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Trần gian nước mắt mưa dầm 

Tứ ân nặng nợ không đường lối ra 
*    *    * 

Nguyện rằng Sám Pháp Kiền Liên 
Chúng con nguyện dựa Hạnh ngài làm theo 

Vu Lan tháng bảy bước chân theo ngài 
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 Con ngƣời sống có cội nguồn luôn tìm về uyên nguyên của tự tại thế gian. Đó chính là 
văn minh của nhân loài. Bất cứ sắc tộc nào trên thế giới đều tạo cho chính đất nƣớc mình một 
kho tàng văn học. Nơi nào văn hoá Phật giáo làm nền tảng cho quốc gia là nơi đó có văn hoá tiến 
bộ. Con ngƣời có văn hoá là con ngƣời thƣờng khắc cốt ghi tâm câu châm ngôn làm kim chỉ nam 
ở đời: Thọ ơn là Đền ơn.  Chúng ta sống đời thiết để đền ân và thi ân. Mùa Vu lan năm nào còn 
đọng lại trong lòng ngƣời con Phật một tâm nguyện hạnh hiếu chƣa hoàn tất. Thế nên, năm nay 
những ngƣời con chí hiếu hy vọng viết lên ít dòng văn chƣơng, mong sao tạo chút niềm tin cho 
những ai còn chƣa báo tròn ân hiếu. Thế nên ‘Đập Gƣơng Tìm Bóng’ là hoài bảo của kẻ lữ hành 
xa xứ. 

 

Trong đời sống Hoa kỳ có những thế hệ sanh trƣởng ở đây. Họ có một thao thức. Đó là 
truy tìm về quê cha đất tổ nơi cha mẹ họ đả sanh ra và lớn lên. Các em tìm đƣợc ra tung tích vì họ 
còn giữ liên lạc thƣờng xuyên với bà con họ hàng xóm giềng. Họ luôn luôn giúp đỡ các thế hệ thứ 

 

Nguyện đem công đức nầy 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 

Đều trọn thành Phật Đạo 

http://www.clipartof.com/details/clipart/100352.html
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hai ở đất Mỹ đạt đƣợc niềm vui trong ‘đập gƣơng tìm bóng.’ Có đôi lần, phim tài liệu trình chiếu 
trên TV đã làm rơi lệ ít nhiều khán giả qua những mẫu chuyện thực tế thể hiện tình ý nêu trên. 
Chính ngƣời viết củng không sao cầm lòng cho những em gái biết đạo làm ngƣời biết tìm về suối 
nguồn của hạnh hiếu. 

Chúng ta có ít nhiều về một viễn ảnh tƣơng lai. Nó không vƣợt thoát khỏi quá khứ đầy 
những niềm an vui thời thơ ấu. Nói chung, tâm lý đời ngƣời chúng ta nhứt là thời son trẻ nơi mái 
trƣờng đả điểm tô những nét vàng son cho bao thơ ca, tiếng hát cảm hứng từ thiên nhiên; chúng 
là nhơn trùng trùng duyên khởi làm đề tài cho những sáng tác vô tiền khoán hậu ca ngợi lòng hiếu 
hạnh. Có lẽ từ tấm bé mỗi ngƣời con hiếu thƣờng suy tƣ về lối sống hằng ngày. Đúng theo nếp 
sống kỷ cƣơng, lành mạnh và gia giáo của gia đình. Tìm ra chính con ngƣời mình là ai. Đây là 
then chốt của mọi vấn đề. 

Hạnh hiếu là hạnh Phật, lòng hiếu là lòng Phật, và tâm hiếu là tâm Phật. Đạo hiếu có một 
thế đứng rất căn bản và vững vàng trong kho tàng Phật giáo. Nhờ hiếu ngƣời Phật tử biết tu tập 
theo hạnh lành giải thoát.  Ngƣời Phật tử dù tu pháp môn gì, miễn sao làm cho mọi sự thấy ở đời 
trở thành nhƣ sự thấy không qua sát na thứ nhì. Đó chính là diệu dụng của ngƣời tu học Phật đạo. 
Dù cho phong ba bảo táp của cuộc đời cũng không sao làm lay chuyển niềm tin bất thoái của 
ngƣời đả thâm tâm thấm nhuần hƣơng từ bi, trí huệ, và giải thoát. Thể tánh hằng chuyển tƣớng 
nhƣ bộc lƣu hay thác đổ. Từ đó tánh hiển tƣớng làm diệu dụng cho cuộc đời có thêm hoa tƣơi cỏ 
lạ. 

Nhơn mùa Vulan năm 2010, Ban biên tập báo Nguyệt san Thiện Thanh xin trân quý gởi 
đến các bạn đồng tu một tác phẩm với tấm lòng mộc mạc chơn thành. Kính mong toàn thể đại 
chúng gia tâm trợ niệm cho những bậc sanh thành luôn luôn an khang, thịnh vƣợng, và miên 
trƣờng thọ hƣởng nhàn ca với những thế hệ tƣơng lai tiếp lữa đốt đèn tìm về nẽo giác qua những 
kiệt tác dƣới chủ đề ‘Đập gƣơng tìm bóng.’ 

 

 

                                                                         

Tôn giä Møc-KiŠn-Liên là vÎ ÇŒ tº 

xuÃt chúng cûa ÇÙc PhÆt. Tôn giä Çã chÙng 

ÇÜ®c Løc thông: 1. Thiên nhãn thông: ñÜ®c 

con m¡t nhÜ m¡t tr©i, thÃy kh¡p tÃt cä. 2. 

Thiên nhï thông: ñÜ®c l‡ tai nhÜ tai tr©i, 

nghe thÃy kh¡p tÃt cä. 3. Tha tâm thông: v§i 

tâm cûa mình bi‰t ÇÜ®c tâm cûa ngÜ©i khác 

muÓn gì. 4. Túc mång thông: Là bi‰t Ç©i 

trÜ§c cûa mình... 5. ThÀn túc thông: ñÜ®c 

thÀn thông Çi dÜ§i ÇÃt hay bay trên không 

ÇŠu t¿ tåi vô ngåi. CÛng g†i là thÀn cänh 

thông. 6. LÆu tÆn thông: DÙt trØ m†i lÆu 

ho¥c, vÜ®t thoát ra khÕi vòng sanh tº. 

Ngoài ra Tôn Giä còn chÙng ÇÜ®c tuŒ 

nhãn (trong ngÛ nhãn là nhøc nhãn, thiên 

nhãn, tuŒ nhãn, pháp nhãn và PhÆt nhãn) tÙc  
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là con m¡t, thÃy ÇÜ®c s¿ vÆt và t¿ tính cûa nó. 

Chúng sinh chÌ có con m¡t thÎt, chÌ thÃy 

nh»ng cái trÜ§c m¡t, vØa tÀm, còn nh»ng cái 

xa quá, nhÕ quá, l§n quá không thÃy ÇÜ®c. 

Khi Tôn Giä chÙng ÇÜ®c løc thông và tuŒ 

nhãn liŠn nh§ Ç‰n cha mË mình, Tôn Giä 

dùng tuŒ nhãn nhìn kh¡p bÓn phÜÖng, xem 

vong mÅu cûa mình hiŒn Çang ª Çâu? Khi 

thÃy vong mÅu cûa mình ª trong loài ngå quÏ 

h‰t sÙc Çau kh° và Çói khát, Tôn Giä buÒn bã 

vô cùng. Tôn Giä liŠn bÜng bát cÖm Ç‰n dâng 

mË, nhÜng mË Tôn Giä vì tâm xan lÅn tØ ki‰p 

trÜ§c quá n¥ng nŠ khªi lên, s® ngÜ©i khác 

trông thÃy mà Ç‰n giành gi¿t ho¥c xin b§t, 

cho nên bà m¶t tay bà che bát cÖm låi, m¶t 

tay bÓc æn. NhÜng cÖm chÜa t§i miŒng Çã 

hóa thành than lºa không th‹ nào æn ÇÜ®c. 

Tôn Giä thÃy vÆy, vô cùng Çau xót, không 

bi‰t làm sao cÙu v§t mË ÇÜ®c, bèn vŠ båch 

v§i ÇÙc PhÆt. Ngài dåy: T¶i l‡i cûa mË ngÜÖi, 

dù có thÀn thông phép lå cûa hàng thiên thÀn 

ÇÎa kÿ cÛng không cÙu ÇÜ®c Çâu! Duy chÌ có 

dùng thÀn l¿c cûa chúng Tæng sau ba tháng 

an cÜ, tinh tÃn tu hành thanh tÎnh tÆp trung 

chú nguyŒn cho, may ra m§i chuy‹n hóa 

ÇÜ®c nghiŒp l¿c cûa mË ngÜÖi, thì mË ngÜÖi 

m§i ÇÜ®c thoát kh° cänh mà thôi. 

Nghe vÆy, Tôn Giä Møc-KiŠn-Liên 

thÜa v§i ñÙc PhÆt: Båch Th‰ Tôn, con nay 

làm sao mà m©i chÜ Tæng mÜ©i phÜÖng cúng 

dÜ©ng m¶t lúc nhÜ vÆy ÇÜ®c? ñÙc PhÆt dåy 

r¢ng: Trong ngày Vu Lan là ngày T¿ tÙ cûa 

ChÜ Tæng, ông nên s¡m các thÙ cúng dÜ©ng 

chÜ Tæng trong ngày T¿ tÙ, ngày Çó dÀu các 

vÎ trong thiŠn ÇÎnh, hay th† hå kinh hành, hay 

hóa Ç¶ nhÖn gian, cÛng tÆp trung låi Ç‹ T¿ tÙ 

và cÀu nguyŒn cho mË ngÜÖi, thì mË ngÜÖi së 

ÇÜ®c thoát kh°, rÒi Tôn Giä th¿c hành theo 

l©i dåy cûa ñÙc PhÆt và chính trong ngày Çó, 

mË Tôn Giä thoát ÇÜ®c cänh ngå qu› mà 

hÜªng phÜ§c báu chÜ Thiên. 

Do vÆy, Tôn Giä h‰t sÙc vui mØng và 

thÜa v§i ñÙc th‰ Tôn, n‰u sau nÀy có chúng 

sanh nào muÓn phát tâm hi‰u Ç‹ mà cÀu 

nguyŒn cho cha mË thoát kh° ÇÜ®c vui  thì có 

làm nhÜ con ÇÜ®c không? ñÙc PhÆt dåy là có 

th‹ làm ÇÜ®c trong ngày T¿ TÙ. Do Çó, mà 

trong PhÆt giáo truyŠn låi m¶t pháp cÙu Ç¶ 

cho tiŠn nhân trong ngày tæng T¿ tÙ. 
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Hiếu là 

đạo của muôn 
đời dù con 
ngƣời sống ở 
thế kỷ nào 
trong thế giới 
ta bà. Chúng 
ta muốn làm 
ngƣời con hiếu 
thời cần báo 
ân sanh thành 
dƣỡng dục của 

cha mẹ. Hơn nữa, chữ hiếu không chỉ giới 
hạn trong ân nghĩa, chúng ta cần hƣớng dẫn 
cha mẹ mình học hỏi Phật pháp. Đó chính là 
những pháp thực giúp ngƣời thân thích của 
mình có cơ hội tu dƣỡng tinh thần, vì khinh 
an thơ thới là hạnh phúc đích thực của cuộc 
đời, dù tiền rừng bạc biển cũng không sao 
sánh với an thần định tánh. 

Có một mẫu chuyện chí hiếu ở Việt 
Nam kể rằng. Trong một ngôi chùa nọ có rất 
nhiều cỏ. Vị sƣ trụ trì có tâm phụng dƣỡng bà 
mẫu mình nên cho bà ở phía sau chái nhà 
chùa. Thêm nữa, ông dùng phƣơng tiện thiện 
xảo khuyên bà niệm Phật mỗi khi nhổ lên 
một nắm cỏ. Lẽ dĩ nhiên, cỏ là một loại thừa 
thãi chẳng ai muốn chúng cả, nhƣng sƣ trụ trì 
rất uyên thâm ở chổ tập cho chúng ta trân 
quý những gì ta không thích chỉ vì hình thức 

 

 

 của chúng là vật tầm thƣờng và khi làm công 
việc tƣởng nhƣ chẳng lớn lao chi thì bà mẫu 
lại đặt trọn sự an lạc vào câu niệm Phật A Di 
Đà. Rồi cũng đến ngày, bà mẫu của sƣ trụ trì 
xã báo thân và nhờ sự an lạc và thành khẩn 
khi nhổ cỏ, niệm Phật, bà đã vãng sanh về 
Thế giới Tây phƣơng Cực lạc. Chúng ta cần 
học hỏi những hạnh hiếu nhƣ thế.  

Hơn nữa, ở Trung hoa có nhiều 
chuyện hiếu tƣơng tự nhƣ vậy. Một trong 24 
chuyện là ngƣời con hiếu Đổng Vĩnh hay 
Đổng Ảm. Anh là ngƣời nghèo và có ngƣời 
bạn tên Vƣơng Kỳ. Anh Kỳ giàu có nhƣng ít 
có lòng hiếu nhƣ Đổng Vĩnh. Mẹ của Vĩnh 
thời mập mạp còn mẫu thân của Kỳ lại ốm o 
gầy gò. Một hôm, bà ốm hỏi bà mập vì sao 
bà phát tƣớng nhƣ thế? Bà mập đáp vì con bà 
luôn luôn lo lắng từng miếng ăn thức uống 
đầy đủ nên lúc nào cũng ăn ngon, và vui 
sƣớng trong lòng nên mạnh khoẻ, vô tƣ. Mẹ 
hiếu hỏi lại, vì cớ sao bà ốm vậy? Bà đáp vì 
con lêu lõng chẳng lo báo hiếu còn hay đi phá 
phách làng xóm và lụy đến chính quyền. Hậu 
quả, bà lo lắng nên bệnh hoạn sanh ra mất ăn 
mất ngủ.  

Nói chung, con ngƣời cần nên phản 
tỉnh làm ngƣời sao cho có hiếu thảo. Muốn 
đƣợc tròn hiếu đạo nên tu phƣớc huệ bằng 
cách tu tâm qua cách phụng sự Tam bảo và 
cúng dƣờng chƣ Tăng. Khi chúng ta đạt đƣợc 

 
Âm thanh tự vang rền của hai cõi ta bà và niết bàn là tiếng nói 
của sáu âm, không chấp trước. Trong trạng thái tự giải thoát 
của bất cứ điều gì nghe thấy, hãy trì tụng câu lục tự minh chú 
 

http://www.istockphoto.com/stock-illustration-755490-decorative-element-vector.php
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 tâm tu phƣớc huệ, chúng ta tiến tu thêm một 
bậc là tu đại bi tâm. Chú đại bi giúp chúng ta 
tăng trƣởng tâm thƣơng ngƣời cứu vật. Tâm 
chúng ta cũng cần vun bồi không sợ hãi vì 
tinh thần vô úy là hạnh bố thí cao cả nhất của 
Bồ Tát Quán Tự Tại. 

Theo ngành tâm lý Hoa kỳ, trong gia 
đình ngƣời con hiếu thƣờng nên quan tâm 
chăm sóc cha mẹ khi về già. Nhựng thực tế, ít 
ai có thể hy sinh cuộc sống riêng mình để lo 
lắng, săn sóc, và bảo che cho cha mẹ lúc tuổi 
xế chiều. Chúng ta nghiệm sẽ thấy một điều 
là: ngƣời có tuổi rất sợ bỏ bê và cô đơn. Nếu 
chúng ta có thời gian nên tạo điều kiện gần 
gủi, thăm hỏi, và chia sẽ những nổi niềm tâm 
tƣ sâu lắng của ngƣời thân mình. Chính lúc họ 
đau yếu lá lúc họ rất cần đến sự quan tâm của 
ngƣời thƣơng mình. Nên đức Phật tán thƣởng 
công đức nuôi bệnh là hơn hết. 

Cố Hoà thƣợng Tuyên Hóa thuyết 
giảng trong ‘Hiếu Kinh của Phật Giáo’: “Hiếu 
thuận hoàn sanh hiếu thuận tử” nghĩa là 

 

 

 

 

 

 ngƣời con hiếu sẽ sanh cháu hiền con thảo. 
Đây là luật nhân quả: cây hiếu sanh quả hiếu. 
Hơn nữa, gốc làm ngƣời lấy hiếu hạnh làm 
dinh dƣỡng. Chính nhờ nhân hiếu nên thành 
thánh quả nhƣ trong kinh Địa Tạng đã diễn 
tả.  Nghĩa chính kinh Địa Tạng đƣợc tóm 
trong tám chữ: “Hiếu đạo, Độ sanh, Bạt khổ, 
Báo ân.” Chúng ta muốn báo ân đức Phật 
nên tu hiếu đạo. Ngƣời biết tu hiếu đạo sẽ có 
bốn cách để bạt khổ báo ân. Thứ nhứt, tiểu 
hiếu là làm tròn bổn phận ngƣời con trong gia 
đình mình. Kế tiếp là đại hiếu. Nghĩa là chúng 
ta không những hiếu kính cha mẹ mình mà 
còn lo báo ân dƣỡng dục của cha mẹ ngƣời 
ngoài gia tộc nữa. Thứ bà là cận hiếu. Cách 
báo hiếu nầy tƣơng đối dễ làm. Đó là làm sao 
cho cha mẹ vui lòng. Thứ tƣ, viễn hiếu là làm 
Phật. Nghĩa sâu sắc là thành Phật chính là 
Chơn hiếu. Đây là hạnh xuất thế gian. Điều 
khó làm nhứt của thiên hạ.  

Cuối cùng, chúng ta cốt yếu là độ 
sanh. Đây không ngoài mục đích là bạt khổ 
quần sanh. Chúng ta giúp ngƣời lúc gặp hoạn 
nạn, hay khốn khó hay khuyên lơn ngƣời bớt 
đi sầu lo. Tất cả những công đức lành nào 
đem đến sự an lạc vui tƣơi cho ngƣời đều giúp 
chúng ta thành tựu đạo Vô thƣợng Chánh 
đẳng Chánh giác. Mong sao những ngƣời con 
hiếu luôn là tấm gƣơng sáng cho mọi ngƣời 
noi theo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Người lười-biếng Niệm-Phật là người 
đánh mất đi vô-lượng châu-báu.  
Người siêng-năng Ni ệm-Phật là người 
khai mở vô-biên sáng-suốt.  
Nên dùng cái tâm nương Phật Lực, cầu 
vãng-sinh mà tương-tục Niệm-Phật. 
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  Ngày XuÃt Gia 

Thích Nữ Thuần Chơn 
 

Ngày Ãy ti‹n con Çi 

MË ch£ng nói l©i gì 

Mà nhìn con thÆt k› 

Tìm låi thuª hàn di 

 

Con còn thÖ bé tí 

Gi© Çã muÓn thoát ly 

R©i khÕi MË buÒn chi 

MË ch£ng muÓn ai bi 

 

ChÌ cÀn con toåi š 

MË gÆt ÇÀu không nghÌ 

Th©i thÖ Ãu Çã qua 

Con nhÜ l§n khôn ra  

 

Thì tu°i MË Çã già 

Nh»ng chu°i ngày buÒn bä 

HÓi hä Ç‰n v§i ta 

Th©i gian Öi buôn xä 

 

Ch§ kh¡c khe nhiŠu quá 

Cho tu°i MË lâu già 

 

 
 Cày cấy trên thửa ruộng của tín tâm, sẽ gặt hái được 

vụ mùa của kinh nghiệm và chứng ngộ. 
 Hoàn tất những việc làm của đời này, hãy trì tụng 

câu lục tự minh chú. 
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SUỐI NGUỒN BÌNH 
ÐẲNG TÁNH 

TKN. Thích Nữ Chân Liễu – Canada 

 

  Pháp vũ đồng lưu, lưu bất đoạn 
Phật đăng phổ chiếu, chiếu vô cùng 
Mưa pháp tràn lan, lan chẳng dứt 

Ðèn từ rạng chiếu, chiếu không cùng 

(Tổ Khánh Hòa) 

  Từ ngàn xƣa cho đến ngày nay, Phật Giáo 
đồ khắp năm châu đã đón nhận ánh sáng khai ngộ của Ðức Phật bằng sự chân thành cung kính 
và tri ơn vô cùng vô tận. Khi còn là Thái tử Tất Ðạt Ða, nhận thấy cảnh sanh lão bịnh tử, đem 
đến sự thống khổ cho nhân loại, Ngài quyết tâm ra đi tìm đạo giác ngộ giải thoát cho chúng sinh. 
Trải qua nhiều chặng đƣờng cầu đạo gian lao, với sáu năm kiên trì khổ hạnh, Ðức Phật đoạn trừ 
đƣợc hết tham ái, lậu hoặc và vô minh, chứng đắc quả vị vô thƣợng chánh đẳng chánh giác, trở 
thành Ðức Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi đắc đạo, Ðức Thế Tôn nhắn gởi nhân loại 
thông điệp: "Tất cả chúng sanh đều bình đẳng trong Phật tánh, không phân biệt giai cấp quí 
tộc hay hạ tiện. Ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật". Nghĩa 
là không có giai cấp phân biệt trong Phật tánh, khi mê lầm là chúng sanh, khi giác ngộ sẽ thành 
Phật. Ai cũng có Phật tánh giống nhau và có thể tu hành để thoát vòng luân hồi sanh tử. Ðó 
chính là "Suối Nguồn Bình Đẳng Tánh" chân thật tuyệt đối.” 

Sự Bình Ðẳng Trong Nhân Gian: 

  Xƣa kia, xã hội sống dƣới sự thống trị của giai cấp giàu có và đầy quyền lực. Do đó, tạo ra 
nhiều bất công và bất bình đẳng về vật chất, quyền lợi và địa vị. Nhân gian thống khổ lầm than, 
đấu tranh, hận thù, chết chóc luôn xảy ra. Vì phải chịu đựng sự áp bức bất công, đau khổ, nghèo 
đói, và ly tán, ngƣời dân thƣờng hay cầu khẩn, van xin, để đƣợc nhiều điều ƣớc muốn bình an nhƣ 
ý. Họ tìm tới những thuật sĩ và đạo sĩ, chuyên dụ dẫn mê hoặc tín đồ nhẹ dạ, nhắm mắt tin tƣởng 
những vị thần thánh huyền thoại tƣởng tƣợng, đầy vạn năng, có thể ban phƣớc giáng họa theo lời 
cầu khẩn van xin. Dựa vào những ảo tƣởng mơ hồ đó, thƣờng không đƣợc nhƣ ý, con ngƣời chìm 

 

  
Hãy nuôi dưỡng tâm thức đơn thuần, nơi tĩnh lặng và chuyển 
động không tách rời. Trong kinh nghiệm thiền định nhất điểm trụ 
(thiền chỉ - one pointedness), hãy trì tụng câu lục tự minh chú 
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đắm trong đau khổ và thù hận, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Ngày nay, luật pháp do con ngƣời 
đặt ra, tôn trọng nhân quyền trong xã hội tuy có tiến bộ, bình đẳng đƣợc cải thiện trong một số 
lãnh vực cần thiết về đời sống, đạo đức đƣợc đánh giá cao, nhƣng đó chỉ là bình đẳng tƣơng đối 
trong thế gian mà thôi.  

  Trong đời sống gia đình, giữa vợ chồng, con cái, sự bình đẳng đƣợc đặt vào vị trí cho từng 
thành viên. Ðạo đức giữa vợ chồng là phải có sự tôn trọng, thƣơng yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Cha mẹ 
phải có trách nhiệm về sự trƣởng thành của các con. Phận làm con cũng phải vẹn tròn hiếu đạo 
đối với cha mẹ. Nhƣ vậy ngay trong gia đình, sự bình đẳng tƣơng đối đem lại an lành và hạnh 
phúc. Ðạo đức xã hội đƣợc cải thiện, đời sống bớt đi tranh chấp, phân biệt đối xử, phải trái, hơn 
thua, đƣợc mất, giấc ngủ mọi ngƣời tƣơng đối đƣợc bình yên. Kinh Pháp Cú có dạy: 
  

Người hơn thì thêm oán 
Kẻ thua ngủ chẳng yên 
Hơn thua đều xả bỏ 

Giấc ngủ được bình yên 
  

Suối Nguồn Bình Ðẳng Tánh Trong Nhân Quả: 
  

Chân lý nhân quả chi phối việc thiện ác từ quá khứ, hiện tại và vị lai, trong nhiều đời nhiều 
kiếp. Những hành vi thiện ác đều bình đẳng trong nhân quả, không có sự biệt trừ. Ai tạo nhân 
lành thì hƣởng kết quả an vui, ai gieo nhân ác thì lãnh hậu quả đau khổ. Con ngƣời nếu biết dừng 
các nghiệp nhân xấu ác, bất thiện từ trƣớc, ngày nay biết tạo nhiều nghiệp nhân thiện lành phƣớc 
báu; đến khi nghiệp quả, nghiệp báo xảy đến, còn gọi là quả báo, con ngƣời cũng phải đền trả, 
nhƣng nhờ có phước báo nên chỉ đền trả một cách nhẹ nhàng hơn. Ðó chính là “Suối Nguồn 
Bình Ðẳng TánhTrong Nhân Quả”. Kinh Pháp Cú có dạy: 
  

Hận thù diệt hận thù 
Trên đời không thể có 
Từ bi chuyển hận thù 
Hận thù sẽ tự diệt.   
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Nhƣ muốn đƣợc an lạc hạnh phúc, con 
ngƣời phải biết xả bỏ oán kết với ngƣời, lấy ân 
báo oán, oán nghiệp sẽ tự tiêu tan. Ngƣời 
muốn tạo phƣớc đức, để không phải đền trả 
quả báo một cách nặng nề do nghiệp nhân cũ, 
trƣớc hết phải tự thanh lọc thân khẩu ý cho 
toàn thiện, tự chế tham sân si của bản thân, tu 
nhân tích đức, giúp đỡ ngƣời hoạn nạn. Ðó là 
phép tu chuyển nghiệp tốt nhất. "Suối Nguồn 
Bình Đẳng Tánh Trong Nhân Quả", là tự thân 
mỗi ngƣời khi sanh ra trong thế gian này đều 
khác nhau về hoàn cảnh, phƣớc báo, khả năng, 
thể chất, tri thức. Hiểu rõ đƣợc các sai khác này 
là sự suy nghĩ chân chánh, trong bát chánh đạo 
gọi là chánh tƣ duy. Từ đó, chúng ta sẽ sống vì 
ngƣời, nghĩa là không so đo, không hơn thua, 
không ganh ghét đố kỵ và không thù hằn vô cớ 
với ngƣời.  

  Chúng ta cảm thấy vui với hạnh phúc 
của ngƣời, biết chia sẻ nỗi khổ của ngƣời bất 
hạnh, biết cách đối xử với nhau bằng sự chân 
thật của lòng bình đẳng vị tha. Nếu con ngƣời 
luôn sống đời phạm hạnh đạo đức, tâm tánh 
bình đẳng khiêm cung, lòng bao dung và bình 
đẳng với ngƣời kém phƣớc hơn mình, chính là 
nhân lành đem về kết quả an vui. Sống trên đời 
không ai muốn bị sỉ nhục, tài sản bị chiếm đoạt, hay bị mất thân mạng. Những hành động tốt 
giúp đỡ ngƣời cô thế, an ủi ngƣời bị thất bại, lòng tôn trọng ngƣời sẽ đƣợc ngƣời tôn kính trở lại. 

* Tôn trọng nhân phẩm ngƣời nhƣ nhân phẩm của mình 

* Tôn trọng tài sản ngƣời nhƣ tài sản của mình.  

* Tôn trọng sinh mạng ngƣời nhƣ sinh mạng của mình. 

Suối Nguồn Bình Ðẳng Tánh Trong Ðạo Phật: 

  Ðức Phật nhƣ một tấm gƣơng sáng ngời, đạo hạnh của Ngài chuyển hóa đƣợc xã hội đầy 
những chia rẽ, bất công, trở về đời sống đạo đức. Giáo lý của Đức Phật là "Suối Nguồn Bình Đẳng 
Tánh" công bằng tuyệt đối, đã đem mọi ngƣời trong xã hội ngồi gần lại với nhau. Đạo Phật dạy, 

 

 

 

Khi quán sát chân lý tương đối, chân lý tuyệt đối sẽ hiển bày. 
Trong cảnh giới của chân đế, hãy nhìn xem tục đế khởi hiện ra sao. 
Hai sự thật-chân và tục, không tách lìa, đó chính là tánh bản nhiên, thoát xa mọi 
vọng tưởng. 
Nương vào tri kiến xa lìa hành nghiệp tạo tác, hãy trì tụng câu lục tự minh chú. 
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giữa ngƣời với ngƣời một cái nhìn khinh mạn, một cử chỉ chê cƣời cũng không nên có.  Ngày nay, 
mọi ngƣời gặp nhau trong chùa, thƣờng chắp tay chào nhau một cách cung kính, đó là thể hiện 
sự trân trọng Phật Tánh bình đẳng sẵn có của mỗi ngƣời, không phân biệt tại gia hay xuất gia, 
hoặc tƣớng giàu, tƣớng nghèo, địa vị cao hay thấp. Khi chào nhau nhƣ vậy, tâm con ngƣời trở 
nên khiêm hạ vô tƣ, tinh thần bình đẳng tánh trong đạo Phật là không thấy mình lễ và không 
phân biệt ngƣời nhận lễ. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ðó là hình ảnh thật đẹp và 
cao quí vô cùng của những ngƣời biết tôn trọng "Sự Bình Đẳng Tánh Trong Đạo Phật".  

  Căn bản của đạo Phật là sự sáng suốt ngay tự thân tâm thanh tịnh, rèn luyện ngƣời tu đức 
tánh bình đẳng bằng Phật tâm, Phật tánh. Con ngƣời muốn tu phải diệt lòng tham lam, sân hận, 
si mê và ích kỷ ngã mạn, trở về với "Suối Nguồn Bình Đẳng Tánh" chân thật cao thƣợng theo lời 
Phật dạy. Sự tôn trọng nhân phẩm tất cả mọi ngƣời, từ hành động thân khẩu ý đều do tâm từ 
thanh tịnh mà ra. Đạo Phật khuyến khích con ngƣời tu tâm dƣỡng tánh, khai mở trí tuệ, tăng 
trƣởng thiện căn, tạo nhiều phƣớc đức, an lạc và hạnh phúc khắp mọi nơi. Kinh Pháp cú, Đức 
Phật dạy: 
   

Tâm dẫn đầu mọi pháp 
Làm chủ và tạo tác 

Lời nói hay hành động 
Với tâm từ thanh tịnh 
Hạnh phúc sẽ theo ta 

Như bóng không rời hình. 
  

Diệu Dụng Của Suối Nguồn Bình Đẳng Tánh: 

Khi bản tánh cao thƣợng của con ngƣời không còn thấy ai hơn ai kém, không còn tánh 
kiêu căng ngã mạn, con ngƣời sống trong Phật tánh sáng suốt của "Suối Nguồn Bình Đẳng 
Tánh", nghiã là luôn luôn sống với tâm giống nhƣ chƣ Phật. Sự an lạc chân thật của ngƣời có tâm 
hạnh bình đẳng ảnh hƣởng đến những ngƣời thân sống chung quanh, cũng là gƣơng giác ngộ 
sáng suốt lợi tha hiệu quả vô cùng. Tuy con ngƣời mê ngộ không đồng, nhƣng Phật tánh đều bình 
đẳng. Ngƣời biết cách tu, không phân biệt tại gia hay xuất gia, có đƣợc tánh khiêm cung và bình 
đẳng, sẽ gặt hái đƣợc rất nhiều điều lợi ích cho cuộc sống. Muốn có đƣợc công đức và phƣớc đức, 
dùng làm chiếc thuyền vƣợt qua biển khổ phiền não vô cùng vô tận từ nhiều đời kiếp, chúng ta cố 
gắng làm đƣợc 10 điều sau: 

1. Tâm cầu đạo, nhiệt thành tinh tấn 
2. Biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi 
3. Không độc hiễm, thù oán hại người 
4. Không ganh tỵ, đức tánh trong sạch 
5. Không bỏn sẻn, tâm từ quảng đại 
6. Không khinh người, nếp sống đạo đức 
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7. Tu đạo hạnh, trau giồi Phật pháp, 
8. Làm từ thiện, giúp đời cứu người 
9. Biết hy sinh, vì người quên mình. 
10. Hành việc đạo, sáng suốt khôn ngoan 

  Ðức Phật thành đạo ngay cõi ta bà và thuyết pháp độ sanh suốt 45 năm cho đến lúc nhập 
diệt, để lại bao nhiêu lời dạy vàng ngọc quí báu hơn cả trân châu trong cõi đời. Tâm đại từ đại bi 
nhƣ cha lành thƣơng con, tất cả đệ tử đều phải nƣơng vào giáo lý của đức Thế Tôn trao truyền mà 
đƣợc giác ngộ sáng suốt theo chánh đạo, không đi sai đƣờng vào tà đạo. Ðức Phật dạy ba môn 
học "Giới Ðịnh Tuệ" làm căn bản, nghĩa là hành giả tu theo Phật phải tự thắp đuốc lên mà đi, 
để biết đƣờng mà tu, biết đạo mà hành.                                   

- Giới là những điều luật giữ cho con người không tạo nghiệp ác. 

- Ðịnh là sự hành trì tu tập đoan chánh đi đến nhất tâm không còn loạn động. 

- Tuệ là sự giác ngộ sáng suốt đưa đến giải thoát sanh tử, đoạn tận vô minh. 

  Tóm lại, đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, đức Phật là bậc từ bi và trí tuệ cao 
tột. Trí tuệ giác ngộ là biết đời sống vô thƣờng, sanh diệt không ngừng, con ngƣời chuyển biến từ 
Sanh, Lão, đến Bịnh, Tử; và hiểu đƣợc sự bình đẳng vô phân biệt của Phật tánh. Tâm từ bi đƣa 
con ngƣời đến sự giải thoát phiền não của nghiệp chƣớng nhiều đời kiếp. Ngƣời tu biết trƣởng 
dƣỡng tâm từ bi, biết giữ giới, tu thiền định, đƣợc trí tuệ, tự tu tự độ sẽ đƣợc giải thoát khỏi khổ 
đau và sanh tử luân hồi. Ðó là con đƣờng thành đạo quả chánh đẳng chánh giác mà Ðức Thế Tôn 
đã đi và chỉ dạy với tâm đại từ đại bi cao thƣợng. 

  Trong Kinh Pháp Hoa, Thƣờng Bất Khinh Bồ Tát đã giác ngộ đƣợc Phật tánh bình đẳng 
cao thƣợng, gặp ai Ngài cũng nói: "Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật". 
Suối nguồn bình đẳng tánh là sự giác ngộ và giải thoát của Phật tâm, Phật tánh nơi tự thân mỗi 
con ngƣời. Tự mình là ngọn đèn cho chính mình, dùng chánh pháp làm chỗ nƣơng tựa. Chánh 
pháp của đức Phật mãi mãi là con đƣờng tiến đến tâm hạnh thiện lành trọn vẹn cho ngƣời tu, và 
đem lại đời sống đạo đức cao thƣợng, để không còn cái ta khổ đau và phiền não nữa. Chân lý tối 
thƣợng vƣợt trên tất cả chính là "Suối Nguồn Bình Đẳng Tánh" vô ngã tuyệt đối.  

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

 

 

 

- Trì tụng tất cả thần chú của các pháp tu khỏi hiện và hoàn mãn thật ra chỉ 
thuần là giả đặt. 

- Chỉ cần trì tụng sáu âm, là diệu âm đích thực của giáo pháp, thế là đủ. 
- Tất cả âm thanh đều là tiếng nói của đấng Tôn Quý, siêu vượt đến và đi. 
- Hiẻu được rằng tất cả âm thanh đều là thần chú, là chân không của âm 

thanh, hãy trì tụng câu lục tự minh chú. 
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Trong Phật học, chúng ta nghe nói đến những mẫu nguời xứng với 
danh làm cha nhƣ là Phật Thích Ca Mâu Ni. Bài kệ khen ngợi Phật: “Đấng cha lành chung của 
bốn loài…” Hay Bồ Tát Địa Tạng Vƣơng đã từng phát nguyện tu trì thánh đạo chỉ vì Mẹ: “Nếu 
Mẹ tôi khỏi ba đạo, tôi sẽ vì Mẹ mà tu thánh đạo…” Và cận đại nhứt là Sƣ ông Thích Trí Tịnh. 
Thầy nhƣ là một vị cha của các hàng đệ tử hậu côn vì Thầy dịch đa số các Kinh tụng đại thừa ra 
tiếng Việt. 

Ngành Tâm lý Hoa kỳ đề cao vai trò và hình bóng nguời cha nhƣ một cột trụ của gia đinh. 
Ông là thƣớc bậc trong nhà. Tuy ngƣời không thổ lộ nhiều nhƣng trong lòng vẫn lo lắng cho mọi 
chuyện gia đình từ nhỏ đến lớn.  Theo quan niệm ngƣời Việt nam, chế độ phụ hệ đề cao ngƣời 
nam. “Chữ nam viết hữu, chữ nữ viết vô.” Nghĩa là nam thì tính số, còn nữ thời không kể. Nói rõ 
là chồng chúa vợ tôi, chồng kêu vợ dạ… vợ bảo chồng lì… Tuy cha không tình cảm nhƣng những 
gì cha làm là vì gia đình. Ông có thể hy sinh cả tánh mạng để bảo vệ và nuôi nấng đàn con ngoan 
dạy. Thí dụ, khi con đau bệnh cha cũng u sầu mua thuốc xoa dầu lắng lo ngày đêm. 

Xã hội toàn cầu ngày nay, cha ghẻ cha nuôi cha già rất phức tạp cho con cháu xƣng hô 
nhau trong quan hệ gia đình.  Một phần do xã hội kinh tài thúc đẩy con ngƣời thời đại truy tìm 
hạnh phúc nơi phù phiếm xa hoa của vật dục. Nhƣng niềm vui trƣờng tồn vĩnh cửu nào phát sanh 
từ vật ngoài thân. Tìm đƣợc chơn hạnh phúc từ sự nhiệt tình trong mọi sanh thái, đây mới chính 
là ngƣời cha lành đáng yêu kính. Chính họ là niềm an vui luôn có mặt vì cội nguồn hạnh phúc 
phát sanh từ đáy lòng của những ngƣời đã hiểu rõ lý lẽ ở đời. 

Mẫu nguời làm cha cần có sự nói làm đi đôi.  Không thể nào nói một đƣờng làm một nẽo. 
“ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORD.” Bài học này là bài học muôn vàn giá trị. 

Hát Lên Tình Cha 
Không có Cha làm sao ta có  

Không có Bố làm sao mà có ta  

Những ngày ấu thơ hát luôn ca lòng Mẹ  

Giờ lớn khôn rồi ta hát lên tình Cha  

http://www.clipartof.com/details/clipart/76586.html
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Cha hỡi Cha tình Cha đẹp nhất  

Cao chất ngất tựa như là Thái Son  

Dắt dìu dưỡng nuôi khôn lớn con nên người  

Nay nhớ ơn người nên hát lên tình Cha  

Kêu Ba hay Bố, Tía đều là Cha  

Tiếng nói ba miền tha thiết kém gì nhau  

Con đau Cha cũng âu sầu  

Mua thuốc xoa dầu lo lắng ngày đêm  

Thương con Cha lớn tiếng dạy điều hay  

Con biết vâng lời Cha xiết bao mừng vui  

Con hư Cha cũng đau lòng  

Bệnh sớm hao gầy xót xa tình Cha  

Tuy cách xa lòng con vẫn nhớ  

Con vẫn nhớ ngày con còn ấu thơ  

Dắt dìu đón đưa con trẻ vui học hành  

Ðể ấm chân tình Cha đã cho đàng con  

Xin kính dâng lời con tha thiết  

Con đã biết tình Cha tựa Thái Sơn  

Ðáp đền hiếu thân con sống theo khuôn vàng  

Lời hát tâm thành cung kính vâng lời Cha. 
 

Bài hát trên đã lột trần những hành động 
thực tế của ngƣời cha đối với con. Mong 
sao những ngƣời con hiếu sẽ có những 
ngƣời cháu hiếu. Đây là luật nhân quả. 
Chúng ta hãy phấn đấu làm ngƣời con 
trọn ‘tâm nguyện hạnh hiếu.’ 

 

Ngay cả ngày hôm nay có chết đi, cũng 
đừng buồn bã. 
Đó chính là lẽ (đương-nhiên) của cõi trần. 
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                                                     Thích Nữ Như Dung 

 
 

 

 

 

 

 

MË tôi không s¡c cÛng không tài 

Nên g¥p phäi l¡m ÇiŠu bÃt hånh 

ñÜ®c sinh ra và ÇÜ®c l§n lên 

Trong m¶t cänh gia Çình nghèo khó 

 

SuÓt cu¶c Ç©i kh° äi trÀm luân 

NhÜng MË v»ng tay chèo tay chÓng 

Lái chi‰c thuyŠn chª n¥ng Çàn con 

Bªi kém phÜ§c MË Çành chÃp nhÆn 

 

Bóng tùng quân ch£ng chª ch£ng che 

MË góa con côi nÜÖng nh© Ngoåi 

Cùng CÆu Dì bäo b†c cÜu mang 

Con còn nhÕ hay Óm Çau bŒnh tÆt 

 

Nào thuÓc than cÖm áo gåo tiŠn 

Thân gÀy gò trïu n¥ng Çôi vai 

S§m n¡ng chiŠu mÜa träi dài lên MË 

B‰n Çò ngang xuÒng nhÕ bÆp bŠnh 

 

ñôi gánh n¥ng khÆp khŠnh tØng bÜ§c 

Gánh xuÓng Çò rÒi låi gánh lên b© 

ñôi chân MË chông chênh y‰u §t 

Tìm Çâu ra, ngÜ©i mÅu m¿c nhân tØ 

 

VØa là MË, vØa ThÀy, vØa bån lº 

Dåy cho con, tØng bÜ§c ÇÀu Ç©i 

TØng ti‰ng nói, tØng nø cÜ©i bÆp bË 

Lo cho con tØng giÃc ngû b»a æn 

 

Cä quãng Ç©i mË c¿c nh†c chi b¢ng 

Con l§n lên trong vòng tay cûa mË 

Sung sÜ§ng thay, khi ÇÜ®c xuÃt gia 

MË con ta cùng bÜ§c song hành 

 

Gi© mË bÕ, con Çành høt hÄng 

Ÿ phÜÖng Tây, mË nh§ con không? 

Con thao thÙc, g†i mË Öi trong tØng giÃc ngû 

MÃt mË rÒi, m§i thÃm cänh mÒ côi 

 

Không có mË, lÃy ai làm Çi‹m t¿a 

Nh»ng lúc thæng trÀm bi‰t tâm s¿ cùng ai 

Ai Ç« con m‡i lÀn con vÃp ngã 

Ai v‡ vŠ con, m‡i lúc con buÒn 

ñành cúi m¥t, lŒ tuông ÇÀm áo  

 

 

 

 Từ khởi thủy, tất cả những gì khởi hiện và hiện hữu 
đều thuần tịnh, là cảnh giới của Pháp thân. 

 Nếu bạn gặp được khuôn mặt thật của Pháp thân, 
thì đây chính là đức Quán Tự Tại. 
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Vu Lan HÒi TÜªng 
                                                Thích Nữ THUẦN CHƠN 

 

 

 

HÒi tÜªng låi thuª còn thÖ 

Con thÜ©ng nûng nÎu trên b© vai MË 

Thì thÀm con ch£ng e dè 

Hôn lên má MË mà nghe Ãm lòng 
 

Bây gi© chÌ thÃy trÓng không 

Tìm Çâu ra MË mà mong mà ch© 

ñÀu Thu gió nhË vi vu 

Con thÀm nh§ låi l©i ru MË hiŠn 
 

Nuôi  con MË th£ng than phiŠn 

Dù cho cay Ç¡ng triŠn miên Çêm ngày 

À  Öi con ngủ cho say 

MË Çi g¥t hái miŒt mài ÇÒng sâu 
 

Ngày xÜa cûi qu‰ gåo châu 

Th¡t lÜng bu¶c bøng ngÕ hÀu nuôi con 

Bây gi© thân mË héo mòn 

Tu°i gìa sÙc y‰u không còn nhÜ xÜa 
 

ThÜÖng MË thÜÖng mÃy cho vØa 

N‰u không có MË con chÜa trÜªng thành 

 

 

 

Trong cảnh giới của sự thấu hiểu về điều duy 
nhất đem lại giải thoát cho tất cả, hãy trì tụng 
câu lục tự minh chú. 
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Tr©i x‰ chiŠu, con n¡ng y‰u §t Çã v¡t 

mình qua ng†n cây. Chúng tôi hÓi hä thu d†n 

Ç‹ ra vŠ, vì Çoån ÇÜ©ng dài gÀn hai træm cây 

sÓ. Ti‰ng g†i nhau Öi §i, ti‰ng lÕng cÕng cûa 

soong nÒi, bát, Çûa, ti‰ng v¶i vã cûa núi ÇÒi 

nhÜ hÓi hä cûa m¶t ngày v¶i qua. Nh»ng cái 

n¡m tay, nh»ng ánh m¡t trao nhau thay 

nh»ng l©i tØ giã, lÜu luy‰n, ti‰c thÜÖng trÜ§c 

gi© chia tay gi»a ngÜ©i cho và nhÆn sao mà 

d‹ thÜÖng Ç‰n th‰?  Xa xa có m¶t cø già lÜng 

còng trên gÆy, nhÃc tØng bÜ§c chÆm rãi ti‰n 

låi chúng tôi, cø trao tôi m¶t lá thÜ và 

nghiêng tai nói nhÕ nhÜ s® ai Çó nghe thÃy:  

 

 

“Cô dán tem và gºi giúp tôi. ñây là ÇÎa 

chÌ con trai tôi, nghe Çâu, nó Çang làm giám 

ÇÓc cho m¶t công ty l§n ª Sài Gòn.” 

Cø vØa nói, vØa ÇÜa tay quËt v¶i hai gi†t 

nÜ§c m¡t Çang læn dài trên gò má nhæn nheo, 

tôi không hi‹u chuyŒn gì,  NhÜng lòng nghËn 

ngào, xót xa, muÓn chia xÈ, muÓn an ûi, 

nhÜng m†i ngÜ©i Çã lên xe, ti‰ng còi xe réo 

g†i vang lên in Õi, th©i gian còn nán låi chÌ 

Çû Ç‹ tôi n¡m lÃy tay cø: “Cø yên tâm, con së 

Ç‰n tÆn nhà  anh SÖn Ç‹ trao lá thÜ này”. 

Cø nói v§i gi†ng c¡t quãng: “Cô không 

nên Ç‰n, v® nó, së làm kh° nó.....”  Tôi lên 

xe, cø còn ÇÙng nguyên ch‡ cÛ, Çôi bàn tay 

gÀy gu¶c vÅy theo, cho Ç‰n khi chi‰c xe 

khuÃt dång sau r¥ng cây cao.  Chi‰c xe lao 

nhanh gi»a núi ÇÒi trùm ÇiŒp, hun hút bi‹n 

b©, m†i ngÜ©i trong xe, ai nÃy hân hoan, bày 

tÕ n‡i vui mØng vì vØa làm m¶t nghïa cº tØ 

thiŒn cao ÇËp, sÓng vì tha nhân, vì nh»ng n‡i 

Çau cûa kÈ khác, vì nh»ng mänh Ç©i bÃt hånh, 

cô ÇÖn và hiu quång....  

Riêng tôi, miên man vŠ cu¶c Ç©i, vŠ con 

ngÜ©i, vŠ nh»ng nguyên nhân và hŒ quä. RÒi 

Çôi m¡t nhæn theo ngÃn lŒ cûa cø già, hiŒn rõ 

trong ÇÀu tôi, có lë cø Çang n¥ng trïu m¶t n‡i 

 

- Tư tưởng tối thượng ấy, là con đường độc nhất mà tất cả chư Phật đã bước qua. 
- Đừng bao giờ lạc lối khỏi con đường tuyệt hảo của tâm giác ngộ. 
- Trong pháp giới từ bi dành cho tất cả chúng sinh, hãy trì tụng câu lục minh chú. 

 

http://www.istockphoto.com/stock-illustration-623853-asian-style-drawing-a4-vector.php
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 buÒn thÀm l¥ng, m¶t s¿ cô ÇÖn sâu kín, cø 

cÀn gì?!!! Cø trông ch© ai?!!! Tôi ch®t hi‹u ra 

r¢ng, là m¶t sinh linh tÃt y‰u phäi cÀn tình 

thÜÖng, vì tình thÜÖng nuôi dÜ«ng s¿ sÓng, 

huÓng chi m¶t con ngÜ©i, thì Çó là ÇiŠu 

không th‹ thi‰u ÇÜ®c. Yêu thÜÖng và hi‹u 

bi‰t, nhÜ ánh sáng và không gian, chúng hòa 

quyŒn v§i nhau, nhÜ con ngÜ©i và hÖi thª, là 

c¥p phåm trù không th‹ xÈ Çôi. 

H‰t ngày n† sang ngày kia, tôi lê chân 

kh¡p chÓn Sài Gòn, tìm ngÜ©i con trai tên 

SÖn, con cûa 

m¶t cø ngoài 

tám mÜÖi, già 

nua, bŒnh hoån, 

Çang ª tråi 

dÜ«ng lão, 

Chánh Phú Hòa, 

Sông Bé.  

Tôi Çã gõ 

cºa nhiŠu công 

ty, nhÜng không 

có ngÜ©i mà tôi 

muÓn tìm. 

Nh»ng dòng ch» 

run rÅy, ngoåch 

ngoåc ghi ÇÎa 

chÌ ngÜ©i con 

trai tên SÖn 

không còn hiŒu 

l¿c n»a, vì SÖn 

Çã tØ giã con 

hÈm nghèo nàn này lâu lắm rÒi, nó không còn 

Çón ÇÜa nhÜ thuª SÖn còn c¡p sách Ç‰n 

trÜ©ng. 

 

 NgÜ©i hàng xóm nói r¢ng, ‘Th¢ng SÖn 

gi© giàu l¡m, nhà cao ch†c tr©i n¢m ngay 

lòng phÓ, không hŠ thÃy nó trª låi xóm nghèo 

thæm bà con’’. S¿ tìm ki‰m cûa tôi gÀn nhÜ 

tuyŒt v†ng.  

Th‰ rÒi m¶t hôm, tôi Çang ngÒi xem tivi, 

b‡ng xuÃt hiŒn trên màn hình, m¶t phát thanh 

viên Çi‹m tin tÙc; NguyÍn Hoài SÖn trình 

luÆn án ti‰n sï vŠ " NŠn Kinh T‰ Mª" cûa các 

nÜ§c ñông Nam Á sau bÓn næm tu nghiŒp 

nÜ§c ngoài. SÖn, thì muôn ngàn ngÜ©i tên 

SÖn, vÆy mà khi 

nghe nh¡c Ç‰n SÖn, 

là tôi theo dõi tò 

mò, chú š tìm 

ki‰m....  

Th‰ rÒi, låi m¶t 

lÀn n»a tôi lê gót Çi 

tìm SÖn. Tôi và SÖn 

hai mänh Ç©i khác 

biŒt, cái ÇÎnh mŒnh 

nghiŒt ngã nào, 

khi‰n tôi phäi nh†c 

nh¢n vì anh ta Ç‰n 

th‰. SÖn Öi, Tôi phäi 

tìm anh cho b¢ng 

ÇÜ®c, Ç‹ nói v§i 

anh r¢ng, mË anh 

Çang trông ch© anh, 

vì chÌ có anh m§i là 

niŠm vui cûa mË, 

mË cÀn có anh, mË 

Ç®i ch© anh !!! 

 

 

Nếu thường xưng danh-hiệu thì do công- đức của Phật danh, vọng-niệm tự 
dừng, tán-loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu và ý) tự điều, nguyện-tâm tự phát. 
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Sau hÖn m¶t tháng mò mÅm tôi tìm ra nhà 

SÖn, ÇÙng trÜ§c m¶t biŒt th¿ nguy nga tôi hÖi 

chùn bÜ§c, tôi nhÃn chuông Ç‹ xin g¥p m¶t 

ngÜ©i Çàn ông, mà tôi chÜa tØng quen bi‰t, 

khi tôi là m¶t phø n», vì lòng t¿ tr†ng s® bÎ 

t°n thÜÖng, dù cÓ lÃy h‰t can Çäm mà tôi vÅn 

không ÇÜa tay lên nhÃn chuông, tôi không 

th‹.... NhÜng rÒi bàn tay gÀy gu¶c, vÀng trán 

nhæn nheo, bÜ§c chân qu© quång, Çôi m¡t 

ngÃn lŒ, v§i gi†ng run run:  

‘’Tôi muÓn g¥p con trai tôi trÜ§c khi tôi 

nh¡m m¡t...’’  

TÃt cä, và tÃt cä hiŒn vŠ trong tôi nhÜ m¶t 

vòng quay chÆm, tôi không còn ngÀn ngåi. 

Th‰ rÒi tôi nh¡m m¡t nhÃn chuông thÆt månh, 

thÆt dài, tôi cÓ làm nhÜ vÆy Ç‹ xua Çi cái do 

d¿, cái røt rè. trong tôi.  

M¶t ngÜ©i Çàn bà dân giä khoäng ngoài 

næm mÜÖi bÜ§c ra, ÇÜa hai con m¡t qua cái 

cºa s° nhÕ xíu nhìn tôi và hÕi: “Xin l‡i, cô là 

ai? ” 

“Då tôi là... “ Tôi chÜa tìm ÇÜ®c câu trä 

l©i thì ngÜ©i Çàn bà ti‰p: “Cô có hËn trÜ§c 

v§i ông bà chû không?” 

“Då... kh...ô...n...g...”  

RÒi bà tØ chÓi trä l©i nh»ng câu hÕi cûa 

tôi. “Cô thông cäm, tôi chÌ là ngÜ©i giúp 

viŒc, tôi làm nh»ng gì mà ông bà chû d¥n.” 

Bà quay Çi, cái cºa s° nhÕ xíu nhË nhàng 
khép ch¥t låi nhÜ khép ch¥t cºa Ç©i gi»a mË 
và SÖn.   

 
CÖn n¡ng oi bÙc cûa mùa hè, nhÜ muÓn 

thiêu ÇÓt vån loài hoa lá cÕ cây, tôi cÃt bÜ§c 
ra vŠ mà lòng qu¥n th¡t trong miên man suy 
nghÌ vŠ mË và SÖn, hai mänh Ç©i, hai con 
ngÜ©i, tòa biŒt th¿ nguy nga, tråi tÆp trung 
dÜ«ng lão. MË cÖm không Çû æn, áo không 
Çû m¥c, Çau không có thuÓc thang, mË suÓt 
Ç©i quånh hiu. TØ ngày mË bÎ  "chi‰n dÎch 
thu gom”  ÇÜa vŠ tråi, chÜa m¶t lÀn có ngÜ©i 
ghé  thæm. Quê mË ª B¡c Ninh, theo chÒng 
vào Nam, ba SÖn qua Ç©i khi SÖn còn n¢m 
trong bøng mË, ngÜ©i Çàn bà góa bøa khi m§i 
ngoài hai mÜÖi, mË ª vÆy täo tÀn nuôi SÖn æn 
h†c nên ngÜ©i, mË nh†c nh¢n không quän chÌ 
mong con thành danh. VÆy mà gi© Çây, hoàn 

 
 
 
 Trên giàn thiêu của buông xả, hãy đốt 

cháy cái xác già nua của tâm chấp thủ 
cho rằng mọi hiện tượng đều có thật. 
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 cänh ÇÄy ÇÜa, mË và con hai khung tr©i cách 
biŒt, mË muÓn tìm con, nhÜng con nào muÓn 
g¥p!  

 
Ai Çó Çã nói r¢ng: “Con ngÜ©i nhÜ nh»ng 

nÓt nhåc b‡ng trÀm, gÀn xa...” S¿ tuÀn hoàn 
muôn thuª Ãy, là vòng quay khép kín tØ vô 
thûy Ç‰n vô chung. Dòng suy tÜ miên man 
trôi chäy, b‡ng chi‰c xe hÖi bóng loáng màu 
xám th¡ng "kít" sau lÜng, ngÜ©i tài x‰ bÜ§c 
ra, rÒi Çi nhanh qua mª cánh cºa bên kia cho 
ngÜ©i Çàn ông sang tr†ng bÜ§c xuÓng, tôi 
nhÜ ÇÜ®c báo tin bªi giác quan thÙ sáu nên 
tôi nhanh nhËn chåy Ç‰n; “Xin l‡i, anh có 

phäi là anh SÖn?” 
 
V§i khuôn m¥t rÃt Çàn ông, SÖn nhanh 

nhËn và thân thiŒn: “Då, tôi là SÖn.” 

 
L©i nói cûa anh, mang theo nø cÜ©i rÃt 

Ç¶ lÜ®ng, tôi không dám vòng vo, s® không 
còn kÎp: “Anh có ngÜ©i mË tên H?” 

 
Câu hÕi cûa tôi chÜa dÙt, nét m¥t anh trª 

nên bi‰n s¡c, anh ÇÜa cái c¥p da màu nâu 

sang tr†ng cho ngÜ©i tài x‰ và v¶i vã n¡m 

tay tôi kéo vào nhà. Tôi nhÜ bÎ hoa m¡t vì 

cách thi‰t trí, bày biŒn trong nhà rÃt sang 

tr†ng và l¶ng lÅy, tØ cái bÆt ÇiŒn, cho Ç‰n 

nh»ng bÙc rèm cºa, tay vÎnh cÀu thang, tÃm 

thäm lót chân... tÃt cä ÇŠu là loåi Ç¡t tiŠn mà 

tôi chÜa tØng thÃy, anh chÌ cái gh‰ sofa và 

m©i tôi ngÒi. Tu nghiŒp bÓn næm nÜ§c ngoài 

có khác, rÃt lÎch s¿  và nhã nh¥n v§i phái n» 

chúng tôi. Tôi chÜa muÓn trä l©i câu nào, 

trong khi SÖn dÒn dÆp hÕi. Tôi ÇÜa bÙc thÜ 

và tÃm hình mË chøp chung v§i SÖn trÜ§c 

m¶t cæn nhà lá løp xøp, xung quanh nhiŠu 

rác rÜ§i, và mänh vøn loon chai...  

 

LÀn ÇÀu tiên tôi thÃy ngÜ©i Çàn ông 

khóc, SÖn nghi‰n ch¥t hai hàm ræng, tay anh 

lá thÜ run run còn m¶t tay kia anh bám ch¥t 

vào thành gh‰, tôi hi‹u tâm trång cûa SÖn, 

bao Ãn tÜ®ng không tÓt vŠ SÖn trong tôi gi© 

bi‰n mÃt, chÌ còn låi n‡i cäm thông sâu xa. 

Ngày hôm sau, ngÜ©i tài x‰ cûa SÖn ÇÜa 

chúng tôi vŠ miŠn ñông Sài Gòn, nÖi tÆn 

cùng biên gi§i, ngÒi trên xe gÀn næm ti‰ng 

ÇÒng hÒ, SÖn k‹ cho tôi nghe vŠ ch¥ng 

ÇÜ©ng trai trÈ cûa anh, vŠ s¿ nghiŒp, vŠ tình 

cäm, vŠ s¿ Çau Ç§n l§n  nhÃt cûa Ç©i SÖn là 

thÃt låc mË. Tình cäm và hôn nhân Ç‰n v§i 

SÖn nhÜ m¶t ÇÎnh mŒnh kh¡t khe, anh không 

Đức A-va-lo-ki-tesh-va-ra Quán Tự Tại 
là vị Bổn Tôn Hộ Phật duy nhất, hiện thân 
của tất cả các Đấng Chiến Thắng. 
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 có quyŠn ch†n l¿a, v® cûa SÖn, con cûa chû 

nhà cho SÖn ª tr† trong th©i gian còn ngÒi 

gh‰ nhà trÜ©ng. 

 MË SÖn nghèo, chÌ Çi gánh nÜ§c mÜ§n, 

làm thuê, nhiŠu lúc không ki‰m ÇÜ®c viŒc 

làm l¥t v¥t, h† thÜÖng mË cho Çª phÀn cÖm 

ngu¶i mË cÛng dành cho SÖn, SÖn bi‰t rÃt rõ 

vŠ s¿ cÖ c¿c lam lÛ cûa mË nên anh chÎu 

vÜ®t qua m†i khó khæn, nung nÃu š chí, SÖn 

mài miŒt Çèn sách, hy v†ng ngày sau SÖn 

thay Çôi cu¶c Ç©i cho mË, nh© vÆy SÖn h†c 

rÃt giÕi, làm viŒc chæm chÌ, nên ông chû quá 

Üa lòng, cho làm rÍ và ª luôn...  

SÖn Çón mË vŠ ª chung v§i v® chÒng anh, 

nhÜng không bao lâu thì s¿ bÃt ÇÒng gi»a 

mË chÒng nàng dâu b¡t ÇÀu xuÃt hiŒn, mË cÓ 

g¡ng nhÅn nhøc chÎu Ç¿ng vì ki‰p nghèo mà 

thÜÖng con.  RÒi th©i gian cÙ mãi trôi, m¥t 

trái cu¶c Ç©i hiŒn ra càng lúc càng phû 

ngàng và tê tái, có nhiŠu lúc SÖn Çau lòng vì 

thÜÖng mË, mË vì quá thÜÖng SÖn, mË không 

muÓn SÖn nhìn cái tûi nhøc cûa mË, cái hÃt 

hûi cûa nàng dâu, rÒi chiŠu n†, mË âm thÀm 

ôm gói ra Çi cÖn mÜa mùa Çông còn n¥ng 

håt, cách Çây hÖn mÜ©i næm trÜ§c. 

TØ Çó mË lang thang kh¡p ÇÀu ÇÜ©ng 

cuÓi phÓ, ngºa tay xin bát cháo hàng ngày, 

tÓi Ç‰n ngû vÌa hè, gÓc ch®, nhiŠu lúc mË Çói 

lånh co ro, tØng Çêm không ngû ÇÜ®c. Cái 

lånh th‹ xác thì ít, mà n‡i Çau tình ngÜ©i còn 

tê tái hÖn. RÒi chi‰n dÎch “thu gom ÇÜ©ng 

phÓ” mË ÇÜ®c ÇÜa vŠ tråi dÜ«ng lão tÆp 

trung, mË Ç¡ng cay vŠ s¿ Ç©i, xót xa vŠ tình 

ngÜ©i, mË khai báo v§i ban quän tråi là “Ç¶c 

 

 

 thân” cho yên chuyŒn.  

NÖi Çây mË lûi thûi vào ra nhÜ m¶t chi‰c 

bóng, gÀn mÜ©i næm, mË mãi ôm Ãp niŠm Çau 

n‡i nh§, mË nh§ SÖn Ç‰n th¡t cä ru¶t gan, 

ngày Çêm mË cÀu  nguyŒn tr©i PhÆt cho mË 

ÇÜ®c g¥p SÖn trÜ§c khi tØ giä cu¶c Ç©i này! 

Chi‰c xe lao vun vút, nhÜ xÈ d†c núi 
rØng, trên khuôn m¥t cûa SÖn  hiŒn lên s¿ 
rång r«, hân hoan vì anh s¡p g¥p mË. SÖn 
chuÄn bÎ Çû m†i thÙ: quà bánh, thuÓc, tiŠn 
cho ban quän lš và các cø già trong tråi, riêng 
mË, SÖn së Çón mË vŠ, Ç‹ hÀu hå, Ç‹ chæm 
sóc, Ç‹ bù Ç¡p nh»ng tháng ngày qua....  

 
Chi‰c xe chÀm chÆm bæng qua ÇÜ©ng, rÒi 

rÈ trái theo hÜ§ng chÌ dÅn cûa mÛi tên vào 
tråi. ñÜ©ng gÒ ghŠ, hÀm hÓ, loang l° hoang 
sÖ. Chi‰c xe màu xám cûa SÖn gi© Çã bÎ quét 
lên l§p bøi màu vàng cûa núi ÇÒi ÇÃt ÇÕ. Xa 
xa, tØng  nhóm  ngÜ©i Çang lao Ç¶ng  gi»a 
cánh rØng, SÖn muÓn dØng låi Ç‹ tìm hÕi vŠ 
mË, anh loay hoay nao nÙc vì anh rÃt muÓn 
gặp mË, nhÜng n¶i quy ª Çây, khi muÓn thæm 
thân nhân,  phäi vào væn  phòng  Çæng kš,  rÒi  
ch© Ç®i. Khu tråi này rÃt r¶ng, tråi nhân (các 
cø già) có khi lên Ç‰n hÖn cä ngàn ngÜ©i. 
ñ‰n phòng Ç®i, SÖn xuÃt trình giÃy t©, xin 
g¥p mË tên là NguyÍn thÎ H. 

 
Cô thÜ kš tr¿c væn phòng hÕi m¶t câu 

lånh nhÜ tiŠn: “Anh là gì cûa bà H.?” 

- Là con trai 
 

     “Là con trai?” Cô hÕi gån tØng ti‰ng rÒi 

cô li‰c v¶i tØ ÇÀu Ç‰n chân cûa SÖn, “Có ch¡c 

anh là con trai cûa bà H? Trong hÒ sÖ bà ta 

khai v§i tråi là không có thân nhân”, ngØng 

 
Ngay cả có kéo dài thọ mạng thêm một 
trăm năm nữa, cũng đừng quá vui sướng.  
Tuổi trẻ đã bỏ bạn ra đi từ lâu lắm rồi 
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 m¶t lúc, cô nói ti‰p v§i gi†ng chua chat hÖn, 

“NhÜng mà thôi, chuyŒn qua rÒi, có con hay 

không, con giàu hay con nghèo bây gi© cÛng 

không còn š nghïa.!” 

Khuôn m¥t sÖn  tái xåm Çi, linh tính cho 
SÖn bi‰t ÇiŠu gì Çó Çã xäy ra cho mË. ChuyŒn 
gì Ç‰n rÒi phäi Ç‰n. MË anh Çã vŠ v§i cõi 
vïnh h¢ng hÖn m¶t tháng trÜ§c. "Cây muÓn 
l¥ng mà gió không ngØng, con muÓn phøng 
dÜ«ng thì cha mË không còn..." ngÒi bên nÃm 
m¶ cûa mË anh khóc nÙc nª nhÜ m¶t trÈ thÖ.  
SÖn quay qu¡t, xót xa, muÓn không gian 
dØng låi và th©i gian ngØng trôi. NhÜng! Con  
suÓi trong vÅn Çánh Çàn, gió mãi Àm ï hát ca, 
vån vÆt trong vÛ trø Çang thay hình và Ç°i 
dång, chiŠu chÆm vŠ cÛng ÇÜa ngày vào tÓi, 
hoàng hôn phû xuÓng trên m¶.  

       SÖn quay Çi mà lòng nhÜ ª låi. Bây gi© 
thì SÖn Çã hi‹u ra r¢ng, Ç©i cÀn có nhau khi 
còn sÓng. Cái ch‰t cûa mË, là hÒi chuông báo 
thÙc cho anh, khi giÃc ngû còn say trong thao 
trÜ©ng danh v†ng, ÇÎa vÎ tiŠn tài. SÖn Çã lao 
mình vào s¿ nghiŒp, Çã Çi và mãi Çi mãi 
không dØng, càng Çi càng hun hút xa xæm, 
gi© SÖn thÃy mình quá trÓng v¡ng khi ch®t 
nhÆn ra r¢ng: 

 

Cu¶c Ç©i chÌ là m¶t chu°i dây chuyŠn 
sinh diŒt, bao nhiêu viŒc Çi qua, bao nhiêu 
ÇiŠu khác Ç‰n, tÃt cä ÇŠu trôi vŠ dï vãng. 
Hécraclite_m¶t tri‰t gia Tây phÜÖng Çã nói:  

 
“Không ai t¡m hai lÀn trên m¶t dòng 

sông” 
  
Dòng nÜ§c hôm qua không phäi là dòng 

nÜ§c hôm nay. Vì vÆy, nên “sÓng trong Ç©i 
sÓng chÌ cÀn m¶t tÃm lòng” TrÎnh Công 
SÖn thÜ©ng nh¡c nhª v§i bån bè anh nhÜ vÆy, 
dù "tÃm lòng" Ãy ngày mai gió cuốn đi!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  

 
 

  Trong khi Niệm-Phật mà tâm vọng-động là thông-bệnh 
của tất cả hạng phàm-phu.   

 Nhưng hễ có chí-nguyện vãng-sinh mà Niệm-Phật thì 
tuyệt-đối không chướng-ngại.   

 Ví như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút, 
thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con. 
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Lời Nguyện Cầu Buổi Sáng 
Sư Cô TỪ ĐẠO 

 
 

Thành tâm quỳ trƣớc Phật Đài 

Cuối đầu lại Phật đón ngày mới sang 
Phật Đà từ ái nguyên trang 
Cha Lành của khắp mƣời phƣơng vạn loài 
 

Xin nghe con trẻ tỏ bày 

Lời con cầu nguyện kiếp nầy vãng sanh 
Trƣớc là cha mẹ ở sâu 
Đƣợc nhiều phƣớc đức sống lâu tuổi đời 

 

Ông bà tiên tổ nhiều đời 

An vui cõi Phật thảnh thơi tu hành 

Cầu xin thới giới thanh bình 
Ai ai cũng sống hiền lành với nhau 
 

Thầy Cô phát nguyện xuất gia 

Mong sau sẽ đƣợc Phƣớc cao Đức dầy 
Còn con xin nguyện từ đây 
Xiêng năng tu tập lợi sinh muôn loài 

 

Đáp đền ơn Phật trao truyền 

Ngƣời ngƣời thế giới đẹp hơn bây giờ 
Hôm nay con trẻ dạy khờ 
Biết bao mơ ƣớc chờ ngày vãng sanh 

http://www.clipartof.com/details/clipart/27025.html
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Nguyện trên ơn Phật nhiệm mầu 

Cho con trí huệ hiểu sâu pháp mầu 
Cho lòng con biết thƣơng yêu 
Để con giúp đỡ đƣợc nhiều tha nhân 
 

Cho con lễ độ ân cần 

Biết nhƣờng kính trọng ngƣời gần ngƣời xa 
Từng ngày cuộc sống tu hiền 
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng 

 

Mọi điều con trẻ ƣớc mong 

Cúi xin chƣ phật mƣời phƣơng hộ trì. 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 
Tác Tác Đại chứng minh 

 
 

 
 
 
 
 

 Nghe rằng một niệm, mười niệm cũng được 
vãng sinh rồi lơ là chuyện Niệm Phật; đó là 
Tín chướng ngại Hạnh.   

 Nghe rằng niệm niệm chẳng rời rồi nghĩ rằng 
một niệm vãng sinh bất định; đó là Hạnh 
chướng ngại Tín. 

 Tin thì tin một niệm cũng vãng sinh, mà hành 
thì siêng năng Niệm Phật suốt đời. 
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Quãng trị quê xƣa tự thƣở Ấu thơ. 

Vang thời, một bóng, dáng hình Tình Cha 

Giọt nắng lung linh quanh con bao phủ 

Ngó trƣớc trông sau vƣờn rau mƣớp đắng. 
 

Bao năm ẩn chốn cửa từ THIỀN MÔN 

Đói no chẳng quản, rách lành chi nao 

Bốn mùa cảnh vắng nhớ cha chạnh lòng   

Nụ cƣời, ánh mắt, xa xăm, u hoài 
 

Thƣơng Cha dãi nắng dầm sƣơng miệt mài 

Đắng cay chẳng quản thiệt hơn sao đành 

Hoàng hôn đổ xuống tay Cha chiều tà 

Mạ non thoăn thoắt ấm lòng đêm hôm 
 

An bần chấp nhận khổ lòng vì con 

Giật mình, chỉ biết ngậm ngùi tấm thân 

Làm sao chia bớt với ngƣời nổi đau 

Mắt mờ chân mỏi, khói sƣơng mịt mù. 
 

Vu Lan về con nhớ cha nhiều lắm 

Nhớ thƣở sinh tiền tấm bé đi rong 

Từng bƣớc đi trong kiếp sống THA HƢƠNG 

Tƣởng nhớ lại đoạn trƣờng thời gian khổ. 

 

 Vãng sinh mà nghĩ rằng nhất định thì nhất 
định, mà nghĩ rằng bất định thì bất định! 
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TÔI NGHIỆM RA… 
Long Beach, 2010 -   Thích Thường Tín 

 

Mười lăm năm học Phật 
Tôi nghiệm ra điều này, 
Đối với tất cả pháp 
Phải nên sống như vầy: 
 
Không kẹt vòng đối đãi. 
Không ghét, cũng không thương, 
Không trừ, cũng không đoạn 
Không bỏ, cũng không vương. 
 
Không vào rừng lẫn tránh 
Không lên núi công phu, 
Không đóng cửa nhập thất 
Không lo phiền ưu tư. 
 
Không truy tìm kiến thức 
Không ăn ngọ, trường trai, 
Không bận lòng quá khứ, 
Không vọng cầu tương lai. 
 

Không cần danh, cần lợi 
Không vướng bận giàu sang, 
Không tự ti nghèo khó 
May rủi cũng không màng. 
 
Chỉ một điều duy nhất 
Chân thật và chí thành, 
Một lòng chấp trì danh 
Không cần chậm hay nhanh. 
 
Phải niệm cho đàng hoàng 
Từng chữ phải rõ ràng, 
Mỗi câu cho miên mật 
Không để tâm phóng dật. 
 
Ai là người học Phật 
Hãy nhớ rõ việc này, 
Ứng dụng, thực hành ngay 
Nhất định sẽ thành tựu. 
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Ý VỌNG TƯỞNG 
   Sư Cô TỪ ĐẠO                  

Tâm thường vọng tưởng bỏ nhà 
Kiêm tâm thanh tịnh hiệp hòa nhứt như 

Tâm ta như dượn lăng xăng 
Không kiềm cương lại bun lung tung hoành 

Tâm ta do ý mà sanh 
Ý không phóng vọng tâm không bỏ nhà 

Thân tâm ý hiệp đồng hòa 
Phật sinh trí huệ đồng hòa 

Cần chi cứ lấy ra sài 
Bằng không chánh niệm tiềm hoài không ra 

Tu thời đừng có vọng cầu 
Dừng ngay tham vọng tưởng nầy tưởng kia 

Thấy thờ như có như không 
Như như bấc động khỏi vòng trầm luân 

Ý còn vọng tưởng lung tung 
Làm sau có định phát minh nhiệm mầu 

Phật ta cũng bởi do ta 
Đi đâu mà kiếm hãy tìm trong ta 

Xa thời ôi thật là xa 
Gần thời gan tất gần ơi quá gần 

 

Khởi những vọng tâm về 
ngữ và âm thanh là nguồn 
gốc của mê muội. 
 

http://www.clipartof.com/details/clipart/85839.html
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MẸ, VÀ NHỮNG TIẾP NỐI 
  Huệ Trân 
 

 

 

 

 

 

Tôi từng đƣợc nghe mẩu truyện rất cảm 
động. Truyện chỉ có hai nhân vật chính. Một 
buổi sáng, trƣớc tiệm bán hoa, một thanh 
niên ngừng xe, định vào tiệm đặt mua một 
chậu lan, nhờ gửi tặng mẹ ở cách xa anh ta 
hơn ba trăm cây số. Nhƣng bất chợt, anh thấy 
một cô bé, đứng nép cánh cửa tiệm và đang 
ôm mặt khóc. Cảm thƣơng, anh đến bên, dịu 
dàng hỏi: “ Tại sao em khóc?” 

      Cô bé thổn thức: “Con muốn mua một 
bông hồng tặng mẹ, nhƣng con vừa vào hỏi, 
một bông là ba đồng, mà con chỉ có một 
đồng thôi!” Nói rồi, cô bé lại òa lên, nức nở. 
Anh thanh niên mỉm cƣời, cầm tay cô bé, dắt 
vào tiệm. Anh bảo ngƣời bán hàng chọn bông 
hồng nào đẹp nhất tiệm, trao cho cô bé; 
xong, anh đặt mua chậu lan tím trong giỏ 
mây có cột nơ hồng, theo mẫu trình bầy 

 

 

 

 trong cuốn sách. Rồi anh lựa một tấm thiệp, 
ghi lời thăm hỏi và địa chỉ của mẹ, trao cho 
ngƣời bán hàng, thanh toán tiền bạc rồi vui vẻ 
bƣớc ra cửa.  Cô bé đứng chờ ngoài đó, lí nhí 
cám ơn. 

     Anh nhìn quanh, rồi hỏi: “ Em đến đây với 
ai? Có cần tôi cho quá giang về nhà không? ” 

     Mắt cô bé sáng lên, mừng rỡ: “Con cám 
ơn chú! Chú đƣa con về nhà mẹ nhé.” 

     Theo lời chỉ đƣờng của cô bé, anh dừng xe 
trƣớc cổng một nghĩa trang. Cô bé không nói 
gì thêm, chỉ ngƣớc nhìn anh nhƣ ngầm ý 
muốn anh đi theo. Rồi cô dừng trƣớc một 
ngôi mộ mới lấp đất. Cô nói: “Thƣa chú, đây 
là nhà của mẹ.” 

     Nói rồi, cô quỳ xuống, cắm bông hồng 
vào chiếc lọ nhỏ xíu trên mộ, vuốt ve những 
hàng chữ trên tấm bia, và thổn thức gọi nhỏ : 
“ Mẹ ơi! “ 

      Hai tiếng “Mẹ ơi!” của cô bé chỉ mới gặp 
chƣa đầy 20 phút mà anh tƣởng nhƣ tiếng gọi 
của những ngƣời thân yêu từng gắn bó nhau 
hàng vô lƣợng kiếp! Anh ngồi xuống bên cô 
bé, cầm lấy tay, và cùng khóc với cô… Sau 
đó, anh hấp tấp trở lại tiệm hoa hủy bỏ hóa 

 

 

 

 Nếu đi bằng thuyền thì người sáng mắt hay kẻ đui mù đều có thể đến bờ bên kia. 
 Tuy có con mắt trí-huệ mà không Niệm-Phật thì không phù hợp với Nguyện-Lực. 
 Tuy ngu-si ám độn mà có thể Niệm-Phật thì được nương vào Nguyện-Lực của 

Phật để được vãng-sinh 
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đơn gửi hàng và chọn mua bó hồng tƣơi nhất, 
vội vã ra xe. Lòng tràn ngập nôn nao, anh 
mải mê cầm tay lái suốt buổi, vƣợt hơn ba 
trăm cây số, đến gặp mẹ. Khi trao tận tay Mẹ 
bó hoa còn tƣơi, anh nhìn thật sâu đôi mắt 
Mẹ rồi nghẹn ngào: “Mẹ ơi!” 

      Câu truyện chấm dứt ở hai tiếng 
ngắn ngủi đó nhưng âm thanh ngân 
mãi trong tôi cho đến ngày tôi mất mẹ!  

      Chị em tôi mồ côi cha từ hơn hai mƣơi 
năm. Tiếng khóc “Cha ơi” chƣa từng dứt 
trong tâm, lại nối theo tiếng khóc “Mẹ ơi!”. 
Trong gia đình, tôi thƣờng bị gán cho cái tên 
“Thƣơng vay khóc mƣớn” vì trƣớc nỗi thƣơng 
tâm nào, dù của ngƣời hay của vật cũng dễ 
dàng làm tôi rơi lệ. Với tôi, thời gian không 
phải là liều thuốc hàn gắn đau thƣơng mà 
phải là … cái gì đó, thần diệu hơn. 

      Bao năm, lầm lũi đi tìm “cái gì đó” mà 
chƣa thấy, chỉ thấy tang thƣơng và lệ chảy 
vẫn tiếp tục thôi. Cho tới ngày giỗ đầu của 
Mẹ thì nghịch- duyên-đời lại thành thuận-
duyên-đạo.  Trên đƣờng thiên lý, vai phải 
cõng Mẹ, vai trái cõng Cha, tôi quyết đi tìm 
cho ra “Cái gì đó”. Với bóng hình Cha Mẹ 
trên hai vai, tôi đi không mệt mỏi, đi trong 
nhớ thƣơng, đi trong ân hận. 

      Hai năm cuối, Mẹ tôi bỗng có dấu hiệu 
của sự mất trí nhớ. Thỉnh thoảng Mẹ lại nói:“ 
Cô có tiền, cho tôi mượn hai chục đi xe. Tôi 
phải về, kẻo chúng nó mong!” Rồi chẳng 
phải chỉ nói xuông, Mẹ xách túi quần áo, xăm 
xăm mở cửa bƣớc ra đƣờng.  

      Tình trạng đó tăng nhanh một cách trầm 
trọng khiến hai chị em tôi phải thay phiên 
nhau, canh chừng Mẹ liên tục. Tôi hỏi thăm 

một ngƣời bạn, là bác sỹ tâm thần. Bạn tôi 
bảo, hãy thử hai cách. Mỗi khi Mẹ chìm vào 
cơn mê nhƣ vậy, hãy ngồi xuống bên, cầm 
tay, nhẹ nhàng nói với Mẹ, mình là ai, Mẹ là 
ai, đang ở đâu, để Mẹ trở về hiện tại. Nếu 
không thành công thì dùng cách thứ hai, nhƣ 
các thiền sƣ khai ngộ cho đệ tử, là quát to, cốt 
Mẹ chú ý tới âm thanh, rồi mới tuần tự nhắc 
những kỷ niệm nào của gia đình mà đối với 
Mẹ là đáng nhớ nhất. 

      Chị em chúng tôi không bao giờ thành 
công ở cách thứ nhất, vì nếu nhỏ nhẹ từ chối 
lời yêu cầu thì Mẹ sẽ giận dữ, bảo là chúng tôi 
ác độc, không cho mƣợn tiền để Mẹ về nơi có 
“chúng nó mong”.  Tôi có thể hiểu đƣợc, tại 
sao trong cơn mê Mẹ lại luôn muốn ra khỏi 
nhà, vì chị em chúng tôi mỗi đứa ở một nơi. 
Mẹ ở với đứa này, lại nhớ đứa kia! Và trong 
tâm tƣởng Mẹ, luôn có những đứa con, đứa 
cháu mong Mẹ về. 

      Nhƣng khi thử cách thứ hai là quát to với 
Mẹ, thấy Mẹ có vẻ sợ hãi thì lòng chúng tôi 
quặn thắt.  Cuối cùng, tôi chọn cách thứ ba, 
là Mẹ nói gì, cứ im lặng nghe. Mẹ nói xong 
thì tôi rót nƣớc rồi nƣơng theo vai trò nào Mẹ 
đang tự biên tự diễn mà dỗ dành. Chẳng hạn 
nhƣ:“ Bà cụ uống nước đi, ăn bánh đi rồi lát 
có xe đến đón.”; Nhƣng nếu bất chợt Mẹ đổi 
vai, gọi tôi là chị, và xƣng em, thì tôi đành 
nói: “ Ừ, chị đã gọi xe đò rồi. Họ đang trên 
đường tới. Em cứ vào phòng nghỉ đi, hễ xe 
tới là chị gọi em liền”. 

      Thật bất ngờ, tuy chƣa từng một ngày 
đƣợc học ngành trị liệu tâm thần nhƣng cách 
thứ ba của tôi đã đƣợc Mẹ vui vẻ chấp nhận, 
không đòi đi nữa mà lại còn cám ơn rối rít: 
“Cô tốt quá! Cô tên gì? Con cái nhà ai vậy?” 
Rồi chỉ vài phút sau, Mẹ ra khỏi cơn mê, biết 
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rõ tôi là cô con gái đầu lòng đã đến với cha 
mẹ ngày 30 tháng 7 của một năm xa xƣa! 

      Những cơn mê nhƣ thế cứ đến không 
hẹn, đi không báo, dẫn Mẹ tôi quẩn quanh 
giữa mộng và thực cho tới ngày quả tim 86 
tuổi bất ngờ đập loạn nhịp. 

      Mẹ đã thực sự ra đi, đi thật nhanh và thật 
êm ả nhƣ một ngƣời thiếp trong giấc ngủ trƣa 
hè. Không biết trong giấc ngủ đó, Mẹ là bà cụ 
muốn mƣợn tiền để đi xe về nơi có “chúng nó 
mong” hay khi ấy Mẹ đang biết rõ Mẹ là 
ngƣời Mẹ thân yêu của sáu chị em tôi? Nếu 
Mẹ ra đi giữa cơn mê, ngỡ mình là một bà cụ 
cô đơn, nghèo khổ, phải hỏi mƣợn tiền ngƣời 
lạ để tìm về nơi có những ngƣời thân yêu 
mong chờ, thì tội nghiệp Mẹ quá! 

       Nỗi băn khoăn đau đớn đó cứ thầm lặng 
theo tôi trên đƣờng đi tìm Cha, tìm Mẹ, tìm 
chính mình, tìm cái chƣa từng sanh, chƣa 
từng diệt mà tấm thân tứ đại chỉ là phƣơng 
tiện cho ta lên đƣờng. 

 

      Sau mỗi xâu chuỗi lần qua, sau mỗi thời 
kinh vừa dứt, sau mỗi tiếng chuông xả thiền, 
thì “cái gì đó” đều thấp thoáng, nhƣ giải 
thƣởng treo cao, khuyến tấn và chiêu dụ đám 
học trò chậm lụt ráng tiến bƣớc. Tôi thƣờng 
tự nhủ, phải cố gắng hơn, kiên trì hơn, phải 
tin tƣởng hơn, là trong bao la vô thanh bất 
động kia chắc chắn có ẩn tàng thần dƣợc. 
Nếu không, với những đau thƣơng kinh hoàng 
trong cõi ta-bà, dồn dập không phút nào, thời 
nào ngƣng, thì nhân loại đã bị hủy diệt lâu rồi! 

     Thời công phu sáng nay, khi tiếng chuông 
dứt Chú Lăng Nghiêm vừa điểm, tôi bỗng 
nghe trong đó ngân dài hai tiếng “Mẹ ơi!” và 
lòng tôi hân hoan niềm vui trẻ thơ, nhƣ thuở 
nhỏ chờ cửa, thấy bóng Mẹ đi chợ về. 

      Vâng, phút giây ấy, công phu sáng, Chú 
Lăng Nghiêm, và tiếng chuông đã quyện vào 
nhau thành âm thanh mầu nhiệm của hai 
tiếng “Mẹ ơi!” để tôi cảm nhận rõ hơn chút 
nữa về “cái gì đó” mà tôi hằng tìm kiếm lâu 
nay.  

      Lời Thầy thƣờng dạy, lại bàng bạc không 
gian “Ta là tiếp nối của Tổ Tiên, Ông Bà, 
Cha Mẹ. Các Ngài ở trong ta và ta ở trong 
các Ngài, như lá vàng rụng xuống thành đất 
nuôi cây, để cây lại trổ lá. Phải cảm nhận 
thật sâu sắc được điều đó, ta mới ôm được 
cả xấu lẫn tốt trong vòng tay để không than 
khóc vì những mất mát” 

      Hôm đó, mặt trời thức muộn vì một vài 
đám mây xám đùa bỡn bay ngang. Nhƣng 
mây chỉ đùa thôi chứ không đọng thành mƣa. 
Khi ông mặt trời vƣơn vai tỏa sáng cũng là lúc 

 

Hạng vô-trí, tội chướng Niệm-Phật mà được 
vãng-sinh là ý chánh của Bổn-Nguyện. 
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 tôi viết xong lá thƣ cho một ngƣời bạn mà tôi 
từng oán hận, tƣởng nhƣ không bao giờ còn 
có thể nhìn mặt nhau. Thƣ không quá dài, 
cũng không quá ngắn. Nội dung chỉ đơn sơ:   

      “Bạn có rảnh, mời ghé Am uống trà. 
Nước đã sôi, trà đã sẵn. Mà bạn đang bận 
cũng không sao! Tôi vẫn được uống trà với 
bạn, vì bạn đang ở trong tôi và tôi đang ở 
trong bạn, như tôi vừa cảm nhận về Cha Mẹ 
như thế. Không có gì khó hiểu đâu. Chỉ là 
sáng nay tưởng sẽ 
mưa, nhưng mây xám 
đã bay đi để mặt trời 
rọi nắng. Mặt trời đâu 
có hận mây đã che 
mình; mây cũng đâu 
có oán mặt trời không 
cho mây cơ hội thành 
mưa để được nhảy 
múa tung tăng. Cái gì 
cũng đến rồi đi, thành 
rồi hoại. Chúng ta 
từng hạnh phúc ngồi 
uống trà với nhau bên 
cây ngọc lan thơm 
ngát, bên bụi quỳnh 
trắng, nở trăm hoa. 
Hạnh phúc đó nay 
không còn thì cũng chỉ 

là một, trong vô vàn những gì Có rồi Không 
trên thế gian này mà thôi. Như cây ngọc lan 
đã biến mất. Như bụi quỳnh chẳng bao giờ 
còn nở hoa. Ấy thế mà mảnh sân rêu vắng 
hương sắc cũ có than khóc gì đâu! Tôi quá 
vô minh mới tự chuốc lấy đau khổ khi 
không biết rằng, ở một tình cờ nào đó, 
chẳng ai ngưng được mây rồi sẽ chuyển 
mầu, thành rào rạt mưa tuôn!” 

      Thƣ không bỏ vào phong bì, vì không có 
nơi gửi, cũng chẳng có 
ngƣời nhận.  

      Lá thƣ, ngƣời viết 
và ngƣời nhận, nay chỉ 
còn là một. 

      Nhƣ âm hƣởng Tam 
Không của hạnh Bố Thí 
Ba La Mật: “không của 
cho,  không người cho, 
không người nhận, 
mới thực là cho” 

Huệ Trân 

(Biển Dài, một Mùa Vu 
Lan) 

           

 
 
 
 
 
 
 

Đã sinh làm người trong cõi dục-giới tán-địa nầy thì 
tâm đều tán-loạn cả.  Cũng như sinh ra trong cõi 
người thì đều có mắt mũi.  Bảo rằng phải bỏ tán tâm 
mới được vãng sinh, không có lý đó!  Người tán tâm 
Niệm Phật mà vãng sinh, đó mới là chỗ thù thắng 
của Bổn-Nguyện.  Tâm hàng phàm-phu làm sao 
khỏi tán loạn?!  Cũng bởi như vậy nên mới gọi là Dị-
Hành Đạo. 
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Tịnh Nguyện 

Món quà tuyŒt v©i và vï Çåi nhÃt trong cu¶c Ç©i nÀy không có gì hÖn là Cha MË, thÆt 

không có gì sánh b¢ng, cho nên nhà PhÆt nói: 

"Cha MË còn ª Ç©i ch£ng khác chi PhÆt còn tåi th‰" 

(Phø mÅu tåi ÇÜ©ng nhÜ PhÆt tåi th‰) 
 

Không nh»ng kh£ng ÇÎnh tính cách bình Ç£ng trong lš thuy‰t phÆt tánh, mà còn là 

m¶t s¿ tôn vinh ÇÀy š nghïa dành cho nh»ng bÆc sinh thành cûa tÃt cä m†i nÖi, m†i chÓn và 

m†i th©i Çåi. 

Cho nên trong mùa Vu Lan, không chÌ kêu g†i nh¡c nhª nh»ng ÇÙa con làm b°n phÆn 

báo hi‰u mà cÛng là dÎp Ç‹ nh»ng bÆc Cha mË nhìn låi mình, tu chÌnh nhân cách, bÒi dÜ«ng 

Çåo ÇÙc, phát khªi tØ tâm, vô lÜ®ng ÇÓi v§i con cái, cÛng nhÜ ÇÓi v§i cu¶c Ç©i. 

Xin cúi låy Cha mË hiŒn tiŠn và quá vãng nhÜ nh»ng vÎ PhÆt cao cä nhÃt cûa Ç©i 

chúng con v§i niŠm tri ân hãnh diŒn, ÇÒng th©i chia vui cùng tÃt cä nh»ng ngÜ©i con diÍm 

phúc trên kh¡p th‰ gian nÀy. 

 
 

 Đáng thương thay! Thiện-tâm tùy năm mà giảm, Ác-tâm theo ngày mà tăng!  
 Người xưa nói: “Phiền-não như ảnh tùy hình, muốn bỏ mà không xong. 

                                  Bồ-Đề như trăng trong nước, muốn lấy mà không được!”. 
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Không hiểu sao, một bài thơ ngắn, 
tổng cộng có 30 chữ, của Mạnh Giao, chỉ đọc 
qua một lần mà nhƣ bị từng chữ dính vào đầu. 
Cái chất keo vô hình này, dƣờng nhƣ không 
phải vì thơ, vì chữ, mà vì hình ảnh cảm động 
của một ngƣời Mẹ tận tụy, gửi tấm lòng yêu 
thƣơng con vô bờ qua những gì đơn sơ, bình dị 
nhất.  

Biết con sắp đi xa, Mẹ cặm cụi ngồi 
khâu cho con chiếc áo ấm. Lại sợ cuộc chia ly 
này biền biệt dặm dài, nên đƣờng kim mũi chỉ 
Mẹ cố may cho thật chặt, thật kỹ. Quà cho 
con lên đƣờng chỉ có thế thôi, nhƣng nào ai 
dám bảo một tấc lòng của cỏ không báo đáp 
đƣợc suốt ba tháng dƣơng xuân? 

 Tạm diễn nghĩa ra thì lan man thế, 
nhƣng nguyên bản Hán-ngữ bài Du Tử Ngâm 
chỉ cô đọng 30 chữ nhƣ vầy: 

“Từ  mẫu thủ trung tuyến 
Du tử  thân thượng y 
Lâm hành mậ t  mậ t  phùng 
Ý khủng trì  trì  quy 
Thủy ngôn thốn thảo tâm 
Báo đắc tam xuân huy” 

 

Không biết thi hào Nguyễn Du có từng 
đọc qua bài thơ này và động lòng trắc ẩn hay 
không, mà trong truyện Kiều cũng có câu: 
“Dám đem tấc cỏ báo đền ba xuân” 

Sƣ huynh chủ nhiệm Nguyệt San 
hoằng pháp phƣơng xa về, vừa thấy mặt tiểu 
muội là hỏi ngay: “Viết bài chƣa?” Tội nghiệp 
tiểu muội, chữ đâu nhƣ có sẵn trong …túi 
vậy!? Loay hoay một hồi, bỗng chợt nhớ tới 
bài thơ đã thuộc, bèn hý hoáy  tạm phỏng 
dịch nhƣ sau, để … nộp bài: 

BÀI CA DU TỬ 

Sợ i  ch ỉ  trên tay Mẹ  
May thành áo cho con 
Áo che thân du tử  
Tấm lòng Mẹ  sắ t  son 
Khi con cất bước đi  
Sợ ngày về  bằn bặ t  
Nên chiếc áo Mẹ  khâu 
Sợ i  ch ỉ  may thậ t  chặ t  
Nào ai  có thể  t in 
Mộ t tấc lòng của cỏ  
Mà báo đáp ánh dương  
Ba tháng xuân rạng tỏ! 

 
Có ích kỷ không, tất cả những gì mà bạn đã suy nghĩ?  
Cho dù có suy tư nhiều đến đâu chăng nữa, tất cả cũng chỉ đưa đến rối 
rắm mê lầm. 
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==================================================================================== 

Lá thÜ cäm lòng 

 

Kính gªi Ç‰n:     NGÔI CH¨A PHẬT T˜ LONG BEACH 

Nam mô b°n sÜ thích ca mâu ni phÆt 

Nam mô a di Çà phÆt 

Nam mô Çåi hi‰u møc kiŠn liÊn 

 

Chúng con nhân ngày th¡ng H¶i Vu Lan r¢m tháng 7 næm 2010.  ñây là dÎp Ç‹ tÃt cä 

m‡i con ngÜ©i chúng ta thÃu tÕ và tÕ lòng Ç‰n ÇÃng sinh thành, và cÛng là Çåo lš Ç‹ chúng ta  

rõ vŠ phÆn làm ngÜ©i trong T. TRỌNG. ÂN, mà ñÙc PhÆt Çã rao truyŠn chánh pháp 25 th‰ 

k› qua . 

Nhân Çó. Nhóm chúng con kính Çôi dòng ngo¢n nghèo bé m†n, Çôi dòng ch» nÀy Ç‰n 

ngôi Chùa bên thành phÓ Bi‹n Long Beach Çã ÇÜ®c tåo d¿ng và kiên ÇÓ mÃy mÜÖi næm qua 

tåi xÙ phÜÖng Tây.  Cäm Ön ghi công sÙc tåo d¿ng và rao truyŠn pháp PhÆt.  Kính Çảnh lÍ 

thành kính. ThÀy ThiŒn Thanh, ThÀy ThiŒn Long, ThÀy ThiŒn ñåo, Cùng các SÜ Ni . .  . 

cùng khung cänh không gian Chùa có nÖi tu dÜ«ng Ç‹ sºa låi con ngÜ©i mình . . .  

Nhóm chúng con: trong th©i gian qua Çã có s¿ Üu ái cûa quš SÜ ThÀy, quš Çåo h»u Çã 

ûng h¶ nhóm chúng con ÇÜ®c phÀn nào diÍm phúc trong công viŒc PhÆt S¿. Nhóm chúng con 

tràn ngÆp tình thÜÖng ª Chùa PhÆt T° và m†i nÖi . . . 

Kính chúc qúy SÜ ThÀy nhÆn nÖi Çây 3 låy nÀy.  CÀu ngôi Chùa TAM BẢO PHẬT T° 

mùa Vu Lan Ãm cúng trong HÒng danh êm ä: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT… 

Thay mặt:  Nhóm Ti‰ng Nói TØ Trái Tim 

(Tình ThÜÖng Vì ñåo Pháp) 

TÎnh NguyŒn 

 

http://www.clker.com/clipart-heart-1.html
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TƯỞNG NHỚ VỀ ANH 
 

"Tết đến rồi anh nhỉ? 

Nắng vàng tươi héo hắt góc sân nhà 

Điếu thuốc còn vương sợi khói nồng nàn 

Câu chuyện kia bỏ ngỏ....Anh phải về rồi 

Anh về nhà nhưng vïnh viễn mình không còn gặp... 

Anh vội vàng hay chính cuộc đời anh như vậy? 

Ngôi nhà xưa giờ mình Khoa ngồi đó 

Điếu thuốc run run, mắt khóe mi cay 

Đã bao lần Khoa thẫn thờ , khờ dại 

Chờ đợi anh vào khẽ nở nụ cười tươi 

Điếu thuốc tàn rơi nhưng anh vẫn chưa về 

Nhà xưa vẫn còn đó , cảnh xưa vẫn y nguyên 

Khoa vẫn ngồi đợi... mỗi buổi chiều về 

Anh hãy về hút chung cùng Khoa điếu thuốc 

Hãy lắng nghe nỗi nhớ trong lòng Khoa" 
  

  

Phåm Vinh 

\ 
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Bà TÎnh NguyŒn Öi! Con tên là Sophia Ngọc Trân, 12 tuổi ở California.  Hôm qua con Çi 

h†c ViŒt Ng», thÀy bäo ngày Vu Lan các em chuÄn bÎ gì chÜa?  Ráng mà làm, lo h†c Ç‹ ÇŠn Çáp 

Ön MË... Bà Öi, ÷n MË làm gì con không thÃy, con chÌ thÃy mË Çi làm rÒi vŠ, cuÓi tuÀn mË Çi 

Chùa, ban Çêm mË Ç†c Kinh, lúc ränh mË nÃu æn, gi¥t áo quÀn  và trä tiŠn bills,  chiŠu nào mË 

cÛng Çi bÖi, và sáng nào mË cÛng Çi Çánh Tenis . . . CuÓi næm mË Çi ViŒt Nam thæm ông bà và 

h† hàng. Ông ThÀy bäo con phäi ÇŠn Çáp, con làm sao ÇŠn Çáp. Mong bà tu°i cao, kinh nghiŒm 

nhiŠu cho con ÇÜ©ng con Çi. 

 

TRẢ LỜI:  Con thân m‰n. Cám Ön ThÀy ViŒt Ng» Çã nh¡c nhª con. Ý ThÀy là r¢m tháng 

7 là ngày nh§ Ön và trä hi‰u cho MË Cha, ÇÃng sinh thành. MuÓn trä hi‰u con phäi bi‰t n® cái gì? 

Thì mình m§i trä ÇÜ®c, còn không n® lÃy gì trä. 
 

Công ÷n TØ MÅu Có 10 ñiŠu 
 

1. Nh§ Ön mË ta chín tháng 10 ngày cÜu mang n¥ng nh†c 

2. Nh§ Ön khi mË sinh nª Çau Ç§n vô cùng 

3. Nh§ Ön khi mË sinh nª quên cä lo âu 

4. Nh§ Ön mË æn mi‰ng Ç¡ng, phÀn ng†t dành cho con 

5. Nh§ Ön mË , ch‡ Ü§t mË n¢m, ch‡ ráo cho con 

6. Nh§ Ön ba næm bú móm, nuôi nÃng thuÓc thang trong khi sái ÇËn 

7. Nh§ Ön gi¥t giÛ tanh hôi mË Çành cam chÎu 

8. Nh§ Ön mË khi ª Çâu cÛng muÓn vŠ nhà lo cho con 

9. Nh§ Ön mË vì sinh nuôi con mà mË cam lòng tåo bao ác nghiŒp 

10. Nh§ Ön lòng mË thÜÖng con, tr†n Ç©i yêu dÃu, không phút nào ngÖi. 
 

Chào con, mong con hi‹u mà thÜÖng MË. 

Bà Tịnh Nguyện 

 
 
 
 

 Tăng-đô Minh-Biến hỏi Pháp-Nhiên Thượng nhân rằng: 
“Tuy Niệm-Phật mà tâm cứ tán loạn thì phải làm sao đây?” 

 Ngài đáp: “Hãy biết rằng tâm tuy tán loạn nhưng xưng danh-
hiệu Phật thì nương Nguyện-Lực mà tất cả vãng sinh.” 

 

 

http://www.clipartof.com/details/clipart/98865.html
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                                                                            Oanh V ũ Justin                                              

       

Vu Lan  is a Vietnamese holiday.  I think it was a special holiday because all 
ten sanghas came together and chant for the people in hell that they can help.  So, it is 
like a 24 hour holiday for the people and demons.  Some people are enlightened by the 
holiday; they get to go to heaven. Some people just go straight back to hell.  That is 
very bad.  You want to be enlightened from the beginning.  If you are enlightened you will 
either reincarnate into something better than what you were before, or go to heaven.  If 
you do bad and reincarnate, you will turn for the bad. So, this day is about a monk in a 
legend with magical powers going to 
help his mom. He cannot help her 
get out of hell without the help of 
the ten sanghas.  The middle of 
August was the day when the ten 
sanghas pray for the people they can 
help in hell.  In the legend the 
monk saved his mother and many 
other people and went on to live his 
life. So, in present time we celebrate 
Vu Lan to commemorate the people 
who got another chance to get out 
of hell. That's what Vu Lan means 
to me. 

      However, at the present 
time, when I'm not thinking about 
people in hell, Vu Lan means that 
it's a day to remember about your 
parents. So Vu Lan is considered a 
mothers’ and fathers’ day. 

 - Có ích kỷ không, toàn bộ thời gian mà bạn đã dùng để 
ngủ? Buồn ngủ chỉ là bóng tối của tâm. 

- Hãy nhìn xem, cả thế giới loài người đã tiêu trọn đời 
 

 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-410197-decorative-element.php
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Oanh Vũ Jason Yik (8-3-10) 
 

        I used to think that Vu Lan was just 
like Mother's day in Vietnam.  Now I know 
that it is actually like a Prayer's Day, not a 
Mother's Day.  The story goes that Mục Kiền 
Liên, one of Buddha's ten disciples, saw his 
mother in hell.  He used his "powers" to go 
to hell to see what his mother was doing. It turns out that his mother was very unhappy.  She 
was starving, and all food she tried to eat was turned into ashes before it was ever put to her 
mouth. Mục Kiền Liên used all of his spiritual energy to bring his mom one bowl of rice.  It 
turned into ashes too.  He went to Buddha to see what he could do as a son.  Buddha said 
that Mục Kiền Liên had to gather up many monks to help his mom get out of hell and return 
to the family alter.  Instead of releasing just Mục Kiền Liên’s mother, the combined prayers 
released countless others in hell. 

        Today many people in Vietnam celebrate Vu Lan as a day where everybody comes 
together and prays for all of their ancestors to get out of hell and return to the family's alter. 

        This August 22nd is our temple’s Vu Lan celebration.  This day will mean that I will go 
and have fun at the temple with my friends.  There will be some music and dances that I will 
enjoy.  This is the day that I will think of  my ancestors and their good deeds in general.  I 
don’t think that they are in hell, but I will pray for all the other lost souls as well. 

 
Bồ Đề Tâm, tâm giác ngộ, là pháp tu duy nhất, bao gồm tất cả 
các công phu hành trì của hai giai đoạn sinh khởi và thành tựu. 

 

 

http://www.clipartof.com/details/clipart/100603.html
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Khéo th© có nghïa là: 

 
-  Khi sÓng làm 4 ÇÙc tính: 

  
1. Hi‰u DÜ«ng  (Phøng dÜ«ng sÙc khÕe) 

2. Hi‰u Hånh  (cÀn mÅn nhiŒt tình không k‹ công) 

3. Hi‰u Tâm  (luôn cÀu Cha mË giäi thoát tÜ tåi) 

4. Hi‰u ñåo (thành thÆt Quy Y Tam Bäo) 

  
- Khi Cha MË lâm chung: 

 
 Hi‹u luÆt vô thÜ©ng, không ai tránh khÕi, nên t¿ mình gi» Tâm bình tïnh và  

khuyên quy‰n thu¶c, hi‹u nhÜ mình, Ç‹ chuyên lo tang s¿, tránh s¿ khóc lÓc, bÎn 

rÎn, Ç‹ cho vong nhân khÕe kho¡n, trút hÖi thª cuÓi cùng. 
 

 M©i các vÎ Cao tæng, ñåi ñÙc, CÜ Sï Tu Hành, cÛng nhÜ thân nhân,  NhÃt Tâm 

NiŒm PhÆt cÀu cho vong hÒn siêu thoát.  
 
 ViŒc Ma Chay chÌ làm ÇÖn giän, nhÜng ÇÀy Çû, tránh thÎ phi xáo tr¶n 

 
 Tránh sát sanh hai mang, Ç‹ tránh NghiŒp thêm cho HÜÖng linh 

 
 Sau khi mai táng xong, làm lÍ 49 ngày 

 
 Phát tâm bÓ thí, cúng dÜ©ng là viŒc PhÜ§c thiŒn nhÜ: ƒn tÓng Kinh sách... HÒi 

hÜ§ng công ÇÙc cÀu cho HÜÖng linh, thÜ®ng thØa công ÇÙc mà siêu thoát t¿ tåi. 

 

Nhóm Ti‰ng Nói TØ Trái Tim 

Tình ThÜÖng Vì ñåo pháp 

 
 
 
 

Hiểu và tin như trên, lâm-chung chắc chắn Phật 
lai-nghinh. Nếu bình thường đã xưng danh tích-
lũy công-đức thì dù cho lúc lâm-chung không 
xưng được Phật-Danh vẫn quyết định vãng-sinh. 
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                                       Nhóm Tình Thương Vì Đạo Pháp 

Nghĩa Mẹ cao ngút trời xanh 
Tình Cha vô lượng muôn đời không phai 
Ai ai cũng có cuộc đời 
Tấm thân cha Mẹ máu đào trong thân 

 
Nghĩa tình nghĩa nặng ân sâu 
Giúp Cha lo Mẹ Vu Lan trở về 
Phật dạy công đức tứ ân 
Phải làm hiếu hạnh, hạnh tâm cúng dường 

 
Tam Bảo gia hộ ba đời 
Vượt qua sáu nẻo phương trời tự do 
Hoa Sen hương tỏa khắp vùng 
Trí tuệ giải thoát PHẬT Đà Liên Hoa   

                              

                    

 
 
 

 Để đời nầy thoát khỏi 
sinh-tử, không gì hơn 
vãng-sinh Tịnh-Độ.   

 Để được vãng-sinh 
Tịnh-Độ, không gì 
hơn Niệm-Phật. 

 

 Danh-lợi là dây trói của sinh tử, là lưới sắt để vướng vào ba đường dữ. Xưng-danh 
là đôi cánh của vãng-sinh để lên chin phẩm liên-đài. 

 Chúng ta là người bị kẻ thù “Tham, Sân, Si” cột trói mà giam hãm trong lồng 
chậu tam-giới. 

 Hãy nghĩ đến lòng từ-bi của mẹ hiền Di-Đà, dung thanh bảo-kiếm Nam Mô A-
Di-Đà Phật mà chặt đứt dây trói nghiệp chướng, lên con thuyền Bổn-Nguyện để 
vượt biển sinh-tử sang đến bờ bên kia. Nước mắt hoan-hỷ rơi ướt áo, lòng mong mỏi 
không nguôi. 
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Vu Lan vŠ lá vàng rÖi l° Ç° 

NhÜ gi†t mÜa thÃm m¶ quê hÜÖng Cha 

L©i ru xÜa, vang v†ng bóng chiŠu tà 

Con låy Phât, Cha Öi vŠ TÎnh ñ¶ 

 

GiÃc m¶ng Ç©i, th‰ gian nhiŠu giông tÓ 

Bóng Cha già thâm thÄm chÓn u linh 

ñêm nay Çây, con khÈ tøng l©i Kinh 

CÀu nguyŒn, kh¡p nhân sinh nhiŠu an låc 

 

Cha Öi Cha! Bóng Cha nhÜ cánh håc 

Bay trên cao, mãi mãi ª trên cao 

Là c¶i tùng, là vách Çá, træng sao 

Là bÀu tr©i r¶ng, råt rào vô tÆn. 

 
Cuộc đời này sắp tàn, như ánh tà dương 
sắp chìm sâu vào bên kia chân trời. 

 

 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-396267-floral-ornament.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-396267-floral-ornament.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-396267-floral-ornament.php
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AN CƯ KIẾT HẠ 
Em tên là Hoàng ThÎ CÄm Tú 25 tu°i, sinh tåi Thành PhÓ ñà Låt ViŒt Nam.  Tình c© 

lên mång thÃy chÜÖng trình Radio Bolsa MÏ qua Ti‰ng Nói TØ Trái Tim.  ChÎ TÎnh NguyŒn 

Öi! ChuyŒn là th‰ nÀy. MË em bäo:  Con gái l§n rÒi không trÜ§c thì sau rÒi cÛng xa gia Çình, 

dù muÓn hay không Çó là ÇiŠu hi‹n nhiên? Thôi phÆn con gái ai mà ng© trÜ§c nhÃt mË bäo, 

Con nên "tu thân tích ÇÙc" Ç‹ sau có bŠ gì thì thoát nån, còn không thì Cha mË dù có thÜÖng 

con th‰ nào Çi chæng n»a thì cÛng không làm gì ÇÜ®c. BÍ tr©i lÒng l¶ng chåy Çâu khÕi n¡ng! 

M¶t tháng n»a con låi lên sàigòn h†c 5 næm tr©i bài vª, phÆn con gái xÙ thành Çô dÍ bŠ cám 

d‡, n‰u sa ngã thì h‰t Ç©i, s¿ nghiŒp tro khói, công ThÀy, nghïa mË, Ön Cha vÃt xuÓng bi‹n. 

Thôi nên nghe l©i mË, nên theo mË và bÓ nhân ngày cúng dÜ©ng trai tæng cûa Mùa An CÜ 

Ki‰t Hå mà sám hÓi. ÷n PhÆt che chª, con Çi bình yên, ba má mØng, n‰u con ÇÒng š cho MË 

bi‰t mË trình båch qúy SÜ ThÀy ª ThiŠn ViŒn Trúc Lâm mà lÃy ngày LÍ Dâng cúng dÜ©ng. 

ChÎ Öi! ThÆt tình may má chÎ cho em Çôi dòng Ç‹ em trÃn tÌnh, thÆt tình 12 næm Çèn 

sách em chÜa lÀn nào bi‰t CH¨A t¿ Ç¶ng bây gi© nhÜ th‰ em s® quá. 

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

Chào em Hoàng ThÎ CÄm Tú, cám Ön 

em Çã theo dõi chÜÖng trình Ti‰ng Nói TØ trái 

Tim, l©i em trình bày thÆt cô Ç¶ng và dÍ Ç‹ 

cho chÎ trình bày. 

1. Ba Má em là 

ngÜ©i thÜÖng 

con rÃt là  sâu 

s¡c 

2. Em là con 

gái tåi vùng 

Cao Nguyên 

quanh næm 

sÜÖng mù, mà 

có chí h†c hành 

thành Çåt, thÆt  

 

là giÕi cho mÃy ÇÃng nam nhi phäi n‹ phøc. 
 
3. Em là ngÜ©i thành thÆt k‹ rõ cho Anh chÎ 

nghe thÆt Çáng khích lŒ ngÜ©i trung th¿c. 
 

4. BÓ mË hi‹u NghiŒp quä phÜ§c ÇÙc tÜÖng 

lai xa gÀn mà khuyên cho em thÆt là h»u lš. 
 

5. Hi‹u ÇÜ®c cõi Ç©i là oan nghiŒt và låi là 

con gái ra Ç©i së cåm bÅy nên ba má chÌ træm 

s¿ ngàn lÀn PhÆt Pháp së làm hÜ§ng chÌ nam 

con ngÜ©i mình khi l« bÜ§c sa chân mà thoát 

ÇÜ®c. 

ThÆt là mÀu nhiŒm n‰u em Ç†c và nghe së 

cäm nhÆn phÀn nào vŠ Ön nghïa sinh thành 

thÜÖng con khi mang thai, lo con khi con khôn 

l§n, tr¢n tr†c khi con xa nhà. ñÃng phø mÅu 

sinh thành nào cÛng có n°i niŠm Üu tÜ nhÜ 

 
Phật có Đại-Nguyện tiếp-dẫn, chúng ta có lòng muốn 
sinh sang đó.  Làm sao mà chẳng tọa nguyện vãng-sinh? 
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 vÆy. Mong em cÓ g¡ng ti‰p thu và theo š Cha 

mË là ngÜ©i Çi trÜ§c, dù ki‰n thÙc ñåi h†c cûa 

em có th‹ së giÕi hÖn ba má, nhÜng vŠ ÇÜ©ng 

Ç©i, th©i gian, kinh nghiŒm thì bÓ mË là ngÜ©i 

Çã tØng trãi qua và vÃp ngã, lë Çó mà l©i 

khuyên ba mË vØa qua là chí lš và chí tình... 

Trong lá thÜ em có trình bày vŠ s¿ viŒc nhân 

mùa An CÜ Ki‰t Hå mà má ba khuyên em nên 

thành tâm Çãnh lÍ, Çây là phÜ§c, cÛng là 

duyên Çúng nhÃt là Công ñÙc. 

AN CÐ KIẾT HẠ là m¶t s¡c thái sinh 

hoåt Ç¥c biŒt cûa PhÆt Giáo. Danh tØ Pali 

"Vassa" Trung QuÓc dÎch là VÛ Kÿ tÙc là mùa 

mÜa hay là VÛ an cÜ  tÙc là an cÜ vào mùa 

mÜa. ñó là m¶t ch‰ Ç¶ tu hành cûa các Tu Sï, 

Tæng Sï. Ch‰ Ç¶ nÀy còn g†i là :  

 Hå An CÜ - T†a Hå  

 Ki‰t  Hå - NhÆp hå 

     Theo truyŠn thÓng B¡c PhÜÖng, Tæng sï 

nhÆp hå vào ngày 16 tháng 4 âm lÎch. và giäi 

hå vào r¢m tháng 7 âm lÎch tÙc là tròn 3 tháng. 

TruyŠn thÓng này cæn cÙ vào Kinh Vu Lan 

r¢m tháng 7, ngày ChÜ Tæng T¿ TÙ. 
 
     Theo truyŠn thÓng Nam PhÜÖng.  Ki‰t Hå 

ngày 16 tháng 6 âm lÎch và Giäi Hå vào ngày 

15 tháng 9 âm lÎch. Th©i gian Ki‰t Hå an cÜ 

chia làm hai Ç®t: TiŠn an cÜ và HÆu an cÜ.  

NhÆp hå 16-4 g†i là tiŠn An CÜ, nhập hạ 17-4 

đến 16-5 g†i là HÆu An CÜ. Dù là TiŠn An cÜ 

hay là HÆu An CÜ tÃt cä ÇŠu làm lÍ t¿ tÙ giäi 

hå vào ngày r¢m tháng 7, nh»ng ngÜ©i HÆu 

An CÜ sau ngày t¿ tÙ phäi ª låi tu h†c cho Çû 

3 tháng. Sau ba tháng hå, an cÜ, ChÜ Tæng Çã 

thúc liÍm thân tâm, nghiêm trì gi§i luÆt, Çåt 

ÇÜ®c nhiŠu ti‰n b¶ trên bÜ§c ÇÜ©ng Tu h†c do 

Çó Çáng ÇÜ®c tÜªng thÜªng và khích lŒ. 

      Này em, R¢m tháng 7 theo tøc lŒ nhân 

gian ViŒt Nam g†i là ngày xá t¶i vong nhân. 

Ngày r¢m tháng 7 có nhiŠu š nghïa: 4 ÇiŠu 

nhÜ sau: 
 
1/ ñó là ngày An CÜ Ki‰t Hå là ngày phÆt 

hoan hÌ 

2/  ñó là ngày t¿ tÙ. Sau 3 tháng an cÜ tu tÆp, 

sám hÓi l‡i lÀm. 

3/  ñó là ngày Tæng Th† Tu‰ Ç‹ nhÆn tu°i g†i 

là Hå Låp (Tu°i hå låp tính theo bao nhiêu 

mùa An CÜ).  Cho nên chúng ta thÜ©ng nghe ª 

các chùa khi Ç†c ti‹u sº cûa m¶t vÎ Tæng nào 

Çó khi viên tÎch, thÜ©ng nh¡c tu°i Ç©i và hå 

låp, ví dø vÎ Çó 80 tu°i Ç©i và 62 hå låp.  N‰u 

vÎ Çó là Tÿ Kheo Th† gi§i rÒi mà không an cÜ 

ki‰t hå lÀn nào thì vÎ Çó hoàn toàn không có 

tu°i hå. 

4/  Ngày Vu Lan báo hi‰u, cÀu siêu Ç¶ cho 

tiŠn nhân và cÛng là tích cûa Tôn giã Møc 

kiŠn Liên.  ñây là ngày tâm chí thành, chí 

hi‰u, s¡m sºa vÆt døng cúng dÜ©ng Tam Bäo 

Ç‹ cÀu nguyŒn cho thân nhân, tiŠn vong cûa 

mình, thoát khÕi cänh kh° Çau cùng c¿c. 

    VÆy thì sau 3 tháng An CÜ Ki‰t Hå thanh 

tÎnh, chú nguyŒn cho vong thân khÕi cänh Ç†a 

Çày tæm tÓi cûa ÇÎa ngøc, ÇÒng th©i cÀu 

nguyŒn cho ngÜ©i khác cÛng thoát khÕi t¶i l‡i 

nhÜ Tôn Giä møc KiŠn Liên cÙu mË. 

     Em Çã rõ rÒi. Mong em hÒi tâm, tu tÌnh. 

ThÜa ba, thÜa Má, cùng båch SÜ ThÀy ngay 

kÈo mu¶n. Chúc em Çåt ÇÜ®c sª nguyŒn thành 

công, thành Nhân LÍ Nghïa Trí Tín. Ngày trª 

vŠ sau 5 næm ñåi H†c mà vŠ ñà Låt xây d¿ng: 

XÙ Hoa trên ÇÌnh sÜÖng mù. Không quên cäm 

Ön ngôi Chùa trong làn khói tr¡ng, vang v†ng 

ti‰ng chuông ngân, cùng hòa ÇiŒu ti‰ng trÓng 

Bát Nhã cho n°i lòng trÀn gian. 

A DI ĐÀ PHẬT 
Nhóm Ti‰ng Nói TØ Trái Tim 

Tình ThÜÖng Vì ñåo Pháp 
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Mùa Çông Çã trª vŠ, khi tr©i trª lånh 

hÖn, các cây sau nhà gi© Çây Çã ÇÙng trÖ 

cành buÒn bã, nh»ng ngÜ©i cùng tråc tu°i nhÜ 

mË Çã Çón nhÆn s¿ lånh b¢ng nh»ng chi‰c áo 

khoác dÀy c®m cùng cái khæn choàng c°, và 

trang bÎ cä nón, v§ kín mích. 

 

Sau th©i khóa tu công phu chiŠu, 

bóng Çêm Çi lÀn vào trong không gian yên 

l¥ng, cÀm trên tay quy‹n sách PhÆt h†c, mà 

tâm tÜ låi nghÌ chuyŒn Çâu Çâu, mª sách ra 

nhìn vào b¢ng nh»ng dòng ch» nhÕ, không có 

chú tâm cho l¡m. Vì không có chánh niŒm, 

th‰ là dòng tÜ tÜªng cÙ ch¿c trào ra. MË ngÒi 

nÖi m¶t góc bàn, nghe ÇÜ®c tØng hÖi thª, 

trong kš Ùc nh§ vŠ dï vãng mà MË Çã trãi qua 

gÀn suÓt cu¶c Ç©i. S¿ hy sinh, lòng vÎ tha 

dành cho các con kéo dài cho Ç‰n ngày nh¡m 

m¡t. Con có bi‰t:  

 

 

“Mẹ Là SuÓi NguÒn Vô TÆn” 
 

Trãi qua th©i gian dài, và các con nay 

Çã trÜªng thành. Gi© Çây, cu¶c sÓng cûa 

nh»ng ngÜ©i l§n tu°i, thân phÆn cô quånh cûa 

ki‰p ngÜ©i tàn tå, cÛng nhÜ chúng sanh Çang 

hiŒn h»u trên cõi Ta Bà nÀy. MË nhÆn thÙc 

ÇÜ®c Çã b¡t ÇÀu cho m¶t chu kÿ: Sanh, già, 

bÎnh, ch‰t, cûa s¿ vô thÜ©ng, ai cÛng phäi 

chÃp nhÆn nó. Và së có m¶t ngày, MË không 

còn n»a. ChØng Çó, các con m§i thÃu hi‹u th‰ 

nào là s¿ mÃt mát l§n lao trong cu¶c Ç©i 

mình. 
 

N‡i niŠm nÀy, cÛng giÓng nhÜ n‡i 

lòng cûa hÀu h‰t các bÆc cha mË khác. MË 

vÆn døng l©i nÀy, nhÜ Ç‹ nói v§i các con, 

ÇÒng th©i cÛng Çánh Ç¶ng v§i tÃt cä các 

ngÜ©i con, Ç‹ ghi nh§ Ç‰n công Ön cûa ÇÃng 

sanh thành. Con Öi! Hãy nh§: 

 

 

 Hỏi: Niệm-Phật khi tâm thanh-tịnh với Niệm-
Phật khi tâm vọng, hơn kém ra sao? 

 Đáp:  Công đức bằng nhau, không có gì sai khác! 
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Cha MË còn Çây, nhÜ tàng cây che bóng mát, 

Cha MË mÃt rÒi, ngÖ ngác Ç©i con. 

Ngày tháng qua mau, MË Çã già 

Màu tóc gi© Çây Çã båc ra 
 

M¡t không còn tÕ, cÀn mang ki‰ng 

Da Çã nhúm nhæn, ki‰p ngÜ©i mà!!! 

Tay run, lÜng mõi, khó bu§c Çi 

UÓng æn, rÖi vãi, khi bÜng ly 
 

Con nhìn thÃy Çó, MË già y‰u 

Con Öi! Thông cäm cänh già thì. 

Con có nh§ không? Ngày xÜa cÛ 

BÒng B‰, chæm lo, tình Ãp û 
 

Dåy d‡, thÜÖng yêu, h‰t quäng Ç©i 

Con h«i! Çây thÆt tình máu mû. 

Cho MË chút th©i gian Ç‹ nói 

Khi mai sau, muÓn nghe cÛng hi‰m hoi 
 

Nh¡c nhª con nh»ng ÇiŠu không v§ vÅn 

Con không vui, sao MË cÙ nói hoài 

NÀy, là lúc MË còn Çi ÇÙng ÇÜ®c 

Lo nÃu æn, vÜ©n tÜ®c, v§i công phu 
 

SuÓt ngày ngày công viŒc mŒt ÇØ 

MØng  Çi con, MË gi© chÜa lú lÅn 

MË vÅn còn lái xe chåy quanh quÄn 

Nh»ng nÖi gÀn, ch£ng nh†c con chª Çi 
 

ChÓn xa xôi, gi© có mÃy khi 

MË không muÓn con chª Çi vì b¡t bu¶c 

ThÌnh thoäng ngÒi æn chung, MË k‹ 

Con l¥ng thinh, không bi‰t có nghe không? 
 

Hay con nghï, MË già nói dài dòng 

Thêm lÄm cÄm, con Öi ÇØng trách MË 

MË bên con, mát nhÜ cÖn gió nhË 

ƒm áp hÖn nh»ng lúc tr©i Çông 
 

Che chª con trong m†i cänh bão giông 

Cho dù lúc con có ÇiŠu sai trái. 

Sau nÀy MË không còn, con nh§ låi 

Cäm xót xa, thÜÖng nh§ MË ngÆm ngùi 
 

RÒi së hi‹u, khi con ngày tæng tu°i 

Cänh cô ÇÖn, ngÜ©i già cÀn an ûi 

Hãy dÖ tay, dìu MË, lúc MË cÀn 

Lòng ch£ng s® khi phäi mãn phÀn 
 

Thân tÙ Çåi cûa ngÜ©i già y‰u 

Thêm bŒnh hoån ki‰p Ç©i lôi kéo 

Làm kh° con, phäi bÆn bÎu v§i MË già. 

Nghï Ç‰n Çây, lòng nÀy thÃy xót xa 
 

Ch£ng cÀn sÓng, sÓng lâu ra chi n»a 

Con Öi! Chæm sóc ngÜ©i già 

ñâu phäi m¶t ngày m¶t b»a 

Còn viŒc làm, cu¶c sÓng, k‰ sinh nhai 
 

Th©i gi© Çâu dÜ, Ç‹ sæn sóc MË hoài 

NguyŒn Tam Thánh, báo ngày vŠ cho s§m. 

 

    (Viết cho tất cả những người con) 

Thân Tâm Thí 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ngài Thiện-Đạo giải thích Đại Nguyện 
thứ 18 là “Một mực chuyên xưng danh 
Phật Di Đà thì được vãng sinh”. 
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Vu Lan BÒn:  Nó là m¶t danh tØ, tính tØ, Ç¶ng tØ, trång tØ...  

và ngoài nghïa cûa tØ ng». 
 
 N‰u nó là danh tØ: Thì nh¡c nhª Çây là m¶t lÍ l§n 

cûa PhÆt Giáo. 

 N‰u là tính tØ: Hi‹u ÇÜ®c Çåo làm con,  Hi‹u b°n 

phÆn cûa ñåo Cha MË 

 N‰u là Ç¶ng tØ: Phäi làm, th¿c hiŒn nghïa vø, b°n 

phÆn khi Cha mË còn và mÃt. 

 N‰u là trång tØ: Ai Çã là con và có Cha MË thì phäi hi‰u nghïa ân tình, ÇÜ©ng Çåo, Ç©i, 

song toàn, không phân biŒt Tôn Giáo. 
 
Vu Lan BÒn: TØ nÀy có hai nghïa 
 

a)  Vu Lan BÒn: Âm cûa Phån Ng» ULLAMBANA (ô Lam Bà Na) nghïa là cái kh° bÎ treo 

ngÜ®c, dÎch së là CÙu Çäo HuyŠn, cÙu cái kh° nhÜ kÈ bÎ treo ngÜ®c. 
 

b)  Vu Lan BÒn:  Ch» Trung Hoa, là Ç¥t vào trong BÒn, BÒn Ãy là cái BÒn Ç¿ng ÇÒ, Hi‰n 

Cúng Tæng Chúng trong ngày t¿ tÙ. ñó là cách Hi‰u Tº Phøng Hành Ç‹ cÀu cho Cha MË 

ÇÜ®c giäi cÙu, cái kh° nhÜ bÎ treo ngÜ®c. 
 

Làm con cái: muÓn cÙu Cha MË, ÇŠn Çáp ân ÇÙc sanh thành dÜ«ng døc.  ñó là hai cái Ön 

Sanh và DÜ«ng, PhÆt Pháp luôn luôn cänh giác r¢ng: 
 

Thân ngÜ©i có ÇÜ®c, mà dÍ mÃt 

Khó ÇÜ®c, mà ÇÜ®c, là m¶t phÀn nh© Ön Sanh 

DÍ mÃt mà còn là m¶t phÀn nh© Ön DÜ«ng 
 
Lë Çó mà làm con,  Có hai viŒc làm, ÇÜ®c ñåi Công ñÙc, thành Çåi quä báo, ÇÜ®c vÎ Cam 

LÒ, Ç‰n ch‡ vô vÎ Çó là phøng s¿ Cha MË, ÇÜ®c Çåi Công ñÙc, thành Çåi quä báo, khi cúng 

dÜ©ng vÎ BÒ Tát,  m¶t Ç©i n»a là thành PhÆt. Vì vÆy các con phäi phøng dÜ«ng Cha MË, luôn 

luôn hi‰u thuÆn, cho Çúng lúc, Çúng th©i, không l« mÃt cÖ h¶i. 
 

Nhóm Tiếng Nói Từ Trái Tim  
---  Tình Thương Vì Đạo Pháp  --- 

 

 Tóm lại, đối với chuyện vãng-sinh mà 
không nghi ngờ thì gọi là “Thâm-tâm”. 
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Bây gi© là næm thÙ 5 sau ngày thành 

Çåo, ñÙc PhÆt vŠ an cÜ tåi Tu ViŒn Trùng-Cát 

trong vùng ñåi-Lâm, ngoåi ô thành Tì-Xá-Li.  

M¶t ngày n† sau mùa an cÜ, khi ÇÙc PhÆt Çang 

an trø trong cänh gi§i ni‰t bàn tÎch tïnh, thì 

b‡ng nhiên lòng phát sinh m¶t n‡i niŠm bi 

thÜÖng kì lå. "Ch¡c là phø vÜÖng Çang lâm 

tr†ng bŒnh,s¡p thæng hà!" Ngài nghï th‰. 

       Quä Çúng nhÜ vÆy. Ch£ng bao lâu, có sÙ 

giä cûa vua TÎnh Phån là hoàng thân Ma Ha 

Nam, tØ kinh thành Ca-Tì-La-VŒ Ç‰n tu viŒn, 

xin y‰t ki‰n ñÙc PhÆt, thÜa r¢ng, ÇÙc vua bŒnh 

tình nghiêm tr†ng, s¡p tØ trÀn, rÃt mong ÇÜ®c 

trông thÃy ÇÙc Th‰ Tôn lÀn chót! ñÜ®c tin 

khÄn cÃp Ãy, không dám chÆp trÍ, Ngài liŠn 

dÅn theo Nan ñà và La HÀu La, tÙc tÓc cùng 

sÙ giä trª vŠ thành Ca-Tì-La-VŒ. Vua TÎnh 

Phån Çang n¢m trên giÜ©ng ng¿ tâm ÇiŒn. 

Hoàng HÆu Ma Ha Ba Xà Ba ñŠ, công chúa 

Da Du ñà La, các quan Çåi thÀn  

væn võ, tÃt cä cung n» ÇŠu có m¥t Çông Çû. 

M¥c dù bŒnh tình Çã rÃt trÀm tr†ng, nhÜng  

tinh thÀn cûa ÇÙc vua vÅn còn tÌnh táo. ThÃy 

ñÙc PhÆt vŠ Ç‰n, ngài liŠn nª nø cÜ©i hoan hÌ, 

nét m¥t tÜÖi tÌnh h£n lên, Ngài tØ tØ ÇÜa tay ra, 

ÇÙc PhÆt ôm lÃy cánh tay cûa ngài và ngÒi 

xuÓng bên giÜ©ng ng¿. Sau m¶t khoänh kh¡c 

im l¥ng, ÇÙc PhÆt Çã nói bài pháp Ç‹ khai thÎ 

cho ÇÙc vua vŠ s¿ k‰t h®p rÒi låi tan rã, rÒi låi 

k‰t h®p, rÒi låi tan rã . . .  cûa tÙ Çåi. Ân sâu 

trong Çôi m¡t ÇÙc PhÆt, ngÜ©i ta thÃy ÇÜ®c 

niŠm thÜÖng cäm vô biên cûa NgÜ©i ÇÓi v§i 

bÆc sinh thành. Nan ñà thì Çã nÃc lên thành 

ti‰ng, A Nan và La hÀu La ÇŠu Çã ÇÀm Çìa 

nÜ§c m¡t, các quan và cung n» thì khóc lóc vô 

cùng thäm thi‰t. 

      NhÜng ñÙc vua mÌm cÜ©i bäo:"Các ngÜÖi 

không ÇÜ®c khóc lóc thäm thi‰t nhÜ th‰! ñÙc 

Th‰ Tôn Çã tØng dåy, tÃt cä s¿ vÆt là vô 

thÜ©ng. HiŒn tåi ta cäm thÃy Çã Çåt ÇÜ®c hånh 

phúc chân thÆt. Thái tº yêu quí cûa ta ngày 

trÜ§c, nay Çã thành t¿u ÇÜ®c quä vÎ PhÆt-Çà tÓi 

tôn quí trong kh¡p các cõi tr©i, NgÜ©i.". NgÜ©i 

Çã Çåt ÇÜ®c bän nguyŒn r¶ng l§n träi tØ muôn 

ngàn ki‰p trÜ§c. Ta không nh»ng rÃt ÇÜ®c 

vinh diŒu, mà còn hÜªng ÇÜ®c trång thái vô 

cùng an låc do th¿c tÆp l©i dåy cûa ngÜ©i. 

Trong gi© phút cuÓi cùng cûa cu¶c Ç©i hôm 

nay, ta vÅn còn diÍm phúc trông thÃy ñÙc Th‰ 

Tôn, khác nào nhÜ ta ÇÜ®c trông thÃy ánh Çåi 
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 quang minh trÜ§c khi nh¡m m¡t!". 

      M†i ngÜ©i ÇŠu im l¥ng l¡ng nghe, vì ai 

cÛng hi‹u r¢ng, Çây là nh»ng l©i nói vô cùng 

chân thành , sáng suÓt, và thÆt quan tr†ng cûa 

m¶t ngÜ©i trÜ§c phút lìa Ç©i. Không khí trong 

Tâm ÇiŒn trª nên tïnh l¥ng, trang nghiêm dÎ 

thÜ©ng. ñÙc vua nói xong, tØ tØ ch¡p hai tay 

lên ng¿c, nh© PhÆt cº ngÜ©i k‰ vÎ mình. ñÙc 

PhÆt Çã ti‰n cº Hoàng thân Ma Ha Nam nÓi 

ngôi chÃp chính, và hÙa së giúp Ç« cho vÎ Tân 

VÜÖng an ÇÎnh m†i viŒc. ñÙc vua mÌm cÜ©i 

mãn nguyŒn, nhìn ñÙc PhÆt và m†i ngÜ©i thân 

tín trÜ§c m¥t m¶t lÀn chót, rÒi an nhiên nh¡m 

m¡t lìa trÀn.Næm Ãy ñÙc vua ÇÜ®c 82 tu°i. 

Hoàng HÆu Ma Ha Ba Xà Ba ñŠ, công chú Da 

Du ñà La, các quan và cung n» låi bÆt khóc 

thành ti‰ng, thÜÖng ti‰c m¶t vÎ QuÓc vÜÖng tài 

ÇÙc vËn toàn hi‰m có trên Ç©i. 

       ñÙc PhÆt ÇÙng dÆy, Ç¥t hai tay cûa ñÙc 

vua xuôi thuÆn ngay ng¡n trª låi, ra hiŒu cho 

m†i ngÜ©i nín khóc Ç‹ chú tâm h¶ niŒm cho 

ñÙc Vua. Di th‹ cûa ñÙc vua ÇÜ®c t¡m rºa 

b¢ng dÀu thÖm, và liŒm b¢ng các loåi gÃm vóc 

sang quí nhÃt. Kim quan cûa ñÙc vua ÇÜ®c 

g¡ng lên cácloåi ng†c thåch quí giá, Ç¥t ngay 

chính gi»a Çåi ÇiŒn, có các tÃm trÜ§ng trân 

châu treo chung quanh. Hoa tÜÖi Çû màu ÇÜ®c 

räi kh¡p nÖi. ñÙc PhÆt và ñåi ñÙc Nan ñà 

ÇÙng hÀu hai bên trÜ§c kim quan; hai Çåi ÇÙc 

A Nan và La HÀu La ÇÙng hÀu hai bên sau 

kim quan. LÍ trà tì d¿ ÇÎnh së cº hành 7 ngày 

sau. 

      ñêm cuÓi cùng trÜ§c ngày Ç¶ng quan, Çåi 

ÇÙc Nan ñà båch PhÆt: 

      "Båch ñÙc th‰ Tôn! Sáng mai Ç¶ng quan, 

kính xin Th‰ Tôn cho phép con ÇÜ®c khiêng 

kim quan cûa phø vÜÖng." 

      Hai ñåi ñÙc A Nan và La hÀu la nghe vÆy, 

cÛng ÇÒng xin ÇÙc PhÆt ÇÜ®c cùng khiêng kim 

quan. ñÙc PhÆt hÙa khá: 

       "TÓt l¡m! NhÜ Lai cÛng së khiêng kim 

quan cùng v§i quí thÀy và La HÀu La."  Nhân 

dân toàn quÓc nghe tin vua TÎnh Phån bæng, 

ÇŠu vô cùng cäm xúc, thÜÖng ti‰c bùi ngùi. 

Dân chúng trong thành Ca-Tì-La-VŒ, nghe nói 

chính ÇÙc PhÆt së cùng v§i quí vÎ Çåi ÇÙc 

vÜÖng tº vÜÖng tôn khiêng kim quan ÇÙc vua 

tØ hoàng cung Çi Ç‰n nÖi trà tì, thì låi càng 

cäm Ç¶ng. M§i sáng tinh sÜÖng, h† Çã lÛ lÜ®t 

kéo nhau Ç‰n cºa hoàng cung, t¿ Ç¶ng s¡p x‰p 

nhau ÇÙng thành hàng dài hai bên ÇÜ©ng, tØ 

hoàng cung ra Ç‰n hÕa Çàn; khi kim quan di 

chuy‹n t§i trÜ§c m¥t là h† quì xuÓng khóc låy. 

Sau Çó, h† tháp tùng theo sau kim quan, ra 

ÇÙng quanh hÕa Çàn Ç‹ d¿ lÍ trà tì. 

       Khi kim quan Çã ra Ç‰n ÇÎa Çi‹m trà tì, 

nhiŠu vÎ hoàng thân  và các quan cùng phø v§i 

ñÙc PhÆt và chÜ vÎ Çåi ÇÙc, Ç« kim quan Ç¥t 

lên hÕa Çàn. ñÙc PhÆt Çi nhiÍu ba vòng quanh 

hÕa Çàn, rÒi nói lên m¶t bài pháp vŠ bÓn cänh 

kh°, sinh già bŒnh ch‰t, khuyên m†i ngÜ©i 

phát tâm tu tÌnh, không chìm Ç¡m trong s¿ 

Çam mê ngÛ døc. Sau khi nói bài pháp ng¡n 

g†n , ÇÙc PhÆt Çã t¿ tay châm lºa cho hÕa Çàn. 

Ng†n lºa bØng cháy phØng ph¿c, có ti‰ng 

chiêng ti‰ng trÓng hòa lÅn v§i ti‰ng tøng kinh 

h¶ niŒm cûa chÜ tæng; tÃt cä thÀn dân ÇŠu qùi 

låy, vØa thÜÖng ti‰c m¶t bÆc quân vÜÖng ÇÙc 

Ç¶, vØa kính m¶ ÇÃng ñåo sÜ cûa cä tr©i ngÜ©i 

mà vÅn gi» tr†n Çåo hi‰u v§i ÇÃng sinh thành. 

       Tang lÍ cûa vua TÎnh Phån Çã ÇÜ®c t° 

chÙc vô cùng trang nghiêm tr†ng th‹. Nhân 

dÎp này, theo l©i dåy cûa ÇÙc PhÆt , hoàng gia 

Çã t° chÙc m¶t cu¶c phát chÃn thÆt qui mô Ç‹ 

cÙu t‰ nh»ng ngÜ©i nghèo kh°. 
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Nhóm Tiếng Nói Từ Trái Tim 
Tình Thương Vì Đạo Pháp 

 
DÅu thÜÖng yêu, v§i MË nhiŠu hÖn, 

con cÛng không quên ÇÜ®c công Ön dÜ«ng 
døc cûa CHA, bao gi© cÛng h¢n sâu trong 
tâm trí. 

Khôn ngoan nh© ÇÙc cha ông 

Làm nên phäi Çoái T° Tiên phøng th© 

ñåo làm con ch§ h»ng h© 

Phäi Çem hi‰u kính mà th© tØ nghiêm 
 

Bi‰t bao nhiêu áng væn thÖ, ca dao tøc 
ng» tán thán công ÇÙc Cha, MË, cái hånh 
phúc có ÇÜ®c Cha MË vËn toàn Ç‹ nhÃt tâm 
hi‰u kính, Çã làm cho bao nhiêu ngÜ©i con 
thi‰u v¡ng Cha MË phäi Ü§c ao ngÆm ngùi. 

Ân Cha n¥ng l¡m ai Öi! 

Nghïa mË b¢ng tr©i chín tháng cÜu mang 

V£ng nghe ti‰ng vÎt kêu chiŠu 

Bâng khuâng nh§ MË chín chiŠu ru¶t Çau 

Nh§ Ön chín ch» cù lao 

Ba næm nhÛ b¶, bi‰t bao nhiêu tình? 

Ngày nào em bé cÕn con 

Bây gi© em Çã l§n khôn th‰ nÀy 

CÖm Cha, áo MË, công ThÀy 

Nghï sao cho bÕ nh»ng ngày Ü§c ao 

Làm trai Çû n‰t træm ÇÜ©ng 

TrÜ§c tiên ÇiŠu hi‰u, Çåo thÜ©ng xÜa nay 

Công Cha, ÇÙc MË cao dày 

CÜu mang trÙng nÜ§c nh»ng ngày còn thÖ 

Nuôi con khó nh†c Ç‰n gi© 

TrÜªng thành con phäi bi‰t th© song thân 

ThÙc khuya dÆy s§m cho cÀn 

Không æn nÒng Ãm lånh gi» phÀn Çåo con 
 

SuÓt m¶t Ç©i sÓng tình thÜÖng cûa  

 

Cha mË, bi‰t bao công khó cho con ÇÜ®c nên 

ngÜ©i, bao lo l¡ng hy sinh nh†c nh¢n mong 

con ÇÜ®c ÇÀy Çû không thua kém bån bè. Nay 

Cha mË không còn, Çau Ç§n bi‰t dÜ©ng nào, 

dù nuÓi ti‰c bao nhiêu cÛng không làm cho 

ÇÜ®c. Bån hªi! Ngay bây gi© hãy làm bÃt cÙ 

ÇiŠu gì có th‹ làm ÇÜ®c cho Cha mË, Ç‹ sau 

nÀy có muÓn cÛng không th‹ nào th¿c hiŒn 

ÇÜ®c? 

Mùa Vu Lan là mùa báo hi‰u, mùa 

cho các ngÜ©i con tÜªng nh§ Ç‰n công ÇÙc 

sinh thành cûa Cha mË. Mong muÓn làm ÇiŠu 

gì tÓt ÇËp hÖn Ç‹ ÇŠn Çáp xÙng Çáng công Ön 

dÜ«ng døc cûa MË, Cha. Nh§ Ön và báo hi‰u 

luôn luôn là nh»ng suy tÜ triŠn miên, sâu ÇÆm 

trong thâm tâm m†i ngÜ©i con ViŒt. 

PHỤNG DƯỠNG CHA MẸ là CÔNG ĐỨC 
TỐI THƯỢNG 

 
 Người Niệm-Phật dù không có chút thiện-căn 

gì khác đi nữa, vẫn chắc chắn được vãng-sinh 
 

http://www.clipartof.com/details/clipart/31078.html
http://www.clipartof.com/details/clipart/31078.html
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                     Thân Tâm Thí 

 
 

 

 

 

 

SØng s»ng non cao núi Thái SÖn 

Công Cha cÛng ví t¿a b¢ng non 

Lòng thÜÖng không k‹ sao cho h‰t 

Che chª bao dung huÓng ch£ng s©n. 

 

Tình Cha nhÜ bi‹n r¶ng thênh thang. 

ThÜÖng l¡m mà không l¶ nÒng nàn. 

Ngoài th©i nghiêm nghÎ cÜÖng quy‰t tánh 

Trong lòng tình cäm dÎu man man 

Con l« l‡i lÀm Cha khuyên lÖn 

Khi con vÃp ngã ch£ng trách h©n 

VuÓt ÇÀu, im l¥ng, tình âu y‰m 

Vô b©, vô b‰n, tình nào hÖn. 

 

M¡t Cha nhìn con xi‰t thÜÖng yêu. 

Âm thÀm chÙa Ç¿ng bi‰t bao ÇiŠu 

Tình cäm Cha ban, ai có bi‰t  ??? 

ThÜÖng con thÜÖng l¡m, bi‰t bao nhiêu 

 

Tình cûa Cha không th‹ nghÌ lÜ©ng 

So ra v§i MË, tính khí cÜÖng 

Døc báo thâm ân luôn kh¡c cÓt. 

CÖm n¥ng, áo dày con t¿a nÜÖng 

 

TÆn tøy vì con cä cu¶c Ç©i. 

Cùng MË lao lung ít thãnh thÖi 

CÜu mang cho Ç‰n ngày khôn l§n. 

ñ¿ng sao cho ÇÀy, ti‰ng Cha Öi !!! 

 
Ôi! Cao qúi thay, tÃm lòng CHA M Ẹ 

“Khi tôi thành Phật, mười phương 
chúng sinh xưng danh-hiệu của tôi dù chỉ 
có mười lần, nếu chẳng được vãng-sinh, 
tôi sẽ không ở ngôi Chánh-Giác”. 
(Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ) 
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HIẾU 

 
 

 Pháp viết chữ Hiếu là:  La piété 
 Anh viết chữ Hiếu lá: The piety 

 Nho học thì viết chữ        có hai phần: phần 
trên là nữa chữ Lão - Lão là già,  phần dưới là chữ Tử 
- Tử là con. 

- Phần trên tượng trưng cho người già (tức 
Cha Mẹ) nuôi con, che chở, ôm ấp con… đó là 
công sanh thành dưỡng dục “Chính chữ cù lao”. 

- Phần dưới tượng trưng cho người con, lúc 
nhỏ được người già (tức Cha Mẹ) sanh thành 
dưỡng dục, nay được lớn khôn nguyện cõng, vác, 
đội cha mẹ lên đầu, tức là phụng dưỡng cha mẹ 
lúc cha mẹ về già. 

Ý nghĩa chữ Hiếu hàm chứa trong câu: “Tích Cốc 
Phòng Cơ, Dưỡng Nhi Đãi Lão”.  Chữ Hiếu có hình 
ảnh và tình cảm cao quí như vậy, cho nên làm người 
ai cũng muốn mình được tiếng “Có Hiếu”.  Có Hiếu 
nói nghe thì dễ mà viết chữ Nho thì khó và lảm thì 
còn khó hơn. 

I. CHỮ HIẾU ĐỨNG ĐƷU TRONG ĐƱO LÀM 
NGƯỜI: 

 

“ Nhân sinh bách bạch hạnh Hiếu vi tiên “ 

          Làm người ai mà chẳng có Cha mẹ (Thiên hạ 
vô bất thị để phụ mẫu) và có nuôi con mới biết công 

 

 

 ơn của Cha mẹ (Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân) 

 Ca dao: Lên cao mới biết non cao - Nuôi con 
mới biết công lao mẹ hiền 

 Nho giáo:  Viên vi thú loại thả tri hữu mẫu, 
huống nhân giả da! (Vượn là loài thú mà còn biết có 
mẹ, huống chi là con người vậy!) 

         Như Tần Thủy Hoàng là Vua của một nước lớn, 
khi biết mình phạm tội “bất hiếu” với mẹ, liền mau 
lo rước mẹ về phụng dưỡng với cả tấm lòng hiếu tử, 
phải đạo làm con, thật là đáng khen, đáng kính, đáng 
làm theo ngay.  

        Chúng ta hãy tự xét mình, nếu thấy mình có 
lầm lỗi, có thiếu xót bổn phận làm con thì phải mau 
sửa lỗi, cấp bách sửa mình sao cho tròn chữ hiếu.  
Còn những ai vì lý do gì mà chưa kịp đáp đền công 
ơn sinh thành dưỡng dục, thì ngay bây giờ phải lo 
chăm nuôi Cha Mẹ, đừng chờ khi giàu có, đừng chờ 
khi công thành danh toại, đừng chờ khi lo cho vợ con 
hay chồng con được vinh sang rồi mới lo cho Cha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trong trạng thái tự giải thoát của sân 
hận, hãy trì tụng câu lục tự minh chú. 
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 mẹ.  E rằng quá muộn chăng?  Cha mẹ còn mạnh 
khỏe không lo dưỡng nuôi, chờ đến khi Cha mẹ già 
yếu, ăn không con ngon, ngủ không còn yên, bịnh 
hoạn hành hạ thì dẫu có cho Cha mẹ ăn mâm cao cổ 
đầy cũng chỉ là hình thức thôi.  Nếu lỡ như Cha mẹ 
mãn phần, dẫu ta làm tang lễ rình rang, cúng giỗ 
linh đình thì Cha mẹ có ăn đươc đâu? 

II.   PHƳI LUÔN LUÔN THĂM VIẾNG, VƵN AN 
CHA MẸ. 

Phụ mẫu sanh tiền hữu phúc duyên 

Phụ mẫu tƲi đường thị thƸn tiên 

Triêu tịch vãng lai vƶn an lƲc 

Nhân sinh bách hƲnh hiếu vi Tiên 

***  ***  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân sinh bách hƲnh hiếu vi Tiên 

Thường cƸu phụ mẫu thọ bách niên 

Dục tri phụ mẫu đƸu tương hƲc 

Thiên hƲ hà nhân bƶt ưu phiền 

          Cha mẹ còn sống là: phước duyên của con cái, 
là “Phật Sống” tại gia.  Vậy ta phải sớm chiều thăm 
hỏi.  Nếu như Cha mẹ đau yếu bất thường, ta mới kịp 
thời thuốc thang chạy chữa. 

Mẹ già ở túp lều tranh 

Sớm thăm tối viếng mới đành dƲ con 

          Chúng ta có ai vì kế sinh nhai mà phải đi xa 
Cha mẹ là chuyện bất khả kháng.  Còn bạn nào có 
điều kiện được sống với Cha mẹ thì hãy nghe thêm: 

Phụ mẫu tồn bƶt khƴ viễn du 

Được như thế ƶy mới trượng phu 

Nhắn nhũ người đời nên nhớ lƶy 

Sớm thăm, tối viếng “Kiến Chân Tu” 

III.   LÝ DO KHÓ LÀM CHỮ HIẾU - ở đây chỉ ghi 
một số trường hợp tiêu biểu. 

1.   Vì bản tánh của con người là “Quên” 

- Quên mình từ đâu có 

- Quên ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, 
mang nặng đẻ đau, gian nan nuôi con “Chín 
chữ cù lao” kể sao cho xiết.  

- Quên kẻ đã cứu giúp mình tức là vong ân, 
bội nghĩa. 

2. Vì bản tánh tham lam của con người, muốn 
cha mẹ chia cho  tài nhiều mà không được toại ý, 
nên sanh ra trách móc, ta thán, bất kính cha mẹ,  

 

 

 

Đừng đuổi theo đối tượng của ngã mạn; 
hãy nhìn thẳng vào tâm bám chấp ấy. 
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chia lìa anh em, mượn rượu say sưa, mắng 
nhiếc người thân. 

Ngôn đa ngữ thất giai nhân tửu  

Nghĩa đoạn thân sơ chỉ vì tiền 
 

Nghĩa là :  

                    Nói nhiều lời lỗi đều vì rượu..   

    Tình nghĩa gần thành xa chỉ vì Tiền. 

3. Vì ham mê tửu sắc, cờ bạc, bị nợ nần, nghèo 
khổ mà bỏ quên cha mẹ. 

 

 

4. Vì mãi mê vợ đẹp, con cưng, chỉ biết vợ con 
là trọng là trên hết mà bỏ quên cha mẹ, hay bị vợ 
cản ngăn không cho chồng lo phụng dưỡng cha mẹ 
vì xích mích bên chồng.  Phước cho ai có vợ biết 
khuyên chồng hay cùng chồng lo nuôi dưỡng cha 
mẹ bên chồng và ngược lại. 

5. Có kẻ lười biếng không chịu làm việc hay bị 
sa cơ, thất thế.  Bản thân còn lo chưa xong thì làm 
sao lo tới cha mẹ nên mang tội bất hiếu. 

6. Có kẻ vì mãi chạy theo danh lợi, quên đi năm 
tháng khi tỉnh mộng thì hởi ơi cha mẹ không còn 
nữa, phải mang tội bất hiếu. 

7. Có kẻ dư ăn, dư để giành nuôi cha mẹ nhưng 
nuôi mà không kính trọng hay hổn hào với cha mẹ, 
thiếu sự thân thương trìu mến.  Không chăm sóc 
cha mẹ chu đáo, lại thường hay bất hòa chia rẽ anh 
em thì dẫu cho cha mẹ ăn cao lương mỹ vị, ắt cha 
mẹ không vui, ăn cũng không ngon, nuốt cũng khó 
trôi. Thế là bất hiếu. 

 * Xin nhớ: nuôi cha mẹ khác hơn nuôi súc vật 
– súc vật chỉ cần được ăn no, dù bị mắng chửi cũng 
không phản kháng,  Nuôi cha mẹ không chỉ bằng 
vật chất mà còn phải bằng cả tình thương yêu, kính 
trọng.  Tình thương phải xuất phát từ Trái Tim. 
“Tiếng Nói Từ Trái Tim” – Không phải nuôi cha mẹ 
để mua tiếng là có Hiếu hay mong cha mẹ cho thừa 
kế tài sản.  Nuôi cha mẹ phải vô điều kiện như Bồ 
Tát dạy: “Bồ Tát ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” thì 
mới là kẻ có Hiếu. 

8. Lại có kẻ giao trách nhiệm nuôi cha mẹ cho 
anh em mình, trong khi mình dư dật còn anh mình 
thì đang bị thiếu trước hụt sau… Cha mẹ đói no 
không quan tâm đến, hoặc lâu lâu cho một ít tiền 
như là của bố thí.  Thế không phải là có Hiếu. 

9. Nuôi cha mẹ mà luôn tính toán, kể lễ tốn 
hao, kể lễ công lao, luôn trách cha mẹ chuyện xưa, 
chuyện nay.  Trách cha mẹ không công bình, oán 
hờn anh em.  Là không có Hiếu. 

 

 

 

Tuốt bỏ bám chấp ra khỏi tâm, tuốt bỏ những bám chấp dựa trên hiện tướng. 
Phá tan động thất của giả tướng, giả tướng hiện hưũ do tâm. 
Hiện tướng và tâm thức không tách lìa, là rỗng rang vô biên 
Trong sự chứng ngộ nhất vị (one tastes), hãy trì tụng câu lục tự minh chú. 
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10. Cho cha mẹ tiền lại luôn luôn kiểm soát, bắt 
buộc cha mẹ phải ghi chép lại chi tiêu, hóa đơn, 
trình bày rỏ rang chi tiêu vào việc gì phải có sổ sách, 
danh sách đồ vật đã chi tiêu… sợ cha mẹ dùng tiền 
để giúp đở các anh em nghèo.  Thế là không có 
Hiếu. Già mà gặp phải cảnh nầy, hẳn là không sung 
sướng chút nào, phải không thứ các Cụ? 

Cha mẹ nuôi con như Biển Hồ lai láng 

Con nuôi Cha mẹ tính tháng, tính ngày 
 

 Nghe đâu mới đây có kẻ toan giết Mẹ để chiếm đoạt 
tài sản bằng cách bỏ Mẹ ngoài trời đêm lạnh lẽo… 
Lại có tin một bà cụ bị gãy xương đùi, nằm một chổ, 
gặp mùa lạnh phải mặc ba, bốn lớp áo mà vẫn bị run 
rẫy nhưng không biết tại sao bị người nhà không mở 
máy sưởi để bà cụ phải chịu rét lạnh, mà rét lạnh đối 
với người già thì khổ sở biết bao!  
 
IV. CHỮ HIẾU ĐỐI VỚI NGƯỜI VỪA ĐỦ ĂN, ĐỦ 

MẶC: 

Hỏi: Nếu người vừa đủ ăn, đủ mặc cho vợ chồng 
con cái, nếu nuôi thêm Cha mẹ ắt là phải thiếu ăn 
chăng? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       Thưa các bạn, Câu trả lời từ: “Tiếng Nói của Trái 
Tim” là ĐỦ.  Nếu bạn nào không tin thì hãy làm theo 
tôi nhé! Trước kia tôi đi làm với đồng lương vừa đủ 
nuôi vợ và bầy con mười một đứa.  Cha mẹ tôi ở 
chung với các em tôi - Đến khi các em tôi lớn lên 
phải đi làm xa nhà, mỗi đứa mỗi nẻo đường.  Tôi 
quyết định rước cha mẹ về ở với vợ chồng tôi, ý kiến 
nầy được vợ tôi tán thành không một chút đắn đo – 
chúng tôi cùng nhau đến trình bày với cha mẹ.  Cha 
mẹ tôi có phần do dự nhưng sau cùng cũng thu xếp 
về ở chung với vợ chồng tôi và bầy cháu nội, cả tiểu 
đội mười một đứa và một đứa con nuôi nữa là mười 
hai.  Tiền chợ bắt đầu tăng them, thức ăn phải đầy 

Đã lang thang vô định khắp cõi luân hồi từ vô thủy cho đến nay, 
Bất kỳ điều gì bạn làm đều là sai trái, sẽ chỉ dẫn dắt bạn lang thang thêm nữa. 
Từ trong tâm bạn, hãy nhận rõ ra những ác nghiệp và sa đọa này. 
Trong pháp giới của bốn lực sám hối vẹn toàn, hãy trì tụng câu lục tự minh chú. 
 

Bây giờ, nếu bạn vẫn sống hay lẽ ra đã chết, thì 
cuộc đời này có nghĩa lý gì? 
Nếu bạn chỉ cần thành tựu được một chút pháp nhỏ 
nhoi cho tương lai, thì đó mới là điểm chính yếu. 
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đủ hơn cho Cha mẹ già! Nhưng khổ nổi tiền lương 
của tôi thì không sao đủ để trang trải cho đủ mỗi 
tháng.  Thế là chúng tôi phải thay đổi chế độ ăn là 
bữa nào cũng có rau cải tươi vung với vèo! Tôi tha hồ 
mà xơi rau cải với mắm, tôi cũng không quên gắp thịt 
cá cho có lệ để Ba má không phải nghi ngờ - Vợ tôi 
cũng “ăn chay” theo tôi.  Những bữa ăn vậy mà rất 
ngon, sự sum họp gia đình vui vẻ làm cho tinh thần, 
sức khỏe tôi càng tốt hơn. 

          Bạn còn nhớ cái sống của cụ Nguyễn Công Trứ 
thuở nhỏ còn là Hàn nho phong vị phú:  

“Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch 

Đêm năm canh an giƶc ngáy kho kho.” 

Thế mà cũng đậu đạt, làm quan, văn võ song toàn.  
Tôi bắt đầu bỏ thuốc, kiêng café, cử bia để tiền dành 
cho bữa ăn.  Như vậy chắc chắn là sống lâu đó các 
bạn! Bây giờ tôi mới biết lời dạy của Đức Khổng Tử: 
“Tri túc tiện túc” nghĩa là “ Biết đủ là đủ”.  Tôi đủ rồi 
các bạn, tôi không có nợ nần ai cả!  Trái lại tôi còn 
cảm thấy thoải mái như “người có ăn lắm”!  Đức Lão 
Tử đã dạy: “Tri túc giả phú” biết đủ là giàu, thật là 
diệu kỳ!  Các bạn thấy tôi đủ rồi chứ - gia đình tôi vẫn 
đủ sống và hạnh phúc hơn vì có được hai vị “Phật 
Sống” ở trong nhà, ban cho con cháu những lời nói, 
những tư tưởng tốt và kiến thức được mở rộng thêm 
hơn “Dưỡng Lão khất ngôn”, nuôi người già để xin 
lời nói, lời dạy dỗ là vậy. 

         Và cứ thế gia đình tôi mỗi ngày mỗi tốt hơn cả 
vật chất lẫn tinh thần.  Tôi làm việc rất là hăng say, 
tôi hoạt động trên nhiều lãnh vực khác nhau… nhất 
là thương trường một cách lương thiện và tích cực, 
được bạn bè các giới tín nhiệm, giao dịch, giúp đỡ 
nên thành công tốt đẹp.  Cứ thế kinh tế gia đình tôi  

 

 

 

mỗi ngày một khả quan hơn.  Tôi không còn phải ăn 
rau thay thịt cá như trước nữa, tôi nuôi gia đình tôi 
cả thảy 17 miệng ăn cũng khá phong phú! Rõ ràng:  
“Hoàng Thiên bất phụ hiếu tâm nhơn” 

  Vậy các bạn đừng bao giờ sợ thiếu, sợ đói: 

“Thiên bƸt sanh vô lộc chi nhân 

Địa bƶt sanh vô căn chi thƴo” 

         Những ai có nuôi Cha mẹ già yếu, mới thấy 
được cái khổ của người già.  Ta phải thờ cha mẹ hết 
lòng, một mai cha mẹ mất đi dẫu ta muốn chăm sóc, 

chìu chuộng cha mẹ thì đã muộn: “Hãy lo báo 
hiếu cha mẹ lúc họ còn sanh tiền”. 

Hạnh phúc cho ai còn mẹ cha 

Đang trên trăm tuổi sống chung nhà 

Để thương, để kính, để chăm sóc 

Dưỡng lão khất ngôn tiếng thế gia 
 

California – Ngày 28-02-2010 
(15 tháng Giêng năm Canh Dần) 

Trần Thấn 
 

 

 

 

 

 

 
   

Tâm bám chấp vào cái tôi chính là gốc rễ của thế gian này 
Từ nay trở đi, hãy hiến cúng tất cả -- sắc thân, sự thọ hưởng, và ngay đến cả những 
điều thiện lành đã tạo – Như một phẩm vật cúng dường, hồi hướng cho tất cả pháp 
giới chúng sinh khắp hai cõi ta bà và niết bàn. 
Buông rơi tất cả những gì bạn coi là trân quý nhất, hãy trì tụng câu lục tự minh chú. 
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Con ngÜ©i, hai ti‰ng con ngÜ©i, lå hay 

quen, thân thiŒn hay xa cách... Dù sao vÅn cùng 

chung m¶t š tÜªng. Hånh Phúc, con ngÜ©i xem 

tiŠn là nhÃt, ñÎa vÎ là nhÃt, GiÕi nghŠ nghiŒp là sÓ 

1, Tu°i trÈ là OK, Nhà cao cºa r¶ng là number 1, 

nhiŠu con, nhiŠu cái là sÓ dzach, nhiŠu cÖ sª làm 

æn là Top, nhiŠu quÀn chúng ûng h¶ là hÆu thuÄn 

n‰u là ca sï hay Ùng cº viên, nhiŠu, ôi chao là 

tuyŒt chiêu. Riêng có m¶t hånh phúc thÆt là khiêm 

tÓn không ai ganh tœ Çó là "Hi‹u mình là thÜÖng 

mình" chØng Çó thôi!... 

HÖn 1 tháng qua! Trong giÃc ngû chÆp 

ch©n nºa tÌnh, nºa mê, không bi‰t Çây là mÖ hay 

mê.  N‰u là mÖ thì ch£ng sao...  còn n‰u là mê thì 

ôi thôi kh° løy.  Cho tu°i Ç©i ch¡c chiu, cho c¥m 

cøi ngày tháng mà hóa lÅn, th‰ thì u°ng công qua 

xÙ C© Hoa, nÖi bao ngÜ©i h¢ng mÖ Ü§c!...  qua 

MÏ là phäi Công Thành Danh Toåi, cho cu¶c Ç©i 

Vinh, Hoa, Phú, Quš, còn không thì phäi có TiŠn, 

vì TiŠn së mua ÇÜ®c Tiên và së ÇÜ®c ñËp, tÓi 

thi‹u cÛng ÇÜ®c ngÜ©i ta nhìn mình b¢ng con m¡t 

Tr†ng V†ng, th‰ cÛng Çû cho m¶t Ç©i. 

Lúc Çó khoäng 9 gi© Ç‰n 10 gi© Çêm. Lë 

nào tôi mê, thÆt Çây là âm thanh cûa m¶t ngÜ©i 

trong Radio, chÙ không phäi là trong ÇÀu. ThÜ©ng 

ngày tôi không bao gi© nghe Radio, bªi hai lë, lë 

thÜ©ng là tôi phäi Ç†c Kinh, lë hai là tôi rÃt nh§ 

nhà, nhÃt là ª ViŒt Nam. Ngày tôi ra Çi tôi chÜa 

m¶t lÀn có š nghï sÓ mình qua MÏ và qua MÏ 

cÛng ch£ng bao gi© có Çû tiŠn vŠ ViŒt Nam, thôi! 

...vì vÆy mà radio v§i tôi là ti‰ng lòng Çau kh°, tôi 

chÌ mÜ®n l©i Kinh cûa PhÆt và các bÆc chân tu 

 

làm món æn tinh thÀn là an låc cho Ç©i mình, xong 

cÛng Çû cho cu¶c sÓng mình l¡ng dÎu thanh bÀn. 

Ai ng©, låi xäy ra, có m¶t gi†ng nhË nhàng, buÒn 

buÒn, thanh thoát ngay trong nhà mình; th‰ thì 

không mê là gì nào!... bao næm êm v¡ng cho ti‰ng 

cÀu kinh låi âm vang xen vào thì 100% là mÖ rÒi! 

Mà låi là gi†ng n», m§i lå chÙ. . . 

ThÆt tình tôi không th‹ nào giäi thích n°i, 

nhÜng rõ ràng Çây chÌ là m¶t cô nàng n¢m g†n 

trong máy Radio, th‰ thôi cho khÕi th¡c m¡c Mê 

mÅn hay mÖ màng! Là yên chuyŒn Ç‹ cho lòng 

mình khÕi xÓn xang, tâm mình khÕi miên mang 

và cu¶c Ç©i bÃy næm qua mình không thêm câu 

chuyŒn dª dang cho l¡m ÇiŠu. 

Tôi nghe không lÀm là cô nàng trong Çó 

bäo:  Cu¶c Ç©i nÀy cûa mình + hånh phúc nhÃt là: 

Có ngÜ©i Hi‹u ÇÜ®c mình và thÜÖng mình... Sao 

mà trùng lÆp quá.  HÒi gi© mình cÙ nghĩ làm gì có 

ngÜ©i giÓng n‡i lòng cô quånh Çìu hiu buÒn mà 

không dám thÓ l¶, muÓn mà không bi‰t làm sao 

mà giäi bày, huÓng hÒ thông v§i cäm n°i gì!... th‰ 

mà Çêm låi có m¶t ngÜ©i låi månh dån, thÆt lòng, 

thÆt là m¶t ngÜ©i n» có bän lãnh. L©i væn cô nàng, 

làm cho con tim mình xao xuy‰n cho tâm hÒn 

mình phäi l¡ng Ç†ng Çôi chút. 

Cu¶c Ç©i mình tØ ngày qua MÏ Ç‰n gi©, 

nu§c ViŒt Nam n¢m g†n trong ÇÀu rÃt Ü là khiêm 

tÓn. ChÌ có mình hi‹u và thông cäm. ñêm vŠ gác 

tay trên trán nh§ chuyŒn xÜa, nh§ quá không yên, 

mu®n ti‰ng chuông ngân phá tan u uÄn, ti‰ng mÕ 

Ç‹ nhÎp tim mình không tr¢n tr†c. Linh nghiŒm 

 

 
Tuy được nghe Danh-Hiệu mà không tin thì cũng như 
không được nghe.  Tuy có tín-tâm mà không xưng-niệm thì 
cũng như không tin.  Bởi thế nên một lòng Niệm-Phật 
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 l¡m. VÆy mà cÛng rán cho Ç‰n chØng nÀy cÛng 

°n. Ngoài PhÆt qua Kinh mình không cho ai bi‰t 

h‰t... H† bi‰t không giúp ÇÜ®c gì!... mà làm h† 

buÒn lây cho mình n»a thì cÛng t¶i nghiŒp cho h†, 

thôi, Çèn nhà ai nÃy tÕ... cÛng xong cho m¶t Ç©i 

nh§ ViŒt Nam... 

Bao nhiêu næm tåi ñÃt hÙa MÏ QuÓc, 

mình chÌ tÜªng r¢ng chÌ có mình là duy nhÃt, có 

m¶t mà không hai, ai dè cÛng có ti‰ng lòng cûa 

m¶t cô lên ti‰ng. DiŒu kÿ quá. Nghï Çi nghï låi thì 

mình ch¡c là diÍm phúc hÖn. Mình là nam, mình 

buÒn mình còn có ly cà phê, tách trà, còn bån còn 

bè tán gÅu. ChiŠu thÙ bäy còn có gi© Çi Çá banh, 

chÖi bóng r‡, sáng Çánh Tenis, bÖi  v v ... Chùa 

ChiŠn, nhà Th© thì muÓn Çi gi© nào thì Çi ... ñêm 

vŠ thì nhiŠu, ôi thôi là nhiŠu phÜÖng tiŒn giäi trí 

nào: dancing, Karaoke, phòng trà .. vô k‹ ... bao 

nhiêu là vÆy th©i gian së chìm vào trong dï vãng. 

Riêng cái bâng khuâng cûa cô nÀy làm tôi 

không th‹ nào làm thinh cho lòng mình ÇÜ®c. M¥c 

dù š tÜªng cûa cô nÀy không Çâu phäi chia xÈ 

riêng cho mình. Cô Çâu phäi nói riêng cho mình 

Çâu mà mình phäi moi gan xÈ ru¶t mà phân trÀn... 

Cô cÛng không ng© r¢ng mình låi Ç‹ š tØng ch», 

tØng làn thª, tØng gi†ng Ç†c, mà ch¡c cô cÛng 

không thÃy mình Çang ngÒi trÜ§c m¶t chi‰c Radio 

thÆt trÎnh tr†ng giÓng nhÜ Çang ngÒi và trò chuyŒn 

cùng cô !... 

ChuyŒn nÀy n‰u cô bi‰t, không hi‹u cô ta 

së nghĩ sao, và låi phäi nhÜ th‰. CÀn gì phäi 

nghiêm trang, phäi bÆn lòng, phäi th¡c m¡c. Cô 

chÌ là ngÜ©i phát thanh viên thôi! vä låi n‰u cô là 

m¶t MC thì có quan hŒ gì, cô không Ç†c thì ngÜ©i 

khác thôi, nghŠ nghiŒp mà, bÆn lòng làm chi cho 

ÇÈ thêm viŒc. Mà n‰u thÆt hi‹n nhiên Çó là tâm 

 

 

 trång cûa cô thÆt  thì n‰u mình không nghe Çêm 

nay thì ngÜ©i khác cÛng th‰ thôi , hÖn nhau 

chuyŒn gì nào!  Vì vÆy nên cô m§i lên ti‰ng cho 

hä lòng tí cho Ç« nén lòng bÃy lâu. Có ÇiŠu gì mà 

phäi dÃu, phäi di‰m thêm kh° não... 

Suy bøng ta ra bøng ngÜ©i, mình là Çàn 

ông mình có chuyŒn phäi dÃu , riêng cô nÀy là Çàn 

bà, ch¡c có chuyŒn cÛng dÃu ch§. NhÃt là chuyŒn 

tình cäm, là chuyŒn riêng tÜ. ThÜÖng, Yêu, Nh§... 

làm sao mà trình bày thÆt lòng là mình muÓn: 

thÜÖng nhiŠu , yêu nhÃt, nh§ ÇÆm Çà. ñôi khi nói 

thì nói th‰ thôi, ch§ ngÜ©i ViŒt Nam mình cÛng 

khó hi‹u l¡m, vì Çôi khi bên ngoài vÆy, bên trong 

không phäi vÆy. 

Có m¶t lÀn:  m¶t bài hát tôi nghe lõm 

bõm là chuyŒn mÃy cô gái "...  Con gái nói không 

là có. Con gái nói có là không. T¿a bài Çó hình 

nhÜ là "ñØng nghe nh»ng gì con gái nói" 

Tôi không am hi‹u vŠ chuyŒn vŠ mÃy cô, 

mÃy bà l¡m, song Çôi dòng cûa cô nàng trong cái 

máy Radio cÛng làm cho tôi Çôi ÇiŠu suy ngÅm: 

"Cu¶c Ç©i cûa mình bây gi© là hånh phúc nhÃt là 

có ngÜ©i hi‹u ÇÜ®c mình và thÜÖng mình " 

N‰u nhÜ Çem cái ÇiŠu nÀy mà so sánh v§i 

cái bän nhåc Çôi dòng trên thì tôi không bi‰t phäi 

tính sao: Ch£ng hån Çäo ngÜ®c dòng tâm s¿ trên 

là:  

"Cu¶c Ç©i mình gi© nÀy Çau kh° nhÃt 

Bªi vì không ai hi‹u mình mà con låi ghét mình" 
 
NhÜ vÆy có °n l¡m không, oan nghiŒt và 

t¶i nghiŒp cho m¶t mänh Ç©i n» nhi trên ÇÃt khách 

quê ngÜ©i. Làm trai thì chín núi vÜ®t ngàn cÛng 

Çành, ch§ làm n» nhi thì bë bàng l¡m thay... 

 

 

Bổn-Nguyện của Đức Phật A Di Đà là thệ-nguyện dung 
danh-hiệu của Ngài để tiếp-dẫn chúng-sanh tội-chướng. Do 
đó, người Niệm-Phật (xưng danh-hiệu Ngài) thì sẽ được lai-
nghinh.  Đạo-lý nầy tuyệt-đối không thể nghi ngờ. 
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Nh»ng dòng ch» cÕn con nÀy chÌ là ÇiŠu 

suy diÍn thôi. Ch§ tôi thÆt lòng mà nói chÌ muÓn 

cô trong Çài radio Çêm Çó ÇØng xäy ra nhÜ vÆy, 

th‰ thì Ç©i cô m§i nhË, m§i chÎu Ç¿ng ÇÜ®c, tôi có 

cäm giác, cô m§i Ç« phû phàng. Riêng tôi chä hÖn 

gì ai, m¶t ch» không Çû v¡t vai, ÇÒng tiŠn không 

Çû lÆn lÜng, tài cán luôn ÇÜÖng ÇÀu ch» tai, nhÜng 

cÛng mØng cho Ç©i mình còn thÃy ÇÜ®c dòng th©i 

gian trôi trong tØng lúc, trong khi ngû mình cÛng 

bi‰t Çó là mÖ là mình tÌnh, trong viŒc làm h¢ng 

ngày dù có lúc hài lòng cho công viŒc, lúc b¿c 

lòng cho th©i ti‰t rÃt oái æm khi g¥p cänh chæng 

ÇÒng, còn may là mình không bÎ mê m© nên dØng 

khi chán, khi buÒn, giÆn, b¿c, hÖn thua, lë Çó mà 

gi© phúc nÀy tuy không hÖn ai, mình cÛng không 

oán giÆn. Nhìn tên mình cô mØng cho nh»ng 

ngÜ©i Çó g¥p phÜ§c, nhìn xuÓng cÛng có nø cÜ©i, 

thÃy h† cÛng Üu ái v§i mình, dù chÌ là ánh m¡t 

qua mau, cÛng là gia tài cho lòng mình có ch‡ 

nÜÖng t¿a khi lòng trÓng v¡ng tÜªng nhÜ không 

qua khÕi khi có cÖn bÎnh Çôi khi ch®t Ç‰n, ch®t Çi 

cÛng làm cho mình hÒi h¶p và s® l¡m. . . Song lë 

Ç©i, lÜ§i tr©i tuy cao, song lòng mình thÆt thà nên 

cái gì tuy không hoàn thành mÏ mãn cho l¡m. 

NhÜng ngày nào qua Çi mình cÛng cäm thÃy 

không hÓi hÆn cho viŒc mình làm là vô tích s¿, vô 

ích cho th©i gian oan u°ng... ñ©i tôi chÌ th‰! 

Ngoài ra kinh, kŒ, chuông là ki‰p sau là con 

thuyŠn tâm linh giúp tôi sám hÓi t¶i l‡i cho Ç©i 

trÜ§c, th©i nÀy Ç‹ ki‰p sau thay Ç°i, có cái gì Çó 

gÀn v§i thiên lš Chân ThiŒn MÏ hÖn. 

Riêng cô nàng, Çôi dòng thi‰t tha Hånh 

Phúc, hai tØ hånh phúc làm cho lòng tôi mª ra, 

con tim tôi l§n ra, Ü§c mÖ tôi thêm hy v†ng, trí óc 

tôi nâng cao. Cô Nàng v§i gi†ng trÀm b‡ng ngân 

nga nºa Nam n»a B¡c, làm cho tôi có cäm tÜªng 

cô là m¶t ca nhåc sï, làm ngÜ©i nghe phäi lắng 

Ç†ng m¶t n‡i tình sâu lắng dù chÜa Çû nhân duyên 

chín mùi, song vÅn tåo cho ngÜ©i nghe và thÜªng 

ngoån Üu ái khi vŠ m¶t phÜÖng tr©i nào Çó phäi 

chånh lòng lÜu luy‰n, luy‰n ti‰c, ti‰c nuÓi, nuÓi 

lòng cho th©i gian không Çû Ç‹ mình nán låi 

nhìn,nghe, ÇÜ®c nhìn, ÇÜ®c nghe, ÇÜ®c chiêm 

ngÜ«ng qua trí óc cûa mình tØng câu nhåc mà cô 

nàng thä hÒn nhÜ cõi tiên ngày xÜa có TØ ThÙc vŠ 

TrÀn... 

Hånh phúc, hai tØ hånh phúc, cô Ç†c thÆt 

chÆm, chÆm rãi, âm thÆt chuÄn, mang n‡i niŠm 

qua thanh nhË làm ngÜ©i nghe Çó nhÜ nét ch» 

uy‹n chuy‹n "fangtedi" tuy lã lÜ§t nhÜng không 

mang nét cÄu thä, tuy nhË nhàng song không 

mang làn hÖi låc gi†ng, lë Çó mà hai tØ "Hånh 

phúc" thÆt thanh thoát Çê mê suÓt cä cõi lòng, 

thân nhË tênh, tâm tÜ nhÜ chi‰c bóng Çang trên Çà 

bay vŠ cõi hÜ không tïnh tÎnh. 

Hay quá, hai tØ "Hånh phúc" hay quá.  Cô 

dùng ch» nhÃt ÇÙng cuÓi câu, tåo m¶t Çi‹m không 

th‹ Ç‹ âm thanh nhòa vào không gian, nó Çã n‰u 

kéo ngÜ©i nghe phäi chú š, ÇiŠu cûa cô nhÃn 

månh là Hånh phúc cûa cô không có gì cao siêu, 

vÜ®t khÕi khä næng, vÜ®t khÕi gi§i hån. 

 

 

 

 Hỏi: Chỉ xưng-danh một niệm mà có thể 
diệt được trọng tội ngũ-nghịch, thập-ác ư? 

 Đáp: Đừng nghi ! 
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ChÌ duy nhÃt 2 ÇiŠu: Hi‹u mình, thÜÖng 

mình. DiŒu lš hÖn là cô låi không dùng là Hi‹u tôi 

và ThÜÖng tôi, mà cô låi dùng tØ mình, Çây là m¶t 

tØ ngÜ©i MiŠn Nam nhÃt là ngÜ©i Sài Gòn, Ç‹ tÕ 

tÃm lòng ngÜ©i mình thÜÖng, mình nh§, và trª 

thành sÓng ch‰t, mà nh»ng tØ gia Çình ÇÀm Ãm 

hay g†i "Mình Öi...!" thay vì anh Öi! cÛng ÇÜ®c 

chä sao?  nhÜng mình Öi có vÈ nhÜ là rót mÆt vào 

lòng... ñúng cô nÀy suy Çi tính låi TuyŒt. 

 

Ngày xÜa tôi Çi h†c, nh»ng næm ph° 

thông và ñåi h†c tåi ViŒt Nam, tôi phäi công nhÆn 

m¶t ÇiŠu là Ça sÓ là Nhåc Sï, Nhà Væn, Nhà Chính 

TrÎ, ñiŒn änh, NghŒ ThuÆt...  ngÜ©i MiŠn B¡c là 

tình cäm và tr» tình, và khi tôi qua MÏ nh»ng 

ngÜ©i Ç†c ti‰ng MÏ bằng gi†ng Bắc thì chuÄn và 

rõ dÍ nghe, Ç‰n n°i nh»ng trÈ em sinh tåi MÏ khi 

nói ti‰ng ViŒt Nam, k‹ cä ngÜ©i MÏ, cÛng Ç†c 

ÇŠu có âm hÜªng ngÜ©i MiŠn Bắc , vÆy m§i g†i là 

diŒu lš, diŒu kÿ . . . 

Qua gi†ng cûa cô Çó tôi liên tÜªng Ç‰n 

gi†ng qua làn âm thanh, tôi hi‹u ÇÜ®c n°i niŠm 

qua cách Ç†c ch» tôi thÃm rõ tâm s¿. Th‰ cô nÀy 

dù tôi chÜa hi‹u sâu khi chÜa g¥p cô bằng ánh 

mắt, song thi‰t tÜªng cô là ngÜ©i næng n°, d¥m 

trÜ©ng sÖn khê trong ÇÜ©ng tình nhiŠu uÄn khúc, 

trong ÇÜ©ng Ç©i nhiŠu trắc trª, trong s¿ nghiŒp 

nhiŠu thº thách, trong cu¶c sÓng s¿ nghiŒp cô 

phäi thæng trÀm l¡m. Song nh© gi†ng Ç†c rõ ràng,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt niểm kỳ vọng to lớn vào kẻ khác, nhiều 
lần qua, bạn vẽ trên khuôn mặt một nụ cười. 
Ham muốn rất nhiều điều cho bản thân, bạn 
tạo dựng nhiều nhu cầu cần được đáp ứng. 
Hoạch định chương trình, làm điều này 
trước, điều kia sau, tâm bạn ngập tràn hy 
vọng và sợ hãi. 
Từ nay trở đi, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, 
đừng làm như thế nữa. 
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nhÎp ÇiŒu thanh b‡ng, ch¡c cô së vÜ®t và trãi qua 

nhË nhÜ con thuyŠn lÜ§t sóng, dù dòng sông có 

Çôi khi vÅn Çøc, Ç©i cô së trôi theo dòng nÜ§c 

xuôi, mái thuyŠn chèo. Th‰ cÛng may cho m¶t Ç©i 

N» cûa m¶t nÖi ÇÖn côi làm thuyŠn, mênh mông 

làm dòng sông Hånh phúc làm làn gió bèo trôi 

làm ngÜ©i hi‹u mình . Gi†ng cô trÀm b‡ng trong 

Çài Radio không hÖn m¶t gang tay  nhÜ ÇÎnh 

mŒnh cô gi»a dòng Ç©i hai ngã, thôi cÙ xem Çó là 

cây cÀu b¡c ngang cÛng thuÆn l®i hÖn là Çêm Çêm 

ch© dãy ngân hà, hay mÜa ngâu hàng næm tháng 7 

cûa NgÜu Lang ChÙc N» thuª nào!  L©i cûa cô së 

theo làn sóng bay trong không gian, âm hÜªng së 

tÕa r¶ng nhÜ con sông lan dÀn vào b© tåo ra con 

sóng chÆp chùng...  

ñêm Çó là 9 gi© tÓi thÙ 5 næm, tôi không 

mÖ và cÛng làm sao Mê nên gi© nÀy tôi hÒi tÜªng 

låi tØng âm vang cûa cô trong ÇÀu tôi rõ m¶t m¶t, 

cô thÆt là thâm thúy, càng nghï tôi thÃy ÇiŠu cûa 

cô làm cho con ngÜ©i tôi Çêm nay là Chû NhÆt 2 

gi© sáng, tôi ch®t nh§ låi và Çôi dòng ch» lu¶m 

thu¶n nÀy, Çôi dòng cho cô, nh»ng ÇiŠu nÀy 

không phäi là ÇiŠu tâm s¿ gì, mà tôi chÌ trình bày 

b¢ng cäm quan riêng lòng tôi Ç‰n b¢ng N°i Lòng 

tr¿c quan chÙ không có n¶i dung gì là lš trí, chi 

ti‰c Ç‹ làm cho cô phäi th¡c m¡c và bÆn tâm suy 

tÜªng mà thêm ÇiŠu cän trª n‡i thêm lo. 

NÀy ! Cô nàng trong Radio gì Çó Öi! . . . 

Th‰ gian l¡m løy phiŠn Üu tÜ 

Cä ngày dòng th©i gian chuy‹n bi‰n 

Sáng, trÜa, chiŠu, tÓi không ngØng nghÌ 

Xuân, Hå, Thu, ñông bÓn mùa nhanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lòng con ngÜ©i Ai hi‹u bao nhiêu! 

Trong ch§p m¡t hàng vån š tÜªng 

N°i niŠm nào là š tÜªng là tôi 

Tôi là hôm qua, Hay tôi là ngày mai! 

Và bây gi© tôi là ai Çây. 

Vòng vây giæng kín, kín nhÜ bÀu tr©i không sao 

Hånh phúc l¡m, có ai thÃu rõ 

TÕ con ÇÜ©ng mª lÓi khÕi phû giæng 

ThÜÖng cho ai, Hªi lòng nhân th‰ 

M¶t ki‰p ngÜ©i chÌ muÓn Hi‹u ÇÜ®c thÜÖng!... 

Là hånh phúc là Hånh phúc Ç©i tôi 
 

Cu¶c sÓng nÀy là con thuyŠn, có thuyŠn 

chª khách, có thuyŠn chª ÇÒ hàng, có nh»ng con 

thuyŠn vØa là chª hàng, có nhiŠu con thuyŠn là 

Hotel. 

Ÿ ViŒt Nam, miŠn tây Nam B¶, ª Trà 

Vinh hay Sóc Træng, Råch Giá...  có H¶i ch® b¢ng 

thuyŠn trên sông, th‰ m§i lå, m§i phong phú. Ch® 

nhóm thÆt s§m, trao Ç°i qua låi, xong qua khÕi 9 

hay 10 gi© sáng thì ch§p m¡t ch® tan, chÌ còn là 

dòng sông chäy xi‰t. 

CÛng vÆy, tôi muÓn nó cu¶c sÓng nÀy là 

thuyŠn. ThuyŠn nh© nÜ§c, nÜ§c Çøc tåi thuyŠn. 

ThuyŠn lÆt vì nÜ§c, thuyŠn nÜ§c nÜÖng nhau là 

hånh phúc, Hånh phúc là có hai, thuyŠn mà không 

nÜ§c nhÜ Çá nằm cäng ÇÜ©ng , nÜ§c mà không 

thuyŠn nhÜ hoa mà không hÜÖng vÎ... ñó Çó là 

cu¶c sÓng. NÜ§c rÒi së cån theo gió, së bÓc hÖi 

theo ánh n¡ng, së Çem theo áp suÃt, thuyŠn së 

møc theo th©i gian, së v« khi va chåm, së chìm 

khi bão tÓ, và së tiêu hûy khi hÕa hoån. Hånh 

Phúc së không còn n»a. 

 

 

 

 

 

Vì sự vãng-sinh của mình, nên xa lìa mọi phiền-nhiễu mà chuyên tu hạnh Niệm-Phật 
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Ai bi‰t dòng sông së ra sao 

ThuyŠn già ván gãy neo møc nát 

Gió chiŠu hiu quånh th°i dòng sông 

Làn nÜ§c gi© Çây không còn n»a 

ChÌ có ván thuyŠn cånh b© sông 

NÜ§c Öi có nh§ con thuyŠn cû 

M¶t thuª chÆp ch©n r†i Bóng Træng 

ChuyŒn Ç©i nhân th‰ là HÜ äo 

Sáng tÕ træng tròn Hóa HÜ không 

ChuyŒn Ç©i træng tÕ là HÜ Huy‹n 

HÜ Huy‹n, HÜ không Hóa ChuyŒn Tình 
 

Là vÆy, không ai hi‹u mình là mình buÒn, 

không ai thÜÖng mình là Çau kh°. Th‰ thì suy Çi 

ngÅm låi cô thÆt là Hånh phúc bi‰t dÜ©ng nào. Cái 

hånh phúc cûa cô là có ngÜ©i thÜÖng và Hi‹u, 

chØng Çó thôi! ChÌ vÆy thôi sao? 

Theo tôi thì thÃy cô khiêm tÓn quá. Trên 

Ç©i nÀy tôi ki‹m nghiŒm låi thì chÌ Çi‰m trên ÇÀu 

ngón tay, vÆy là cô ª trong trÜòng h®p duy nhÃt, 

bªi vì Ü§c mong thì ai cÛng mÖ, Çã mÖ là mÖ luôn 

m¶t lÀn, mà Çã là mÖ thì chÌ có mình bi‰t thì làm 

sao mà có ngÜ©i ganh hay giành lÃy, th‰ mà cô låi 

chÌ vÆy, chÌ cÀn có ngÜ©i Hi‹u và ThÜÖng thôi 

sao... Ch¡c là phäi có lš do, n‰u không thích Çáng 

thì cÛng vì m¶t y‰u tÓ hay hoàn cänh nào Çó nên 

cô m§i nghÌ ra nhÜ là m¶t l©i ñÎnh Nghïa vŠ Hånh 

Phúc. V§i cô Hi‹u và ThÜÖng là hånh Phúc, hai 

m¥t m¶t vÃn ÇŠ nhÜ lÜng bàn và lòng bàn tay là 

Bàn tay thÆt là chí lš, vô cùng chí lš. 

Cô thÆt là hay, hay l¡m, tôi rÃt khâm phøc 

cô, n‰u gi© nÀy mà cô ngÒi trÜ§c m¥t tôi. Tôi së 

trÎnh tr†ng hai tay, ÇÜ®c t¥ng Ç‰n cô m¶t ly trà 

thÖm cho tÃm lòng thiên š vŠ m¶t câu danh ngôn:  

Hi‹u và ThÜÖng là Hånh phúc Ç©i mình. TuyŒt, 

Çúng là š tình diŒu. 

 

 

 

MÃy Ç©i Tình lš Çi chung 

MÃy Ç©i Tình lš thuÆn lòng th‰ gian 

MÃy Ç©i Ch» Hi‰u mà thÜÖng 

VÃn vÜÖng không hi‹u chÌ thÜÖng m¶t mình 

MÃy Ç©i Ç‹ hi‹u TrÀn Gian là Tr©i 

MÃy Ç©i ThÜÖng hi‹u song hành 

Tiên së xuÓng Th‰ làm ngÜ©i sÜ§ng hÖn 

Vì Ç©i thÜÖng hi‹u không tròn 

Nên cÀu Hånh Phúc con thuyŠn Ð§c MÖ 

Ð§c mÖ không thÆt sao còn 

Hi‰u, thÜÖng xin hËn ki‰p sau vËn toàn. 

 

V§i cô, Hånh phúc chÌ ª trong Hi‹u và 

ThÜÖng, th‰ thôi, ÇÖn giän l¡m. Song ÇÓi v§i 

ngÜ©i khác là cä m¶t vÃn ÇŠ tr†ng Çåi, vì cái Hiểu 

là m¶t cái gì Çó rÃt Ü phÙc tåp. Có nhiŠu c¥p v® 

chÒng ª v§i nhau hai hay ba m¥t con, thÆm chí Çã 

trª thành Ông N¶i, Bà N¶i, Ông Ngoåi, Bà Ngoåi, 

vÆy mà vÅn chia tay không nuÓi ti‰c, ª Çâu mà ra! 

Có phäi là không Hi‹u nhau... 

Có nh»ng gia Çình, v® rÃt giÕi, có nghïa là 

ki‰m ra tiŠn , bi‰t làm æn, sinh con cái dÍ thÜÖng, 

nhà cºa khang trang. NgÜ©i ngoài nhìn vào phäi 

thÀm Ü§c ao, vÆy mà v® ra v®, chÒng ra chÒng, 

månh ai nÃy có m¶t th‰ gi§i, m¶t ngôi nhà ba th‰ 

gi§i, con không bi‰t BÓ hay MË, làm sao Hi‹u, th‰ 

là t¿ mình tåo ra m¶t th‰ gi§i cho mình. Ai hi‹u 

sao thì hi‹u, Çó, Hi‹u là không dÍ, ho¥c cÛng 

nh»ng mänh Ç©i hai ngÜ©i thÜÖng yêu tha thi‰t 

say Ç¡m, thŠ non hËn bi‹n, sÓng ch‰t cùng nhau. 

Vì cäm tình nhau m¶t gi†ng hát tr» tình, m¶t l©i 

nói làm ngÜ©i phäi xao Ç¶ng, m¶t dáng Çi làm con 

tim chånh lòng và Çã nên v® nghïa chÒng, con cái 

m‡i ÇÙa ÇiŠu có cái duyên, cái ÇËp, ÇËp ngÜòi, 

ÇËp tính và th©i gian Cha MË ÇÜ©ng ai nÃy Çi. Khi 

con l§n hÕi MË, MË chÌ trä l©i m¶t câu rÃt g†n 

 

 

 

Ôi! Kho báu của từ bi, ngài là vi hộ pháp duy nhất [của đời con] 
Đấng bổn sư tôn quý – Pháp Vương Quán Tự Tại, Tinh túy 
lời nói của ngài, câu lục tự minh chú, là đại pháp chân thật; 
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 gàng vì "BÓ không hi‹u MË" chØng Çó 

ChØng Çó. Cái Hi‹u Çúng là khó hi‹u, vì 

không ÇÎnh nghïa ÇÜ®c, nên có nhiŠu ngÜ©i ng¶ 

nhÆn, tÜªng là hi‹u,té ra không hi‹u gì h‰t, nhiŠu 

ngÜ©i không hi‹u gì h‰t hóa ra låi ñúng là Hi‹u... 

thÆt vô cùng, vô cùng tÆn. Ch£ng hån tôi thÃy Cô 

nàng rÃt Ü là vui, dåo Çó cô buÒn l¡m , buÒn Ç‰n 

n°i tøng kinh mà ngû gà, ngû gÆc. ThÃy cô cÛng 

thÆt thà, siêng næng, dÍ thÜÖng, vŠ nhà giÕi giang, 

kh° n°i cô chÌ lûi thûi làm m¶t mình. Con thì nhÕ 

dåi. Ti‰ng MÏ giÕi hÖn ti‰ng ViŒt, cô không bi‰t 

nói chuyŒn cùng ai, nên khuôn m¥t lúc nào cÛng 

có n°i buÒn, buÒn Ç‰n n‡i mà vô góc tû tøng kinh 

PhÆt mà s® ma, PhÆt không hiŒn mà ma hiŒn, ma 

Çâu chä thÃy mà chÌ thÃy trong nhà loay hoay có 

m¶t mình. HÕi ra cô ª vÆy bao næm nuôi ba con, 

hai trai m¶t gái. Tr©i thÜÖng månh khÕe, có chÒng 

mà cÛng nhÜ không, m§i bi‰t hai v® chÒng bÃt 

ÇÒng quan Çi‹m, không Hi‹u nhau, nên Çành nuÓt 

lŒ. ChÒng quay lÜng sang hÜ§ng khác tìm ngÜ©i 

hi‹u mình, Ç‹ låi v® mình và ba con, không bi‰t 

cái Hi‹u Çâu mà ngÜ©i Çó mãi mi‰t quên Çi ân 

nghïa,song tình thêm kh° äi... 

Cái Hi‹u thÆt không dÍ. Dåo nÀy MË cûa 

ba ÇÙa con ÇËp ra, khuôn m¥t sáng, dáng Çi có vÈ 

thanh thoát và trong lòng có m¶t niŠn tin mãnh 

liŒt. Có lë lòng thành nên PhÆt thÜ©ng gia h¶ Ç‹ 

có sÙc mà ÇÜÖng ÇÀu v§i cänh dÜÖng trÀn. Cô làm 

gì, cái gì dù trong công viŒc hay chuyŒn gì Çâu 

Çâu cô cÛng niŒm chú, nên cô có s¡c tÜ§ng ai nhìn 

vào cÛng vui lây theo cô, trong sÓ Çó tr©i xui ÇÃt 

khi‰n có ngÜ©i thÜÖng cô, nghe l©i cô và cÛng 

Hi‹u cô, không bi‰t ra sao, song tôi thÃy cô nhÜ 

vÆy. TØ dåo Çó không buÒn n»a thì tôi mØng rÒi. 

Tôi mong ai Çó Hi‹u cô, Hi‹u cho rõ, Hi‹u cho tÕ, 

Hi‹u cho thÃu suÓt nhÜ m¥t tr©i soi xuÓng Çáy 

dòng sông, suÓt cä ñåi DÜÖng thì cÛng mØng cho 

cô. 

 

 

 

Hi‹u ai dáng ÇÙng th« dài 

ñêm khuya træn trª n°i lòng bâng khuâng 

Hi‹u ai công viŒc bÆn lòng 

ñêm ngày sáng tÓi công dày siêng næng 

Hi‹u ai kinh tøng thÜ©ng ngày 

A Di ñà PhÆt không r©i b© môi 

Hi‹u ai ngÒi nghï tình thâm 

BÕ Çi không Ç¥ng, vÜÖng vào bæng khoæng 

Hi‹u ai, ai hi‹u, Hi‹u nÀy gªi ai 
 

 VÆy thì cái Hi‹u thÆt mênh mông, cái hi‹u 

v§i ngÜ©i Çi h†c thì hi‹u cao, Hi‹u thÃp, 

giÕi dª. 

 Cái Hi‹u cûa ngÜ©i l§n thì trãi dài theo 

kinh nghiŒm th©i gian 

 Cái Hi‹u cûa ngÜ©i nhÕ thì b¢ng cäm tính 

thích sao làm vÆy 

 Cái Hi‹u cûa ngÜ©i Nam thì làm sao Çúng 

là Nam nhi chi chí 

 Cái Hi‹u cûa ngÜ©i N» thì là công dung 

ngôn hånh. 

      Song trên Ç©i nÀy có m¶t cái Hi‹u mà 

không ai bao gi© Hi‹u, Çó là Hi‹u  mù. Tôi thÃy  

m¶t træm lÈ m¶t phÀn nghìn m†i ngÜ©i chÌ muÓn 

ÇÜ®c lòng ngÜ©i khác, Hi‹u ngÜ©i khác, th‰ mà 

Çôi khi chuyŒn mình xäy ra , chính mình không 

hi‹u ÇÜ®c, th‰ m§i lå. Tôi có nghe m¶t câu 

chuyŒn vÎ Bác Sï Tâm Lš vŠ Khoa ThÀn Kinh 

H†c, sau tháng ngày tÆn tøy công viŒc bŒnh nhân. 

Ai Ç‰n g¥p Bác Sï nÀy rÃt là hài lòng, nhiŠu ÇiŠu 

cäm Ön và trª thành n°i ti‰ng, th©i gian sau v® 

Bác Sï n† phát hiŒn  hình nhÜ chÒng mình có triŒu 

chÙng Çiên. Th‰ mà ông ta không bi‰t chuyŒn 

mình, khi bi‰t ra thì mình không bi‰t n»a vì ñiên 

rÒi làm sao bi‰t. ñó chuyŒn vÆy Çó, Hi‹u ngÜ©i 

phäi Hi‹u mình, giÓng nhÜ ÇÜ©ng xe chåy hai 

chiŠu thuÆn tiŒn hÖn m¶t chiŠu. 

Chim bay trên tr©i cân b¢ng nh© có cánh 

trái và cánh phäi. Tuy là trái nhÜng nó vÅn là phäi,  

 

 
Giữ một chức vụ cao cấp không làm cho chính quyền thêm 
vững chãi, chỉ tạo thêm ngã mạn và tranh chấp.  Hãy nghĩ 
đến điều này với lòng chán chường và ngán ngẫm. 
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th‰ m§i bay không bÎ chao Çäo, giä sº n‰u ch†n 

cánh phäi bÕ cánh trái thì tuyŒt nhiên không th‹ 

cÃt cánh, huÓng hÒ là bay. VÆy thì tØ hi‹u n‰u tÕ 

thì không có nh»ng cänh chia ly, chia tay, chia 

c¡t, chia lìa... Có nh»ng gia Çình con cái tØ khi 

tÃm bé Cha MË tÜªng là Hi‹u con,lo cho con b¢ng 

cä m†i thÙ, th‰ mà ngày con 

ch‰t Çi vì nh»ng ÇiŠu Ba Hi‹u 

con Çó chÌ làm lòng con thêm 

khó Hi‹u và cái ch‰t bên cånh 

là s¿ quyên sinh nhiŠu cách... 

vì m¶t lë không Hi‹u. 

Hi‹u ÇÜ®c chuyŒn 

nÀy thì hai bên ÇŠu ng« 

ngàng. NgÜ©i ch‰t mang n°i 

Ãm Ùc qua bên kia th‰ gi§i, 

ngÜ©i Ç« ÇÀu, bäo mÅu, Cha 

nhìn nhau mà hÓi hÆn. Ti‰ng 

khóc thay cho l©i xin l‡i, nén 

hÜÖng gªi ÇiŠu æn næn . Nghï 

cu¶c Ç©i thÆt tÖ vÜÖng. Ngày 

còn sÓng, sáng, trÜa, chiŠu, 

tÓi th‰ mà không hi‹u , làm 

sao gi© ch‰t rÒi càng không 

hi‹u, vì không Hi‹u nên 

thÜ©ng xuyên ra m¶ nhìn cho 

Ç« æn næn, nhìn nÃm m¶ cho 

lòng mình Ç« hÓi ti‰c. Dù xung quanh là bãi tha 

ma im hÖi l¥ng ti‰ng, song ti‰ng lòng vÅn không 

hi‹u ngÜ©i n¢m Çó có thÃy mình Çang ÇÙng Çây 

mà Hi‹u cho mình. Mình còn sÓng còn hÖi thª , 

còn trông, còn nhìn, còn tÓt, còn xÃu, còn nÖi tâm 

s¿ mà mình không tÕ th‰ mà trông mong m¶t con 

ngÜ©i tim Çã ngØng ÇÆp, máu Çã thÃm vào lòng 

ÇÃt, thÎt da Çã hóa thành tro bøi, thì cái gì Çâu n»a 

mà ÇÙng Çó trông ch© câu trä l©i cho mình, vô lš 

quá. NhÜng n‰u thÆt s¿ mà h† Hi‹u mình thì ch¡c 

ch¡n së không có s¿ ch‰t tang thÜÖng nÀy. Thôi 

hãy vŠ Çi, vŠ mà t¿ Hi‹u mình, chính mình. 

Mình là ai, ai là mình, cái gì, Hi‹u, Hi‹u 

cái gì. Lúc Çó mình hi‹u ngÜ©i khác cÛng chÜa 

mu¶n và n‰u không hi‹u ngÜ©i khác hi‹u mình thì 

cÛng Çû l¡m rÒi.  ñôi khi Hi‹u ngÜ©i khác n‰u 

không khéo thì nguy hi‹m hÖn là không Hi‹u. Tôi 

có nh§ câu chuyŒn vŠ m¶t ngÜ©i . NgÜ©i nÀy nhân 

duyên gì Çó  mà có thÀn thông là: N¡m b¡t ÇÜ®c 

suy nghÌ ngÜ©i khác, lë Çó là m¶t ngày kia, ngÜ©i 

nÀy có m¶t cÆu ÇÀy t§, hai 

thÀy trò sáng s§m tinh sÜÖng 

lŠu chõng qua làng khác có 

công viŒc tr†ng s¿ nên dù tr©i 

vÅn tÓi, gió th°i nên không có 

Çèn, chÌ mò mÅm qua ÇÜ©ng  

mà lÀn hÒi trong s¿ tÓi Çen cûa 

Çêm khuya. Nh»ng suy nghï 

cûa cÆu ÇÀy t§  ThÀy bi‰t rõ.  

NhÜng nào ng© cÛng tåi vì 

bi‰t rõ Çó mà tình ThÀy trò 

qua ngày Çó không còn n»a, 

bªi vì ThÀy cho mình Hi‹u trò 

cho mình Mê, ngÜ©i mê làm 

sao hi‹u ngÜ©i Hi‹u, ngÜ©i 

Hi‹u làm sao nói ngÜ©i Mê.  

Næm Çó, trò ra Çi biŠn biŒt, 

ThÀy không còn ngÜ©i Ç‹ 

Hi‹u.  ChuyŒn là vÆy, nói t§i, 

nói lui, tôi không dám tÕ bày 

l¡m chuyŒn. Nhân m¶t câu 

chuyŒn tình c©, cûa cô gì Çó 

trong Çài radio 1480 AM tØ 9 gi© tÓi Ç‰n 10 gi© 

Çêm. Tôi tình c© b¡t sóng nên chÌ Çôi l©i g†i là. 

Mong cho qua dù m¶t Çêm thÙ næm hàng tuÀn là 

vÆy. 

-Hi‹u không dÍ  

-Làm sao thÜÖng cho vËn 

-N‰u vËn toàn, làm sao có nhân gian  

-ñ©i chÌ th‰!  

-N‰u phäi  không trái  

-N‰u trái  rÒi  muôn thuª không phai  

-Ai nhân th‰:  Hi‹u ÇØng thÜÖng nhé  

-N‰u thÜÖng rÒi  phäi Hi‹u nghe không? 

TÎnh NguyŒn 
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CÁ VÀ SÓNG 
 
Dòng tƣ tƣởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất 

tuyệt nhƣ sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm 
ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta 
hƣởng đƣợc cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống nhƣ con cá nhỏ 
lặn xuống biển sâu tận hƣởng niềm an tĩnh... 
  

Một con cá nhỏ bơi lội tung tăng, thả nổi và ngoi lên 
mặt nƣớc ngắm bầu trời xanh. Một lƣợn sóng ùa tới, nó đùa 
giỡn ngụp lặn với sóng và nhìn sóng cuồn cuộn tiến vào bờ, 
thích thú hỏi: “Cuộc sống hàng ngày của anh luôn vui nhộn, 
náo nhiệt như thế hả?”  

Sóng đáp: “Không phải mỗi ngày mà mỗi khắc đều 
lăn tăn, náo động không ngừng! Có khi còn dữ dội hơn bây 
giờ. Chỉ cần giông to gió lớn, lúc ấy tôi như bay bổng, cuồn 
cuộn dâng cao, mạnh mẽ vũ bão khó mà tả cho hết !” 

   “Chà! Oai nhỉ? Ước gì tôi được hóa thành sóng để mỗi 
ngày nương theo mưa gió, hào hùng lướt trên triều lưu chắc 
tuyệt lắm?” Cá thèm thuồng ƣớc ao.  Cá nô đùa trên sóng 
chẳng mấy chốc đã thấm mệt. Nó bảo bạn: “Sóng này! Tôi nhớ 
đến đáy biển yên bình rồi, anh có muốn cùng tôi xuống đó 
chơi không ? “ 

  Sóng chƣa kịp đáp thì một cơn sóng to khác đã hung 
hãn ập tới, đẩy nó đi xa. Con cá nhỏ đành lặn xuống đáy biển 
một mình, lim dim mắt nghỉ ngơi.  Ngày ngày, cá đều trồi lên 
mặt biển nô đùa với sóng. Lần nào nó cũng khẩn khoản mời 
sóng xuống đáy biển chơi, nhƣng cứ gặp cảnh sóng chƣa kịp trả lời thì đã bị xô dạt xa tít.   

Ngày nọ, cá dặn lòng nhất định phải mời sóng cho bằng đƣợc, nên vừa gặp sóng nó nói ngay: 
“Anh hãy xuống thám thính cho biết đáy biển yên tĩnh và chơi đùa cùng tôi nhé?”. Nói xong, cá te 
te kéo sóng đi nhƣng nó lại bị sóng cuốn đến một vùng xa tít.  

   Sóng đành thú nhận với cá: “Thật lòng tôi cũng muốn xuống đáy biển với anh. Nhưng quả 
là không được. Sóng chỉ có thể lướt đi trên mặt biển, hễ xuống đáy sâu là chết ngay. Hơn nữa loài 
sóng chúng tôi không được tự do làm theo ý mình, luôn bị làn sóng phía sau xô đẩy chạy tới trước 
mãi. Hễ gặp gió nổi lên thì chạy mệt bứt hơi, mà triều lưu biến động thì toàn thân đảo lộn, nhồi 
vật ngất ngư. Thiệt tình tôi chỉ mơ được làm con cá nhỏ như anh, lặn xuống đáy biển yên bình, 
nghỉ ngơi…” Sóng chƣa nói dứt câu thì đã bị một cơn sóng lớn đẩy bắn lên cao mấy thƣớc.  

  Cá sợ quá, không dám nán lại thêm phút giây nào, lặn tuốt xuống đáy biển náu thân và nghĩ 
thầm: “Cuộc đời như sóng thiệt tội nghiệp! Chẳng có lấy một khoảnh khắc bình an, cũng không 
được tự do quyết định, đâu sướng bằng một con cá nhỏ như ta!”  

 

Đức Di-Đà khuyên Niệm-Phật thì nhất định lai nghinh, 
Đức Thích-Ca khuyên Niệm Phật thì nhất định vãng sinh. 
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                               Sưu Tầm 
 

 

 

 

 

Thành tâm báo hi‰u con quÿ 
Phø thân nay Çã biŒt ly dÜÖng trÀn 
Con chÜa Çáp ÇÜ®c 10 ân 
Mà nay Cha Çã qua phÀn còn Çâu 
 
Nh¡c thôi thêm thäm thêm sÀu 
Tâm con chÜa tr†n ÇÜ®c câu sanh thành 
TØ nay Cha Çã khuÃt hình 
TrÜ§c sau v¡ng vÈ gia Çình quånh hiu 
 
BÕ con thÖ dåi chit chiu 
ñâu mà nhÜ sÓng mà kêu con vŠ 
Công lao khó nh†c nhiŠu bŠ 
ñêm ngày lo l¡ng n¥ng nŠ vŠ con 
 
Bao næm nuôi dÜ«ng hao mòn 
Chæm nôm nuôi trÈ Çâu còn rãnh rang 
L¡m l©i cÀu nguyŒn vái van 
Cho con khôn l§n nên Çàng công danh 
 
RÒi nay con ÇÜ®c trÜªng thành 
ChÜa hŠ báo Çáp công sanh lÀn nào 
Sanh thành dÜ«ng døc cù lao 
Gia Çình gánh n¥ng làm sao an nhàn 
 
S® con lÜu lÕng xa Çàng 
Cha không lên gác xuÓng lÀu 
BÕ con vÃt vä ÇÒng sâu n¡ng hè 
Cha không xuÓng ng¿a lên xe 
 
BÕ con Çói rách m¥c bŠ lang thang 
Cha không dÜ dä båc vàng 
BÕ con khÓn kh° cÖ hàn lŠu tranh 
Nuôi con dåy d‡ h†c hành 
 

MiÍn cho con Ç¥ng trÜªng thành nên danh 
ThÜÖng Cha con bÕ sanh Çành 
Nay vì sÓ phÆn ba Çành biŒt ly 
NhÕ còn thÖ dåi bi‰t chi 
 
L§n khôn m§i rõ Cha thì dày công 
TØ nay h‰t Ç®i h‰t trông 
Thi hài Cha gªi ra ÇÒng cÕ xanh 
VŠ thæm Çâu thÃy dång hình 
 
Bàn hÜÖng v¡ng vÈ, Çèn xanh nhang tàn 
Lòng con thÜÖng nh§ thª than 
CÖm bÜng 3 bát vái van Cha vŠ 
ChÙng cho con cháu ÇÒng quÿ 
 
NguyŒn Cha vŠ chÓn Liên Trì låc bang 
Thành tâm con lÆp Trai ñàng 
Nh© Ön PhÆt T° chÙng Çàng khai kinh 
Con cÀu ChÜ PhÆt chÙng minh 
 
ñÎa Tång BÒ Tát thÜÖng tình Ç¶ vong 
Con nay cÀu nguyŒn h‰t lòng 
CÀu cho TØ Phø thoát vòng kh° luân 
M§i là Çáp ÇÜ®c thâm ân 
 
÷n cao nhÜ núi, nghïa gÀn b‹ sâu 
Thành tâm khÃn nguyŒn cuÓi ÇÀu 
TØ bi ti‰p dÅn xin cÀu vãng sanh 
NguyŒn cho hÒn Ç¥ng yên lành 
 
ñÒng vŠ c¿c låc ÇÒng sanh sen vàng 
Nam Mô Tịnh Độ Lạc Bang 

Độ vong hồn đồng Tây Phương mau về 

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ-Tát Ma-
Ha-Tát  

Tri giác thanh tịnh sẽ tức khắc gia lực cho tất cả chúng sinh. 
Và phá tan được vực sâu của cõi ta bà; Hãy trì tụng câu lục tự minh chú. 
 

http://www.clipartof.com/details/clipart/42154.html
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THƯ CẢM ƠN 
(Phật tử chùa Phật Tổ) 

 
 
 
 

Mượn những câu nói trên để làm điểm 

tựa và nó luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở 

chúng ta rằng tình Cha nghĩa mẹ sẽ không 

bao giờ phai nhạt trong tâm trí của mỗi người 

cho dù Cha Mẹ ta còn hay đã mất. 

Có lẽ con là người đã phải sống xa 

Mẹ từ nhỏ đến lớn cho nên con không cảm 

nhận được tình thương yêu của Mẹ. Lúc mà 

Mẹ con rời xa hai cha con để đi Mỹ, khi đó 

con chỉ mới được 5 tuổi. Lúc nào cũng quấn 

quýt bên cạnh Ba không rời nửa bước,khi 

không thấy mặt thì con lại khóc và đòi Ba cho 

bằng được mới thôi. Ngược lại đối với Mẹ thì 

con lại vẫy tay chào một cách rất là hồn nhiên 

tại vì con cứ ngỡ là Mẹ đi rồi sẽ về như mọi 

ngày. Con đâu nào ngờ Mẹ lại đi đến một nơi 

thiệt là xa, xa hơn nửa vòng trái đất để tìm 

một lối sống mới cho gia đình 3 người chúng 

con. 

Mỗi năm, Mẹ điều về thăm 2 Cha con 

một lần. Có lẽ vì càng ngày càng lớn càng 

biết chuyện, cho nên mỗi lần như vậy con 

điều có 1 cảm xúc khác nhau. Khi chia tay với 

Mẹ, lúc nào nước mắt con cũng rưng rưng 

nhưng mà lại không trào ra, tại vì con lại sợ 

 

 

 

làm Mẹ buồn. Có lẽ vì vậy mà con học 

được sự cứng cõi và kiên cường trong cuộc 

sống. 

  Thật là lạ, khi mà xa Mẹ thì con cảm 

thấy nhớ, lúc nào cũng ganh tị với những 

người có Mẹ bên cạnh, mà khi được đoàn 

tựu thi con lại cảm thấy phiền và không bao 

giờ muốn được ở gấn Mẹ. Suốt ngày con 

luôn nghĩ Mẹ rất là phiền nên chỉ biết quấn 

quýt bên mấy Dì, mấy Dượng mà con lại 

quên mất đi cái sự tồn tại của Mẹ mình. 

Đến lúc mà lần đầu tiên con va chạm 

với đời, phải nói đúng hơn là lần đầu tiên con 

vấp ngã, Mẹ rất là giận dữ, tuy là bà không 

lên tiếng nhưng con biết sau cái giận dữ đó 

lúc nào cũng là một sự lo lắng, một tình 

thương vô bờ vô bến. Một lần vấp ngã và 

 

 

 

 Tuy tạo ngũ-nghịch mà được nghe danh-hiệu của Đức Phật A-Di-Đà 
thì hỏa xa (cảnh địa ngục) tự nhiên biến mất, liên đài hiện đến lai-nghinh. 

 Người tội chướng nặng nề không có phương-tiện gì khác để giải-thoát, do 
xưng danh-hiệu được vãng-sinh Cực-Lạc.  Đó là nhờ vào Di-Đà 
Nguyện-Lực. 
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nhiều lần khác, Cha Mẹ điều là người soi 

sang đường cho ta đi, dùi ta đứng dậy và lại 

dẫn dắt ta từng bước như ngày nào mình còn 

đang chập chững tập đi. Vậy mà con lại giận 

Cha lẫy Mẹ, bỏ Cha Mẹ mà ra đi cả năm trời, 

nhiều đêm khi giật mình thức giấc, con lại òa 

khóc vì cảm thấy sự thiếu thốn và trống trải 

trong cuộc đời cần có của mỗi người. Nghĩ 

lại, tại sao mình lại ngu quá, ai cũng điều ước 

được có Cha có Mẹ mà tại sao mình lại 

không biết quý trọng cái mà mình đang có. 

Cha Mẹ ơi, Cha mẹ có biết rằng, khi mà con 

được trở về bên vòng tay ấm áp của Cha Mẹ, 

con cảm thấy con là người hạnh phúc nhất 

trên đời, không gì con có thể mong ước hơn. 

Con lại được trở về bên đôi vòng tay ấm áp 

ấy. 

Khi tiếp xúc với đời, với đạo càng 

nhiều thì con lại cảm thấy thương Cha mến 

Mẹ nhiều hơn bao giờ hết và đồng thời cũng 

biết quý mọi người chung quanh. Con thường 

nói với chính bản thân mình “biết bao giờ 

mình mới trả được cái ơn sanh thành và giáo 

dưỡng đó.” Nhiều lúc nhìn Cha, nhìn Mẹ con 

lại muốn ôm chầm lấy họ và nói con thương  

Cha Mẹ nhiều lắm.  Mỗi người trong chúng ta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nếu ai còn Cha còn Mẹ thì xin hãy qúy trọng 

những giây phút được gần gũi với Cha Mẹ 

hay đối với tất cả người thân thương của 

mình, mất đi rồi, ta sẽ không bao giờ tìm lại 

được. Vì Cha Mẹ sanh ra ta, nuôi ta khôn lớn 

nên người, những người thân thương bên 

cạnh ta đều có công góp phần trong sự 

trưởng thành của ta. Ai nấy đều có công giáo 

dưỡng ta trở thành một người hoàn 

thiện,người có ích góp phần cho xã hội và 

tương lai của mỗi con người.  

Nhân dịp mùa lễ Vu Lan báo hiếu, con 

xin cảm ơn Cha Mẹ đã nuôi con khôn lớn và 

dẫn dắt con từng bước đi, lúc con ngã, Cha 

Mẹ lại đỡ con lên và dắt con đi tiếp tục trên 

đường đời. Đồng thời con cũng xin cám ơn 

Quý Thầy (Cha Mẹ thứ 2 của con) đã dậy dỗ 

con suốt thời gian qua để cho con có một 

niềm tin thật vững trên con đường đạo. 

Những bài học đáng giá đó con sẽ không bao 

giờ quên, con sẽ cố gắng thực hành và mang 

theo nó suốt khoảng đời còn lại để không phụ 

lòng dậy dỗ của Quý Thầy, Cha Mẹ. Con sẽ 

cố áp dụng những gì con học được trên 

đường đạo cũng như đường đời. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đáp:  Bỏ ác tu thiện tuy là lời răn 
chung của chư Phật, nhưng hạng 
phàm-phu thời mạt-pháp như 
chúng ta thường làm ngược lại! 
 
Nếu chỉ tự mình mà chẳng nương 
vào Bổn-Nguyện thì e rằng rất 
khó mà ra khỏi sinh-tử 
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M Ë  l à  b ô n g  h o a  n ª  
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M Ë  l à  á n h  t r æ n g  t r ò n  

L à  h Ü Ö n g  Ç Ò n g  g i ó  m á t  

C h o  c o n  n g Ò i  Ç † c  s á c h  

C h o  c o n  n g Ò i  l à m  t h Ö  

 

 

V à  M Ë  l à  b à i  t h Ö  

N h » n g  b à i  t h Ö  c o n  v i ‰ t  

ñ â y  M Ë  Ö i  c ó  b i ‰ t  

M Ë  s Ó n g  m ã i  b ê n  c o n  

 
 

 
 Hễ có tín-tâm thì tội lớn cũng diệt, không có tín tâm thì 

tội nhỏ vẫn còn.  Nên hổ thẹn là mình không có tín-tâm ! 
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      Thuở quá khứ vô lƣợng kiếp A-tăng-kỳ 
nhằm vào thời đức Phật Tỳ-Bà-Thi ra đời. Lúc 
ấy, có vị vua hiệu là Ðức-Phạm. Nhà vua thân 
hình tốt đẹp, tâm tánh nhân từ đức hạnh, 
công bình chánh trực, dùng chánh pháp trị 
quốc, đƣợc nhân dân kính mộ, nhà nhà sung 
túc, hạnh phúc hòa vui, thiên thần địa kỳ thảy 
đều ủng hộ. 

       Vua Ðức-Phạm và hoàng hậu Diệp-Ðầu-
Ðàn sanh đƣợc một thái tử tên là Tu-Xà-Ðề, 
thân hình sáng láng, sắc vàng kim. Thái tử 
tuổi vừa mƣời bảy, hiển lộ tƣớng mạo khôi 
ngô anh tuấn, tánh tình thuần hậu, tâm lƣợng 
từ bi cƣơng trực đƣợc vua cha yêu quý, hoàng 
triều dân chúng ai ai cũng mến mộ đức hạnh 
của thái tử. 

       Một hôm, vua Ðức-Phạm đang ngủ mơ 
nghe có tiếng gọi rằng: "Nhà vua phải cấp tốc 
lánh nạn, có nghịch thần La-Hầu làm loạn, 
muốn sát hại vua. Vậy phải mau chân thì mới 
thoát nạn". Nhà vua giựt mình thức giấc, bán 
tín bán nghi, trong lúc bàng hoàng trầm ngâm 
tâm thần bối rối, thì trên hƣ không lại có tiếng 
vang vọng thúc dục: "Nhà vua phải gấp rút ẩn 
thân, bằng chậm trễ sẽ không hoàn tánh 
mạng!"  

      Vua Ðức-Phạm kinh hãi, toàn thân toát 
mồ hôi, dựng cả chân lông, tâm trí giao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

động cực độ, lòng đầy phiền não bối rối, té 
xỉu xuống đất bất tỉnh, hoàng hậu và thái tử 
phải đỡ dậy, đắp khăn nƣớc, hồi lâu vua mới 
tỉnh. 

       Thế rồi vua, hoàng hậu và thái tử gấp rút 
âm thầm rời cung thành đi lánh nạn. Trong 
lúc tâm trí bấn loạn, đi lầm phải con đƣờng 
dài xa đầy gập ghềnh chông gai, nên đã hơn 
nửa tháng trời rồi mà chƣa đến nƣớc láng 
giềng. Lƣơng thực đã cạn, cả ba ngƣời đều đói 
lả, cái chết lảng vảng trƣớc mắt. Nhà vua định 
giết hoàng hậu để nuôi sống mình và thái tử. 
Thừa lúc hoàng hậu đói khát mệt lả ngã lăn 
bất tỉnh ngủ mê, vua Ðức-Phạm tay run run 
nhè nhẹ rút gƣơm định chém hoàng hậu. Tay 
cầm thanh gƣơm vừa đƣa lên, thì ngay lúc đó, 
thái tử Tu-Xà-Ðề giựt mình thức giấc, mở mắt 
thấy vua cha run lập cập thất sắc trong thái 
độ bất bình thƣờng với cử chỉ khác thƣờng, 
thái tử kinh hãi chụp lấy tay vua quỳ gối thƣa: 

- Thƣa Phụ-vƣơng! Phụ-vƣơng định làm gì 
mà có cử chỉ kỳ lạ nhƣ thế nầy? 

- Con ơi! Việc bất đắc dĩ, không dấu gì, ta 
định hy sinh mẹ con để lấy thịt nuôi sống cha 
con ta qua cơn hoạn nạn nầy, để đến nƣớc 
láng giềng chờ ngày phục quốc. 

- Thƣa Phụ-vƣơng! Con không muốn 

 

 

 

 

 

 

+++++ 

 

Vì người có duyên, dù phải bỏ thân mệnh, tài 
sản cũng nên vì họ mà nói pháp-môn Tịnh-Độ 
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thấy việc đó xảy ra. Thƣa Phụ-vƣơng! Xƣa nay 
chƣa có sách thành hiền nào dạy con ăn thịt 
cha mẹ để sống bao giờ. Thà chết chứ con 
không thể nào nhìn thấy làm điều bất hiếu bất 
nhân nhƣ vậy. 

- Con ơi! Con là con mắt của ta, là 
máu huyết ta, là nguồn sống của hoàng tộc 

ta! Xƣa nay có ai ăn con mắt của mình, uống 
máu huyết của mình, và đoạn diệt giống nòi 
mình bao giờ? 

- Thƣa Phụ-vƣơng! Con nguyện ngày  

 

 

 

 

 

ngày tự tay cắt thịt của con để dâng Phụ-
vƣơng và Mẫu-hậu dùng cho đến khi nào con 
tắt thở mà thân con còn thịt thì lúc đó xin 
Phụ-vƣơng và Mẫu-hậu cứ tiếp tục lóc thịt con 
dùng để sống cho qua cơn ngặt nghèo, hầu 
mong đến nƣớc láng giềng chờ ngày thực hiện 
quang phục tổ quốc. 

Nói xong, thái tử liền lấy dao cắt thịt 
dâng cho cha mẹ. Mỗi ngày cắt thịt dâng cha 
mẹ nhƣ thế cho đến một ngày nọ thịt gần hết 
thái tử kiệt sức, té sấp xuống đất, vua và 
hoàng hậu đau lòng nhìn con mà kêu than 
khóc nức nở. Thái tử cố lấy sức trong hơi thở 
yếu tàn khuyên vua và hoàng hậu nên bình 
tĩnh tiếp tục cắt thịt mình dùng để tiếp tục 
cuộc hành trình lánh nạn, chớ nên quá xúc 
động mà lụy đến sức khỏe, sẽ hỏng đại cuộc. 

Trong lúc vua và hoàng hậu còn đang 
dùng dằng bịn rịn đi không đành, thái tử cố 
lấy hết sức tàn, khuyên vua cha và hoàng hậu 
phải nên đi gấp rút, nếu không thì lại thiếu 
thức ăn cả ba đều đói chết dọc đƣờng, trƣớc 
khi đến nƣớc láng giềng. Vua và hoàng hậu 
đau lòng òa khóc, đành đoạn chân thấp chân 
cao từng bƣớc nặng nề, dắt nhau đi đã xa mà 
vẫn còn ngoảnh lại nhìn thái tử với cõi lòng 
đau thắt. Thái tử nhìn theo bóng mờ của cha 
mẹ trong hơi thở tàn cho đến khi khuất dạng. 

Bấy giờ thái tử Tu-Xà-Ðề một mình 
giữa rừng sâu, chỉ còn hơi thở thoi thóp trong 
bộ xƣơng đầy máu mủ với mùi hôi tanh xông 
lên, khiến cho các loài ruồi nhặng kiến dòi bu 
lại rút tỉa cái thân xƣơng trắng máu đào của 
thái tử. Thái tử cố lấy hết sức tàn phát hùng 
tâm thệ nguyện: "Nguyện đời trƣớc đời nầy lỡ 
làm những điều oán ác vay trả thì xin dứt sạch 

 

 

 

 

82.  Năm điều quyết-định chuyện vãng-sinh: 

1. Bổn-Nguyện của Đức Di-Đà quyết-định. 
2. Lời dạy của Đức Thích-Ca quyết-định. 
3. Sự chứng-minh của Chư Phật quyết-định. 
4. Giáo-thích của Tổ Thiện-Đạo quyết-định. 
5. Tín-tâm của chúng ta quyết-định. 

     Do năm nghĩa trên, quyết-định vãng-sinh.  
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từ nay. Xƣơng thịt thân nầy còn lại xin bố thí 
cho các loại chúng sanh thọ dụng. Nguyện 
đem thân nầy cúng dƣờng cha mẹ mong cha 
mẹ đƣợc mƣời điều hạnh phúc: 

1. Khi ngủ cũng nhƣ lúc thức, ngày đêm 
đƣợc an vui. 

2. Không thấy ác mộng. 
3. Chƣ thiên thƣờng ủng hộ. 
4. Mọi ngƣời đều ái kính. 
5. Không gặp những sự kiện tụng. 
6. Không bị trộm cƣớp. 
7. Không bị giặc dã. 
8. Không bị mƣu hại. 
9. Không bị oán cừu thù nghịch tàn hại 

tiêu diệt. 
10. Gặp việc gì cũng đều đƣợc thuận lợi 

tốt lành". 

Khi thái tử Tu-Xà-Ðề phát nguyện nhƣ thế 
rồi, trời đất sáu phen rung động, sóng biển 
nổi dậy, núi Tu-di khuynh đảo, cõi trời Ðao-
Lợi rung chuyển. Lúc bấy giờ vua trời Ðế-
Thích thấy điềm lạ, nên dùng thần lực quán 
sát biết rõ sự việc, liền đem chƣ Thiên cõi trời 
Dục-giới xuống thế giới Ta-bà nầy, đến chỗ 
thái tử Tu-Xà-Ðề hóa làm sƣ-tử hổ lang ra oai 
hùng hổ muốn nhảy đến vồ bắt ăn tƣơi nuốt 
sống, để xem thái tử có khiếp sợ không? 

Nhƣng thái tử 
Tu-Xà-Ðề vẫn 
thản nhiên 
hiền hòa bảo 
các loài sƣ-tử 
hổ lang rằng: 
"Các ngƣơi 
muốn ăn thịt 
ta thì cứ tùy        
ý, chớ sao lại 
có thái độ 
hùng hổ hung 
tợn nhƣ thế 
làm chi?" 

 

 

Liền khi đó vua trời Ðế-Thích hiện nguyên 
hình và nói với thái tử rằng: "Ta không phải là 
loài lang sói sƣ-tử hổ báo mà là trời Ðế-Thích 
hóa hình đến đây để thử lòng ngƣơi. Vậy nhà 
ngƣơi hy sinh thân mạng để cúng dƣờng cha 
mẹ, bố thí cho chúng sanh là vì để cầu làm 
Thiên Ma Vƣơng, Phạm-vƣơng, Thiên-vƣơng, 
Nhân-vƣơng hay Chuyển-luân Thánh-vƣơng?" 

Thái tử Tu-Xà-Ðề đáp: "Thƣa vua trời Ðế-
Thích, tôi chỉ có một điều cầu mong duy nhất 
là đắc đạo quả Vô-thƣợng Bồ-đề, để độ thoát 
tất cả chúng sanh". 

Vua trời Ðế-Thích lại nói: "Ngƣơi thật là 
quá ƣ ngu dại! Ðạo quả Vô-thƣợng Bồ-đề cần 
phải nhẫn nhục khổ lắm, lại dụng công tu 
hành rất lâu mới đƣợc, làm sao ngƣơi có thể 
đủ sức chịu đựng nổi sự cần khổ đó?" 

Thái tử đáp: "Giả sử đặt vòng sắt nung đỏ 
trên đầu để cầu đạo Vô-thƣợng Bồ-đề, ta cũng 
chẳng thối tâm". 

Vua trời Ðế-Thích: "Ðó chỉ là lời nói 
suông, lấy gì làm bằng chứng cho tâm chân 
thành của nhà ngƣơi?" 

Thái tử Tu-Xà-Ðề liền lập nguyện: "Nếu 
tôi dối lòng với Thiên-Ðế-Thích thì thân thể 
tôi sẽ mãi mãi bị chia lìa đau khổ nhƣ thế nầy 
cho đến ngày mục nát thành cát bụi. Ngƣợc 
lại, nếu tôi thành tâm thật lòng, thì xin cho 
thân tôi đƣợc bình phục tốt đẹp hơn xƣa". 

Lời phát nguyện vừa xong, thân thể thái 
tử Tu-Xà-Ðề bình phục nhƣ cũ, tƣớng mạo tốt 
đẹp hơn trƣớc.  Thấy hiện tƣợng quá nhiệm 
mầu nhƣ vậy, vua trời Ðế-Thích và các thiên 
thần bay lên hƣ không đồng cất tiếng ca ngợi: 
“ Cao cả thay! Lòng tinh tiến, Tâm dõng mãn 
thần tiên kính phục.  Vô Thƣợng Bồ-đề chẳng 
còn mấy lúc, xin đoái thƣơng trƣớc độ chúng 
tôi.  Ngài sẽ là Đạo sƣ ba cõi trời ngƣời. Đế- 

 

 

 Chuyên tu Chánh-Định-Nghiệp; tức là xưng Phật-Danh; 
Xưng-Danh tất vãng-sinh; Bởi nương Phật Bổn-Nguyện 
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thích xin nhờ ngôi Vô-thƣợng-giác”. 

Nói về vua Ðức-Phạm và hoàng hậu từ 
ngày đau lòng phải từ biệt thái tử, đã lần lƣợt 
đến đƣợc nƣớc láng giềng trình bày rõ sự tình, 
khiến vị Quốc-vƣơng nƣớc nầy vô cùng cảm 
động lấy lễ quốc khách tiếp đãi vua và hoàng 
hậu. Quốc-vƣơng vô cùng cảm phục tấm lòng 
hiều đạo của thái tử Tu-Xà-Ðề đã xả thân làm 
việc khó làm. 

Sau nửa tháng nghỉ ngơi dƣỡng sức, vị 
Quốc-vƣơng nƣớc láng giềng giúp bốn đạo 
binh lính voi ngựa đƣa vua Ðức-Phạm và 
hoàng hậu về nƣớc, giết kẻ nghịch thần La-
Hầu và khôi phục lại giang sơn tổ quốc. 

Cùng đoàn quân trên đƣờng quang 
phục giang sơn, vua Ðức-Phạm và hoàng hậu 
tìm đến chỗ chia tay và từ biệt thái tử Tu-Xà-
Ðề để mong tìm gói nắm xƣơng tàn của thái 
tử đem về đất tổ chôn cất trong hoàng mộ, 
liệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thờ trong tông miếu. Ðến nơi, vua và hoàng 
hậu vô cùng kinh ngạc trông thấy thái tử 
mạnh khỏe, thân hình trẻ đẹp khác thƣờng 
hơn xƣa. Vua Ðức-Phạm và hoàng hậu vội 
xuống ngựa ôm chầm lấy thái tử nƣớc mắt 
chảy ròng ròng mà không nói nên lời. 

Nhờ đức hiếu của thái tử Tu-Xà-Ðề, 
nên quang phục đất nƣớc dễ dàng, và ngay 
sau đó, vua Ðức-Phạm lập thái tử lên ngôi 
Hoàng-đế thay thế cho mình để trị vì thiên 
hạ. Nói đến đây, đức Phật nhìn tôn giả A-Nan 
mà phán rằng: "Nầy A-Nan! Vua Ðức-Phạm 
khi xƣa đó chính là tiền thân của vua Tịnh-
Phạn phụ vƣơng ta. Hoàng-hậu Duyệt-Ðầu-
Ðàn kiếp xƣa đó chính là Ma-Da Phu-nhân 
mẫu hậu ta ngày nay. Vua trời Ðế-Thích lúc 
đó chính là tiền thân của tôn giả A-Nhã Kiều-
Trần-Nhƣ ngày nay. Còn thái tử Tu-Xà-Ðề 
chính là tiền thân của Thích-Ca Nhƣ-Lai ta 
đây vậy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Phật A-Di-Đà thương-xót hết thảy chúng-sinh, 
dù thiện hay ác Ngài đều cứu độ. Nhưng thấy người 
lành thì Ngài vui, thấy kẻ ác thì Ngài thương-xót. 
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Khói hÜÖng xông thÃu mÃy tØng xanh 

RÓt ráo Tâm em b°n nguyŒn lành 

Trên khói hÜÖng nÀy xin PhÆt ng¿ 

ChÙng minh ÇŒ tº rÃt lòng thành 

 
Låi m¶t mùa Vu Lan n»a Ç‰n v©i chúng 

ta, nÖi dÃt khách quê ngÜ©i, Hoa Kÿ xÙ c© hoa. 

Chúng ta quen g†i là nÜ§c MÏ, Th‰ Gi§i T¿ 

Do.  Chúng ta, nhÙt là nh»ng ngÜ©i con PhÆt, 

không ai bäo ai, muôn ngÜ©i nhÜ m¶t, ÇÒng 

tÜªng vŠ nh»ng ÇÃng sinh thành v§i tÃt cä lòng 

thành. 

Ÿ MÏ thì có ngày cûa MË, ngày cûa 

Cha. NhÜng xét ra ngày âm cûa h† vÅn còn 

n¥ng phÀn trình diÍn, hình thÙc. Riêng ÇÓi v§i 

chúng ta , Vu Lan không còn ngày cûa Cha hay 

cûa MË n»a. Mà là mùa Báo Hi‰u Ç‰n cho cä 

Cha lÅn MË và Cºu HuyŠn ThÃt T°. 

Mùa Vu Lan Çã trª thành thiêng liêng 

trong truyŠn thÓng Á ñông cûa chúng ta. Cho 

dù chúng ta có cài lên ng¿c bông HÒng ÇÕ, hay 

bông HÒng tr¡ng, m†i ngÜ©i trong chúng ta 

ch£ng nh»ng ÇŠu mong mÕi ÇÜ®c báo hi‰u cho 

các bÆc Cha MË còn hiŒn tiŠn, ho¥c quá vãng, 

Mà còn là dÎp cho chúng ta ban rãi tình thÜÖng 

cÛng nhÜ TØ, Bi, Hỉ, Xä Ç‰n chúng sanh vån 

loài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kính låy PhÆt TØ Bi cÙu th‰ 

ñem Çåo lành Ph° T‰ chúng sanh 

TrÀn gian bi‰t nÈo tu hành 

Nh© Çèn trí HuŒ, Quang Minh soi ÇÜ©ng 
 
MË, quä là m¶t cái gì thiêng liêng cao 

quš mà không bút m¿c nào có th‹ diÍn tä h‰t 

ÇÜ®c. Ti‰ng MË, không là ti‰ng mà chúng ta 

thÓt ra ÇÀu tiên m‡i khi g¥p phäi viŒc gì khó 

khæn r¡c rÓi hay sao?. Bi‰t bao nhiêu Thi Sï, 

Væn Sï, Nhåc Sï vi‰t ra bao nhiêu l©i lë Ç‹ tán 

thán vŠ MË, nhÜng hình nhÜ vÅn chÜa Çû. 

Mà kÿ thÆt, làm sao chúng ta nói cho 

cùng, vi‰t cho cån ÇÜ®c tÃm lòng bao la vô b© 

b‰n cûa HiŠn MÅu.  MË là VÛ trø, MË là tÃt cä. 

Lòng MË bao la nhÜ bi‹n thái bình, 

Tình MË tha thi‰t nhÜ dòng suÓi hiŠn. 

 

Mùa Vu Lan Báo Hi‰u, không gì hÖn là 

chúng ta hãy cÓ g¡ng m¶t cu¶c sÓng lành 

månh, Hãy lÃy Çåo hi‰u làm ÇÀu, Hãy sÓng cho 

có Nhân LÍ Nghïa Trí Tín.  N‰u Cha MË còn 

hiŒn tiŠn hãy h‰t lòng Phøng DÜ«ng tØ vÆt chÃt 

Ç‰n tinh thÀn. Ÿ tu°i x‰ chiŠu, BÓ mË không 

cÀn nhà cao cºa r¶ng Çâu! BÓ MË chÌ cÀn chæm 

nom, thæm hÕi vŠ tinh thÀn .  Hãy sÓng trong 

Hi‰u Hånh Ç‹ bÀu tr©i thÜÖng cûa MË thêm 

 

 

 

 Hãy nhìn xem mọi sự đổi thay bây giờ, từng giây, từng phút. 
 Mỗi giây khắc trôi qua sẽ đem bạn đến gần hơn với cái chết. 
 Giờ đây, ngay giây khắc này đây, hãy trì tụng câu lục tự minh chú 
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rång ng©i và tåo duyên cho Cha MË ÇÜ®c an trú 

trong Chánh Pháp: 

Phø MÅu ñ¡c Ly TrÀn 

Hi‰u ñåo PhÜÖng Thành T¿u 

Kính låy Pháp là phÜÖng giäi thoát 

GÓc chÖn truyŠn Y bát tØ xÜa 

Pháp Tu chÙng Ç¡c kÎp gi© 

ñ¶ ngÜ©i qua Ç‰n b‰n b© bên kia 
 

Nhân mùa Vu Lan, hãy Ç‰n quÿ dÜ§i 

chân ñÙc Th‰ Tôn, xin cúi ÇÀu chí tâm Çãnh lÍ 

Tam Bäo mà nguyŒn r¢ng: “K‹ TØ Nay Xin 

Tr†n Ç©i SÓng Và Tu Theo PhÆt”. PhÆt Pháp 

nói dÍ khó làm. Ch» hi‰u trong nhà PhÆt låi 

cÛng nhÜ vÆy, nói thì dÍ mà làm ÇÜ®c thì khó 

vô cùng.  Tuy nhiên, nh»ng l©i dåy d‡ cûa ñÙc 

TØ Phø là m¶t chân lš không th‹ nghÌ bàn. 

MuÓn làm lành lánh d» phäi phát tâm ñåi TØ, 

ñåi Bi m§i làm ÇÜ®c. 
 

MuÓn thÜÖng vÆt trÜ§c h‰t phäi thÜÖng 

ngÜ©i, mà ngÜ©i gÀn chúng ta nhÃt là Cha MË. 

Hãy phát ñåi TØ, ñåi Bi Tâm mà thÜÖng các 

bÆc Ãy trÜ§c Çã. RÒi h£n nói Ç‰n chuyŒn thÜÖng 

vÆt và thÜÖng chúng sanh muôn loài. MuÓn BÓ 

thí và nhÅn nhøc v§i chúng sanh. Xin hãy bÓ 

thí và nhÅn nhøc v§i nh»ng chúng sanh thân 

thÜÖng là Cha MË trÜ§c Çã. RÒi h£n nói chuyŒn 

cÜú giúp ngÜ©i khác. CÛng nhÜ vÆy. Hãy 

khiêm cung tØ tÓn, sæn sóc giúp Ç« Cha MË 

chúng ta trÜ§c khi sæn sóc và giúp Ç« cho ngÜ©i 

ngoài. 
 

Kính låy Tæng nghiêm trì gi§i luÆt 

Hånh Tæng vô nhÙt vÆt thanh bÀn 

T¿ mình giác ng¶ lš chân 

Giúp ngÜ©i giác ng¶ chuyên cÀn công Tu 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trong cảnh giới của thanh tịnh vô biên, hãy trì 
tụng câu lục tự minh chú. 
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HÖn n»a cái dÍ thÜÖng trong Çåo PhÆt 

Ch» Hi‰u là không chÌ Hi‹u hån hËp ÇÓi v§i 

Cha mË HiŒn ñ©i, mà còn mª r¶ng Ç‰n Cha 

MË nhiŠu Ç©i và cä muôn Ç©i, muôn ngÜ©i, 

nhiŠu loài n»a.  Vì trong vòng luân hÒi sanh tº 

tØ vô lÜ®ng ki‰p do nghiŒp l¿c và nhân duyên 

bu¶c ràng mà chúng ta cùng v§i chúng sanh 

muôn loài Çã tØng là Cha MË, con cái cûa nhau 

trong nhiŠu Ç©i ki‰p. 
 
Hiểu ÇÜ®c nhÜ vÆy thì tình thÜÖng yêu 

muôn loài Ç‰n trong ta. Hi‹u ÇÜ®c nhÜ vÆy 

chẳng những ta có thể báo ân Phụ Mẫu hiện đời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mà còn có th‹ báo Ân Tam Bäo, Ân Làng 

NÜ§c, và Ân Chúng Sanh  muôn loài n»a. 
 
Ch£ng nh»ng nguyŒn cho riêng mình, 

Hi‰u Hånh mà còn nguyŒn cho ai nÃy ÇŠu phát 

lòng sÓng Hi‰u Hånh trong gia Çình cÛng nhÜ 

ngoài Xã H¶i, Ç‹ m¶t ngày không xa nào Çó 

không còn Danh TØ BÃt Hi‰u trong ngôn ng» 

cûa nhân loåi n»a. Mong l¡m thay 
 

NAM MÔ PHẬT TH´CH CA 

NAM MÔ ñẠI HIẾU MỤC KI‚N LIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nếu bạn biết quán chiếu tâm bạn, lần nữa rồi lần nữa. 
 Thì bất kỳ chuyện gì bạn làm cũng sẽ trở thành con đường 

tu hoàn toàn thanh tịnh. 
 Trong tất cả trăm ngàn những giáo huấn trực chỉ, tất cả 

tựu chung chỉ là như thế. 
 Kết hợp tất cả vào điểm tinh yếu này, hãy trì tụng câu lục 

tự minh chú. 
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                        I would like to thank my 
grandma for everything. She has been in 
my life when I first opened my eyes until 
now and I am thirteen 
years old. She was 
always there when I 
needed her and she 
would always want to 
help me. She has been 
through a lot of positive 
and negative things. She 
even got blamed on 
because of me. She 
didn’t really spoil me 
but she loved me with 
all her heart. I hope that 
she will stay happy 
throughout her life and 
know that I will always 
love her. 

         I want to thank you 
dad for giving me the 
opportunity to be your daughter and to 
live with you. I respect your love and what 
you teach me. You are the best dad that I 
can ever have and you try your best to 
make me happy and proud. He even had to 
stay up until late night to teach me how to 
do homework. He will sacrifice himself for 
me and all he wants to see in the future is 
to have a decent job and make good money  

 

Even though you hit me, I know you hit 
me for a reason and you love me. He will 
try his best to be on time to pick me up 

and not make me wait 
after school. Dad I will 
always love you and we 
will stand proud and 
tall. 

       Mom, thank you for 
everything that all the 
pain that you have been 
through because of me. 
You were always there 
when I needed you or 
needed help and solved 
many of my problems 
that I have in school, 
home or just with 
friends. You go to work 
to buy me food and pay 
the bills for the house 
that I live in. I know 

how hard you work; morning, noon, and 
night. You also try your best to make me 
happy every day. You would always try to 
make me smile when I am feeling down. I 
respect you a lot but I hope that you can 
stay home with me so we can have more of 
a mother and daughter type of thing. I love 
it how you pick me up from school and 
take me to the mall just to talk to me.  

 
Nếu bạn an trụ trong chân tánh, xa lìa vọng tưởng, thì đây chính là đức Quán Tự Tại 
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Dear Grandma, Dad, Mom,  

         This is for my family and what they have 
done for me in my life time that made me 
person today. First off is my grandma 
especially, without her there wouldn’t be my 
dad. My grandma didn’t favor me as much as 
my sister and brother. She helped me study 
but I learned ahead so she couldn’t teach me 
as much. She was there for me when I got sick, 
she would always massage my head relieve my 
stress. She would always cook for me, even if 
it’s not what I like but she tells me to try 
everything. Without her I won’t be able to 
reflect upon my life, I owe her my life, which I 
can’t repay. Dad hope your reading this, I love 
you, after all the hard work you went thru 
including your childhood, schooling, and life, 
I appreciate what you did to make my life even 
better. I know I have my own faults and you 
have yours, but it’s the past we have to look at 
the future, and what lies ahead of me. 
Attending Gia Đình Phật Tử Thiện Thanh 
help embrace my spirit, it made me change 
my bad habits and ways. Mom, just to put it 
out there, you worry so much, not saying it’s a 
bad thing but I love you when you worry. I’m used to it, you’re a great mom, bring home 
food, always asking how was my day and I would ask the same question back. I want to see 
how worry you get when I’m at camp, but anyways mom I love you, you treat me with love 
and sweets. I love you mom, you’re the best.  

 

  
Là Bậc Tôn Quý, đức Sim-ha-na-da tối thắng. 
Biết rằng âm thanh nghe được chính là thần chú, 
hãy trì tụng câu lục tự minh chú. 

http://www.clipartof.com/details/clipart/211218.html
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Well to start off, I know I am not the world’s best kid, son, grandson and whatever 
relation I have to anyone for a fact.  Actually, I screw up a lot. I mess up people’s moods 
and ruin days but, I attempt to make it better.  I am just a simple person.  I am just 
Michael GiaHòa Nguyễn but, none of that matters.  Without people like my grandma, my 
dad, my mom, and anyone I would not be who I am right now.  I would just like to say 
thank you to everyone that has impacted my life.  Positively or negatively it does not 
matter but, thank you. 

            First, I personally would 
like to thank my dad: David Tường 
Nguyễn.  He has been there for me 
ever since day one.  He might not have 
been the first person but, I do not 
care.  I am a pretty rebellious kid and 
for him to have kept me as his son 
for the past 16 years it is quite a 
feat. I do not think I will ever measure 
up to the figure you have become dad.  
You wake up extra early at 2 to go to 
work and bring home money for 
bills and food.  You have been waking 
up at 2 to work ever since I was born.  I 
remember those long cold nights.  
You also sacrifice your own well-
being for Vincent, Amy, and I.  I 
know I am not the same little boy you 
wanted me to stay as.  As the one little 
boy who would sing to you to get out of  

 Hành uẩn (hợp thể cấu tƲo tâm – Mental formations),  những 
hành nghiệp của luân hồi, giữ bạn lòng vòng trong sáu cõi. 

http://www.clipartof.com/details/clipart/86941.html
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trouble or the one little boy who would run 
up to you carrying a drink after work.  
Sorry dad but, hey you hung in there for 
me and you said you would stay until I 
wanted to let you go.  I would never let 
such a person like you go. Oh by the way: 
dad do you remember when I told you I 
love you?  I have meant  it ever since the 
day I was born until right and for many 
years to come.  Thank you for everything 
you have done for me and the family.  I am 
truly grateful to be your son. 

            Secondly, my mom: Leann Hằng 
Nguyễn.  You are the one who wants to 
shelter me.  Keep me away from harm and 
safe at home maybe not in your arms but, 
in your sight.  I know how you are mom.  
You stay up late at night when I am out 
having a blast with my friends.  You leave 
your window wide open and wait for me to 
come home and step into that door.  
Sometimes I get angry that you are way to 
controlling, demanding, or just being 
unjust. I know I am one of the worst kids 
out there to even call you things. Sorry for 
everything but, I love you that no words 
can show you. I do not think you want to 
know this but, I would stick up for you, 
mom.  I would knock out anyone who has 
ever talked about you.  I love you bounds 
over.  Maybe it is because I do not like 
showing it too much.  It will mess up my 
like image.  Back then I was stupid mom 
and I completely sorry.  You stay up late 

clean and everything; all you get is 
nothing.  I used to not like holding your 
hand walking into the Vons but, now I do 
not even care.  I will walk you anywhere 
and hold your hand there.  You are my 
drive my inspirations.  I am kind of glad 
you are not home to read this and see my 
teariness because you are at work 
supporting a whole family of 6 on your 
own.  Single handedly giving haircuts and 
pedicures to people.  I see it as slave work 
and I want so much better for you but, you 
do not care you put up with everything 
and give yourself nothing.  You only give 
to us.  Thank you so much.  I do not 
deserve to hold your last name but, I thank 
you so much for taking all the crap people 
have put you through to keep me and raise 
me to the person I am now.  

 Và cuối cùng, cảm ơn bà nội 
Nguyễn Thị Giai.  Người này con đặt cược 
tất cả các bạn biết bà con.  Kể từ ngày con 
rời tử cung của mẹ con, bà con là trong số 
người đầy hảo tâm trong thế giới này.  Bà 
con luôn sát cánh và giang đôi tay yêu 
thương của bà che chở và nâng đỡ con mỗi 
khi con cần sự giúp đỡ từ bà nội.  Tình yêu 
thương của bà dành hết trong việc chăm 
sóc tổng cộng là 10 đứa cháu.  Con rất biết 
ơn và cảm thấy may mắn khi là một trong 
số họ được bà nội thương yêu chăm sóc.  
Con yêu thương bà nội rất nhiều.  Nếu 
không có bà nội, chắc con sẽ không được 
chăm sóc và lớn khôn như ngày hôm nay.  

Sáu diệu âm là câu minh chú duy 
nhất, bao gồm tất cả các câu thần chú. 
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Bà nội có ảnh hưởng đến con rất nhiều và 
có tác động đến cuộc sống của con nhiều 
nhất.  Bà nội đã khóc khi con khóc.  Khi 
con cảm thấy vô vọng, bà nội đã có cùng 
cơn đau với con.  Bà cùng phiền muộn và 
hạnh phúc cùng cảm giác của con. Bà nội 
đã tuổi bảy mươi lăm nhưng bà vẫn còn có 
thể vật lộn vui đùa cùng các cháu.  Con 
cám ơn Phật, Bồ Tát đã cho bà nội của con 
khỏe mạnh.  Bà luôn hiểu và ủng hộ đối 
với những suy nghĩ, lựa chọn của con.  Bà 
đã trải qua nhiều gian khổ ở Việt Nam và 
con mong ước bà có được sự vui vẻ, hạnh 
phúc cùng chúng cháu hàng ngày.  Con 
cầu nguyện phước lành đến mọi thành 
viên trong gia đình và Bà Nội luôn là 
người con nghĩ đến đầu tiên khi con cầu 
nguyện.  Bà nội làm cho con cảm thấy 
cuộc sống theo cách con muốn nhìn thấy 
nó.  Cảm ơn Bà Nội rất nhiều.  Con không 
biết làm sao để diễn tả được tình yêu 
thương của con đến Bà Nội.  Con chỉ biết 
rằng con thương Bà Nội nhiều hơn tất cả 
những ngôi sao trên trời.  Bà nội là vị cứu 
tinh và là tinh thần của cuộc đời con.  Con 
may mắn khi được là cháu trai của bà nội.  
Con chỉ hy vọng đủ tốt để là người mà bà 
nội đã kỳ vọng cho đứa cháu trai có thể là 
gương tốt cho các em trong họ hàng noi 
theo.  Tình yêu thương của bà nội lớn lên 
trong con ngày ngày khi được thấy bà nội 
sống khỏe mạnh.  Hình ảnh của bà nội 
luôn tỏa sáng trong tim của con.  Toàn bộ 
cuộc sống của con đã được chăm sóc, xây 

dựng từ tấm lòng, bàn tay gầy guộc yêu 
thương của bà nội.  Cám ơn bà nội rất 
nhiều cho những hy sinh và tình yêu 
thương vô tận của bà nội đối với con cháu. 

Love, 

Michael GiaHòa Nguyễn 

 

 

 

 

Có ích gì không, tất cả những gì mà bạn đã làm? Tất cả những bận 
rộn bon chen này chỉ là gốc rễ của luân hồi.  Không cần biết bạn đã 
nhọc công như thế nào, có thấy chăng, đã chẳng có chút gì nghĩa lý. 
Giờ đây, nếu bạn nghỉ ngơi không làm gì nữa, bạn sẽ an vui hơn. 
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Nguyên Nhung 
 

    Cụ Khôi  lập cập đứng dậy, loạng 
choạng bước, tý nữa thì cụ ngã nếu không 
vịn kịp vào mép bàn. Tính cụ vậy, lúc ốm 
nằm một chỗ rên hừ hừ, nhưng cứ tỉnh là 
gượng ngay dậy, làm như cụ sợ nếu không 
ngồi lên được là sẽ không bao giờ còn dậy 
được nữa. Có điều cụ quên, đôi chân cụ đâu 
phải lúc nào cũng tuân theo mệnh lệnh của 
trung tâm thần kinh não bộ, vỉ nó yếu rồi, 
những sợi dây gân chằng chịt ràng lấy chiếc 

 

 

 xương đùi, nay đã chùng xuống kéo theo 
lớp da bèo nhèo bọc có tý thịt nhão nhoẹt. 

Thấy có người đến thăm, cụ mừng, 
cơn bệnh có vẻ lui được phân nửa. Khách là 
một người đàn bà tuổi trung niên, cũng 
quanh quẩn gần nơi cụ ở, các con ở xa quá, 
thôi thì “bán anh em xa, mua láng giềng gần” 
vậy. Cụ lại ốm luôn, ốm luôn mà không chết, 
nhì nhằng dăm bữa nửa tháng rồi khỏi, bởi 
vậy đối với con cháu chuyện ấy là thường, 
chừng nào hữu sự thì đã có nhà thương, chết 
thì mang vào nhà  quàn, cuối cùng đến nhà 
thờ rồi ra nghĩa địa là xong việc. Đấy là cụ 
chưa nghĩ tới cái nhà dưỡng lão, nghe thiên 
hạ kể khi nào đến đấy thà chết còn sướng 
hơn, vì vò võ nằm chờ con cái đến thăm, khi 
con về  mắt cứ nhòa đi như trời mưa. 

Cụ Khôi run run rót trà vào tách mời 
khách, dù sao ở đây cũng còn hàng xóm 
chạy đi chạy lại. Tính cụ chu đáo, lúc nào 
cũng có bình trà nóng đặt trên bàn, sáng nào 
người giúp cụ đã phải lo chuyện ấy. Một vài 
giọt nước rớt trên mặt bàn, tay chân run rẩy, 
cụ không còn vén khéo được như mấy năm 
trước. Cụ đẩy cuốn “album” lúc nào cũng để 
kề một bên đến trước mặt khách, khoe: 

“Cô xem mấy tấm hình chụp hôm các 
cháu làm lễ kỷ niệm sáu  mươi năm của tôi 
và ông cháu, các cháu về đủ cả. Gớm hôm ấy 
sao mà lắm khách thế, những là bạn bè của 
các cháu, hiếm khi mà vợ chồng sống đến 
răng long đầu bạc đấy cô ạ, không mất 
ôngthì cũng mẻ bà, ai cũng bảo nhà tôi có 
phước.” 

Cụ nhướng mắt lên để nhìn cho kỹ 
tấm hình kế bên: “Đây, gia đình anh con cả, 

 
 Phật A-Di-Đà tuy không bỏ rơi kẻ ác, nhưng người tạo ác-

nghiệp thì chẳng phải là đệ-tử Phật. 
 Tất cả Phật-Pháp là để chế-phục điều ác, vì hạng ngu-si  phàm-  

phu không dễ gì làm được, nên khuyên Niệm-Phật để diệt tội. 
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hai vợ chồng với bốn đứa con, thằng cháu 
đích tôn của tôi sắp ra bác sĩ, con em lại học 
dược, mấy đứa bé nay mai cũng theo các anh 
các chị mà tiến lên. Chỉ buồn các cháu không 
thạo tiếng Việt, thấy ông bà chỉ lắp bắp mấy 
câu rồi trơ mắt ra nhìn, mình  muốn hỏi han 
gì cũng đành chịu, chúng nó cứ nhe răng 
cười”. 

Thấy khách chăm chú xem, không 
ngớt khen những cháu xinh, cháu tốt của cụ, 
cụ như  được uống ly nước giải nhiệt giữa 
trưa hè: 

“Cái hình cô đang xem là nhà cô con 
gái thứ hai. Cô ấy tuổi Dần, cao số nhưng lại 
có số lấy chồng quan, mệnh phụ phu nhân 
đấy. Sang bên này, hai vợ chồng cũng đỗ đạt 
cả, các cháu tôi đứa nào cũng ăn học tử tế. 
Chúng nó ở tuốt bên Cali, bên ấy mát mẻ 
lắm cô nhỉ?” 

Khách cười, khen chị con gái của cụ 
nay đã trung niên mà vẫn mượt mà, xinh 
đẹp: “Thế cụ đã sang chơi với các anh chị và 
các cháu lần nào chưa?” 

Nghe khách hỏi, cụ trầm ngâm một 
chút, giọng ngùi ngùi: “Ấy đã, chúng tôi có ở 
với các cháu một thời gian, nhưng cô xem, 
mình thì già, chúng nó trẻ, đi làm suốt cả 
ngày, giờ đâu mà hỏi han đến cha mẹ, ông 
bà. Ở nhà buồn, vẽ ra công này việc nọ cho 
vui, các cháu bảo cứ để nhà cửa bề bộn, lôi 
thôi, bẩn thỉu. Cô xem, hai người già suốt 
ngày quanh ra quanh vào với cái Tivi, xong  
lại ngắm mấy bức tường, ông lão nhà tôi ủ rủ 
như tàu lá héo, ốm cũng không dám rên, sợ 
phiền con cái. Cửa nẻo đóng im ỉm suốt ngày 
như lô cốt, bịt bùng quá, chịu không nổi, 
khóc, chúng bảo mình dở hơi, dở hám. . .” 

 

Giọng cụ nhão ra như sắp khóc: “Thời 
buổi này nó khác rồi cô ạ, nhớ quê quá thể, 
biết vậy cứ ở bên ấy cho xong.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mắt cụ Khôi rưng rưng, như sắp khóc 
thật, khách vội vàng an ủi mấy câu cho cụ 
bớt xúc động. Cụ lại rót trà thêm cho mình, 
cho khách, dù nãy giờ chưa ai uống miếng 
nào, tự nhiên có một nỗi ngậm ngùi nào đó, 
khiến chủ khách cùng im lặng. Khách lại  

 

Tu Niệm-Phật để cầu vãng-sinh Tịnh-Độ, thì tương-
ứng với tâm của Đức Thích-Ca, Đức A-Di-Đà. 
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ngắm nghía hai tấm hình của hai cụ được 
phóng lớn ra thật rõ nét, đẹp như tranh. 
Trong hình, cụ bà phấn son rực rỡ, con rồng 
lượn trên nền gấm tía, vòng ngọc xanh biếc 
trên cổ cụ trông óng ánh rất mỹ thuật. Cụ 
ông nhỏ bé gầy gò hơn, đầu đội khăn đóng, 
lọt thỏm trong chiếc  áo gấm xanh có những 
chữ thọ vàng, mặt cụ buồn buồn một vẻ chịu 
đựng như người bị ép ăn trong lúc đã no. 
Khách suýt soa khen ảnh đẹp, nét ảnh quá 
sắc nét làm nổi bật những quần áo, vòng 
ngọc lóng lánh. Cụ Khôi cười nhăn cả mặt, 
hàm răng giả đã được tháo ra khiến trông cụ 
già hơn, nhưng lại có vẻ hiền hậu hơn người 
trong ảnh : 

“Đẹp không cô? chỉ tội ông lão nhà tôi 
trông hom hem quá. Sang đây đồ ăn, thức 
uống thiếu gì mà vẫn không nuốt được, ăn 
cứ như đấm vào mồm. Hai cái hình này tôi 
đã nhờ người phóng lớn ra, mai sau. . .” 

Cụ lại cười gượng để dấu nỗi xúc 
động: “Phải không cô? Mai sau mình có chết, 
chúng nó có cái để trên bàn thờ, chết thì 
cũng phải làm sao cho đẹp mặt con cái. . .” 

Lần này thì cụ Khôi không cười nữa. 
Lâu lắm rồi các con cụ ít đến thăm, chỉ hỏi 
han qua điện thoại. Thấy con than bận, cụ 
đành dấu diếm không dám than thở. Các 
con bận bịu quá, các cháu bận bịu quá, ngay 
cả hôm cụ ông ngã trong nhà tắm thì cũng 
chỉ có người hàng xóm tốt bụng đưa đi nhà 
thương. Vài hôm ông lão khỏi, khi các con 
hỏi thăm đến cha mẹ thì mọi việc đã bình 
thường. 

Một chốc, cụ lại lập cập đứng dậy, 
loạng choạng đi, khách vội vàng đỡ cụ, vẻ ái 
ngại. Cụ chụp lấy chiếc gậy, xua tay  rồi bảo 
khách: “Không sao, cô ngồi đấy chơi để tôi đi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lấy cho xem hình tôi ngày còn trẻ.  Bây giờ 
mắt mờ đặc cả, nhưng lờ mờ cũng thấy đời 
thay đổi nhiều, chả có gì chống chỏi nổi với 
thời gian.” 

Cụ vào buồng, lúc trở ra, một tay 
chống gậy, một tay khệ nệ ôm  chiếc hộp 
hình chữ nhật bọc vải đỏ, khách vội chạy 
đến đỡ lấy cái hộp hình cho cụ. Bên trong lại 
mấy lớp giấy đã ngả vàng, có lẽ ít khi nào cụ 
sờ đến, chiếc hộp gói ghém cẩn thận như 
những đồ tẩm liệm ràng xung quanh một xác 
chết, khiến khách càng ngậm ngùi. Cụ run 
run mở những sợi giây cột bên ngoài hộp, 
đẩy hộp ảnh về phía khách: “Đây này, cô 
đoán xem dạo ấy tôi bao nhiêu tuổi?” 

94. Nghi ngờ thì ở nhà sinh tử 
      Tín tâm thì vào thành Niết-Bàn 
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Khách nâng chiếc ảnh lên để nhìn rõ 
hơn. Một giai nhân của sáu mươi năm về 
trước, cặp mắt biếc, đôi mày vòng cung tuyệt 
mỹ, bờ môi mọng, mái tóc chải lượn phía 
trước và thả dài ra phía sau: 

“Đẹp quá, đẹp quá, rõ là một giai 
nhân, cháu đoán độ ấy cụ chỉ mười tám.” 

Cụ Khôi cười sung sướng, mặt cụ có 
bao nhiêu nếp  nhăn: “Hai mươi bốn, hai 
đứa con rồi đấy, thế mà ra đường bao nhiêu 
người quay cổ lại nhìn. Ông lão nhà tôi dạo 
ấy đang làm công chức của chính phủ,  mỗi 
lần lễ lạc, các ông to bà lớn ngồi đặc trên 
khán đài. Tôi bận con ít đi đâu, phần ông ấy 
lại hay ghen, cứ thấy ai khen mình đẹp mặt 
lại sưng lên. Nhanh thật, mấy mươi năm 
cuộc đời trôi nhanh như bóng câu vù qua 
cửa sổ, ngày trẻ tôi cứ hay ra bờ hồ nhìn 
nước lững lờ trôi, nước thì cứ lững lờ còn 
người thì rõ là bao nhiêu thay đổi. Có sống 
được đến chừng này tuổi, trải qua bao nhiêu 
dâu bể cuộc đời, mới thấy chả có gì tồn tại 
mãi. 

Giọng cụ ngậm ngùi quá, khiến lòng 
khách chùng xuống nỗi thương cảm. Ánh 
nắng chiều hắt vào cửa sổ, bụi hoa quỳnh ở 
góc phòng rũ xuống mấy bông hoa héo. 
Thấy khách nhìn, cụ lại tiếp: 

“Cô có thích xem hoa quỳnh nở 
không? Dạo trước mỗi lần hoa nở, hai vợ 
chồng tôi cứ pha một bình trà thơm, nhấm 
nháp tý bánh đậu xanh chờ đến khi nào hoa 
tàn mới đi ngủ. Bây giờ chán rồi, hoa gì chỉ 
nở có một khắc về đêm , sáng đã tàn, người 
ta bảo giai nhân cũng thế, hẩm hiu bạc phận 
đến thế là cùng.” 

 

 

Chiều nay, chỉ là một chiều chớm thu 
mà chừng như gió đã se sắt luồn vào lòng 
người một nỗi buồn vô tận,  cái buồn như len 
vào cây cỏ, hai mảnh đời già dường như 
muốn héo quắt lại, khách nghe tiếng ho 
húng hắng của cụ ông ở buồng trong. 

“Trời đổi gió là ông ấy lại ho, thuốc 
uống mãi đâm lờn, nhưng không uống để cả 
đêm cứ khúc khắc mãi như thế chịu không 
nổi.   Ấy đấy!  Cứ thấy gió thu về lại nhớ 
những mùa thu Hà Nội ngày xưa độ tôi còn 
trẻ, chiều chiều bồng con ra chờ ông ấy đi 
làm về, nhìn lá me bay đến thích mắt.  Cô 
nhỉ? Nhớ quê quá cô nhỉ, cả những năm ở 
Sài  Gòn, cứ Tết đến là trời  như dịu đi, gió 
thổi hiu hiu, bây giờ ở đây cũng gió, mà sao 
lòng mình dửng dưng chẳng thấy gì cả. Từ 
ngày sang đây đến nay tôi nào biết Tết là gì, 
con cái ở xa lại đi làm, khi nào tiện chúng nó 
mới thăm mình được. Anh con cả dạo trước 
làm việc ở đây, sau bảo đời sống khó khăn lại 
di chuyển đi chỗ khác, tuốt trên miền Bắc. 
Thôi, tôi chẳng đi đâu cả, trên ấy lạnh lẽo lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thành Phật tuy khó nhưng cầu vãng-sinh thì 
dễ được.  Nhờ sức Bổn-Nguyện làm cường 
duyên, nên tuy là phàm-phu mà được vãng-
sinh Báo-Độ (Thực-Báo Trang Nghiêm Tịnh-Độ) 
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 không có người đồng hương, mình cứ nghĩ 
như vẫn ở Việt Nam, các con ở xa có gần gũi 
mình đâu.” 

Cụ bắt đầu kể sang chuyện khác. Nào 
là cái chân bị bệnh phong thấp, những ngày 
sang đông hành hạ cụ ghê gớm. Nào là bệnh 
cao mỡ trong máu, không hiểu sao lại có mỡ 
trong máu khi cụ suốt ngày chỉ ăn có lưng 
bát cơm cùng một chén súp, hay tý rau luộc 
với muối vừng. Nào là bệnh tiểu đường, đấy 
là thứ bệnh gây khốn khổ cho bao người, dư 
cũng không được mà thiếu cũng không 
xong, cái nào cũng dễ dàng lăn đùng ra. Cụ 
trách trời sao cứ trớ trêu, đẻ ra bao nhiêu thứ 
bệnh tật mà bấy nhiêu thứ cụ lãnh đủ, 
những lúc trẻ tuổi mong đến lúc già được 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 thảnh thơi, nhưng cứ thảnh thơi để suốt 
ngày nghĩ đến bệnh tật thì thà chết phứt đi 
cho rảnh nợ. 

Nghe cụ than, khách chỉ biết an ủi: 
“Người ta như cái máy ấy cụ ạ, bao nhiêu 
năm phải làm việc quần quật, nay đã đến lúc 
rệu rã, khéo tu bổ thì cũng chỉ ì ạch chạy thế 
thôi, chứ bảo tốt thì không làm sao tốt được.” 

Cụ gật gù: “Cũng như cái cây mình 
trồng phải không cô, cứ thiếu phân, thiếu 
đất, thiếu nước là không lớn lên được, mà già 
cỗi thì phải chết, có khi chưa già cũng chết. 
Hàng ngày, tôi nghe Đài phát thanh cái mục 
“Nhịp cầu  thương yêu”, thì cứ y như rằng 
trăm  cái buồn mới có một cái vui, mà tuổi 
nào cũng chết, lá vàng chưa rụng lá xanh đã 
rụng rồi. Tiếc là tiếc những người trẻ, chứ già 
lão như chúng tôi trời có cho về cũng có gì 
mà tiếc.” 

Khách có vẻ muốn cáo từ ra về, nhưng 
cụ hình như vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn 
trong lòng: “Này cô ạ, không hiểu một cái 
đám ma bây giờ tốn độ bao nhiêu , nghe nói 
cả chục ngàn phải không cô?” 

Thì ra cụ lại lo đến chuyện hậu sự, 
khách cũng thường thấy có những người già 
nghĩ ngợi cả chuyện ma chay cho mình ngay 
lúc đang sống. Khách còn trẻ, làm gì đã có 
kinh nghiệm việc này, nhưng cứ tội nghiệp 
hai cụ già sống thui thủi với nhau như hai 
chiếc bóng, lúc nào cũng vấn vương chuyện 
lúc nằm xuống không ai lo. Khách lựa lời an 
ủi: “Những cái ấy cháu thiết nghĩ cụ không 
phải lo, vì lúc mình chết rồi, phần ấy để 
dành cho người sống. Nhiều tiền thì bày vẽ 
rình rang, mời năm bảy Thầy ở Chùa tụng  

 

 

KWAN YIN is one of the most widely recognized 

icons in the world.  She is the bodhisattva of 

compassion as venerated by Buddhists in China 

and across Asia. Commonly known in the West as 

the Goddess Mercy, she is also revered under 

various names in Japan, Korea, and Vietnam.  

Kwan Yin is a shortened version of her full 

sobriquet, “she who hears the cries of the world.” 

       “Sống thì Niệm-Phật tích lũy công đức. 
     Chết thì vãng sinh Tây Phương Cực Lạc “ 
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Kinh hay năm bảy cha làm lễ đồng tế, nhưng 
giá trị của sự cầu nguyện thì giống nhau ở 
chỗ lòng thành, và cũng ở cái nghiệp của 
mình nữa cụ ạ. Cho nên điều cụ cần nghĩ tới 
lúc này, là sự hỉ xả cho thân  tâm an lạc, mọi 
sự trên đời chỉ là phù vân, có đó rồi mất đó, 
cụ sẽ thấy lòng nhẹ nhõm để sống nốt quãng 

đời còn lại.” 

Cụ chép miệng: “Ấy đấy, tôi cũng chỉ 
mong có thế, nhưng những lúc chỉ có hai vợ 
chồng già sống còm cõi với nhau, tôi chỉ sợ 
lúc mình nằm xuống, không có ai. . .” 

Khách muốn cười to lên để lấp đi cái lo 
lắng, ưu tư lấn cấn trong lòng bà cụ già tội 
nghiệp, nhưng tiếng cười dường như nghẹn 
lại không thoát ra được: “Cụ đừng nghĩ vớ 
vẩn cho thêm buồn. Bằng cách này hay cách 
khác, mộ lớn mộ nhỏ gì thì tất cả cũng chỉ là 
tro bụi, đất lại trở về với đất, đấy là định luật 
của Trời, phải không cụ? Chẳng xem đó là 
trọng, thì cái gì cũng nhẹ như bông, vậy lại 
khỏe lòng cụ ạ.” 

Nắng đã đậu lại trên bực thềm, chiều 
xuống mau, bụi cúc vàng trước hiên vẫn 
rung rinh theo cơn gió may vừa thoảng qua, 
làm buổi chiều như rùng mình đi theo 
những chiếc bóng. Cụ  ông từ trong nhà, 
nghe có tiếng nói chuyện lào xào ngoài 
phòng khách, cũng lần mò ra lặng lẽ ngồi 
vào chiếc ghế quen thuộc của cụ ở góc 
phòng. Khách hỏi, cụ cười ngu ngơ khôngtrả 
lời, lơ  đãng ngó theo một chiếc lá khô rơi 
ngoài sân, nhìn cụ như cậu học trò đang tuổi 
mộng mơ, ngồi trong lớp học mà hồn vẫn 
mơ theo cánh bướm bay ngoài cửa lớp. Cụ bà 
bảo khách: “Ông nhà tôi không nhận ra cô 
nữa đâu, lẫn rồi.  Dạo năm ngoái còn tỉnh táo 

 

 

 

 

 

 

  Có vô lượng pháp tu quán tưởng nên tâm bạn 
không thể nào thâu nhận tất cả. 

  Thiền định về một đấng Như Lai là thiền định 
về tất cả chư Như Lai. 

  Bất kỳ điều gì bạn nhìn thấy cũng chính là hiện 
tướng của đức Đại Bi. 

  Trong  cánh giới của hiện tướng-không tánh 
(appearance-emptiness) - sắc thân của đấng Hộ 
Phật, Hãy trì tụng câu lục tự minh chú. 
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nhưng lúc ngã bận nữa thì từ đấy nghễnh 
ngãng luôn. Thấy ai đến cũng thích ra ngồi 
đấy, nhưng không biết ai, và cũng chẳng 
hiểu gì. Bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ . . .” 

Giọng cụ chừng thổn thức hơn: 

  

Âm thanh của mấy chữ  “hai chiếc 
bóng” như dội vào lòng khách một cung đàn 
bi ai, khiến bóng chiều càng thêm u uẩn, có 

những tiếng cười, tiếng khóc âm ỉ trong lòng, 
không bật ra được để vơi đi nỗi hắt hiu trong 
những mảnh đời khi tuổi già bóng xế. Nhớ 
đến những tấm hình con xinh, cháu tốt của 
cụ trong ngày mừng Đại Thọ của hai cụ mấy 
năm trước, khách bỗng thấy bùi ngùi khôn 
tả, chỉ muốn nói với cụ rằng: “Cụ đừng lo. 
Chắc chắn là khi hai cụ nằm xuống, con cháu 
cụ sẽ làm đám ma thật chu đáo, có đầy đủ 
thân bằng quyến thuộc và mọi người quen 
biết.

 

 

 

Tịnh Nguyện 
 
 
 

NguyŒn Lòng TÎnh NghiŒp M¶t Ch» KHÔNG 

Ch» Tâm Ch» Bi‰t An Lòng B‰n NHÐ 

Th©i Gian Dù Có Phai MỜ 

Không Gian Phû Nhåt Xóa Lìa VÔ HƯ 

CHÂN KHÔNG Vô Trø Ngàn Næm Rạng Ng©i 

 M ình làm nh»ng gì l©i PhÆt dåy: hi‹u đ‹ bi‰t dùng trí tuŒ mà thực hành Ç‹ tâm ta ÇÜ†c 

an låc, trong cu¶c sÓng nhÆn thÙc ÇÜ®c s¿ hånh phúc chính th¿c cûa nó là gì? 

 C änh vÆt không làm ta Çam mê, låc vào con ÇÜ©ng Çau kh°, sau khi hånh phúc vØa Ç‰n. 

 T ình thÜÖng hai ch» thÆt là dÍ vi‰t, nhÜng ngÜ®c låi rÃt là khó th¿c hành, cho nh»ng ai 

kia v§i cái tâm phân biŒt, l§n, nhÕ, cao, thÃp, giàu, nghèo, thành công, thất båi. 
 

 T rong cu¶c sÓng hãy nhìn låi và quán chi‰u låi ta trong tØng s¡c na, thì ta së bi‰t ta là 

ai? Ta Çang ª Çâu? Ti‰p theo ta phäi sºa lại nh»ng gì ta cÀn Ç‹ phát huy mau chóng, Çåt 

trång thái GIẢI THOÁT. 
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    BÀI HỌC ĐẠO LÝ 
                       Sưu Tầm 

 Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách 
chi dừng lặng.   

 Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta hưởng được 
cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ lặn xuống biển sâu tận hưởng niềm 
an tĩnh.   

 Tâm con người giống như những đợt sóng cuồn cuộn. Các kinh điển, giáo pháp luôn 
nhắc ta hàng phục tâm, đừng để dòng thác nghĩ tưởng lôi cuốn mê hoặc, làm ta mất 
tự chủ.  

 Niệm khởi dù sôi động, vui nhộn nhưng chỉ là lớp mặt nổi, biến hóa liên miên, sinh 
rồi diệt tiếp nối nhau thành dòng. Theo nó, ta chẳng thể an thân và chẳng có được 
một khoảnh khắc bình yên.   

 Trong cuộc sống, có nếm qua kinh nghiệm nội tâm tĩnh lặng mới biết được mùi vị an 
bình, có từng bị khổ nhồi vật ngất ngư, mới biết quý 
và trân trọng hạnh phúc tĩnh lặng.   

 Nếu như ta dành nhiều thời gian tĩnh tâm, quán sát 
và theo dõi dòng tâm thức diễn hành mà không 
đồng hóa hay để chúng nhấn chìm, ta sẽ hưởng 
được mùi vị an lạc, giản dị, thanh bình và tự do.  

 Chỉ khi tâm bình an ta mới có nhận định tinh tế, 
sáng suốt và bao dung.  Đây chính là chỗ mà Thiền 
tông nói: ‘‘Cao cao sơn đỉnh lập, thâm thâm hải 
để hành” là vậy. 

  

 
Để được vãng-sinh sang cõi Cực-Lạc, thì dù 
diệu-hạnh gì chăng nữa cũng không hơn Niệm-
Phật.  Vì sao thế?  
- Vì Niệm-Phật là hạnh của Di-Đà Bổn- 
- Nguyện vậy. 

http://www.clipartof.com/details/clipart/94052.html
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TØ ngày qua MÏ, tôi không dám bàn 

luÆn vŠ ti‰ng MÏ, vì nhiŠu lë. H† qua MÏ 

trÜ§c, mình qua sau. Mình nói Çúng h† 

cÛng không nghe, huÓng hÒ là tin v§i 

tÜªng!... Dù r¢ng có ngÜ©i næm 1975 Çã 

ÇÜ®c may m¡n có m¥t ÇÀu tiên ª MÏ, 34 

næm sao tôi thÃy h† vÅn Nghèo, vÅn ª nhà 

thuê, th‰ mà h† không cho là h† Nghèo Ai 

mà nói ti‰ng MÏ m§i qua, h† cÛng ra vÈ 

qua MÏ trÜ§c, h† së  làm chû, và ti‰ng MÏ 

là cûa riêng h†, thÆt là khó hi‹u!... H† nói 

ti‰ng viŒt nºa chØng h† nói ti‰ng MÏ, rÒi 

hình nhÜ h† cÛng không bi‰t h† nói ti‰ng 

gì! Tôi thì không nª nào mà trách h†, 

không æn nói låi h†, chÌ Çành quay lÜng vŠ 

nhà t¿ nh§ låi h† nói gì mà h† có bi‰t r¢ng 

h† nói chính h† có hi‹u không, th‰ thì mình 

không hi‹u h† là Çúng rÒi. Chä chi buÒn 

cho ti‰ng MÏ mà ngÜ©i ª MÏ lâu Öi là lâu, 

mà ra th‰, chÌ t¶i nghiŒp cho ngÜ©i Ç‰n sau 

hi‹u nhÀm ti‰ng MÏ. 

Tôi thì có m¥t ª MÏ m§i Çây, th‰ thôi 

ai hi‹u sao thì hi‹u, tôi không dám nói 10 

næm, vì có ngÜ©i 10 næm 1 ngày h† së khinh 

tôi. Tôi cÛng không dám nói qua 30 næm, vì 

mang t¶i nói láo thì lòng mình không cho 

phép, mà cÛng không ai bi‰t th‰ nói láo 30, 

31, 32 næm hay 34 næm cho oai có hÖn 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

không! S¿ viŒc nÀy nói cho vui ch§ nói v§i 

ngÜ©i MÏ bän xÙ thì coi chØng "ñØng Çùa 

v§i lºa"...  kh° l¡m Çi chÙ, mà n‰u nói thÆt 

lòng m§i qua thì toi ngay, ngÜ©i bäo cái 

nÀy, kÈ nói cái kia, n‰u Çi làm thì bÎ æn 

hi‰p, n‰u tÙc quá không làm thì không có 

tiŠn, oan không chÙ. S¿ Ç©i là th‰! Còn n‰u 

nhÜ bäo m§i qua ÇÜ®c 2 tuÀn hay 2 ngày thì 

h† hÕi qua diŒn gì. Du lÎch hay bäo lãnh. 

N‰u trä l©i Du lÎch thì h† hÕi qua làm æn 

hay Çi h†c!  Còn n‰u trä l©i diŒn bäo lãnh 

- Người muốn tin Niệm Phật thì dù cho có thể học hết giáo-pháp một đời 
của Đức Thích-Ca, cũng thành ra kẻ một chữ chẳng biết, ngu-độn như 
hạng vô-trí.  Chớ hiện ra vẽ trí-giả, hãy một mực Niệm-Phật. 
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 thì diŒn VandC hay ngÜ©i thân, dång ghép 

hay dana... m¶t lô nh»ng câu hÕi còn kinh 

hÒn hÖn là ngày Çi phÕng vÃn qua MÏ n»a... 

TØ dåo Çó, tôi chÌ dùng tØ là: Có m¥t 

ª MÏ th‰ thôi, tôi không dám dùng th©i gian 

dù là gi©, ngày, tháng, næm, thêm rách viŒc, 

và cÛng không dùng không gian n»a. N‰u 

tôi bäo ª Hà N¶i hay Häi Phòng, Nam ñÎnh 

hay Thanh Hóa, thì h† nghï tôi là con Cán 

B¶ cao cÃp.  N‰u tôi bäo ª MiŠn Nam mà 

tôi nói gi†ng B¡c Kÿ thì h† låi th¡c m¡c là 

có phäi B¡c 1954 không hay là B¡c 1975. 

N‰u tôi bäo ª Trung, thì h† bäo Thành PhÓ 

nào, ª Quê hay ª TÌnh và làm nghŠ gì bên 

Çó...vv.. 

Tôi không dám ra ÇÜ©ng n»a, tôi chÌ 

t§i l§p Ç‹ h†c và vŠ nhà Çi và vŠ, vŠ và Çi, 

nhà và trÜ©ng, trÜ©ng và nhà...Trong th©i 

gian: Từ ngày có m¥t ª MÏ, gia tài cûa tôi 

ngoài m¶t ÇÓng sách , mÕng, dÀy, l§n, nhÕ, 

cÛ, m§i, sách bån VN nghe tôi Çi MÏ t¥ng, 

sách tôi h†c tåi cÖ sª: b¢ng A, B, C,... Çû 

loåi mang qua. Trong phòng tôi ngoài ch‡ 

ngû ra, không có gì cä, ngoài ÇÓng sách, 

duy nhÃt m¶t ÇiŠu là Ti‰ng Enlish, chi‰m 

hÖn n»a phòng, tôi không dám m©i bån bè 

vào phòng vì s® bŠ b¶n cûa ÇÒ Çåc và nói 

th¿c là không có ch‡ mà ngÒi, ch‡ n¢m chÌ 

n¢m khi ngû, ngoài ra n‰u muÓn ngÒi thì chÌ 

b¢ng cách là ngÒi ngay trên ÇÓng sách và 

d¿a vách tÜ©ng! NhÜng mà th¿c lòng mà 

nói tôi cÛng không muÓn ai vào phòng tôi , 

 

 

 vì h† vào phòng mà thÃy tôi toàn là sách 

Ti‰ng Anh thì không khác nào "Låy Ông 

Tôi Ÿ Bøi NÀy" và lúc Çó h† m§i phát hiŒn 

là: Vì m§i qua MÏ nên m§i dùng sách mà 

h†c, th‰ là h† låi ÇiŠu tra. Qua MÏ mÃy næm 

ª Çâu, bên VN làm nghŠ gì, Qua MÏ diŒn 

gì... 

B°n cû soån låi th‰ thì tôi së nhÜ "gà 

m¡c dây thung". Th©i gian làm cho mình 

kh°, kh° gì tôi không bi‰t, chÌ bi‰t là kh°.  

Không gian làm cho mình lÈ loi, lo gì tôi 

không bi‰t giäi thích, chÌ bi‰t ngåi ngùng.  

Ÿ trÜ©ng tôi h†c ThÀy và bån qua nhiŠu 

phÜÖng tiŒn.  Ÿ nhà tôi h†c sách, th‰ thôi.  

Bây gi© th¿c lòng mà nói, tôi chÌ ch†n m¶t 

tØ mà lòng tôi cäm thÃy thÃm thía và thích 

thú. Không ng© Ti‰ng Anh, Ti‰ng MÏ 

tÜªng khó nào dè ÇÖn giän vô cùng, vô cùng 

vô cùng và vô cùng... tôi không còn M¥c 

Cäm, Lo S®, T¿ Ái,... mà còn trª nên có 

nghÎ l¿c, và chính tôi bây gi© không bi‰t 

mình qua MÏ  bao lâu n»a, ngày, tháng, 

næm... Ç‰n ngÜ©i phÕng vÃn thi QuÓc TÎch 

ngày Çó phäi tr®n m¥t nhìn tôi ch¢m ch¢m... 

miŒng há hÓc: My God’s 

 
Không ngoài 3 câu gi© nÀy tôi vÅn 

còn nh§; 
 

Câu sÓ 1: Qua MÏ có khi nào anh muÓn trª 
låi VN không? 

   Tôi trä l©i: N‰u có ÇiŠu kiŒn tôi së vŠ 

thæm Quê hÜÖng tôi. 

 

 

 

 
- Chúng-sinh thời mạt-pháp là đương-cơ của Vãng-sinh Cực-Lạc. 
- Hạnh tuy ít xin chớ nghi, một niệm mười niệm đã đủ. 
- Tuy tội-chướng xin chớ nghi, dù tội nặng cũng cứu được. 
- Thời tuy mạt xin chớ nghi, chúng-sinh sau thời mạt-pháp còn được 

cứu, huống gì hiện nay. 
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Câu sÓ 2: Anh thÃy nÜ§c MÏ có cho anh 
nhiŠu hy v†ng cho tÜÖng lai vŠ ÇÃt nÜ§c anh 
không? 

    Tôi trä l©i: Không nh»ng cho ÇÃt nÜ§c 

VN tôi , mà nhiŠu nÜ§c khác trên quä ÇÎa 

cÀu nÀy ÇŠu m¶t hÜ§ng nhìn vŠ nÜÖc MÏ. 

 

Câu sÓ 3: Các bån Çã bi‰t rÒi, tôi Çã trình 

bày là không còn nh§ ngày tháng n»a ... th‰ 

thôi.  VÆy mà: Sau câu My God’s cûa ngÜ©i 

phÕng vÃn Çó, tôi ÇÜ®c trª thành công dân 

MÏ. Sau 3 tháng nhÆn giÃy chÙng nhÆn và 

Tuyên ThŒ. 

Chính bây gi© tôi cÛng không hi‹u là 

tåi sao tôi låi Ç‡, vô lš quá, vô lš... trä l©i 

sai Ç‰n n°i h† phäi tr®n m¡t. chÜa æn tÜÖi 

nuÓt sÓng mình là giÕi rÒi, vÆy mà låi cho 

mình ÇÆu QuÓc TÎch là Ç¢ng khác! 

TØ Çó th©i gian không còn làm tôi 

bÆn tâm, không gian không làm tôi thu hËp 

lòng mình, thì tôi m§i v« lë ra là con ngÜ©i 

mình không bÎ Th©i Gian làm chû và Không 

Gian quän lš thì mình së ÇÜ®c nhË lòng, Çó 

là lš do tôi hi‹u. Bao nhiêu næm qua không 

ng© ngÜ©i chÃm thi QuÓc TÎch Çó không 

cæn cÙ theo sÓ câu Çúng sai, mà trØ Çi‹m, 

mà dùng oai quyŠn có th‹ cho tôi hÕng cÛng 

chä sao vì Çû lš do lš lë, r§t là Çáng, th‰ mà 

tôi vÅn pass... H† Çã mª lòng b¢ng tình 

thÜÖng thông cäm, h† Çã cho tôi ÇÆu b¢ng 

Tâm ThÙc, b¢ng tÃm lòng thông cäm Çó, h†  

 

 

 

cÛng cäm thÃy 

h† không dùng 

uy quyŠn Tâm 

Trí cho tôi r§t,  

mà h† dùng Oai 

Nghi Tâm ThÙc 

lòng h† vui và 

có trách nhiŒm 

ngÜ©i ÇÓi diŒn 

không buÒn, và 

ngày Çó h† cÛng 

vui và tôi låi 

tràn trŠ nh¿a 

sÓng. Cä hai 

cùng có m¶t 

ngày thÆt š 

nghïa. H† ÇÜ®c 

mª lòng, tôi låi 

mª trí . . . 

Mª là ti‰ng ViŒt Nam.  Ti‰ng MÏ là 

 "Open" tØ nÀy bây gi© ÇÓi v§i tôi là ngÜ©i 

bån ÇÒng hành Ç‹ tôi có bän lïnh ÇÓi ÇÀu 

v§i tÃt cä m†i nghÎch cänh, trái ngang, 

nghÎch š, ngÜ®c dòng, v§i nh»ng con ngÜ©i 

hay dùng Th©i Gian mà xem nhË ngÜ©i 

khác, dùng Không gian mà hi‰p lòng con 

ngÜ©i, tØ Open nó cÜ©i v§i tôi h¢ng m†i lúc, 

k‹ cä khi thÙc lÅn khi ngû, trong khi æn, 

uÓng, Çi, ÇÙng, n¢m ngÒi, m†i tình huÓng, 

m†i nÖi.  Tôi Çã trª thành m¶t ngÜ©i hoàn 

toàn 100% m§i và nó là lë Çåo thì phäi.  

 

 

 

Trong các hạnh tu Tịnh-Độ mà chọn 
Niệm-Phật, vì đó là Bổn-Nguyện của 
Đức A-Di-Đà. 

 Được “thân người khó được” 
 Gặp “Bổn-Nguyện khó gặp” 
 Phát “đạo-tâm khó phát” 
 Lìa “luân hồi khó lìa” 
 Sinh “Tịnh-Độ khó sinh” 

             …Vui mừng không tả xiết ! 
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Open nÖi nào có tØ Open là nÖi Çó 

mình có quyŠn Ç‰n dù trong bÎ không có 

ÇÒng nào, dù quÀn áo không ÇÜ®c sang 

tr†ng, dù mình bao nhiêu tu°i, ho¥c Çi m¶t 

mình hay nhiŠu ngÜ©i, dù mình thành phÀn 

nào, ª Çâu, nÜ§c nào, dù mình có tàn tÆt hay 

không vÅn có quyŠn Ç‰n. ñ‰n có møc Çích 

hay không, chû š cÛng chä sao. 

Open ch» này có hai nguyên Âm, 

nguyên Âm ÇÀu và nguyên âm thÙ hai, n¢m 

gi»a hai phø âm P và N, nghïa nó là Mª 

- Nguyên Âm ÇÀu là âm chính tÜÖng 

trÜng ngÜ©i chû 

- Nguyên Âm k‰ ti‰p tÜ®ng trÜng là 

khách 

VÆy thì Open là mª lòng cûa ngÜ©i 

chû và khách ÇŠu b¢ng nhau không có ÇiŠu 

gì chênh lŒch, cao thÃp, tôn tr†ng, không có 

m¶t š ÇÒ gì nghi kÎ. ñ‰n vui vÈ, vŠ yên tâm, 

trÜ§c sau ÇŠu thênh thang, không có m¶t 

thang di‹m Ç‹ so sánh... 

Open  là th‰...  Ban ngày, thÃy nÖi 

nào có ch» Open thì cÙ vô.  Ban Çêm thÃy 

nÖi nào có ch» Open thì cÙ vào vô tÜ.  Sau 

m¶t Çêm ngû, sáng thÙc dÆy g†i là Open 

your eye.  NhiŠu viŒc th¡c m¡c, bây gi© 

hi‹u ra g†i là Open my mind.  M¶t ngÜ©i 

không th‹ yêu bây gi© thông cäm g†i là 

Open my heart. M¶t con ngÜ©i im hÖi l¥ng 

 

 

 

ti‰ng nhÜ s¡t, nhÜ g‡ vÆy mà bây gi© h‰tbi‰t 

nói tØ xin l‡i và trª thành ngÜ©i tÓt g†i là 

Open your mouth! 

Sau mÃy tháng hè vui tÜÖi, các trÜ©ng 
khai giäng thì g†i là Open School.  Các cÖ sª 
khai trÜÖng gi§i thiŒu m¥t hàng thì g†i là 
Grand Openning. Xây nhà và muÓn bán thì 
g†i là Open House.  T§i nÖi nào mà cºa Çóng 
mà có tØ Open thì có quyŠn t¿ Çông ÇÄy cºa 
bÜ§c vào. ñi ra Feeway mà chåy låc hay lÓ 
ÇÜ©ng thì xem ch‡ nào có Exit thì ÇÜ©ng Çó 
Open ÇÜ®c chåy không sai.  Ban Çêm mà Çèn 
sáng có ch‡ Open dù ÇÕ hay vàng, xanh hay 
cam thì có quyŠn vào và ra không s® hi‹u 
lÀm. 

Ti‰ng MÏ chÌ có m¶t tØ Open mà vô 

sÓ, vô sÓ sº døng thÆt là ÇÖn giän. Trong khi 

Çó Ti‰ng Việt chÌ dÎch là Mª th‰ thôi! N‰u 

chuy‹n sang Viêt Nam thì låi trª thành nhiŠu 

ÇiŠu khác qua tØ Mª, không ÇÖn thuÀn nhÜ 

vÆy, mà nó låi diÍn Çåc 8.4000 š, trong khi 

Çó ngÜ©i MÏ chÌ dùng m¶t tØ Open th‰ là 

xong, th‰ thôi. 

 NgÜ©i MË mà thÜÖng con thì g†i là Âu Y‰m 

 Bác Sï mà thÜÖng BŒnh nhân thì g†i là Ân CÀn 

 ThÀy mà thÜÖng trò thì g†i là Chæm Sóc 

 Con mà kính SÜ Phø g†i là Cung DÜ«ng 

 NgÜ©i sÓng bi‰t Ön ngÜ©i ch‰t là Cúng DÜ©ng 

 Hai ngÜ©i mà yêu nhau g†i là Thâm Thúy 

 V® chÒng mà thÜÖng nhau thì g†i là Thâm 

Tình 

 Con ngÜ©i mà ÇÒng cam c¶ng kh° g†i là Nhân 

Ái 

 

 

 Hai ngÜ©i xa lå mà giúp nhau g†i là Chia XÈ 

 GiÆn nhau mà Hòa nhau g†i là Tha ThÙ 
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 Hai nÜ§c chi‰n tranh mà hi‹u nhau thì g†i là 

Hòa Bình 

 Ÿ trong tù mà thÜÖng nhau g†i là ñùm B†c 

 Bi‰t ngÜ©i ta có l‡i mà vÅn giúp Ç« tÆn tình 

là TØ Bi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th‰ Çó chÌ có m¶t tØ Open mà ngÜ©i 

ViŒt Nam suy ra diÍn låi thÆt là nhiŠu tØ, 

nhiŠu š, th‰ thì  ai bäo ti‰ng MÏ là Khó hay 

Ti‰ng ViŒt là DÍ.  N‰u mà dùng tØ mà nói 

lš lë thì th©i gian không cho phép. N‰u 

dùng tØ mà suy  luÆn ra Ý thì không có T¿ 

Çi‹n nào có Không Gian chÙa Çû.  Th‰ m§i 

khó, coi chØng sa vào ch» nghïa thì gà nhà 

lÄn quÄn cÓi xay, hay Ki‰n Bò Quanh 

MiŒng Chén M« rÒi lúc nào Çó kiŒt sÙc thì 

r§t xuÓng là xong m¶t Ç©i Ki‰n ñi KiŒn Cû 

Khoai. 

 

Thôi! Tôi không dám bàn và luÆn 

n»a. Tôi chÌ ÇÜ®c tÕ tÜ©ng thêm n‰u th©i 

gian mª ra, không gian r¶ng thêm thì tôi 

ÇÜ®c hân hånh ÇÜ®c Open Çôi chút vì tÓi 

nay mà không tÕ thì làm sao mà rõ ràng, kÿ 

sau. Ai bi‰t ngày mai së ra sao !... 

 

Open Th¿c nghïa mà giäi lòng, kính 

tå Ön tr©i ÇÃt, Âm dÜÖng, BÆc trÜªng thÜ®ng 

hay em bé m§i sÖ sinh. Dù là h»u tình hay 

vô tình. Dù là cõi Tiên tr©i hay Âm Phû ñÎa 

Ngøc. Dù sáu nÈo HÒng TrÀn, Ta Bà, thì 

Open không gì hÖn là Mª Tâm Trí, Mª 

Tâm ThÙc, Hi‹u ñÜ®c Th‰ Gi§i Tâm, thì 

Trí TuŒ hi‹n bày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niệm-Phật chẳng phải là quán Pháp-
Thân-Phật, cũng chẳng phải là quán 
tướng-hảo của Phật.   

 
 Chỉ một lòng chuyên xưng danh-hiệu 

Đức A-Di-Đà, đó là Niệm-Phật. 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                                                      Volume 1 Issue 12 

96 
 

 Th‰  Thì  Giäi  Thoát  MÃy Næm HÒi 

ñó G†i Là. 

Minh 

Tam 

Kien 

Tanh 

- Lòng ñåi Bi Tràn ñÀy hay Tình Yêu Tràn 

NgÆp 

- Lòng ñåi Bi Tuôn Chäy hay Ân Sûng Bao 

La 

- Lòng Nhân Ái Miên Man, hay ñóa Hoa 

Thiêng Liêng nở r¶ 

- Rõ và TÕ thì  NhÜ Lai Hào Quang hay s¿ 

cÙu r‡i... 

- Tâm trí có l§n, nhÕ, xa gÀn, dÍ khó, chÆm 

nhanh, Çúng sai, xÃu, tÓt, trÜ§c sau. 

- Tâm thÙc thÃy th¿c nghïa dù l§n nhÕ, xÃu 

tÓt, hÖn thua, nghèo, giàu, cao thÃp, ÇŠu 

tánh chÃt chung là giÓng nhau Bän ChÃt.  

   Ví dø: Dù håt sÜÖng cÛng vÅn giÓng bi‹n 
 

Tâm Trí khác Tính ChÃt.  ThÃu hi‹u 

Tâm Trí và Tâm ThÙc thì Trí TuŒ Phát Khªi 

bÃy gi© Open ÇÜ®c T¿ Do T¿ Tåi có nghïa 

là NhÜ Lai hi‹n bày.  Open thÆt dÍ hi‹u, 

nhÜng hi‹u tÆn tÜ©ng cÛng l¡m ÇiŠu lš thú.  

VÆy thì tØ Open nÀy muÓn hiŒu nghiŒm 

phäi có L¿c tác Ç¶ng, n‰u không có l¿c tác 

Ç¶ng thì cºa së không mª. PhÆt Giáo g†i là  

 

 

Nhân có Duyên. Cánh cºa là Nhân, ti‰ng 

Gõ là Duyên. Quä là: Mª tÙc Open. 

Con ngÜ©i cûa mình cÛng vÆy, muÓn 

mª lòng phäi có ÇiŠu kiŒn. Bình thÜ©ng 

không ai bi‰t mình  là ngÜ©i th‰ nào. VÆy 

mà g¥p chuyŒn m§i hi‹u ÇÜ®c con ngÜ©i 

thÆt cûa mình.   

 Trong chi‰n tranh sinh ra nh»ng con 

ngÜ©i Mª Lòng Quê HÜÖng. 

 Trong Çói kh° sinh ra nh»ng con ngÜ©i 

ñùm B†c 

 Trong bão tÓ sinh ra nh»ng con ngÜ©i 

mª lòng nhÜ©ng cÖm xÈ áo 

 Trong ch‰t chóc sinh ra nh»ng con 

ngÜ©i mª lòng Ân nghïa ÷n Tình  

 Trong tai nån sinh ra nh»ng con ngÜ©i 

mª lòng Cäm Thông 
 

NhiŠu l¡m, song nh»ng vÃn vŠ trên 

g†i là L¿c Tâm Lš.  N‰u Çúng lúc, Çúng 

hoàn cänh, Çúng tâm trång thì s¿ mª lòng 

càng l§n và tæng theo cÃp sÓ thÙ t¿ 1,2,3,4 

...  cho Ç‰n 10. 

Ví dø: N‰u gi»a hai ngÜ©i cùng cänh 

ng¶ m¡c nån, thì ÇiŠu tâm lš là mª lòng 

ngÜ©i thân nhiŠu hÖn gi»a ngÜ©i và vÆt, thì 

ÇiŠu dï nhiên là cÜú ngÜ©i, lòng mª nhanh 

hÖn, sau Çó m§i là con vÆt, hay gi»a ngÜ©i 

gÀn và ngÜ©i xa thì ngÜ©i gÀn là quan tr†ng. 

S¿ mª lòng b¢ng cänh bên ngoài tác 

Ç¶ng, nên cänh sinh tình thì g†i là Tâm Trí. 

S¿ mª l§n hay nhÕ theo trí phân biŒt, xa hay 

gÃn, thÜÖng nhiŠu hay ít, quan hŒ r¶ng hay 

hËp, tØ Çó s¿ mª có thÙ t¿. Tâm Trí giÓng 

nhÜ ngÜ©i xách nÜ§c gi‰ng, k‹ công b¢ng 

 

Bổn-Nguyện của Đức Phật A-Di-Đà là dùng 
Danh-Hiệu của Ngài để cứu-độ tất cả chúng-sinh. 
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s®i dây gàu hay tính theo b¶ng gi‰ng mà ghi 

b¢ng chÙng. Ch§ không quan tr†ng nÜ§c 

trong hay Çøc, nhiŠu hay ít, chä màng.  

Open mà dùng theo Tâm Trí m¶t lúc nào Çó 

h† së không mª lòng n»a n‰u nhÜ h† cäm 

thÃy nhiŠu, giÓng nhÜ các Ch®, Siêu ThÎ hay 

Shopping, Company, Hãng XÜªng, ho¥c 

các h¶p thang máy khi có Start, On thì  nó 

mª toang, Ç‰n mÙc nào Çó nó t¿ Ç¶ng Çóng 

låi m¥c dù khách không cÀn Off, nó vÅn 

Çóng låi bình thÜ©ng. TØ Çó chúng ta hi‹u 

r¢ng n‰u Mª Lòng mà b¢ng Tâm Trí thì 

chúng ta chÌ là có khoäng cách nhÃt ÇÎnh 1 -

> 10, còn không thì ÇÙng nguyên tåi vÎ trí 

sÓ 0.  Chúng ta thÃu suÓt r¢ng trong th‰ gian 

nÀy không lå gì có ngÜ©I hôm qua rÃt tÓt,  

cái gì cÛng làm, vÆy mà hôm nay quay 

ngÜ®c låi 100% ho¥c chÌ còn 50% ho¥c 

10% ho¥c không có phÀn træm nào.  Lš do 

Çó chúng ta cÙ tÜªng tÜ®ng dây gàu xách 

nÜ§c, hay cánh cºa t¿ Ç¶ng thì rõ, n‰u nhÜ 

ÇÙng nguyên không open thì  cºa hÕng ho¥c 

ÇiŒn cúp out Off order th‰ thôi. 

Nguyên lš nÀy.  NgÜ©i Trung Hoa Çã 

vÆn døng rÃt tinh xäo, trong vÃn ÇŠ Âm 

dÜÖng tr©i ÇÃt. Con ngÜ©i, buôn bán, nhà 

cºa, tang ch‰, cÜ§i hÕi, chi‰n tranh vv. . . 

trong m†i lãnh v¿c. Cõi Ç©i nhân sinh trong 

th‰ s¿ HÒng trÀn lÈ m¶t câu chuyŒn. 

VŠ con ngÜ©i: Khi bŒnh h† Mª 9 

Luân Xa thì g†i là Châm CÙu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niệm-Phật lấy không-hình-thức làm hình-
thức. Chỉ biết rằng thường Niệm-Phật thì 
đến lúc lâm-chung nhất định Phật lai-nghinh 
mà vãng-sinh sang cõi Cực-Lạc. 
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 Có ngÜ©i ÇÀu nhÙc m¶t bên h† Open 

luân xa ñÌnh ñÀu 

 Có ngÜ©i m¡t tr®n ngÜ®c h† Open 

luân xa gi»a hai Chân Mày 

 Có ngÜ©i miŒng méo h† Open luân 

xa Sau Gáy 

 Có ngÜ©i tÙc ng¿c h† Open luân xa 

ChÃn Tûy 

 Có ngÜ©i tÙc bøng h† Open luân xa 

ñan ñiŠn 

 Có ngÜ©i Çau kh§p xÜÖng h† Open 

luân xa Gi»a C¶t XÜÖng SÓng. Vv... 

VŠ Ma Chay:  Khi ngÜ©i thân qua Ç©i, ngÜ©i 

Trung Hoa nh© ThÀy ñÎa Lš mª huyŒt, Ç‹ 

khi ch†n rÒi con cái , cháu ch¡t,h† hàng 

 không bÎ làm æn tiêu tåi, phân tán, ho¥c ch‰t 

trùng, ho¥c con cä mÃt nghÎ l¿c. Vì vÆy mà 

Open cho ngÜ©i ch‰t h† phäi xem ngày, xem 

gi© rÃt là kÏ lÜ«ng. 

VŠ Nhà cºa: Thì h† có ThÀy  Phong Thûy 

nhìn ñÎa Cu¶c, n‰u ÇÃt Çó không ÇÜ®c thì dù 

nhà cao, r¶ng, ÇËp thì vô ích, lš do Open 

ThÎnh VÜ®ng Hãm tài, muÓn ÇÜ®c ÇÃt. Open, 

vÆt chÃt Hånh phúc, làm æn có tài l¶c, con 

cái Ç‡ Çåc, trai gái ÇÀy Çû, sÙc khÕe dÒi dào. 

Các ThÀy Phong Thûy phäi Open b¢ng 

phÜÖng pháp xem tu°i, phÜÖng hÜ§ng ñông, 

Tây, Nam, B¡c, ñÒ ñåt N¶i ThÃt, phÜÖng 

hÜ§ng n¢m ngû, làm viŒc, phòng con cái.  

Có nhiŠu ngÜ©i không tin chuyŒn nÀy nên 

khi xäy ra rÒi m§i v« lë, lúc Çó Çã mu¶n. 

ChÒng thÃt nghiŒp, v® theo trai, con cái bÕ 

h†c, súc vÆt ch‰t, nhà mÃt tr¶m , làm æn tai 

ti‰ng, thÃt tình, bŒnh ch»a không b§t, m‡i 

ngày n¥ng thêm, án mång t¿ tº, kiŒn cáo bÃt 

hòa, h† hàng trª thành hiŠm khích...  Nguyên 

nhân ngày h† làm nhà, mua nhà, thuê nhà 

không Open ñÃt có nghïa là huyŒt ñåi Cát  
 

Ngày xÜa ngÜ©i Trung Hoa qua ViŒt 

Nam h† nhìn phong thûy b¢ng c¥p m¡t 

Open ñÎa cu¶c rÃt là tinh vi, nên nh»ng vÎ 

Hoàng ñ‰, Vua Chúa ngày phong vÎ Long 

VÜÖng, Vua là Çåi diŒn thiên Çình con tr©i 

nên h† tìm vùng ÇÃt Open g†i là Linh ñÎa 

thì Vua An vÎ, con cháu thái hòa. ñÃt nÜ§c 

ngàn Ç©i. ñÃt mª phäi Çû nhân duyên thì 

m§i làm Vua bŠn lâu, còn thi‰u nhân, thi‰u 

duyên thì e r¢ng không °n, th‰ thôi.  Ch£ng 

hån Hà N¶i là HuyŒn Çåo RÒng ñô, 4000 

næm Væn Hi‰n ÇÃt mª Çó Open ThÎnh 

VÜ®ng, ngày xÜa g†i là Thành Thæng Long, 

 

Xin nguyện rằng hễ ai đọc đến, đều phát khởi tín-tâm, 
Niệm-Phật mà được vãng-sinh Cực-Lạc. 
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 MiŠn Trung thì HuyŒt Thanh Long, Båch 

H°, tåi Hu‰ có dòng sông HÜÖng, TrÃn y‹m 

Núi Ng¿, ÇÃt mª cho Open m¶t th©i các 

Vua Chúa th©i NguyÍn, hay miŠn Nam ÇÃt 

Open là SàiGòn, vùng cûa Hòn Ng†c ViÍn 

ñông., th©i danh ti‰ng.. 
 

Nh»ng ÇiŠu trên tôi muÓn nói lên 

m¶t ÇiŠu r¢ng tØ mª thÆt là Ça dång và 

phong phú. Open. Th‰ thì con ngÜ©i mình 

khi Open b¢ng Tâm Trí, n‰u không Çúng, 

Çû nhân duyên thành ra ngÜ©i hËp hòi hay 

lÜng chØng và có nh»ng ngÜ©i không bao 

gi© Open ÇÜ®c, k‹ cä Çû Nhân và Çû Duyên 

và h† vÅn là h† không th‹ nào lay Ç¶ng. 

Hång ngÜ©i nÀy giÓng nhÜ m¶t cái mu‡ng 

vàng khuÃy sºa tÜÖi mà không bao gi© bi‰t 

mùi vÎ cûa sºa, th‰ m§i kÿ. CÛng giÓng nhÜ 

hiŒn tåi có nh»ng ngÜ©i Çang ª trong m¶t 

cæn nhà cao cÜa r¶ng, còn BÓ MË, anh em, 

mà h† không bao gi© hi‹u, hòa thuÆn 

thÜÖng yêu là gì! Ho¥c gi»a bi‹n Ç©i mÜa 

bão, ch‰t trong tÀm tay mà h† vÅn Çêm Çêm 

trong gÓi m¶ng mÖ màng, và h† giÓng nhÜ 

m¶t con ngÜ©i mang kính Çen nên h† quä 

quy‰t là tr©i... lå không nào. ChuyŒn nÀy 

không có gì th¡c m¡c vì h† không mª tÙc 

Open cûa h† bÎ vùng Tâm Trí nghåch c»a 

b¢ng Khóa cài Then... hång ngÜ©i nÀy 

muÓn h† Open mind không dÍ, vì cºa Çã rÌ 

sét, n‰u cåy së bÎ v«, ho¥c Ç° thì thêm tai 

h†a, hång ngÜ©i nÀy th©i gian së trä l©i, 

không gian së cho h†, chính h† t¿ giäi bày 

không th‹ xº døng Tâm Lš, VÆt Lš n»a e 

r¢ng không °n. 
 

Open Çã n¢m lòng trong con ngÜ©i 

cûa tôi sau bao næm ª MÏ, tuy bän thân tôi 

vŠ tu°i Ç©i, công danh, tiŠn tài, cûa cäi vÆt 

chÃt, s¿ nghiŒp... tôi xin kính cÄn không 

dám múa rìu qua m¡t th® tåi xÙ Hoa Kÿ, N» 

Hoàng cûa th‰ Gi§i.  Có lë cho Ç‰n ngày 

mai, tóc tôi có phai màu theo th©i gian, thân 

tôi có trª vŠ nÖi sinh diŒt, cái tên tôi së mÃt 

dÀn theo không gian giä tåm. ThÆt lòng mà 

chân tình tØ con tim tôi hi‹u ra r¢ng , dù có 

Çi Çâu lanh quanh, dù có rØng vàng biÈn 

båc, dù có bao nhiêu b¢ng cÃp, dù công 

danh bia vàng chåm ng†c. Tôi chÌ duy m¶t 

ÇiŠu, tØ Open nÀy có m¶t nghïa mà tôi 

không bao gi© ÇÎnh nghïa ÇÜ®c, huÓng hÒ 

tôi không phäi là nhà tri‰t h†c, væn, nhåc, 

thÖ, Ç‹ phân tích råch ròi, nhÜng tôi cÛng 

ÇÜ®c phép nói dù m¶t l©i thÆt tình còn hÖn 

im l¥ng không ai hi‹u. 
 
Không gì hÖn. Open nghïa là mª cao 

siêu nhÃt vÜ®t qua tr©i ÇÃt, không gian, 

không còn ngæn cän b¢ng th©i gian n»a Çó 

là tØ Giải Thoát 
 
- Chúng ta hãy Chi‰u Ki‰n NgÛ UÄn Giai 

Không  

- Chúng ta hãy Mª NghiŒp Tâm Trí, S¡c, 

Th†, TÜªng, Hành ThÙc. 
 

OM PA NI PAO ME NI HUM 

Y‰t  ñ‰  Y‰t  ñ‰  Ma  La Y‰t  ñ‰,  BÒ ñŠ 

Tát Bà Ha 

A DI ĐÀ PHẬT 
 

Không m¶t ngoài gì Çó là:  Open  tÙc Nam  

Mô 

 

 
16.  Chỉ biết rằng: “Bổn-Nguyện của Đức A-Di- 
Đà chẳng hư-dối, hễ xưng-niệm danh-hiệu của Ngài 
thì nhất định được vãng-sanh. 
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A Letter For My Parents 

Dear Mommy and Daddy, 

 Thank you so much for always being there for me 

and Victor too. I know I’m not always at my best and that 

sometimes I don’t listen or do anything, but I love both of 

you so much. I don’t know what I would even do if both of 

you were not there for me. I might seem like that I take 

everything for granted and that I don’t love you, but I 

truly do, and that isn’t a lie.  

 Mommy, thank you for everything you have ever 

done in your life for Victor and me. I hope you forgive me 

for all the stupid things I have done and said to you. I’m 

very sorry for arguing with you all of the time. I’m sorry for 

giving you so much stress. BUT thank you so, so, so much 

for taking care of me, for always putting up with my all of 

my problems, and I can keep going on and on about what 

I want to thank you for, but most of all, thank you for 

loving me and not tossing me out to the streets. I want to 

be a better daughter, I really want to try, but something 

about me won’t let me, I guess that’s just how I was born, 

how I have lived my life up till now. So if I don’t live up to 

your expectations I’m also very sorry for that. 

           Daddy, I also thank you for everything you have 

done. You may think that I hate you and that I don’t love  

 

Buông bỏ tất cả mọi dự tính 
Hãy trì tụng câu lục tự minh chú 
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you at all, but I do I love you so much. You have always helped me with all of my homework and 

even though I was stupid and slow at those times, you really helped me a lot, thank you so much. 

I’m sorry for not listening much. I’m sorry for also arguing back at you and raising my voice. I’m 

sorry for not doing something the first time you tell me too. I admit I was scared of you daddy, 

because you always raised your voice, but you were just trying to teach me right? Thank you for 

also putting up with all of my problems and all the stupid things I have said and also for loving me 

all these years and disciplining me to who I am now I guess. Thank you for teaching me what I 

needed to be taught too. I hope that I will live up to your expectations, and if I don’t live up to 

yours either, I’m also very sorry.  

 Mommy and Daddy, I love both of you equally and oh so much that I can’t even put it 

into words. As I write this for a magazine, I’m crying 

and trying to hide it, you don’t know how happy and 

sad I am putting my words into this letter. I really, 

really, love you both and I hope that you accept all 

of my apologies for everything and that I can 

become a better daughter. Once again I am very 

sorry for all of my problems. Thank you for putting 

up with all of my problems and not kicking me out. I 

love you Mrs. Awia Tran Vuong. I love you Mr. 

Peter Vuong. I love you mommy. I love you daddy.  

Love your daughter, 

Wendi Vuong 

 

 

 

 

 

 

 Cái chết đang cận kề, dần dần kéo dài 
như những chiếc bong lúc hoàng hôn. 

 
 Những gì còn lại của đời này, giống như 

những giây phút cuối cùng của mặt trời 
đang tan loãng vào chiếc bóng mờ. 

 
 Không còn thời giờ để phung phí – Hãy trì 

tụng câu lục tự minh chú. 
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Sen trên Biển tuy mặn song ngọt ngào 
Hương tuy nhẹ nhưng lan tỏa muôn phương 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hả i  Liên -  Kính tặng  Chùa PHẬT TỔ 
 

Cúng DÜ©ng Trai Tæng  -  Nhân VU LAN 2010 

TÂM HƯƠNG  -  ĐÊM GIAO THỪA 
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Quy luật tình yêu ... ! 
  

Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới 

ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều 

mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ 

nặng nhẹ khác nhau:  

Sòng phẳng: Cho = Nhận 
Ích kỷ: Cho < Nhận  
Vị tha: Cho > Nhận 

 
Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. 
Sòng phẳng lên tiếng:  
  
- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang 
theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ 
dàng.  
  
- Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.  
  
- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể 
nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận 
không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, 
không muốn mắc nợ hay mang ơn.  
  
Ích kỷ:  
  
- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều 
mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không 
mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cho dù bạn có cắt nghĩa, thiên hạ chẳng ai tin, hoặc họ 
không nắm bắt được ý nghĩa. 
Cho dù bạn hiền đức và thật lòng muốn giúp đỡ kẻ 
khác, thiên hạ nghĩ hoàn toàn trái ngược về bạn.   
Trong thời đại này, khi kẻ lắt léo nhìn thấy điều chân 
ngay thành ra điều lầm lạc. 
Thì ai là người mà bạn có thể đem lại được lợi lạc? Hãy 
rũ bỏ niềm kỳ vọng ấy. 
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Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. 
Ích kỷ ngạc nhiên:  
  
- Tôi nói vậy không đúng à?  
  
- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là 
trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì 
nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng 
nói được câu đó.  
  
Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. 
Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:  
  
- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng 
cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà 
tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình 
yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng 
kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi 
Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi 
Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ 
có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý 
của tôi thường cân nhau.  
  
Ích kỷ tán thành:  
  
- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang 
thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng 
cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân 
giò, bà thò chai rượu”.  
  
Sòng phẳng trầm ngâm:  
  
- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế 
này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, 
 
 
 
 
 

 luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang 
bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc 
trống rỗng, vô cảm.  
  
Ích kỷ:  
  
- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính 
toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về 
mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho 
mình thôi mà.  
  
- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng 
không? Sòng phẳng hỏi.  
  
- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh 
cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì 
không? Cho như thế có nhiều quá không?  
  
- Anh có người yêu không?  
  
- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng 
khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình 
cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi 
chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về 
tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.  
  
Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình 
xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. 
Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và 
Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn 
đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên 
lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng 
mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:  
 
 
 
 
 
  

Mỗi chúng ta đều mong muốn điều tốt lành nhất cho bản thân. 
Nhưng đó là điều không tưởng nếu ta không thành thật với 
chính mình. 
Nếu chúng ta không thành tựu được tinh túy của đạo pháp để 
tự cứu thân. 
Thì đó không phải là ta đang hủy hoại chính đời mình đó sao? 
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- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận 
của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ 
óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. 
Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, 
mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh 
Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu 
của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu 
mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi 
nói vậy có phải không hai anh?  
Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi 
nên không trả lời. Vị tha nói thêm:  
  
- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của 
tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là 
vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất 
chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là 
lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho 
người mình thương yêu được hạnh phúc. 
Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng 
của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.  
  
- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt 
lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn 
ít đi mới phải.  
  
Vị tha mỉm cười:  
  
- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong 
Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì 
khác.Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các 
anh.  

Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý 
của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng 
chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến 
ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm 
dần rồi dừng hẳn.  
  
Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích 
kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị 
tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc 
nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, 
đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ 
thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của 
Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai 
có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu 
hiểu.  
  
Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ 
trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn 
cũng đoán ra được. Để kết thúc câu 
chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người 
sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng 
hành lý Cho và Nhận của mỗi người :  
  
 Đón Sòng phẳng là Khô khan,  
 Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an  
 Người đón đợi Vị tha chính là ... 

HẠNH PHÚC 
  
Phật tử Diệu Âm Võ Ngọc Thanh sưu tầm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm thanh của câu minh chú huyền diệu vang rền lan tỏa khắp 
không gian, bên trong bạn và bên ngoài bạn. 

 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-394542-wedding-doves.php
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                                        Như Trí 
 

Quê hÜÖng nghìn d¥m xa xôi, 

Chim bay thì ÇÜ®c con vŠ thì không, 

ñêm vŠ nhìn ánh sao bæng, 

Nh§ hình bóng mË hai hàng lŒ rÖi, 
 

MË! Trong âm thÀm l¥ng lë, 

Con nguyŒn cÀu cho MË ÇÜ®c bình an 

Trong trí Ùc con, hình bóng MË hiŒn ra 

HÖn ba mÜÖi næm xa cách, tóc mË nay Çã båc, 
 

NgÜ©i MË gÀy hÖn xÜa, Çôi m¡t m© thæm thÄm, 

MË ngÒi bó gÓi mong lung, Ç®i con hay trông chÒng; 

ThÜa MË! Ba gi© Çi rÃt xa ª phÜÖng tr©i nào Çó, 

Tránh xa cõi Ta Bà, Còn con ngày låi ngày qua 
 

SÓng lang thang nÖi xÙ ngÜ©i, 

Không ÇÜ®c gÀn bên MË,  

Ân nghïa sanh thành con chÜa trä, 

ñ‹ ngày Çêm MË Çón Ç®i tin con, 
 

ThÜa MË! Con Çã vŠ, con vŠ trong giÃc mÖ, 

Nhìn MË v§i Çôi m¡t mong lung 

ñang hÜ§ng vŠ con, con v¶i ôm chòm lÃy MË, 

Hôn lên MË m¶t nø hôn 

 

 Nếu bạn biết được rằng ngữ và thanh là thanh-không (sound-
emptiness) của thần chú, thì đây chính là đức Quán Tự Tại. 
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Bám chấp vào những phóng tưởng cho rằng tâm có 
thật, đó là mê lầm, là gốc rể của luân hồi bất tận. 

 
 

http://www.clipartof.com/details/clipart/102144.html
http://www.istockphoto.com/stock-illustration-726090-beautiful-iris-vector.php
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Bao næm rÒi con lÜu låc ngàn phÜÖng 

Con nh§ MË suÓt canh trÜ©ng kh¡c khoäi 

÷n dÜ«ng døc MË ôi! Sao xi‰t k‹ 

Công sinh thành con nghï qu¥n lòng Çau 

 

GÓc mai già xÖ xác Çã tØ lâu 

ChÖ vÖ ÇÙng gi»a trÜ©ng Ç©i gió l¶ng 

Dòng sông chäy, Ãy Ç©i con trong m¶ng 

L»ng l© trôi, trôi mãi Ç‰n bao gi©? 

 

Có nh»ng Çêm con thiêm thi‰p trong mÖ 

Con mÖ thÃy hÒn con vŠ thæm MË 

ñÜ®c Ãp û trong tình thÜÖng cûa MË 

Mänh hÒn con Ãm diŒu bi‰t bao nhiêu? 

 

BÓn phÜÖng tr©i con tìm ki‰m Çã nhiŠu 

NhÜng không có m¶t tình yêu cûa MË 

Vu Lan Ç‰n lòng con quånh quë 

Bóng ngÜ©i xÜa nhÜ phän phÃt Çâu Çây 

 

M¶t chiŠu thu lånh dâng bát cÖm ÇÀy 

Tình nghïa Ãy, MË ôi! Bao thÃm thía 

PhÜÖng tr©i nÀy con ngÆm ngùi rÖi lŒ 

ñÙc cù lao muôn m¶t trä chÜa xong 

 

 

 

 

 
- Đừng đeo đuổi theo những đối tượng của ganh tỵ, hãy nhìn thẳng vào tâm đố kỵ ấy. 
- Thọ uẩn (cảm xúc – căn – feeling) là chiếc dây thòng lòng trói chặt tâm thức 

(thức) vào đối tượng ấy (trần). 
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               Phương Trời Cao Rộng 
 

 

S¡c HÜÖng m¶t Çóa hÒng 

Kính dâng lên mË m¶t lòng nh§ Ön! . . .  

Nay con Çã ÇÜ®c l§n khôn 

Cho con s¡c th¡m, héo hon mË hiŠn 
 

Trãi bao næm tháng mu¶n phiŠn 

MË tôi vÃt vä triŠn miên gánh gÒng 

MË tôi nuÓt lŒ vào lòng 

ñ¡ng cay riêng mË thay chÒng nuôi con 
 

Cho con ÇÜ®c giÃc ngû ngon 

Cho con êm Ãm, l§n khôn nên ngÜ©i 

Lòng mË hÖn cä bi‹n khÖi 

Làm sao tä h‰t bi‹n khÖi n‡i lòng 
 

Hôm nay con ÇÜ®c Çóa HÒng 

Ngát hÜÖng ÇÕ th¡m ÇÜ®m nÒng tình thâm 

Con luôn cÀu nguyŒn âm thÀm 

HÜÖng linh cûa mË ÇÜ®m màu NhÜ Lai 

 

 

 
 

- Chân không đại lạc chẳng là gì khác ngoài Diệu quan sát trí (Trí huệ biết quán sát- 
discriminationg wisdom). 

- Trong trạng thái tự giải thoát của mê đắm, hãy trì tụng câu lục tự minh chú. 
- Chân không tròn sang chẳng là gì khác ngoài Đại viên cảnh trí (Trí huệ như gương 

– Mirror-like wisdom). 
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Phước  Đức  Th iện Duyên  ánh  hào  quang  c ủa  chư  Phật  
muôn đờ i .   Đây  là  l ần  thứ  ha i  tạ i  ngô i  Chùa  Phật  Tổ  được  sự  
Th iện  Nam ,  T ín  Nữ  muôn phương  vớ i  l òng  tha  th iết  cầu  Chánh 

Pháp :   DUY TUỆ  TH Ị  NGHIỆP  t hờ i  g i a n  tuy  không  nh iều ,  
không  g i an  rất  bao  la…  Song v ì  nhân  duyên  cùng  một mố i ,  số  
l ượng  không  thể  dự  t rù ,  song  có  một  đ iề u  phước  huệ  song tu .  

 
Buổ i  Dã  Ngoạ i  tạ i  Hunt i ngton  Centra l  Park  là  n iềm v i nh  

dự  cho  cộng  đồng V iệt  Nam Hả i  Ngoạ i  v à  mọ i  lứa  tuổ i ,  mọ i  
k iến  thức  và  một  nổ i  n iềm r iêng , …  Song  có  một đ iều  rất  tuyệt  
vờ i  l à  tấm lòng  v ì  ĐƤO PHÁP  -  g iả i  t hoát  sáu  nẽo luân  hồ i .  

 
Đô i  dòng thay  cho l ờ i  b iết  ơn  sâu  sắc 

 

                         Thay  mặ t  nhóm:        Tiếng Nói Từ Trái Tim 

                       Tình Thương Vì Đạo Pháp 

            T ịnhNguyện 

 

 

http://www.clipartof.com/details/clipart/100606.html
http://www.clipartof.com/details/clipart/100606.html
http://www.clipartof.com/details/clipart/100606.html
http://www.clipartof.com/details/clipart/100606.html
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       Nhóm TIẾNG NÓI TỪ TRÁI TIM – Tình Thương Vì Đạo Pháp (USA) 
xin Chân thành sâu sắc cảm ơn những bài viết trong năm vừa qua.  Nhân 
mùa Vu Lan Thắng Hội, ơn nghĩa song toàn.  Cảm kích sự nhiệt tâm đóng 
góp ý kiến và bài viết của các vị:  

1/   HT THÍCH NHƢ ĐIỂN – Chùa Viên Giác - Đức Quốc 
2/   HT THÍCH NGUYÊN TƤNG – Tu Viện Quãng Đức – Úc Đƥi Lợi 
3/   HT THÍCH MINH NGUYỆN – Chùa Trúc Lâm Yên Tử - Mỹ Quốc (Santa Ana) 
4/   TT THÍCH PHƢỚC ÂN – Chùa Quan Âm – Tân Tây Lan 
5/   TT THÍCH TRUNG DUỆ - Chùa Duy Mãn - Mỹ Quốc (Midway City) 
6/   TKN NGUYÊN THIỆN – Chùa An Lƥc - Mỹ Quốc (Indianapolis) 
7/   TKN THÍCH NỮ NHƢ DUNG – Chùa A Mi Ta Bà - Việt Nam (Đồng Nai) 
8/   TN THUẦN CHƠN – Chùa Đức Nguyên - Việt Nam (Sài Gòn) 
9/   TKN THÍCH NỮ CHÂN LIỄU – Canada 
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 Thầy Thích Thiện Dũng, Thích Thiện Đƥo, Thích Thuờng Tín, Thích Thƣờng Tịnh, 

Sƣ Cô Huệ Trân, Sƣ Cô Từ Đƥo và cùng quý Đồng Hƣơng, Phật Tử xa gần để 
có tiếng nói chung về cuộc đời nầy.  

 
======================================================= 

       Tấm lòng vàng, Phước Đức vô vàng, những sự việc hiện hữu, trí thức 
bỏ thời gian và công sức.  Nguyện chia xẻ muôn phương, Phước Đức được 
tăng không kể siết. 
 

1/ ĐOÀN HOA TỪ  B I  –  Orange County & Los Angeles  -  Cal i fornia  
2/ HỘ I  TỪ  THIỆN CHÙA PHẬT TỔ  - Long Beach - Cal i fornia  
3/ TÂT CẢ  ANH CH Ị  EM  –  Nhóm Tiếng Nói Từ Trái  Tim -  Cal i fornia 
4/ OC REALTY  –  Westminster & Midway City –  Cal i fornia 
5/ TELETRON WAREHOUSE  –  Westminster -  Cal i fornia  
6/ ASIAN PRINTING  –  Westminster –  Cal i fornina 
7/ TODAY’S DECOR  –  Garden Grove –  Cal i fornia  

 
BƯỚC CHÂN, NHỊP THỞ, MẮT NHÌN. 

TRONG TÂM LƯU LUYẾN, LÒNG VÀNG BÀN TAY 
MỘT MAI, GIÃ TỪ THẾ GIAN 

ĐƱO VÀNG SOI SÁNG, DI ĐÀ PHẬT QUANG 
HÔM NAY TỪNG BƯỚC CHÂN THƳNH-THƠI 

NGÔI CHÙA PHẬT TỔ MUÔN NƠI HƯỚNG VỀ 
DẶN RẰNG LỤC TỰ DI ĐÀ 

 A DI ĐÀ PHẬT TẤM LÒNG TỊNH TÂM 
 

Thay mặt một thành viên trong nhóm Dã Ngoại được phép tỏ bày… 
T ịnh Nguy ện 

 

========================================== 
 

 
                                 Nồng hậu TỊNH TÀI đóng góp 
                                               Tịnh Nguyện rất mang ÂN 
                                                              Nguyện hồi hƣớng Tam Bảo… 






