năm không 
một đồng dính túi huống hồ la già. Chúng ta mỗi 
con người mình đã đi từ khi tròn một năm tuổi. Có 
người sớm có người muộn. Dù chăng đi nữa không 
ai bàn về chuyện đi… Song vậy mà cuộc đời nầy lại 
có người tuy bao nhiêu tuổi mà đi không tron, đến 
khi hiểu trọn thì không còn đường để đi thế mới lạ 
lùng. 

 …Thưở bé thì thích đi chơi không thích tới 
trường, thích ở ngoài đường hơn thích ở nhà. 

 …Lớn hơn một chút thích đi làm kiếm tiền 
hơn đi tới trường để học, thích đi du lịch chỗ                           
nầy chỗ kia, không thích ngồi một chỗ huống hồ là 
“ở nhà với mẹ biết ngày nào không…” 

 …Tuổi càng lờn khi đến vị thành niên rồi 
trung niên, đầu ốc chuyển biến thì thích đi tìm 
người bạn trăm năm se duyên kết tóc.  Có người thì 
đi xa lập nghiệp.  Khi nào thành tài thì trở về nhà. 
Nếu không  hoàn thành thì có lẽ đi không  

 

 

 

 

 

 

 

bao giò trở lại, phải ở lại xứ người mà ràn rụa nước 
mắt.…Có nhiều người đi từ khi con nằm trong 
bụng, đến khi con lập gia đình mà Cha vẫn đi biền 
biệt. 

Cuộc sống thì thiện hình vân trạn.  Có người 
bỏ trường vì giận Thầy, ghét Cô, ra đời trôi dạt 
không một chữ lận lưng.  Có người hờn Cha trách 
mẹ, bỏ nhà ra đi xa phương trời kiếm ăn, mặc cho 
Cha Mẹ đêm nằm than thở.  Hoặc có những anh 
chàng vì tình yêu con tim mà bỏ đi lời khuyên  lớn 
họ hang mà theo bong gọi ái ân. Biết bao cảnh vợ 
nỏ chồng.  Chồng bỏ vợ.  Vợ Chồng bỏ con.  Con 
cái bỏ Cha Mẹ để đi tìm một cái gì đó mà mình 
muốn.  Có những việc ra đi cao thượng hơn là Đi 
nghĩa vụ vì đất nước lâm nguy.  Hay đi làm từ thiện 
làm nghĩa bác ái “ lá lành đùm lá lách”…  Bên cạnh 
đó cũng có những bước chân Đi lạc đường sai một li 
đi một dặm.  Khi ăn năn hối cải đã phải trả giá mấy 
mươi năm trong khổ ngục.  Khi trở về thì tuổi đã xế 
bống chiều tà, vợ đã sang ngang, con đã phiêu bạt.  
Buồn nhất là lúc đó Mẹ, Ba đã hóa thành thiên cổ… 
Một câu xin lỗi cũng không có chứng giám.  Anh 
em, bạn bè, hang xóm, láng giềng trở thành như 
người cõi khác… Con đường đi cuối cùng chỉ còn 
con đường chết và qua cõi bên kia không biết có 
còn con đường nào để đi không nữa… 

 

 Neáu chöa phaûi chaân-giaùc vaø Nieát-Baøn, thì khoâng theå naøo thoaùi khoûi 

sinh-töû luaân-hoài, neáu muoán thoaùt khoûi sinh-töû luaân-hoài thì phaûi tu 

theo phaùp-moân Tònh-Ñoä. Tònh-Ñoä nghóa laø coõi trong saïch, khoâng coù 

chuùt nhô ueá naøo caû – Ñaát ôû trong coõi aáy do nhöõng ngoïc-löu-ly keát. 
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Nghe nói đâu trong Kinh Điển Công Giáo  

bảo rằng: Sống mà không nghe Thiên Chúa chỉ có 
đi xuống địa ngục.  Kinh Phật thì rõ rang cặn kẻ và 
chí lý hơn: đó là sẽ có đường đi sau cái chết : 6 Nẻo 

Để Tiếp Tục Đi. Có ba nẻo đi xuống và ba nẻo đi 

lên, tùy theo khi sống trên trần gian đi đâu thì chết 
sẽ tiếp tục đi, đi như vậy và sẽ tiếp tục mãi mãi xoay 
vần đi cho đến khi nào không còn đi… 

Đi là vậy.  Mong ai đó thấy tỏ để rõ đường 
đi khi sống và yên tâm sẽ biết chết đi về đâu…Hình 
như:  Đi có một mãnh lực gì đó mà con người phải 
lệ thuộc vào nó.  Người nào ở nhà mà không đi đâu 
thì phải mang tiếng là cù lần.  Đi trong nước mà 
không đi nước ngoài thì gọi là người lạc hậu.  Đi 
học nước ngoài thì văn minh hơn học quê nhà. 

Đó bao nhiêu ý kiến về cái sự đi.  Người đi 
bộ, kẻ đi xe đi tàu, có người đi chân chim.  Có 
người mang dép, có người mang giày, có người 
chống nạng gỗ.  Muốn đi mau thì dung đông cơ, 
mua xe đạp, xe máy, xe hơi, tàu thủy, máy bay. Nói 
chung là đi càng nhanh càng thỏa mản… 

 Người nghèo thất cơ lỡ vận thì đi xin ăn. 
 Người giàu may mắn đi hùn vốn làm giàu. 
 Người mưu mô xảo quyết thì đi buôn lậu. 
 Người hiền lành sáng trí thì đi lo việc làng việc nước. 
 Người thiếu phước thì đi đây cũng thất bại. 
 Người đủ phước thì đi ở đâu cũng mâm cao cổ đầy. 
 Người có đức thì ngày nằm xuống mồ cũng có 

người đi đưa tiễn. 
 Người thiếu đức thì còn sống đi đâu cũng bị kẻ xa 

lánh. 

Ban ngày thì mạnh ai nấy đi, con đường như 
mạng củi. Ban đêm thì mạnh ai bày mưu tính kế. 

- Nào là đi ăn trộm, đi đêm nhậu nhẹt, đi đánh 

bài, đi thâu đêm nhảy đầm, có ngƣời cần cù 

đi làm them để nuôi gia đình.  Bên cạnh cũng 

có những kẻ vô công rồi nghề, lợi dụng  đêm  

 

về để làm những điều phi pháp bị chết nữa 

khuya.  Có những cái chết rung rợn lúc đó đi 

không bao giờ trở lại. 

Ôi !  Chuyện đi chừng đó chưa đủ. Thế thì Đi 
đâu phải dễ. Nếu dễ thì trên thế giới nầy đâu  có 
những cơ sở chế biến, sang tạo, phát minh, dụng cụ 
để đi. 

- Có những ngƣời không đi đƣợc họ buồn, 

khóc, than vãn, thở ngắn, thở dài, họ than 

than, trách phận, họ kêu trời réo đất… 

Lẽ đó: bây giờ mới rõ cái đi nó cũng có số 
phận không thiên vị ai dù lớn hay bé.  Dù quyền 
cao, chức lớn dù giàu hay nghèo, dù trường hợp nào 
vẫn có những điều mà không ai hiểu được hay giải 
thích rõ rang.  Có những người lớn phải tập đi, có 
những người nhiều tiền phải nhờ người khác dìu đi. 
Có những người có địa vị phải nhờ xe hổ trợ.  Có 
nhiều người có của ăn của để phải dùng dụng cụ y 
khoa để được đi. 

 Có những con người tuổi trẻ đi đông đi tây, 
muốn đi đâu cũng được.  Vậy mà bây giờ phải nằm 
một chỗ. Có những con người tuổi trẻ nặng nợ đi 
làm quanh năm không xa làng xóm nửa gang.  Vậy 
mà sau thời gian nhờ trời mà bây giờ muốn đi đâu 
cũng có người ủng hộ và theo ý muốn thích hợp mà 
không phiền hà.  

 Cái sự đi thật té ra bàn ra nhiều vô kể để cái 
đi được thuận lợi.  Bền và chắc chắn.  Có những đôi 
dép, đôi giày, đôi guốc rất ư là nhiều tiền, có những 
chiếc xe đẹp, xe máy, xe hơi rất tinh vi hòng để 
được đi thỏa thích.  Và càng đi càng muốn nhanh và 
lẹ hơn họ phải vật vã đi làm ăn kiếm thật nhiều tiền 
để đi máy bay và mộng là tương lai sẽ nhanh như 
Tề Thiên Đại Thánh trong phim Tây Du Ký… 

Có những người ban ngày đi chưa thỏa mãn 
họ tranh thủ đi đêm, vậy mà không xuể lại đi trong  

           Tu phaùp-moân Tònh-Ñoä, khoâng coøn luaân-hoài vaø tôùi 

ngoâi Baát-Thoaùi-Chuyeån, thaúng ñeán thaønh Phaät, quaû-vò 

cöùu-kính vieân-maõn 
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giấc ngủ, mắt nhắm mà chân vẫn đi thế mà chưa 
thỏa thích họ đi luôn trong giấc mơ.  Trong giấc 
chiêm bao họ vừa đi, vừa chạy, lại bay nữa… 

 Thế thì cuộc đời nầy Đi. Đi.  Đi. Trong nhà 
cũng đi , ngoài đường cũng đi.  Chỗ nào cũng có 
người đi, đến nỗi nơi ngục khám cũng có người đi 
vào thế mới lạ… Đi dưới đất chưa thỏa mãn, họ đào 
đường hầm, họ xuyên qua núi. Đi đường thủy chưa 
yên, họ đi tàu ngầm trong lòng đại dương xuyên qua 
nước.  Vẫn chưa thỏa thích, họ đi lên rừng săn bắn, 
đi lên núi tìm mỏ quặn, mỏ châu báu. 

 Vẫn chưa hả dạ, họ đi lên trời, không thấy 
ông trời.  Họ đi lên cung trăn không thấy Chị Hằng, 
Chú Cuội.  Họ đi vòng quanh trái đất và không rõ đi 
đâu nữ và bây giờ họ đi ra Nghĩa Địa để tìm nơi an 
nghĩ.  Họ đi tìm đất. Họ tìm nơi an toàn. Họ tìm nơi 
gần thân tộc.  Họ tìm huyệt đạo để khi họ yên nghĩ 
con cháu đi làm ăn đời sau được thịnh vượng.  Họ 
không muốn ngày họ sống của cải, danh vọng rồi 
vào tay người khác, nên họ muốn di dời cả sự 
nghiệp cùng đi theo họ như cả một hệ thống Vua 
Chúa Việt Nam ¾ mang theo cả binh lính, lâu đài 
ngọc ngà vào lòng đất đi vão cõi chin suối.  Như 
Tần Thủy Hoàng Cả một đại binh xe pháo, cả Công 
Tần Mỹ Nữ, cả xương máu của vạn lý trường thành.  
Hay Kim Tự Tháp đi vào hố sâu vực thẳm tăm hơi 
mù mịt mà họ lại tưởng rằng đi vào suối vàng.  

Ôi !   Đi. 

Một cõi đi về 

Đi đâu ngày và đêm 

Mệt nhoài sao vẫn đi 

Đi cho đời them sắc 

Hay đi để thêm Nghiệp muôn đời. 

Thôi đi đâu ? 

Về đâu ? 

Hãy ngừng 

Hãy dừng 

Hãy đi về ánh sáng  

 

 

Hãy đê tâm nhận Hào quang 

Vô lƣợng. Vô lƣợng. Vô lƣợng Quang 

Vô lƣợng Thọ 

A Di Đà Phật… 

 

 

 

 

Ngày xưa đi học tại Việt Nam; ai có lỗi Thầy 

Cô bắt đứng xoay mặt vào tường, điều đó thật bẻ 

mặt. Giờ ra chơi, chỉ mình nhìn tường ma lệ rơi. Giờ 

vào lớp ai làm bài, trả bài , riêng mình đứng góc 

tường mà tủi…Thế thì Đứng nó mang một ký hiệu là 

cảnh cáo.  Có nhiều người đứng mà chết, cái đứng 

nó mang một cái gì đó rung rợn.  Hay có những nỗi 

thương niềm nhớ mà đứng chờ mà họ biến thành 

đá.  Ai có về Việt Nam , ở miền trung Nha Trang có 

sự tích Hòn Vọng Phu, vợ đứng bồng con chờ 

chồng mà hóa đá.  Thật giả hư cấu thế nào, song sự 

hư thực, thực hư để nói lên một điều là không ai 

muốn đứng. 

 Đứng là một điều nói chung có vấn đề.  Nếu 

ai không có bản lảnh thì có thể đây là điều tủi hổ và 

đụng chạm lòng tự ái và danh dự của họ.  Song trên 

đời nầy ai mà đứng được thì có lẽ là trường hợp 

đặc biệt dù thế nào cũng có một hay nhiều { tưởng 

ca ngợi thán phục, và cũng có thể bị phỉ báng tùy 

theo cảm nghĩ.  Vậy thì Đứng là một để mục không 

them bàn hay luận vì không ai phải để ý về cái vô lý. 

Có những cái đứng làm người ta khinh. 

Có những cái đứng làm người ta tôi nghiệp. 

Có những cái đứng làm người ta thán phục. 

Có những cái đứng làm người khác kinh ngạc. 

  

 
       “Ngöôøi tu Tònh-Ñoä ñeán khi laâm-chung, daãu coù toäi-nghieäp 

naëng neà, nhöng nhôø coù Phaät-löïc, ñöôïc vöôït khoûi soâng meâ ñi 

veà Cöïc-Laïc, thaät laø moät phaùp phöông-tieän thuø-thaéng hôn heát.” 
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Sửng sốt, lo âu, chay trốn hoặc nghi hoặc. Một 

ngàn phần ngàn.  Đứng thật là khó, Đứng hai chân 

đã khó, vậy mà nghe nói đâu có người đứng môt 

chân, hoặc có người gây chuyện ngược đời là Đứng 

bằng hai tay, thế mới oai. 

 Ngày xưa ở Việt Nam, gặp người lớn tuổi 

phải đứng cúi đầu, vòng tay lại.  Vào nhà người ta 

phải đứng, nếu chưa mời thì đứng đó mới lịch sự.  

Hoặc khi hỏi vợ, phải đứng góc cữa thế mới hiếu lễ 

rể hiền, hay cô dâu phải đứng hầu bàn người nầy 

người nọ ăn uống rõ ràng và đứng một mực dạ 

thưa bẩm lễ phép dù oan ức cũng đứng mà trình.  

Rồi những tháng năm 1975 có những người bấm 

gan bấm ruột phải đứng, đứng để nhận thẻ phát 

gạo dù vỏn vẹn vài kg gạo. 

Học sinh phải đứng chờ vé tàu. Cán bộ phải 

đứng để nhận vài nét vải.  Bây giờ qua Mỹ cũng 

thấy có người cũng đứng ở ngã tư xin tiền gọi là 

homeless.  Bấy giờ mới tõ đứng dè đâu lai là nghiệp 

chăng.  Đứng chờ xin tiền tuye mắc cỡ  song đứng 

ở vành móng ngựa để ngồi tu thì bẽ bang.  Ngày 

còn bé, chiều chiều ra ngõ đứng chờ Mẹ về mà lòng 

quay quắt còn hơn là đứng ở chỗ làm mà nghe 

người ta mắng, người ta nói nặng nói nhẹ nếu mặt 

đất có nẻ thì chui xuống trốn có hơn không. Có 

nhiều trường hợp đứng trở thành cảm lòng người 

khác. Chẳn hạn như đứng chờ người yêu dù cả đêm 

lạnh tuyết phủ đầy trời, biết đâu mà được vợ cũng 

nên. 

 Cuộc đời còn tinh vi hơn là đứng giả chết 

như người gỗ thế mà được thưởng tiền.  Hay đứng 

làm model cũng được nổi tiếng biết đậu may rủi 

hốt tiền. Không ai muốn đứng một mình. Tệ nhất là 

hai mình mới yên tâm.  Đứng hai người thì có  

 

 

 

người nói chuyện, còn đứng một mình thì phải có 

cái gì bên mình như gốc cây, mãng tường, tay phải 

cầm hay vịn, chân thì gác hay tạo một dáng đứng 

hấp dẫn chẳng hạn miệng phải hát, hay hút gió.  

Còn không nếu là nam thì phải cầm điếu thuốc phì 

phà cho oai.  Còn nữ thì phải đánh phấn hay tay 

cầm cành bôngh hay mang túi xách.  Thân mình 

đứng phải uốn theo điệu bộ và chân phải giả đò 

nhịp nhàng theo giọng hát.  Đứng như vậy thì mới 

hảnaih diện.  Đứng được lâu va biết đâu may rủi có 

người đi qua săn ảnh thì được đưa lên ảnh Nghệ 

Thuật thì tuyệt, sướng cã một ai bì sánh kịp… 

 Nói rõ chuyện đứng trăm ngàn chuyện để 

diễn tã ai cũng có chuyện đứng mà bày trò… Một 

trăm lẻ một chuyện đứng thượng vàng hạ cảm đủ 

cả. Song có một cái đứng rất ư là khó đó là đứng 

nghỉ, đứng yên lòng, đứng thanh thản.  Người đời 

lại không thế nào nghỉ ra được.  Đôi khi đứng đó 

mà đầu óc đi đâu.  Hoặc phải tạo ra âm thanh hay 

động tác gì đó thế mới dễ chán.  Nếu đứng mà lòng 

thanh ý nhẹ thì họ không thể nào chấp nhận.  Họ 

bảo làm người sao mà không nghĩ, không suy cho 

được, nếu không có { gì nghĩ, họ cũng tìm mọi cách 

để mà có tư tưởng miễn sao trong đầu phải hiện 

lên đủ thứ họ mới cảm thấy yên ổn.  Họ hút thuốc 

và bắt đầu mơ mộng hay uống rượu để mà suy tư 

chuyện trời mây không đủ { tưởng họ hút cocaine 

hoặc thuốc phiện lúc đó { dâng trào và họ thấy 

cảnh tiên.  Họ nghe nhạc thật mạnh và nhắm mắt 

lại.  Người đứng đó mà hồn họ bay theo mây… 

 Thế đó.  Đứng là thế.  Thế là đứng.  Ai đứng 

mà không như thế thì làm sao gọi là đứng cơ chứ.  

Đứng trầm ngâm, đứng rênh váo, đứng lặng người, 

đứng huyên thuyên, đứng chẫm chệ, đứng kiểu  

 

 

 

        Nhö ngöôøi thöôïng-caên, thöôïng-trí, hieåu lyù ñaïi-thöøa giuõ troïn giôùi-luaät, nhaát 

taâm nieäm Phaät, quaùn Phaät, trong moät ngaøy khoâng phuùt naøo laø khoâng nieäm 

Phaät, khoâng quaùn-töôûng Phaät, cho ñeán suoát ñôøi vaø ñeán khi laâm-chung cuõng 

vaäy, khoâng khi naøo quean caùi nguyeän vaõng-sinh veà coõi Phaät, tu ñöôïc nhö theá 

thì chaéc chieám ñöôïc baäc Thöôïng-phaåm Thöôïng-sinh, mau ñaéc-ñaïo thaønh 

Phaät, cuõng nhö ngöôøi theá-gian taøi-trí sieâu-vieät, thì phaåm-haøm chaéc ñöôïc. 
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cách, đứng lòng buồn tệ buồn tái, đứng ra mắt, 

đứng chầu chực, đứngh đầu đường xó chợ, chớ van 

nài, đứng vô phương cứu chữa, đứng để được viễc, 

đứng để nhận tội, đứng để nhận bản án, đứng để 

theo dõi, đứng để mưu cầu danh lợi, đứng bẽn lên, 

đứng thẹn thùng, đứng khép nép, đứng trơ trẽn, 

đứng nghiêm trang, đứng lần cuối cùng, đứng như 

trời trồng. Ôi vô vàn… Cái nào , ra sao, đứng vào 

trường hợp nào rõ chịu thua. Làm người đã khó té 

ra  học đứng càng khó. 

 Học ăn, học nói, học gói, học xách bây giờ.  

Học đứng biết ngày nào xong… Thế thì làm người 

lắm việc phải học.  Lu bu quá chừng.  Sống đứng đã 

gian truân vậy mà nghe nói có những người chết 

hồm chon đứng thế mới rõ bày, chết và sống đều 

học đứng là vậy… khổ một đời… 

 

  

 

 

 Tùy theo từng người mà suy diễn, có người 
rất thích nằm, họ tạo mọi điều kiện để được nằm, họ 
tìm chỗ nằm thích hợp, họ lựa theo ý thích để khỏi 
uổng công nằm. Lại cũng có người cũng vì nằm mà 
lại sợ đến hoảng hốt, sợ đến nỗi mà thà tốn tiền chứ 
nhất định không nằm. Trong những cái nằm đó có 
hai cái nằm mà người đời sợ nhất là : thứ nhất la 
nằm bệnh, thứ 2 là nằm chờ chết.  Nói va bàn luận 
thế thôi.  Chớ cái nằm hình như có số mạng, chứ 
không phải ai muốn làm gì thì làm. 

 Thói thường thì nằm ngủ là đúng nhất. Song 
cũng chưa chắc.  Nếu nằm ngủ thì nhắm mắt là  

 

 

xong.   Cần gì phải vỏng, phải giường, phải chiếu, 
phải nệm, phải chăn, nằm trên lầu, nằm phòng đẹp.   

Thế chẳng ra là nằm thực ra không phải để 
ngủ mà để thấy mình nằm ra sao thì mới phải.   

 Có người nằm gác tay lên trán lên ngực, lên bụng. 
 Có người nằm thở ra, có người nằm vật vã. 
 Có người nằm hút thuốc phiện theo hồn bay theo mây. 
 Có người nằm cả đêm trằn trọc… 

Thật là nằm để ngủ hay mien man chuyện 
đời… khó quá.  Làm sao ngủ được chỉ trời biết. Ôi, 
ai bảo nằm là dễ cũng khó để hiểu…Thôi uống vài 
viên thuốc ngủ cho qua một đêm là yên chuyện.  
Nằm ngủ như thế vài đêm là mắt thăm quầng.  Sáng 
nhìn đời, bằng ánh mắt ngán ngẫm. Rồi cũng có 
nhiều người nằm đâu cũng ngủ, chớ cần nệm êm, 
võng đung đưa gì cả, mặc tình dù là đất sơi, đám cỏ, 
hay gốc cây, kể cả xe chạy bên tai mặc tình ngáy 
khò, thong dong.  Thế mới tỏ mỗi người mỗi cảnh ai 
bì. 

 Song nghĩ cũng lạ.  Lại có những người khi 
ngủ thì giấc mơ lại đến.  Nhờ giấc mơ mà họ làm 
giàu qua những con số đề, số kiến thiết .  Lại có 
những trường hợp người khác ngủ thì bị ma rượt, 
ma đuổi, ma đè, sợ hết hồn, thế mới kinh.  Có người 
nằm ngủ thấy người thân về đứng bên cạnh giường, 
hoặc linh thiêng hơn có những đứa trẻ chết non về 
báo mộng khóc lóc thảm thiết.  Có người nằm mộng 
thấy thi đậu thế thì tháng sau đậu thật thế mới ngạc 
nhiê không thể nào thiết tưởng… 

Vô hình chung.  Giấc ngủ là tuyệt. Không ai 
đứng ngủ.  Chỉ nằm ngủ.  Có những giấc ngủ nằm 
thiên thu không bao giờ thức.  Đó là nằm ngủ và 
chết luôn… Nằm.  Nằm ngủ ai đoán ngày mai nằm 
ở đâu.  Nằm nhà, nằm đường, nằm và nằm.  Ôi… 

 

 

 
        Coøn Tu Tieân vaø Tu Trôøi maø thaønh veà ñöôïc Thieân-ñöôøng, chöùng 

ñöôïc Tieân quaû ñi nöõa, thì ñeán khi heát Phöôùc cuõng phaûi trôû laïi luaân-

hoài, vì Trôøi vaø Tieân coøn ôû trong voïng-giaùc chöù chöa phaûi laø chaân-giaùc, 

coøn ôû trong tam-giôùi chöù chöa ra khoûi tam-giôùi vaø ñeán Nieát-Baøn. 
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Việt Nam có câu ngạn ngữ : “Ăn trông nồi . 
Ngồi trông hướng” Nghe qua thì hơi khó nghĩ và 
cũng hơi vô lý vì ăn mà nhìn chằm chằm vào đồ ăn 
vào soong cơm có mất lịch sự lắm không sẽ rơi vào 
tình trạng là ham ăn không dè…Còn ngồi trông 
hướng thì lẽ nào ai cũng lựa hướng thì chắc là nực 
cười quá, vì có người thích nhìn hướng cửa sổ, có 
người thích nhìn hướng tivi, hoặc thích nhìn ra 
ngoài đường, hoặc lựa hướng gió hay hướng khỏi 
chướng mắt. 

Thế mới bảo ngạn ngữ không dễ gì thấu.  Lẽ 
đó mà trên đời nầy mỗi người đều có quan niệm 
khác nhau.  Có người thích ngồi nhà, có người thích 
ngồi ngoài biển, có người thích ngồi nhà hang, ngồi 
trên tàu, ngồi hang giờ ghế đá công viên.  Có người 
thích cả đời ngồi ở trường học mãi, song cũng lắm 
kẻ thích ngồi tù 60% là người quyền cao.  Học thức 
và người có của không thể nào hiểu được.  Ngồi tù 
có gì đâu mà thích vậy mà nhiều người đua nhau 
vao tù mới tuyệt!... 

Cái ngồi đóng một vai trò quan trọng, vì sợ 
mất chỗ ngồi mà họ phải rướt thầy Phong Thủy để 
không ai tranh giành.  Có những ghế rất đắt tiền để 
họ yên tâm . Cha truyền con nối. Họ có gia phả đê 
thống lĩnh một giang sơn đời nầy kiếp nọ giữ sơn 
son thiếp vàng bền bĩ vì cái ngồi đã tạo cho họ nở 
mày nở mặt.  Chỉ cần một chỗ ngồi tươm tất thì đủ 
ba đời ăn không hết.  Họ có thể hy sinh tất cả đê đổi 
lấy một chỗ ngồi.  Nhờ chỗ ngồi đó mà họ có Tài. 
Danh. Chức Vị… Họ được nở mày, nở mặt để có 
tiếng chào hơn mâm cổ đầy.  

 Mỗi loại ngồi có một loại ghế tương xứng 
để tùy theo trường hợp cân đối.  Nhìn ghế sẽ đoán 
được chỗ ngồi.  Có những chiếc ghế dành cho người 
tàn tật, người bệnh, người già, người mới sinh, 
người mù, người quyền cao chức trọng, người làm 
công, kẻ bần tiện, người thanh cao, kẻ phong trần, 
người làm ăn lương qua đường, kẻ giàu lịch sự, 
người giàu keo bẫn, người nho giáo, kẻ điêu ngoa. 

 Ôi, bao nhiêu ghế để ngồi là bấy nhiêu loại 
người ngồi được thể hiện theo phong cách ngồi rõ 
nghĩa. Thiên hình vạn nẻo, đúng là vạn lý trạng gian 
tuân.  Có một cái ngồi mà không cần ghế đó là ngồi 

dưới đất vừa tiện vừa chả ai để ý.  Song hiểu ngồi 
nầy không ai thích vì không có tiền.  Người đời chỉ 
nhìn ngồi ghế nào tiền nhiều thì mới thỏa đàng 
không biết ngày nhắm mắt ra đi về bên kia thế giớ 
có chỗ nào để ngồi!... Ai biết.  Ghế nào.  Hiệu 
nào?... Thôi! Thua vậy… 

 
 

Tieáng Chim Ñeâm Heø 

Traêng veà chôït coù tieáng chim 

Vuùt leân khôi ñoäng chuùt nieàm suy tö... 

Ô hay giöõa choán giaû hö 

Côù sao voïng laïi khuùc ru voâ thöôøng? 

Ñeâm heø nhuoám aùnh thu vöông 

Vuõng ñôøi phuø aûo khoùi söông tôi bôøi 

Ñaøn tieân thaùnh thoùt giöõa trôøi 

Saùo thaàn laûnh loùt toät vôøi thöùc maây 

Hoïa mi, anh vuõ laïc baày? 

Ca-laêng chuyeån hoùa qua ñaây ñöa ñöôøng? 

..... 

Laàn theo caùnh nhaïc vaán vöông  

Ngôõ ngaøng laïc böôùc ñeán vöôøn tònh vieân... 

Phaûi chaêng ñaây choán uyeân nguyeân 

Hoà xanh khoùi toûa höông sen dòu daøng 

Hoa chaâu laù ngoïc caønh vaøng 

Ñaát trôøi loùng laùnh trong döôøng löu ly 

Hoøa theo gioù nheï thaàm thì 

Treû thô hoïc tieáng chim trì kinh tieân... 

..... 

Ñaâu laø treû? ñaâu laø chim? 

Ñeâm coøn phaûng phaát höông thieàn... ñaâu ñaây? 

Tieáng chim ñeán töï beân ngoaøi? 

Hay laø vaêng vaúng goïi hoaøi trong ta? 

Boài hoài... hö... thöïc... gaàn... xa... 

Hay laø ta vaãn laø ta thuôû naøo? 
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Khi Gaëp Phaät A Di Ñaø 

Ngaøi Seõ Hoûi Baïn Ñieàu Gì ??? 
 

 

 

 

 

 

Lôøi ngöôøi vieát : Trong ñôøi Baïn, Baïn coù bieát ngöôøi naøo ñaõ töøng gaëp maët ñöùc Phaät A Di Ñaø chöa ? Vaäy thì 

xin Baïn haõy ñoïc baøi naày nhö laø saõn phaåm cuûa trí töôûng töôïng, ñoïc cho vui, chôù chuyeän khoâng coù thaät. Ngoaøi ra 

Laûo Gaøn cuõng laø moät saõn phaåm cuûa trí töôûng töôïng , nhöng laûo laø moät ngöôøi ñaâu ñoù raát gaàn vôùi ta, phaûng phaát 

ñaâu ñoù trong taâm tình ta, trong löông taâm ta hay chính laø ta cuõng neân .         Leä Hoa Wilson/Taâm Tinh Caàn 

 

Laûo Gaøn giöït mình thöùc daäy khi tieáng 

chuoâng vang voïng trong khoâng gian. Laûo ñöa tay 

vuoát toùc, chænh söõa laïi quaàn aùo vaø laéng nghe. Moät 

chuù tieåu ñöùng treân caùi buïc cao chaén ngang tröôùc cöûa 

ñieän, tay caàm tôø giaáy söõa soaïn ñoïc. Coång vaøo cuûa 

ngöôøi ta coù oâng thaùnh cao to, oai huøng ñöùng chaén 

tröôùc cöûa coøn caùi coång vaøo cuûa oâng Phaät naày sao chæ 

coù moät chuù tieåu beù teøo teo ??!!..Laûo thaát voïng nhìn 

quanh. Moïi ngöôøi ñeàu chaáp tay nghieâm chænh. Laûo 

thôû daøi. Ngöôøi ñöùng tröôùc maët laûo bieát yù nghæ cuûa 

laûo neân quay xuoáng nhoû nheï : ‚Y laø Phaät seõ thaønh 

ñoù !‛. Laûo ñaõ nghe caâu naày roài. Laûo chaáp tay laïi chôø 

ñôïi. 

 ‚ Thöa ñaïi chuùng, naêm nay ñöùc Phaät A Di 

Ñaø ñöa ra naêm caâu hoûi sô khôûi ñeå ñaïi chuùng suy 

nghieäm vaø töï traû lôøi. Neáu coù thaéc maéc gì xin ñaïi 

chuùng töï do hoûi . Sau khi töï traû lôøi, xin ñaïi chuùng  

böôùc qua cöûa. Treân ngöôûng cöûa coù thieát keá moät heä 

thoáng vi tính ngaàm , phaàn meàm ( soft ware ) ñöôïc 

hai vò CEO (toång giaùm ñoác) cuûa haûng LTTTNKL ( 

coù nghóa laø Löôùi Trôøi Tuy Thöa Nhöng Khoâng Loït ) 

laø hai oâng T vaø A ( coù nghóa laø Thieän vaø AÙc ) vieát. 

Ñoä chính xaùc ñöôïc ngöôøi xöû duïng baàu laø ñuùng töø voâ 

thuûy ñeán voâ chung. Tröôùc maët ñaïi chuùng seõ coù boán 

naác thang. Xin ñaïi chuùng böôùc leân. Tuøy theo söï 

ñaùnh giaù cuûa heä thoáng vi tính, ñaïi chuùng coù theå seõ bò 

thang cuûa naác thöù nhöùt hoaëc thöù hai hoaëc thöù ba haát 

ngaõ. Neáu chæ bò moät naác ñaùnh ngaõ thì ñaïi chuùng coù 

theå trôû veà nôi mình töøng truù nguï vaø tieáp tuïc hoïc hoûi 

chôø kyø sau. Neáu laïi coù dính líu tôùi nhuõng baäc thang 

khaùc thì sau khi ngaõ, baäc thang seõ töï ñoäng ñaåy ngöôøi 

ngaõ leân baäc keá tieáp ñeå tieáp tuïc ñöôc ñaùnh giaù.Ñaïi 

chuùng naøo khoâng bò ngaõ trong ba böôùc ñaàu thì seõ ñaët 

chaân leân böôùc thöù tö vaø cöûa ñieän seõ môû ñeå ñaïi  

 

    “Ngöôøi laøm theo söï nhaân-nghóa thì ñöôïc baát-töû, vaø ai 

nghe maø tu theo ñaïo thì chöùng ñöôïc quaû voâ-sinh”. 
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chuùng vaøo. Ba baäc thang ñaàu mang daáu hieäu T,S,S ( 

coù nghóa laø tham, saân, si ).‛ 

 Im laëng. Hoaøn toaøn im laëng. Laûo Gaøn caûm 

thaáy baát an. Hai caùi oâng T vaø A naøo ñoù sao maø 

nhieàu chuyeän vaäy ? Neáu laûo ñaõ töï ñaùnh giaù mình laø 

ngöôøi löông thieän thì hoï phaûi tin laø laûo löông thieän. 

Neáu moïi ngöôøi chung quanh laûo taùn thaùn laûo laø ñaïi 

thí chuû thì hoï neân tin laûo laø ñaïi thí chuû. Laûo tu haønh 

ñaõ bao laâu roài, laûo khoâng bieát theá naøo laø phaûi laø traùi 

sao ? Ñaïi chuùng coù muø maét ñaâu maø khoâng thaáy ñöôïc 

ai laø toát ai laø xaáu, ai cuùng ít, ai cuùng nhieàu. Moãi 

thaùng laûo cuùng chuøa ñeàu ñeàu. Ai keâu goïi thieân tai, 

baûo luït, moà coâi, neo ñôn gì cuõng coù laûo quyeân goùp. 

Voâ chuøa ai noùi laûo ñen traéng maäp oám xaáu ñeïp giaøu 

ngheøo khoân ngu sang heøn gì laûo cuõng chæ cöôøi. Kinh 

saùch tieáng nöôùc naøo laûo cuõng maày moø tìm ñoïc . Töï 

xeùt laïi mình nhö vaäy, laûo boãng yeân taâm. Tham saân si 

gì thì laûo cuõng ñaõ vöôït qua heát roài. Muoán vi tính thì 

vi tính. 

 Chuù tieåu chaäm raõi ñoïc: 

  1./ Ngaøi seõ khoâng hoûi : Baïn ñaõ laùi xe loaïi naøo, 

hieäu gì, ñôøi maáy ? Nhöng Ngaøi seõ hoûi :Ñaõ coù bao 

nhieâu ngöôøi khoâng coù phöông tieän di chuyeån vaø Baïn 

ñaõ cho hoï coù giang ? 

 *Laûo Gaøn : UÙi da, ngaïc nhieân ôi laø ngaïc 

nhieân. Töôûng laø Ngaøi seõ hoûi mình cuùng chuøa bao 

nhieâu, ñoùng goùp töø thieän bao nhieâu , aên chay bao 

nhieâu ngaøy trong thaùng, tuïng kinh naøo, bao nhieâu 

laàn trong ngaøy v.v..vaäy maø caâu ñaàu tieân ..thaät laø .. 

truùng tuû . Cho coù giang thì OK, chaúng toán theâm xu 

xaêng naøo. Laûo ñaõ laøm haøng traêm haøng ngaøn laàn roài. 

Tuy nhieân ñoâi khi ngöôøi coù giang aên uoáng, xaõ raùc 

trong xe , xuoáng xe ñoùng cöûa caùi raàm, ñoå moät vaøi 

gioït coca..laøm laûo cuõng phieàn naõo. Chaéc khoâng quan 

heä gì.  Caâu soá 1, laûo tin chaéc. 

   2./ Ngaøi seõ khoâng hoûi : Nhaø Baïn roäng bao nhieâu 

‘feet’ ? coù bao nhieâu phoøng ? ôû treân nuùi cao hay gaàn  

 

 

bieån caû, khu bình daân hay khu sang troïng,haøng xoùm 

laø ngöôøi lao ñoäng chaân tay hay laø oâng kia baø noï, giaù 

trò moät hai traêm ngaøn hay vaøi trieäu ñoâ la ?  Nhöng 

Ngaøi seõ hoûi : Ñaõ coù bao nhieâu ngöôøi ñöôïc Baïn cho 

hoï truù nguï khi hoï caàn choã töïa nöông ? 

 *Laûo Gaøn :UÙi da, laàn naày phaûi uùi da thaät 

lôùn. Ngöôøi ta thöôøng noùi ‘ caùi raêng caùi toùc laø goác con 

ngöôøi’, coøn thôøi ñaïi naày ‘caùi xe caùi nhaø laø goác con 

ngöôøi’. Xe khoâng toát hö hoaøi thì laøm sao ñi laøm, e bò 

ñuoåi sôû cuõng neân. Nhaø khoâng roäng raõi , khoâng treân 

nuùi cao, khoâng gaàn bieån lôùn thì laøm sao thôû ñöôïc. ÔÛ 

gaàn ngöôøi ngheøo ñi voâ ra thaáy nhaø hoï coû khoâ, raøo 

ngaõ laøm mình gaàn möïc cuõng buoàn laây sanh bònh. Maø 

con ngöôøi khoâng xe toát, khoâng nhaø sang, khoâng gaàn 

ñeøn saùng thì coù phaûi laø ngöôøi khoâng coù goác toát 

khoâng ?  Maø goác xaáu  thì laøm sao coù job toát,  laøm 

sao theå hieän ñöôïc söï coá gaéng vöôït leân , laøm sao thaáy 

ñöôïc caùi phöôùc cuûa mình, cuûa gioøng hoï mình. Xe cuû 

rít sao daùm cho ngöôøi coù giang. Tuùi roång tueách sao 

daùm kyù caùi check cuùng chuøa vôùi ba boán soá zero 

ñaèng sau ? laøm sao thaønh boà taùt ??.  Ngaøi khoâng hoûi 

caùi goác laïi hoûi caùi ngoïn ( coù cho ai truù nguï khoâng? ) 

.Chaéc laø Ngaøi chöa bao giôø ñi vay nôï ngaân haøng vaø 

thöùc khuya daäy sôùm ñi laøm ñeå traû nôï nhaø neân Ngaøi  

roäng raûi môû cöûa . Coõi ta baø naày maø môû cöûa nhaø röôùc 

ngöôøi voâ thì khoâng maát ñoà ñaïc cuõng maát tieàn vaø teä 

nhaát laø daùm maát luoân oâng choàng hoaëc baø vôï ñi chôù. 

 Laûo Gaøn ñöa tay leân. Chuù tieåu nhìn laûo. Caùi 

naày thì phaûi nhaän laø ôû treån hay hôn döôùi mình. 

Khoâng caàn oàn aøo, la heùt.Vaán ñaùp chæ qua aùnh 

maét.’Khi laùi caùi xe 2011 Lexus qua maët caùi xe 85 

Toyota Camry chaøng raøng tröôùc maët laûo töø naûy giôø , 

laûo coù ban cho hoï moät aùnh maét khinh bæ,  giaän doåi 

khoâng ? laûo coù nhôù raèng xe laûo 8 maùy môùi tinh coøn 

xe hoï chæ coù 4 maùy caø taøng, nhöng hoï vaãn raùn leâ leát 

ñeå ñi laøm nuoâi gia ñình khoâng ? Khi laûo noùi cho 

ngöôøi chung quanh bieát caùi ñòa chæ nhaø mình, toaøn 

thaân laûo coù nhaùng leân moät aùnh haøo quang töï ñaéc  

 

 Laïi trong kinh DI-ÑAØ SÔÙ-SAO noùi raèng: “Tònh-Ñoä phaùp-

moân chí huyeàn, chí dieäu, baát tu dö haïnh nhi ñaéc luïc Ba-La-Maät”, 

nghóa laø: “Phaùp-Moân Tònh-Ñoä raát huyeàn-dieäu nhieäm-maàu, chaúng caàn 

tu haïnh naøo khaùc maø vaãn ñöôïc ñaày ñuû taát caû saùu phaùp Ba-La-Maät.” 
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khoâng? Coøn nhieàu, raát nhieàu, chaéc laûo khoâng thaáy, 

maét thöôøng khoâng thaáy, nhöng maùy vi tính caûm 

ñöôïc...Laûo löïa choïn ngöôøi baïn ñôøi döïa treân tieâu 

chuaån naøo, ñoái xöû vôùi ngöôøi ta ra sao maø laïi sôï 

ngöôøi khaùc ? Ñoù laø traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa laûo, 

coøn töïa nöông khoâng nhaát thieát laø nhaø, coù theå laø 

Laéng Nghe, AÙi Ngöõ, Thöông Yeâu, Chia Xeû...’. AØ haù. 

Hình nhö coù laàn laûo cuõng caàn choã töïa nöông nhö vaäy 

maø kieám hoaøi khoâng thaáy. 

3./ Ngaøi seõ khoâng hoûi : Soá tieàn cao nhaát maø Baïn ñaõ 

laøm ra laø bao nhieâu ? Chöùc vuï cuûa Baïn laø gì ? 

Nhöng Ngaøi seõ hoûi : Ñaõ coù khi naøo Baïn baùn reû 

löông taâm ñeå laøm ra soá tieàn ñoù khoâng ? Baïn ñaõ laøm 

heát söùc mình trong chaùnh tín vaø ñaïo ñöùc ñeå hoaøn 

thaønh chöùc vuï ñoù khoâng?  

 * Laûo Gaøn : Mua baùn thì bieát theá naøo laø 

maéc hay reû ? Coù ngöôøi baùn löông taâm traêm trieäu ñoâ 

la vaãn thaáy reû quaù, coù ngöôøi mua löông taâm cuûa 

ngöôøi khaùc chæ vôùi moät nuï cöôøi vaãn thaáy laø maéc quaù. 

Maø nghæ laïi, coù ngöôøi goïi ñoù laø löông taâm, laûo laïi 

goïi ñoù laø khoân ngoan, coù ngöôøi goïi ñoù laø toäi loåi laûo 

laïi goïi ñoù laø phaán ñaáu, coù ngöôøi goïi ñoù laø löôøng gaït, 

laûo goïi ñoù laø soáng coøn. Coù laàn laûo goïi ñoù laø löông 

taâm, ngöôøi ta phaùn ‘ ai ai cuõng vaäy, ñaâu ñaâu cuõng 

vaäy’. Coù laàn laûo can laø laøm nhö vaäy khoâng coâng 

baèng, thieáu chính xaùc, traät muïc ñích v..v.. ngöôøi ta 

noùi ‘ ñöôøng naøo cuõng veà La Maõ’. Coù chuyeän ngöôøi 

ta hoan nghinh, laûo móm cöôøi khi deã. Coù ngöôøi ñöôïc 

ngöôøi ta khen taëng bôï ñôû,  laûo laëng leû quay löng. Coù 

ngöôøi ai cuõng cheâ ñeø, gheùt boû, laûo laïi aân caàn thaêm 

hoûi, xeû chia. Khoù quaù, thaät laø khoù quaù. Laûo ñònh ñöa 

tay leân nöõa nhöng boãng thaáy maéc côû laïi  thoâi. Coù ai 

giuùp laûo khoâng ? Khoâng bieát ai ñaõ taëng cho laûo caùi 

teân Gaøn ? 

4./ Ngaøi seõ khoâng hoûi : Da Baïn maøu gì ? Nhöng 

Ngaøi seõ hoûi : Baïn coù nhöõng ñöùc tính toát ñeïp gì döôùi 

maøu da ñoù ? 

 * Laûo Gaøn : Khoâng phaûi laûo  thöôøng hay 

nghe noùi laø da traéng quaù thì phoùng tuùng , töï do  

 

chaúng keå gia ñình. Da ñen quaù thì bieáng löôøi, tham 

luyeán caàn sa, ma tuùy. Da saäm saäm thì ngu doát, 

khoâng coá gaéng vöôn leân söï nghieäp, töông lai. Chæ coù 

da vaøng môùi laø khoân ngoan, caàn maãn, hieáu haïnh, 

ham hoïc, thoâng minh v..v..Vaäy sao Ngaøi khoâng hoûi 

maøu da cho mình chuùt haõnh dieän, chaân ñaïp ñaàu da 

khaùc, muûi hænh hænh leân trôøi . Chaúng phaûi moïi ñöùc 

tính toát ñeïp ñeàu taäp trung caû veà da vaøng sao ? Khi 

laøm töø thieän, laûo cho ngöôøi da vaøng. Khi vinh danh 

ai, laûo nhaéc ñeán ngöôøi da vaøng. Khi laøm baïn ai, laûo 

laân la vôùi ngöôøi da vaøng. Maøu da naày ñaõ thaêng hoa 

thì laûo phaûi uûng hoä cho noù caøng vöôït troäi leân. Laøng 

nhaøng vôùi maøu da khaùc, noù cöù luïc ñuïc ñaèng sau, bieát 

chöøng naøo ?..Ngöôøi khoân löïa baïn maø chôi laø vaäy.. 

 ÔÛ trong saân beân traùi, moät chuù tieåu khaùc kheä 

neä böng ba huû maøu ñen, traéng , vaøng ñoå vaøo ba 

thuøng nöôùc lôùn. Laïi daãn anh chaøng da traéng ñaåy vaøo 

thuøng maøu vaøng, anh chaøng da ñen vaøo thuøng maøu 

traéng vaø anh chaøng da vaøng vaøo thuøng maøu ñen. 

Chuù móm cöôøi noùi nhoû : ‚Vaäy cho bieát tö vò laøm 

ngöôøi döôùi maøu da khaùc !‛.AØ,coøn maøu da ñaäm ñaäm 

thì voâ thuøng naøo haù ? 

5./ Ngaøi seõ khoâng hoûi : Baïn ñaõ cuùng döôøng bao 

nhieâu tieàn, cho bao nhieâu chuøa ? Nhöng Ngaøi seõ hoûi 

: Taâm Baïn coù ‚khoâng mong caàu‛ khi cuùng hieán 

khoâng ? 

 * Laûo Gaøn : ÔÛ ñôøi baùnh ít ñi baùnh qui laïi thì 

môùi thaáy höùng thuù vaø vui veû ñeå tieáp tuïc thaåy baùnh ít 

ñi chôù. Khoâng caàu cho thaèng con thi ñaäu vaøo baùc só, 

con gaùi ñöôïc nhaän vaøo nha só , chuyeän laøm aên suoâng 

seû mua moät baùn möôøi, gia ñình giaøu coù haïnh phuùc 

hôn ngöôøi thì laøm gì coù nhieàu baùnh ít maø hieán daâng 

? Teân maø khoâng ñöôïc ñeà leân baûng , khoâng ñöôïc ñoïc 

leân trong böõa tieäc, khoâng ñöôïc bieát ñeán nôi nôi nhö 

laø moät ñaïi thí chuû, xe khoâng boùng loaùng, nhaø khoâng 

treân ñoài, con chaùu khoâng vaøo ñaïi hoïc ‘top ten’, ñòa 

chæ khoâng laøm ngöôøi ta laùt maét, thì e raèng baùnh qui 

hôi nhoû chaêng? Baùnh qui ñaõ nhoû thì baùnh ít laøm sao 

lôùn ñöôïc ? Ngöôøi ta ñöa moät chuùt xíu , laøm sô saøi maø  

 

 
         Ta neân bieát raèng, keát-quaû cuûa caùi KHOÅ vôùi VUI laø do ta taïo nhaân 

THIEÄN vôùi AÙC, nhö boùng theo hình ñeo ñuoåi laãn nhau, heã hình ngay thì 

boùng thaúng, hình vaïy thì boùng cong, thaät roõ raøng khoâng sai moät chuùt naøo. 
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coøn caàu caïnh lung tung, laûo ñöa caû xaáp lôùn, laøm heát 

mình  maø khoâng cho caàu sao ? Duø khoâng caàu nhaø 

cao, cöûa roäng thì caàu phöôùc cuõng traät sao? Laûo laïi 

thaäm thuït muoán ñöa tay leân. Nhìn quanh ai cuõng 

traàm ngaâm nghæ ngôïi, laûo laïi keàm cheá. Laûo coøn bieát 

xaáu hoå. 

 Chuù tieåu tuyeân boá chaám döùt caâu hoûi. Naêm 

sau seõ hoûi tieáp caâu môùi. Laûo Gaøn ngaàn ngöø. Caùi heä 

thoáng vi tính kia coù ñoïc ñöôïc taâm tình, yù nghæ laûo roõ 

raøng nhö lôøi chuù tieåu noùi khoâng? Coù vu vi chuùt naøo 

khoâng? Coù chín boû laøm möôøi khoâng ? Coù chuùt loøng 

töø bi khoâng ? Ñi voâ, böôùc qua ngöôûng cöûa thöû thôøi 

vaän ( vaø chòu phaït moät naêm neáu noùi sai vôùi söï thaät ) 

hay laø töï yù thöùc ruùt lui chôø naêm sau thöû laïi ?.. 

Chuù tieåu ra ñoùng cöûa. Buoåi sô khôûi trong 

naêm ñaõ keát thuùc. Ai voâ ñaõ voâ. Ai veà ñaõ veà. Ngaøy 

naày naêm sau laïi seõ coù moät buoåi vaán ñaùp khaùc. Chuù 

nhìn xuoáng . Tít taép muø xa , Laûo Gaøn ñang bay löôïn, 

tay quô quaøo, mieäng laép baép. Hình nhö laûo ñang 

khaån caàu chuù tieåu raùn chôø moät chuùt. Laûo ñang bay 

tôùi. Laûo muoán coù moät cô hoäi thöù hai. Laûo ñaõ tin vaøo 

söï maàu nhieäm cuûa caùi maùy vi tính cuûa hai caùi laûo 

giaø kia. Baây giôø Laûo muoán noùi thaät, nghæ thaät.  Chuù 

tieåu nhoû nheï noùi : ‚ Thoâi laûo raùn chôø naêm sau nghe. 

Chæ moät naêm thoâi maø !‛ Duø sao thì chuù vaãn laø moät 

chuù tieåu. Chuù queân raèng moät giôø treân ñoù daøi baèng 

traêm naêm döôùi naày. Maø chôø moät naêm thì chôø ñeán 

bao giôø. ? Vaø vì chuù laø ngöôøi môùi neân chuù cuõng 

khoâng bieát raèng ôû coång sau coøn coù moät vò taêng ñang 

ngoài chôø nôi coång. Vò taêng ñöa tay ra, khuaáy vaøo 

khoâng gian vaø vôùi moät gioïng heát söùc nheï nhaøng vaø 

thöông yeâu, Ngaøi noùi: ‚ Con boû caùi gaùnh naëng ñoù ñi. 

Ta giaø roài, chæ coù theå keùo leân ñöôïc moät mình con!‛. 

Hôûi ôi !!!!!!!!!! 

 

Quét Rác 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suy đi ngẫm lại mấy lần, tôi quyết định 
dung hai từ : Quét Rác… 

 

Sở dĩ tôi “Ngẫm” là vì trên đời và cuộc sống nầy 
nói tới rác là người ta liên tưởng đến đồ dơ dáy, đồ 
bỏ, đồ không ra gì, đồ cặn bả.  Nói chung là xấu… 
Nói ai cũng nghĩ vậy thì Rác vẫn hoàn rác. Ai cũng 
chê cũng tránh, ai cũng né thì Rác vẫn nằm đó, và 
mỗi ngày them một chữ đó nữa thì sẽ trở thành vựa 
rác, đống rác, nhà rác… núi rác.  Vậy phải thanh 
toán nó, phải thanh lý nó, phải giải quyết nó.  Đó là 
từ Quét. 

Cặp từ Quét Rác  tôi cảm thấy không còn áy náy 
nữa mà dõng dạc đưa lên tựa đề nầy: 

 Chi em tôi sinh ra , tôi không thể nào hiểu 
là kiếp trước sống ra sao!  Nên kiếp nầy không 
thấy Cha.  Chỉ biết Cha qua sự kể lại của người 
khác, họ kể cũng có cái được cái mất, lắp ghép.  Có 
người bảo: đứa nầy giống dáng đi, đứa kia giống 
ánh mắt, đứa nọ giống nỗi buồn qua khuôn mặt hay 
tính tình …  Trong số đó giống nhất là đứa em gái  

 

           Phaùp-moân nieäm Phaät caàu sinh Tònh-Ñoä raát laø deã 

daøng, taïi sao chuùng ta chaúng tu? Ñôøi naøy khoâng tu, 

kieáp sau laáy gì laøm löông-thöïc ñeå ñi veà coõi CÖÏC-LAÏC. 
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kế tôi là nó ưa mơ mộng như những nghệ sĩ.  Nghe 
nói đâu ngày xưa ba tôi là người có số đào hoa.  
Nhờ tính tình đa sầu, đa cãm và lại là có máu 
xướng ca nên chuyện tình thêm đa sầu.  Nghe nói 
đâu ba tôi lại có duyên với phật.  Dù trần thế ba tôi 
đa cãm xong cũng cảm luôn với chuyện Phật 
Pháp…  Người ta bảo đó là điểm quan trọng mà tôi 
là gái đầu, bây giờ rõ ra thì tôi thấy cái gì đó Phật 
Pháp đến trong lòng tôi nhẹ lắm.  Sự ham mê cứ từ 
đến từ lúc nào tôi không rõ. 

Ngày ba mất đi. Mấy đứa em tôi còn nhỏ 
lắm, tôi thì cũng  bì bõm man mác thoáng qua 
trong đầu.  Thật tình quên đi nữa là khác. Gia đình 
tôi là một chuyện tình không kết thúc duy tôi phải 
thay ba từ lúc đó.  Tội nghiệp mấy em tôi thắm 

thoát trên 30, 40 năm… Mà lúc nào cũng trăm 
chuyện cứ hướng mắt về tôi.  Trăm chuyện trăm 
bề… Vui buồn trong sự quyết định của tôi, chị cả. 

Sông có khúc, người có lúc.  Một sáng nọ 
tình cờ em tôi đến Chùa.  Em Quét Rác, trong ánh 
mắt tôi nhìn em tôi thật thanh thản.  Tự dạo đó em 
tôi đến Chùa thường xuyên. Tôi chưa dám hỏi.  Vì 
Rác mà em tôi đến Chùa hay vì đến Chùa mà quét 
rác… Chuyện nầy tính sau, song từ đó em tôi đã 
thay đổi. Gương mặt sáng ra, đẹp ra.  Tôi hiểu rồi. 

Từ Ngày Có Phật 

Em tôi Sống Sáng 

Thọ mang A Di Đà Phật 

         Tịnh Nguyện 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Ngöôøi naøo giöõ ñöôïc trai-giôùi hoaøn-toaøn, laïi leã Phaät, 

nieäm Phaät, ñoïc tuïng kinh-ñieån Ñaïi-thöøa, hieåu nghóa ñeä 

nhaát, ñem coâng ñöùc aáy hoài-höôùng nguyeän sinh veà Taây-

Phöông, thì chaéc ñöôïc sinh leân baäc Thöôïng-Phaåm vaäy. 
98



THIEÄN THANH NGUYEÄT BAÙO                                                               Volume II Issue 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng khóc chào đời chƣa tròn tuổi 

Chỉ để cho con một nổi mừng 

*** 

Mai sao con lớn hƣơng tình nghĩa 

Tứ ân đền đáp Chữ mặn nồng 

*** 

Trong TÂM con có hào quang trí 

Tuệ tỏ Nhƣ Lai đóa sen hồng 

*** 

Giờ đây ấm cúng Bồ Đề giác 

Phƣớc đức con thuyền báu cho con 

 

 

 

 

 

 

 

                     Trong kinh Thaäp-Luïc-Quaùn, Ñöùc Phaät daïy: Ngöôøi muoán sinh veà Tònh-

Ñoä, phaûi tu ba thöù phuùc sau ñaây: 

1) Hieáu-döôõng phuï-maãu, phuïng-söï Sö-Tröôûng, töø-taâm baát-saùt, tu 

möôøi  thieän-nghieäp 

2) Vaâng giöõ pheùp Tam-quy, giöõ troøn caùc giôùi, chôù phaïm oai nghi. 

3) Phaùp Boå-Ñeà-Taâm, tin saâu nhaân-quaû, ñoïc tuïng kinh-ñieån Ñaïi-

thöøa, khuyeân ngöôøi tu-haønh. Ñoù laø ba chính-nhaân tònh-nghieäp 

cuûa ba ñôøi chö Phaät vaäy. 

Tam-quy laø quy-y Phaät, quy-y Phaùp vaø quy-y Taêng. 
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Việc đời muốn dứt liền khi dứt, 

Chờ hẹn khi xong chẳng lúc xong 

Một tấc thời gian một tấc vàng, 

Tấc vàng khó mua đƣợc tấc thời gian… 

Thầy Nhƣ Hạnh 

 

Tâm là nhà, tôi tìm về nhà tôi sau 

bao năm lƣu lạc. Bởi đến một lúc nào đó, 

chúng ta cũng nên dừng lại để lại tạ cuộc 

sống, để mình tỉnh tâm lạy tạ chính mình 

      
Lê Kỳ Thƣơng 

 
 

Chiều nay lộng gió thu về 

Lá vàng tơi tả bộn bề khắp nơi 

Đời ngƣời nhƣ hạt sƣơng rơi 

Lung linh một thoáng mặt trời chiếu tan… 

 
Bài sƣu tập: Phật Tử 

Thầy Thiện Thanh 

- Bích Vân – 

 

 

 

 

 

CỦA ANDREI VOZNESENSKY 

 

 

 

 

 

           Xƣa một chàng họa sĩ 

            Có tranh và có nhà 

        Bỗng đem lòng yêu quí 

          Một nàng rất mê hoa 

 

 

Và chìu lòng ngƣời đẹp 

Để lấy tiền mua hoa 

Chàng đã đem bán hết 

Cả tranh và cả nhà 

Chàng đã mua triệu bông hồng 

Ngoài cửa cứ nhìn ta sẽ thấy 

Rằng ngƣời yêu có yêu thật hay không? 

Khi bán nhà để mua hoa nhƣ vậy 

Sáng hôm sau thức dậy 

Nàng nhìn ra lặng ngƣời 

Tƣởng đang mơ vì thấy 

Cả một rừng hoa tƣơi 

Nàng ngạc nhiên đang nghĩ 

Ai đây, chắc rất giàu 

Thì thấy chàng Họa sĩ 

Đang tội nghiệp, cuối đầu 

Họ gặp nhau chỉ vậy 

Rồi đêm nàng đi xa 

Nhƣng đời nàng từ đấy 

Có bài hát về hoa 

Có chàng họa sĩ nọ 

Vẫn vợ không, tiền không 

Nhƣng đời chàng từng có 

Cả một triệu bông hồng 

Chàng đã mua hàng triệu bông hồng 

Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy 

Rằng ngƣời yêu có yêu thật hay không? 

Khi bán nhà để mua hoa 

 
 

    Thái Bá Tân (dịch) 

   Đã soạn thành bản nhạc 

   Triệu đóa hồng 

     Bản nhạc này Ái Vân hát rất hay “You tube.com” 

 

 
 Neáu ai chæ giöõ naêm giôùi maø tu Tònh-Ñoä, cuõng ñöôïc sinh vaøo Phaåm-thöôïng 

cuûa baäc Trung, hay Phaåm-haï cuûa baäc Thöôïng vaäy. Coøn khoâng giöõ noåi naêm 

giôùi maø chæ giöõ giôùi saùt-sinh cuõng ñöôïc. Taïi sao? – Bôûi saùt-sinh laø giôùi ñaàu. 
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Tịnh Nguyện 

Cả tuần nay đi làm trong lòng nhớ con 
tha thiết.  Nó là kết quả một mối tình sâu đậm, 
càng sâu thì càng thâm.  Càng đậm thì càng 
đắng.  Từ ngày da diết cho đến ngày ra riêng gia 
tài chỉ có ba đưá con. 

 Thằng lớn đã High School thông minh  
 Thằng út cặp mắt lúc nào cũng nhìn mẹ đắm 

đuối, chớp chớp và bẻn lẻn… 
 Giữa là con gái cao ráo thích bắt bẻ lý sự. 

Ba đứa con bao nhiêu điều trăn trở.  Đi làm 
thì nhớ con, về nhà thì con ngủ…Và một ngày 
đó… ba đứa đều bảo con muốn ở với Ba…..Từ 
đó…tôi ở một mình….. 

Cuối tuần con tôi về thăm, không hiểu tôi 
là ai.  Nhìn tôi, nhìn nó.  Tôi lại giận và chủi 
mắng chúng thậm tệ.  

 Thằng lớn giả lơ 
 Thằng út lắm lét nhìn tôi. 
 Riêng đứa con gái nó cúi gầm xuống bàn 

Ôi! Làm sao? Con , các con là con của mẹ.  
Mẹ thương con lắm.  Ba con có gì đâu mà phải 
thương.  Phải thương và hiểu mẹ chứ.  Sao vậy.  
Sao không trả lời đi… Mẹ lổi gì nói đi! 

 Giận quá trời ơi…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChÌ m¶t ch» tình, n¥ng n® trong tâm 

Ch» tình m¶t nghïa mênh mong 

Th‰ gian n¥ng nghïa, không gian Ân tình 

Th‰ gian ân nghïa mË hiŠn 

ñåi dÜÖng sóng v‡ ngÆp tràn mênh mong 

ChuyŒn m¶t th‰ gi§i xoay quanh 

Bi‰t bao nhiêu ki‰p mË hiŠn Ç¡ng cay 

Gi© thì mÖí rõ ch» này, 

Lë Ç©i thÃy Çåo, MË mình ngàn sao 

Tình mË së h‰t lao xao,  

Th‰ gian chuy‹n bi‰n thành nÖi an nhàn 

Cu¶c Ç©i dù có trái ngang,  

M¡t mË vÅn sáng, ôm con vào lòng 

Mai sau dù mË xa tr©i 

Mai sau dù mË xa Ç©i 

Mai sau chÌ thÃy mË mình ch» Tâm 

Ch» Tâm, ch» ñåo, ch» ñ©i,  

Ba ch» quyŒn låi hóa thành ch» Không 

Gi© thì thÃu tÕ PhÆt Çài,  

Không gian có PhÆt th©i gian có Ç©i. 

ñåo ñ©i tình nghïa NhÜ NhÜ 

 

         Phaùp quaùn-töôûng naøy raát cao-quyù, nghóa laø: 

khi taâm töôûng Phaät, taát nhieân taâm mình laø Phaät. 

Laïi coøn toát hôn mieäng nieäm Phaät vaäy. Khi laâm-

chung seõ sinh veà baäc Thöôïng-phaåm Thöôïng-sinh. 
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Uy Linh Thieân Coå 

 

 

 

Môùi vöøa chôùp maét phuø du 

Ñi veà ñaø maáy beán bôø töû sanh, 

Giöõa baàu trôøi ñaát ngaùt xanh 

Con tim non daïi taäp taønh thöông ñau. 

 

 

Mòt môø khoùi toûa ngaøn lau 

Uy linh thieân coå laøu laøu doõi troâng, 

Non soâng moät daûi traêng loàng 

Ai soi ñuoác tueä röïc hoàng thaâu ñeâm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

================================== 

Gởi Cô Phương Bạc Liêu 

  Hôm nay nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh.  Tôi 
mới rảnh nên viết thơ thăm Cô cùng gia đình.  
Được hưởng một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh 
phúc. Gia đình tôi thì ngày qua Mỹ đến nay thấm 
thoát đã hơn 30 năm.  Lúc đầu cũng vất vả lắm.  
Tôi và vợ phải làm mọi việc, để nuôi năm đứa con 
ăn học.  Bây giờ tụi nó lớn khôn có vợ có chồng cả.  
Tôi và vợ tôi nay đã già có được 11 đứa cháu nội 
ngoại. Cùng định cư ở California cả.  So lược hà 
như vậy.  Nhớ hồi ở quê nhà, Cô thích ăn dưa cải 
muối chua của tôi làm.  Nay tôi gởi Cô cánh làm 
dưa cải muối chua cho Cô đây.   

Vật Liệu: 

        -    4 cây cải muối dưa cắt khúc 

===================================== 

- 1 bó hành lá cắt khúc 
- Nữa củ hành đỏ thái mỏng 

Phần Nước: 

 Nấu 4 cup nước hòa tan với muối, đường 

 Nếm măn mẳn như nước canh 

 Đun xôi, tắc lửa 

 Bỏ cải, hành lá cắt khúc, hành đỏ thái mỏng 
vào trộn điều 

 Xong vớt nhanh ra rổ để nguội 

 Xấp vào hủ, kế tiếp đổ nước hổn hộp vô.   

Sau ba ngày hả ăn được.  
 

Bùi Tấn Tường
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Ngày xưa ở Việt Nam thì còn nhỏ quá. Ba 

thì mất sớm. Các em thì côi cút, trời thương! 

Đúng số người đã định phần ai nấy hưởng.  Qua 

Mỹ phước phần còn đủ. Chị em còn đủ, đủ 

phước lẫn đức, phước là Mẹ vẫn còn thương 

con, thương cái. Đức là các em có chiều hướng 

thích và hiểu PHẬT. 

“ Hữu duyên thiên lý Năng tương ngộ” Có 

một ngôi chùa Phật Tổ - Long Beach. Các vị 

Thầy là miền Tây, nhớ Quê hương, Việt Nam xa 

quá, qua Mỹ gặp lại giọng nói, cảm thấy nhẹ 

nhàng, thật phước duyên tràn đầy, chị em đều 

thuận lòng. Kinh Phật nằm lòng. 

Mong Ba, Bà Ngoại, thằng chệt ……Mấy 

mươi năm tự động. Hôm qua lòng ray rức, lại 

nhớ Ông Ngoại…. lạ quá. Thưa Thầy, Thầy đồng 

ý. Tuần qua GIỖ, ông Ngoại. 

Thƣa Ông Ngoại 

Con là phận cháu có gì sai sót mong ông 
Ngoại tha thứ. Ngôi Chùa Phật Tổ gia đình 
mấy chị em con đã thường về đây nhang đèn, 
bên cạnh Ân Sư là người miền Tây ông Ngoại 
không lạc lỏng. Con đã đi ngày hôm qua mời 
mấy Dì và tuần trước đã tin ở điện thoại mấy 
cháu. 

Ông Ngoại ơi; 

 Nơi đây có Phật Tổ Như Lai  
 Nơi đây có Phật Di Đà 
 Nơi đây có họ hàng 

Ông Ngoại ơi, Bàn thờ Hương linh có Bá 
tánh.  Chúng con hôm nay tề đủ. 

A Di Đà Phật 

Hôm nay là ngày giỗ của Ông Ngoại. 

Mấy thuở năm xƣa gió bạc đầu 

ngƣời xƣa xa thẳm hồn sƣơng bạc 

Kẻ ở ngƣời đi mấy chạnh lòng 

Con đây: Là cháu trong tâm khảm 

Quê nguồn sâu thẳm nghĩa máu son 

Ông ơi! Thƣơng cháu về ông nhé 

Phật Tổ ngôi Chùa: có tên ông 

Ông ơi về nhé, ông Ngoại nhé 

Vãng sanh Tịnh độ ghé liên trì 

Ông ơi con trẻ lòng con kính 

Tha lỗi Năm trừng nghĩa gió sƣơng 

Ông ơi, Ông Ngoại 

Tịnh Độ mà 
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Truyền thuyết Nhện Trước miếu Quan Âm 
mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói 
hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có 
con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói 
hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. 
Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Một ngày, 
bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất 
vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình 
ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.  

Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là 
có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện 
một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được 
không?" Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng 
đồng ý. 

 Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?" 

 Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất 
là những gì không có được và những gì đã mất đi!".  

Phật gật đầu, đi khỏi. Lại một nghìn năm nữa 
trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu 
Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn. 

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: 
"Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta 
không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"  

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian 
quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!" 

 

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm 
ngươi." Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi 
gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. 
Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt 
sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày 
ngày nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là 
ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. 
Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện 
giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. 

 Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn 
năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này 
cái gì quý giá nhất?"  

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế 
gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được 
và cái đã mất đi."  

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như 
thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"  

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, 
thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là 
Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành 
thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân 
Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết 
định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. Rất nhiều 
người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và 
Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca 
trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa 
tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu 
cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân 
duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.  Qua vài 
ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, 
cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, 
hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam 
Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối 
cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng 
Cam Lộc dường như quá khách sáo.  

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ 
việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu 
Quan Âm chăng?"  

       Phaät daïy: “Ngöôøi trong Ñòa-Nguïc laø ngöôøi thaân laøm aùc, mieäng 

noùi lôøi aùc, yù nghó ñieàu aùc. Ñoù laø ngöôøi trong Ñòa-nguïc vaäy.” 
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Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô 
nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí 
tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?".  

Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó. 
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân 
duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện 
cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? 
Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên 
Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, 
Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin 
như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì 
sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, 
nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau 
linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi 
thóp.  

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục 
xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong 
những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta 
vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu 
xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu 
như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút 
gươm tự sát.  

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với 
linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã 
từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang 
đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang 
tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về 
công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc 
nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. 
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa 
miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn 
năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề 
cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế 
gian này cái gì là quý giá nhất?" 

 Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng 
nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải 
là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc 

hiện đang nắm giữ!" Vừa nói xong, Phật đã đi mất, 
linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy 
thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh 
kiếm... 

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu 
cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không? "Thế gian 
này cái quý nhất không phải là thứ không có được và 
đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!" 
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại 
người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ 
cần có "duyên" là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một 
người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai 
người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng 
hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng 
xuống. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy 
cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, 
hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, 
bạn không còn can đảm hay lòng tin vào tình yêu để 
đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi 
dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, 
nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất 
một người không biết trân trọng bạn, có gì phải buồn 
rầu? Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết 
rằng bạn quý giá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          Nhöng söï cuùng teá chaúng nhöõng ôû nôi moùn aên, maø caàn nhaát laø phaûi ñoát höông, 

tuïng kinh, nhôø Phaät-löïc ñeå caàu cöùu giuùp cho vong-nhaân, thì vong-nhaân môùi ñöôïc sieâu-

sinh thoaùt-töû. Cho neân söï cuùng teá baèng caùc thöù chay laø quyù nhaát vaäy. Neáu ai giöõ 

ñöôïc moät giôùi khoâng saùt-sinh naøy, roài tu Tònh-Ñoä, seõ ñöôïc sinh leân Phaåm-Trung vaäy. 
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Một hôm, tôi nhảy lên được một xe tắc xi để 
vội vã đến sân bay. Xe chúng tôi đang chạy trên băng 
phải, thì có một chiếc xe đen thui bỗng từ bãi đậu 
chồm ra ngay trước mũi xe. 

Bác tài xế tắc xi cuả tôi bèn đạp thắng, xe lết 
đi, và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc! 
Người lái chiếc xe kia gân cổ lên nhìn chúng tôi lơ 
láo rồi cất tiếng chửi bới. Bác tài xế cuả tôi chỉ mỉm 
cười và còn vẫy tay chào gã kia. Tôi muốn nói bác ta 
quả thực là người hiền khô, dễ thương quá đi. 

Thấy thế, tôi bèn hỏi tại sao bác ta lại xử sự 
như vậy. Thằng cha kia suýt nưã đã làm tan nát chiếc 
xe cuả bác ta và đưa cả hai đưá chúng ta vào nhà 
thương! Và đây là lúc bác tài xế đã dạy cho tôi một 
bài học mà tôi gọi là “Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Đổ 
Rác”.  

Bác tài giải thích rằng trên đời này không 
thiếu gì những người chẳng khác gì những … xe đổ 
rác! Họ chạy lông nhông ngoài đường, thân mình đầy 
rác rưởi, tâm hồn tràn ngập thất vọng, tức giận và bất 
mãn với đời! Rác rưởi càng chồng chất, thì họ lại 
càng muốn tìm được nơi nào trút bỏ, và đôi khi họ 
nhằm ngay chính bạn để trút đống rác đó ! Vậy thì tại 
sao bạn lại phải chuốc lấy rác này nhỉ? Tại sao không 
chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, 
rồi tiếp tục con đường mình đi! Nhớ đừng lấy cọng 
rác nào cuả họ để rẩy lên những người khác nơi mình 
làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người 
mình gặp trên đường phố! 

Điểm then chốt cần nhớ là những con người 
thành công đều là những kẻ không để cho rác rưởi 
xen vào chiếm đoạt một ngày cuả đời mình! 

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thì cớ sao một giấc 
ngủ giậy lại phải vấn vương vì một hối tiếc nào đó, 
nhỉ? Do đó … 

 Hãy yêu thương những kẻ đã đối xử đẹp với ta! 
 Hãy cầu Trời tha thứ cho những kẻ … xử tệ với ta! 

Cuộc sống này chẳng qua chỉ có 10% là do 
bạn gây ra. Và còn lại 90% là tuỳ xem bạn đối phó 
với nó như thế nào!” 

Phat tu Dieu Am Vo Ngoc Thanh - suu tam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Coøn trong ba nghieäp, coù moät nghieäp laønh goïi laø 

taïp-nghieäp, khoâng phaûi vaøo Ñòa-nguïc. 
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