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Thắng cảnh Mahabalipuram    

 Sáng hôm sau(12/10/1971), 

chúng tôi dậy sớm.  Điểm tâm sớm.  

Sáu giờ ba mƣơi, chúng tôi có mặt tại sở 

du lịch, 35 Mount road – Madrash.  

Trên chiếc xe bus sơn xanh, có trên 

mƣời lăm ngƣời, gồm nhiều màu da và 

chủng tộc trên thế giới.  Họ ăn mặc khác 

nhau và nói nhiều thứ tiếng khác nhau.  

Hơn ba mƣơi phút, xe mới ra ngoại ô 

Madras. Ngoại ô Madras có nhiều đầm 

nƣớc lớn.  Nơi đây, dân quê hầu hết 

sống về nghề làm muối.  Cô hƣớng dẫn 

viên cho chúng tôi biết từ thủ đô Madras 

đến Mahabalipuram phải mất hai giờ.  

Mahabalipuram ngài xƣa thƣờng gọi 

Mamallapuram hải cảng quan trọng 

được sáng lập vào thế kỷ thứ VII, sau kỷ 

nguyên Tây Lịch, do hoàng đế Pallava.  

Nơi hải cãng  có nhiều đền, tháp và lâu 

đài xây bằng đá xanh.  Ngày nay, đền 

tháp và lâu đài đều chôn vùi dƣới lòng 

đại dương, chỉ còn lại một vài đền của 

Bà La Môn.  Xin mời quý độc giã cùng 

chúng tôi viếng qua một vài đến của Bà 

La Môn giáo. 

Đền Shore 

Đền ở sát bải biển.  Thủy triều đôi 

khi bao phủ chu vi đền.  Do đó, dân đia 

phƣơng gọi là “Bãi”.  Đền đƣợc xây 

toàn bằng đá xanh, là ngôi đền có trƣớc 

tiên ở miền Nam Ấn.  Gần đền có hàng 

bò bằng đá đen.  Hƣớng dẫn viên cho 

biết, đó là bó thần.  Bò là hiện thân của 

thần sáng tạo vũ trụ. Do đó, bò có nghĩa 

cứu nhân độ thế, không phải bò thịt hay 

bò cày ruộng.  Trƣớc đền có ba sân lớn, 

lát bằng đá xanh.  Sử chép: sân bên trái, 

để thiện nam tín nữ sửa soạn thức ăn 

cúng dƣờng chƣ tăng vào ngày trăng 

tròn, sân giữa để hành lễ và sân bên mặt 

để chư tăng thọ trai.  Trước cửa chánh ra 

vào đền có tƣợng thần bằng đá ba mặt, 

nhƣng chỉ có một chân.  Trong đền nơi 

giang giữa, Thần Visuu bằng đá nằm 

giữa với linga (Nam căn) to tƣớng.  Hai 

Theo Gót Chân Thầy –6 
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bà vợ đứng hầu hai bên.  Vợ thứ nhất 

quê ở thiên cung.  Vợ bé quê ở âm cảnh.  

Trong đền còn rất nhiều tƣợng thần 

thánh khác nữa.  

Sử chép – ngôi đền  ngày xƣa là 

ngôi chùa của Phật giáo.  Cuối thế kỷ 

thứ chin, Bà La Môn gíao đập phá và 

khiêng tƣợng Phật ném xuống biển.  Họ 

đúc tượng thần thay vào tượng Phật.  

Theo chổ quan sát của chúng tôi, trong 

đền còn nhiều dấu vết của Phật giáo như 

Bình Bác, bàn chân Phật còn khắc sâu 

trên tƣờng đền. 

Đền Rathas 

 Rathas có nghĩa chiếc xe, vì ngôi 

đền có hình dáng như cổ xe hàng lớn.  

Dân địa phƣơng thƣờng gọi Pancha 

Pandavas, tên năm vị anh hùng của Ma-

habharatha – Draupathi, Arjuna, Bhima, 

Dharmaraja và Nakula – Sahadeva – 

Đền  được ông Dravidian sáng lập vào 

thế kỷ thứ VII, toàn bằng đá xanh.  Theo 

sự nghiên cứu của các nhà khảo cổ, đền 

Rathas đƣợc kiến trúc theo kiểu mẫu 

một ngôi chùa đại thừa ở miền Nam Ấn.  

Đây là một ngôi chùa thờ Phật đúng hơn 

là một ngôi đền thờ thần.  Đền Rathas 

có năm ngôi nhỏ mang tên khác nhau: 

 1. Đền Draupathi: Draupathi là 

ngôi đền nhỏ bằng đá hình dáng nhƣ 

ngôi mộ ở Việt nam.  Trƣớc đền là 

tƣợng sƣ tử bằng đá khổng lồ đứng 

vƣơn mình.  Vào đền chúng tôi thấy nữ 

thần Durga đứng trên bông sen với chĩa 

ba trên tay.  Và chúng tôi rất kinh hải 

khi thấy ngƣời đàn ông tay cầm gƣơm 

tự cắt đầu mình, chiếc đầu còn lòng 

thòng trên tay.  

 2. Đền Arjuna: Đền Arjuna nằm 

bên hƣớng Nam đền Draupathi.  Đền  

gồm hai từng chúng ta không thấy 

tƣợng đá nào trong đền .  Bên ngoài trên 

tƣờng đá có hình thần Vishmu Garuda 

Siva và thần Nandi, ngƣời tuỳ tòng tay 

cầm vũ khí đứng hầu hai bên.  Trên 

tƣờng khác, chúng tôi còn thấy vị thần 

Ludra to lớn ngồi trên lƣng voi. 

 3. Đền Bhima: Đền Bhima có 

hình dáng nhƣ xe hàng.  Ngay cửa ra 

vào có tảng đá lớn mang đầu sƣ tử bốn 

mặt của A Dục Vƣơng ngày xƣa.  Trên 

ngạch cửa ra vào có hàng chữ Pali khắc 
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trên đá.  Pali là một ngôn ngữ của nƣớc 

Ma Kiệt Đà ngày xƣa.  Các thánh tăng 

dung ngôn ngữ  ghi chép lời Phật dạy.  

Do đó, Pali trở thành ngôn ngữ đặc biệt 

của Phật giáo, và chỉ Phật giáo mới 

dùng ngôn ngữ .  Và nay, ngoài hệ thống 

giáo lý Nam tông, không có quyển sách 

nào khác viết bằng ngôn ngữ Pali.  Vậy 

phải chăng đền  ngày xƣa là chùa của 

Phật giáo? 

 4. Đền Dharmaraja:  Đền Dhar-

maraja gồm ba từng.  Trong đền nhiều 

hình thần khắc nổi trên tƣờng nhƣ thần 

Siva, Brahma, Kartikeya và Ard-

hanareeswara.  Những tƣợng thần thánh 

ở từng dƣới chƣa đƣợc khai quật một 

cách đầy đủ.  Hai từng trên đƣợc các 

nhà khảo cổ sửa sang và xếp đặc một 

cách cẩn thận.  Thang gác từ từng thừ 

hai lên từng chót tìm thấy, nhƣng từ 

tầng nhất trở xuống không có.  Theo 

hƣớng dẫn viên cắt nghĩa, đền  ngày xƣa 

rất linh thiêng.  Dân chúng chỉ đƣợc lễ 

bái thần thánh ở từng dƣới, hai từng trên 

khi nào tế thần mới dám mở cửa.  Ngày 

tế rất long trọng và hàng năm dê bị giết. 

 5. Đền Sahadeva: Đền Sahadeva 

ở trƣớc bốn đền thờ.  Không có bức 

tranh nào trạm nổi trên tƣờng.  Hình thể 

ngôi đền giống nhƣ một con voi. Trƣớc 

sân đền là một con voi bằng đá xanh 

khổng lồ.  Du khách vào viếng qua đền  

đều phải chụp hình với voi.  

 Thầy Huyền Vi nhìn Tín với dáng 

vẻ mệt nhọc: 

 -Đền đâu có thờ thần thánh tôn 

nghiêm, chỉ di tích cổ, họ không cho xe 

vào, đi bộ mệt nhừ 

 -Mệt, mời thầy dùng nƣớc dừa 

 -Uống nhanh kẽo họ đi mất 

 Dùng nƣớc dừa xong, chúng tôi 

cố đi nhanh theo phái đoàn để lên xem 

động. 

Động Mahishasuramaridini 

 Trƣớc động là một dãy trụ đá.  

Mỗi trụ đá đều có đầu sƣ tử hay hình 

nhân.  Trên vách động có khắc hình nổi 

thần Siva và thần Parvathi ngồi với 

Skauda trong lòng mẹ.  Bên tay mặt, 

chúng tôi còn thấy thần Durga với quỹ 

Sa tăng Mahishasura đánh nhau.  Trên 

bức tƣờng khác, còn có tƣợng thần Vi-
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see trong vai Nidrai cởi rắng năm đầu, 

Asuras Madhu và Kaitaha đứng hầu hai 

bên.  

 Vì mệt chúng tôi không cảm thấy 

thích lắm, nhƣng chúng tôi không làm 

gì hơn theo phái đoàn sang động thứ 

hai. 

Động Trimurti 

 Động  được khám phá vào thế kỹ 

VII sau kỹ nguyên Tây Lịch.  Trong 

động lớn gồm ba động nhỏ liên tiếp 

nhau.  Trƣớc mỗi động có trạm tƣợng 

thần trên đá ngay lối ra vào.  Vị thần 

khổng lồ đƣợc khắc trên tƣờng đá, nhiều 

ngƣời hầu lùn ngồi chung quanh và 

thiên long bác bộ bay trên không.  Đây 

là thần Brahma chỉ có một mặt thay vì 

ba mặt nhƣ các tƣợng khác. Theo tài 

liệu của các nhà khảo cổ tìm đƣợc, họ 

quả quyết đây là chân dung thần 

Brahma.  Những ngƣời gát cửa cho thần 

Brahma nơi đền  là những nhà tu khổ 

hạnh.  Trƣớc động  có hồ nƣớc mƣa vừa 

sâu vừa trong.  Dân địa phƣơng thƣờng 

gọi “hồ gƣơng”.  Chúng ta có thể sơn 

mặt một cách dễ dàng. 

 Ở trên đồi, có động nhỏ tên Koti-

kal Mandapam động  có từ thế kỹ thứ 

VII, sau kỹ nguyên tây lịch. Trong động 

có nhiều trụ đá.  Đặc biệt nơi động , 

ngƣời gát cửa là đàn bà, tay mang cung 

tên, ra vẻ oai phong lẩm liệt.  Động , các 

nhà khảo cổ xác định là động thờ thần 

Durga, nhƣng không có tƣợng của Ngài 

bên trong.  

Động Koneri Mandapa 

Trƣớc cửa động, có hai tƣợng 

thần bằng đá gát hai bên.  Trong động 

có hang sâu thâm thẩm.  Hƣớng dẫn 

viên khuyên chúng tôi cố gắng vào hang 

một lần để kỉ niệm một chuyến đi.  

Chúng tôi đi vào hang sâu.  Nắm tay 

nhau, chúng tôi lần từng bƣớc một.  

Ánh sang của mỗi diêm quẹt lé lên, đem 

lại sự bình tĩnh cho mọi  ngƣời.  Càng 

vào sâu, chúng tôi cảm thấy lành lạnh 

và mùi hăng hăng khó thở.  Một vài 

ngƣời hăng hái đi trƣớc, vừa huýt gió 

vừa nói chuyện inh ỏi.  Sau mƣời phút 

ánh sáng lờ mờ xuất hiện, đem lại 

nguồn tin cho mọi  ngƣời.  Càng vào 

sâu, mọi ngƣời càng hồi hợp, nhƣ chờ 
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đợi sự bất trắc sắp xảy ra.  Thầy Huyền 

Vi tằng hắng và khẻ nói bên tai Tín:  

 -Vào gặp Phật hay gặp bà chằng 

có nanh nuốt sống thì khốn to 

 -Tín không tin. Nếu có bà chằng, 

hƣớng dẫn viên đi trƣớc lãnh đủ.  Vả lại, 

nếu có nguy hiểm, chánh phủ đâu đƣa 

du khách vào đây.  Thầy Huyền Vi lại 

trấn an.  

 -Tƣởng tƣợng chuyện hoang 

đường, như chuyện Thạch Sanh chém 

chằng ngày xƣa.  Tín nắm chặc tay Thầy 

Huyền Vi, chân bƣớc mạnh nhƣng chấm 

gót nhau.  Chúng tôi sờ tay len vách đá 

láng mƣớt và lành lạnh nhƣ sờ tay trên 

lƣng rắng.  Sau vài phút trôi qua, chúng 

tôi nghe giọng rền rền từ hang thẩm đƣa 

ra.  Trong ngực của tín lại đập mạnh. 

 -Trở ra thầy, theo họ bỏ xác.  

Thầy Huyền Vi còn lƣỡng lự, nhƣng 

hƣớng dẫn viên giục: 

 -Quickly, quickly! 

 Chúng tôi bƣớc mạnh và nhanh 

 Ánh sang từ từ xuất hiện và tràn 

ngập.  Một giáo sĩ Bà La Môn, râu tóc 

xồm xoàm, chỉ vấn khố, chân đeo kiềng 

đồng to.  Tay rung rung chìa ra như xin 

tiền mọi ngƣời.  Giáo sĩ hƣớng về thần 

Sistaram trên vách đá, miệng lẩm bẩm 

đọc kinh và chúc cho mọi người đến 

đây được an vui trong cuộc đời.  Hướng 

dẫn viên giải thích: 

 -Ngày xƣa, tại hang  có ngƣời vào 

nhƣng không có trở ra.  Tín nhanh 

miệng: 

 -Ngày nay thì sao? 

Hƣớng dẫn viên chỉ cƣời và tiếp: Hang  

ngày xƣa là hang rắng thần rất dữ tợn.  

Biết bao nhiêu trâu bò và ngƣời ta mất 

tích, thân nhân không sao tìm ra đƣợc 

tung tích.  Lâu ngày, nhân gian biết và 

làm sớ tâu lên vua.  Vua phán từng đội 

lính đến canh phòng.  Lính đến đây, chỉ 

thoát thân về đƣợc năm ba. Trƣớc trăm 

họ khốn đốn, vua hạ chiếu chỉ xuống 

nhân gian, ai trừ đƣợc cặp rắng bạo tàn 

đó, vua sẽ tất tấn vương.  Lúc bấy giờ 

có đạo sỉ tên Sevolur đến dâng chiếu- 

chỉ của vua lên đƣờng để trừ rắn độc.  

Sau hai tháng Sevolur trở về tâu: 

 -Tâu bệ hạ, bần sĩ vào hang chỉ 

thấy sọ ngƣời, xƣơng ngƣời, sừng trâu, 
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sừng bò, ngoài ra không có quáy vật nào 

khác lạ. 

 Đức vua không tin, nhưng còn 

phạt giáo sĩ cho là tâu láo.  Lúc bấy giờ 

có vị quan cận thần can vua và hiến kế: 

 Tâu bệ hạ, hãy để cho giáo sĩ Se-

volur đi lần nữa.  Lần , bệ hạ sai hắn 

mang tƣợng thần Sittaram đặt giữa 

hang.  Khi Sevolur trở lại tâu, Bệ gạ sai 

thám tử xuống quan sát.  Nếu thám tử 

không thấy tƣợng Sittaram, khi đó trị tội 

Sevolur không muộn.  Vua nghe theo. 

 Kể đến đây, hƣớng dẫn viên cho 

biết tƣợng thần Sittaram  là do giáo sĩ 

Sevolur mang vào hang .  Đây không 

phải giáo sỉ, Sevolur.  Mọi ngƣời cƣời 

rộ.  Sau khi kể xong, cốt chuyện tiền sử, 

hƣớng dẫn viên đƣa chúng tôi ra hang 

và lên xe trở về thủ đô Madras. 

 Chúng tôi dùng cơm trƣa trong 

quán cơm bình dân gần chùa Ma Ha Bồ 

Đề.  Hương vị thức ăn miền Nam khác 

hẳn hƣơng vị miền Bắc Ấn. Tất cả 

những thức ăn đựng trong một chiếc 

khay bằng thao có nhiều ngăn: khoai tây 

cari, nƣớc me chua chua ngọt ngọt, 

miếng bánh tráng mặn chiên dầu, nữa 

quả chanh muối mặn, một ngăn sửa 

chua, một nhúm muối bọt, một muỗng 

nghệ và một miếng chanh tƣơi. Thầy 

Huyền Vi chỉ sửa chua và cắt nghĩa: 

 -Món ăn nào cũng cay, nếu không 

có sửa chua, nóng bao tử chịu sao  nổi.  

Chúng tôi nhìn nhau cƣời.  Thầy Huyền 

Vi nói: cay nhƣ thế , Phật tử Việt Nam 

sang chiêm báy ăn đâu có nổi.  Nhiều 

ngƣời chung quanh trố mắt nhìn chúng 

tôi.  Họ lấy làm lạ và thắc mắc tại sao 

chúng tôi không ăn bốc nhƣ họ, lại dung 

muổng nỉa. 

 Dùng cơm xong, chúng tôi vội đi 

lấy vé xe lửa để ngày mai về Calcutta.  

Không lấy vé xe lửa đƣợc, chúng tôi trở 

lại hảng du lịch của chánh phủ để lấy vé 

xe đi xem những di tích lịch sử trong 

thủ đô Madras.  Nhƣng vé xe bus lạc 

hết.  Rất may cho chúng tôi, có ba ngƣời 

du lịch nữa không có vé, họ cùng chúng 

tôi thuê chiếc xe du lịch hạng taxi với 

giá bốn mƣơi rupee.  Bây giờ, mời quý 

độc giã cúng chúng tôi đi xem những di 

tích lịch sử trong thủ đô Madras. 
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Bảo tàng viện của quân diễn chinh 

Anh 

Bảo tàng viện của quân diễn 

chinh Anh gồm hai từng.  Sàng nhà lót 

váng.  Bảo tàng  chứa những khí cụ và 

vật liệu của đế quốc Anh cai trị Ấn Độ 

mấy trăm năm trƣớc đây. 

 Từng dƣới gồm nhiều pho tƣợng 

bằng đồng, bằng thạch cao hay bằng gỗ, 

nhƣ tƣợng nữ hoàng Elizabeth, tƣợng 

đại tá Wellesley và quận công Welling-

ton… 

 Từng trên gồm có, mão, đàn, 

trống, chén đĩa tách…của quan chức 

Anh dùng ngày xƣa.  Xem qua, chúng 

tôi có một vài ý nghĩ lạ. Ngƣời, súng, 

đạn là những khí giới giết hại dân Ấn vô 

tội.  Quáy!  Chánh phủ Ấn không dẹp 

những tàng tích thực dân, để dân lành 

khỏi căm hờn và uất hận! Chánh phủ 

trƣng bày cho dân chúng xem để khêu 

gợi lòng ái quốc và ý chí căm hờn sắt đá 

của họ? hay thực sự dân chúng ghi ơn 

ngƣời Anh.  Ngƣời Anh, giúp họ thống 

nhất sơn hà và mở mang dân trí.  Có lẻ 

ý nghĩ mới của chúng tôi là gần với sự 

thật.  Thật vậy, ngoài những cơ sở lớn 

của ngƣời Anh xây cất trong suốt ba 

trăm năm đô hộ, ngƣời Anh còn để lại 

cho chánh phủ Ấn hệ thống xe lửa và hệ 

thống điện nƣớc khắp nơi trên đất Ấn, 

từ thành thị cho đến thôn quê.  Ngƣời 

Pháp, hơn tám mƣơi năm đô hộ trên đất 

Việt, sau hiệp định Geneve (1954) họ 

cuốn gói về nƣớc và để lại cho dân Việt 

Nam những gì? Chánh phủ Việt Nam có 

duy trì những tàn tích của ngƣời Pháp 

để lại hay không? 

 Chúng tôi đang uống nƣớc lã và 

suy tƣ, hƣớng dẫn viên mời chúng tôi 

lên xe để đến xem viện bảo tàng Quốc 

Gia. 

Viện bảo tàng quốc gia (Madras)  

 Viện bảo tang quốc gia ở Madras 

gồm ba toà nhà lầu vừa rộng vừa dài.  

Ngôi thứ nhất có trên hai ngàn tƣợng 

đồng đủ cở lớn nhỏ.  Tượng Phật và Bố 

Tát chiếm hơn sáu mƣơi phần trăm, 

tƣợng thần chủa Hindu giáo khoảng 

chừng ba mƣơi phần trăm, ngòi ra các 

chi đạo khác.  Khi đặt chân vào cửa, 

chúng tôi có cảm giác nhƣ lạc vào cánh 
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đồng đầy tượng. Có lẽ tượng nhiều quá, 

nên sự trang trí có phần kém mỹ thuật.  

Nhiều tƣợng đƣợc đúc vào thế kỷ thứ 

tƣ, thứ  năm nhƣng còn nguyên vẹn.  

Tƣợng thần Visuu, Siva Durga có hằng 

trăm kiểu khác nhau.  Thầy Huyền Vi 

cho ý kiến xem sơ sơ qua, chứ xem cho 

đủ hết phải mất năm ba ngày.  Tín vội 

vàng xuống thang lầu để sang toà nhà 

thứ hai 

 Tòa nhà thứ hai gồm nhiều bộ 

môn khác nhau.  Trƣớc nhất chúng tôi 

vào xem tƣợng đá.  Tƣợng đá có lẽ 

nhiều hơn tƣợng đồng.  Nhiều tƣợng 

khắc vào tảng đá khổng lồ, chiếm cả 

giang phòng to.  Nhiều tảng đá đƣợc 

khắc trọn lịch sử Phật Thích Ca.  Tƣợng 

giáo chủ Mahavita hấp dẫn du khách 

nhất.  Ngƣời  nào đến đây cũng phải 

xem tƣợng , nhƣng không ai dám xem 

lâu.  Ngƣời xem mau nhất có lẽ phái nữ 

còn thanh xuân.  Tƣợng  có đặc điểm ai 

xem xong cũng hoan hĩ.  Chúng tôi sang 

bộ nuôi cá. 

 Cá đủ loại, cá đồng và cá biển.  

Có con hình dáng giống ngƣời, có con 

giống hình thù nhƣ con heo…Bộ xƣơng 

cá Ong lớn ngoài sự tƣởng tƣợng của 

chúng tôi. Đủ loại rắn, thú rừng và chim 

muông. 

 Vừa xem qua loa hai toà nhà, đã 

mất hai giờ hơn, chúng tôi cảm thấy mỏi 

chân hơn bao giờ hết.  Ngồi tựa cửa, 

chúng tôi định nghĩ chân vài phút.  Mọi 

ngƣời chung quanh đều hăng hái, nên 

chúng tôi cố gắng theo họ để xem nốt 

toà nhà thứ ba. 

 Trong toà nhà thứ ba, nơi từng 

dƣới gồm những áo mảo của vua chúa 

ngày xƣa.  Nơi đây, còn có cả cung tên, 

sung và những khí giới khác.  Từng trên 

có hằng ngàn họa phẩm.  Nhiều bức hoá 

cách nay hằng mấy trăm năm, nhƣng 

màu sắc vẫn còn tƣơi. 

 Viện bảo tang rộng quá, thời gian 

chỉ có hạn nên chúng tôi chỉ xem sơ 

lƣợc qua.  Rất tiếc, chúng tôi không có 

thời gian để xem kỷ.  Nhƣng trong ba 

giờ xem qua, đã giúp cho chúng tôi 

những kiến thức khá bổ ích.  Viện bảo 

tàng Madras đã nói lên đƣợc nền văn 

minh và nghệ thuật điêu khắc thời xƣa 
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của dân tộc Ấn. 

 Mọi ngƣời nhƣ đã thắm mệt, sau 

ba giờ xem viện bảo tàng, họ lên xe kém 

phần hăng hái nhƣ chừng bƣớc đƣờng 

còn xa.  Xe ra khỏi cổng bảo tàng viện, 

trời chuyển mƣa và lắm tắm rơi từng 

hạt, nhƣ báo hiệu cuộc thăm viếng cổ 

cảnh của chúng tôi nhƣ chấm dứt từ đây.  

Theo đúng chƣơng trình dự định, hƣớng 

dẫn viên đƣa chúng tôi đi viếng hai cãnh 

nữa. 

 Xe vừa lăn tròn bánh, mƣa bắt 

đầu nặng hạt xe chạy dưới làn mưa tầm 

tả.  Lắm lúc xe dừng lại, để anh tài xế 

lao kính.  Mọi ngƣời trên xe không nói, 

nhƣng tiên đoán hai nơi sắp đến chắc 

phải bỏ.  Sau nữa giờ, xe dừng trƣớc 

đền Kapaleshwar.  Năm giờ, mưa vẩn 

tầm tả trút xuống, du khách trên xe ngáp 

dài.  Thầy Huyền Vi và tôi cố vào đền 

để xem sơ qua nhưng vừa đến cửa ngỏ, 

toàn thân ƣớt nhƣ tắm.  Chúng tôi đứng 

chờ nơi cửa ngỏ hơn mƣời phút, nhƣng 

mƣa vẫn không ngớt hạt, chúng tôi lên 

xe để trở về chùa hội Ma Ha Bồ Đề.  

 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO  Volume 1 Issue 9 

13  

 Sáng hôm ấy là ngày sinh 

nhật thằng con út của tôi. Mẹ nó và 

con chị, cùng với cả các bác các 

anh chị cô chú trong gia đình nội 

ngoại của chúng tôi ở đây, từ cả 

tháng trƣớc đã sắp đặt một chƣơng 

trình vui chơi cho nó. Xem vậy mà 

tôi chỉ là một nhân vật phụ trong 

những dịp tổ chức nhƣ thế này 

trong gia đình cho nên tôi chỉ cần thi 

hành đầy đủ những gì mà vợ con tôi 

đề nghị. Quan trọng nhất là việc làm 

tài xế lái xe cho mẹ nó và hai cháu. 

Muốn đi đâu họ cứ việc nói, tôi chở 

đi ngay, còn bao nhiêu chuyện khác, 

mọi ngƣời đã sắp đặt toan tính đâu 

vào đó cả. 

  Nhiệm vụ "then chốt" của tôi 

chỉ có vậy, cho nên, cá nhân tôi, tự 

nhiên đƣợc nhờ ơn vợ con họ hàng, 

các anh các chị thƣơng yêu "kẻ sĩ", 

đâm ra sung sướng, chẳng phải 

quán xuyến chuyện gì. Mỗi khi có 

hội hè đình đám trong gia tộc là tôi 

cứ lè phè, không bị mệt đầu óc tính 

toán này kia. Muốn đi đâu làm gì tùy 

ý với cái máy gọi (pager) phải luôn 

luôn mở (turn-on). Và nhƣ thế, bổn 

phận tài xế của tôi, nhất thiết, không 

thể lơ là. Lý do cũng dễ hiểu vì các 

con còn bé, vợ tôi thì suốt gần 20 

năm làm bạn với màn ảnh computer 

ở sở cũng nhƣ ở nhà nên đôi mắt 

nàng có đẹp và quyến rũ thật nhƣng 

lại bị cận thị quá nặng nề nên thời 

tiết và ban đêm mà bảo nàng lái xe 

đi đâu, kể như ... xúi trẻ con đi ăn 

cƣớp nhà băng ở đất Mỹ. 

  Lễ sinh nhật của thằng con tôi 

được mẹ nó, các bác các cô, các 

anh chị nó ấn định vào cuối tuần để 

cho mọi ngƣời trong nhà có thời giờ 

đến tham dự vui chơi ăn uống, đánh 

bài "mà chƣợc", "xì phé", ca hát 

"karaôkê". Buổi sáng thứ bảy đó, 

giống nhƣ bao nhiêu vụ hội hè đình 

Cõi chết không buồn 
(Chuyện này đƣợc trích từ sách  

"Những Chuyện Huyền Bí Có Thật" cuốn 1 của Nguyên Hà) 
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đám gia tộc chúng tôi đã làm như 

một thói quen không bao giờ thiếu ở 

xứ Mỹ này, điện thoại trong nhà gọi 

đi order thức ăn ở nơi chuyên làm 

thức ăn đãi tiệc, có lúc chuông reo 

inh ỏi của các chị em bạn gái trong 

nhà gọi đến từ những vùng lân cận, 

chẳng có lúc nào ngƣng, đƣờng dây 

cứ thế mà bận liên tục... 

  Dù tôi không có nhiệm vụ phải 

dậy sớm cũng không thể nào ngủ 

nƣớng thêm đƣợc với một buổi 

sáng rộn rịp nhƣ thế này, đành phải 

ra khỏi cái giƣờng êm ấm. Định gọi 

một anh bạn thân, xuống cái quán 

quen ở khu Bolsa uống cà phê tán 

láo, cũng không thể xen vào "đƣờng 

dây điện thoại đỏ" đang đƣợc vợ tôi 

và các cô em xử dụng liên hồi. 

  Tôi chẳng lấy thế làm phiền 

não về chuyện này giống nhƣ tôi đã 

từng không phiền não trƣớc hàng 

trăm thứ chuyện xảy ra hàng ngày 

trên đất Mỹ, bèn ra phòng ăn cầm ly 

cà phê sữa còn ấm vợ tôi đã pha 

sẵn, rồi tôi lững thững với gói thuốc 

lá bƣớc ra sân sau, chỗ cái bàn 

bằng nhựa trắng ngồi uống cà phê 

một mình, ngắm khung cảnh ẩn hiện 

qua làn sƣơng mai ở dƣới cuối chân 

đồi đang được ánh nắng đầu ngày 

điểm cho một màu vàng trác tuyệt. 

  Trƣớc khi tới cái bàn nhựa kê 

ở góc sân, tôi đảo bƣớc chân theo 

thói quen dọc theo con suối nhân 

tạo mà tôi đã mất nhiều tốn kém và 

công phu thuê mấy ngƣời Land-

scaper" (thợ làm cây cảnh cho tƣ 

gia) đến xây dựng cho, từ ngay khi 

chúng tôi mua căn nhà giá cả khá 

cao nằm trên đỉnh đồi này, nên trong 

khuôn viên sau căn nhà chúng tôi có 

một khung cảnh tƣơng đối sang 

trọng nên thơ và đẹp mắt với một 

hòn non bộ đầy màu sắc, các loại 

cây cảnh Trung Quốc xỏa tàng lá đó 

đây bên dòng suối quanh co nước 

chảy róc rách với lũ cá cảnh xanh 

trắng đỏ vàng, chung quanh khu 

vƣờn đầy hoa tƣơi rực rỡ. 

  Tôi bƣớc trên những phiến đá 

gập ghềnh còn đọng ƣớt, trơn trợt 
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sƣơng đêm. Bỗng nhiên bàn chân 

trái của tôi vô ý bƣớc lọt vào giữa 

hai cục đá, ly cà phê bên tay trái, gói 

thuốc lá và cái bật lửa bên tay phải 

của tôi bất ngờ bị hất tung lên trời, 

cả ngƣời tôi mất thăng bằng ngã 

ngang trên con suối nhỏ mà bờ suối 

không quá rộng, ở bên kia cũng có 

những cục đá xếp lô nhô lên nhƣ 

chờ đợi đón lấy các đầu của tôi sẽ 

đập xuống một cách vô tình chưa 

đầy một phút đồng hồ. 

  Tôi nghe một tiếng rầm thật 

to, thật vang động trong đầu tôi rồi 

không còn biết gì ở thực tại mà tôi 

vừa hiện diện nữa. 

  Hồn lìa thân xác lẩn quẩn bên 

vợ con  

  Ngƣời tôi ngay sau phút ấy 

không còn trọng lực nữa, tôi nghe 

nhẹ hẩng trong không gian, việc xê 

dịch, đi đứng khoan thai thật thảnh 

thơi dễ dàng, không còn chút trở 

ngại nặng nề cùng với một cảm giác 

lâng lâng hạnh phúc. Từ một 

khoảng 180 độ đằng trƣớc mặt, tôi 

có thể nhìn rõ tất cả những gì hiện 

ra trƣớc mắt. 

  Nhƣng 180 độ phía sau lƣng, 

mỗi khi ngoái đầu nhìn lại, tôi chỉ 

thấy một vùng sƣơng trắng dầy đặc, 

không có bất cứ vật thể gì. Tôi còn 

nghe đƣợc rõ ràng mọi ngƣời đang 

nói chuyện với nhau lao nhao láo 

nháo hết sức ồn ào. Vợ tôi đang 

cuống cuồng trả lời những gì các 

ông bà Mỹ đến lập thủ tục, điều tra. 

Thƣờng nhật nàng vốn là một phụ 

nữ có đầy nghị lực, không khóc lóc 

dễ dàng, nhƣng giọng nói và tia mắt 

lúc này thì quá đỗi phiền muộn, 

trông thật là tội nghiệp. Hai đứa con 

của tôi thì vô cùng thê thảm, chúng 

quấn quít bên cạnh cái xác của tôi 

giống nhƣ lúc thƣờng có tôi nằm 

ngủ và chúng thì lẩn quẩn ở bên 

hoặc xem video con nít, hoặc xoay 

quanh những món đồ chơi điện tử 

trong nhà. Giờ đây chúng im lìm 

không nói gì cả. Chúng cứ dán mắt 

vào thân thể nằm thẳng đơ của tôi 

đặt nằm trên một chiếc băng ca, sắp 
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sửa đƣợc chuyển ra chiếc xe cấp 

cứu đang cùng đậu chung với xe 

cứu hỏa, xe cảnh xát, đèn chớp 

loang loáng trƣớc sân nhà. 

  Tôi đƣợc chuyển vào một 

bệnh viện lớn, qui mô nhất ở gần 

nhà một cách khẩn cấp sau khi vợ 

tôi ký tên trên những văn kiện hành 

chánh theo đúng thủ tục bình 

thƣờng. Rồi bốn năm vị bác sĩ nam 

nữ ngƣời Mỹ cùng với một nữ bác sĩ 

giải phẫu ngƣời Việt Nam bu lại 

chung quanh xác tôi. Tùy theo 

phƣơng vị của từng ngƣời, họ đang 

làm những thủ tục khảo nghiệm.. 

Sau cùng, trên tờ báo cáo y khoa sơ 

khởi, họ giải thích cho vợ con cùng 

các anh chị họ hàng trong thân 

quyến tôi nghe:  

  -Ông ta bị té đập mạnh đầu 

vào một viên đá nhọn. Tình trạng 

hôn mê tê liệt nặng nề nhƣng chƣa 

chết vì thân nhiệt vẫn còn, cho nên 

chúng tôi sẽ cho áp dụng những 

phƣơng pháp cấp cứu hiện đại nhất 

để hy vọng giữ được mạng sống 

của ông ta.  

  Một hai ngày sau, hồn của tôi 

cũng chẳng cần ngó ngàng gì tới 

thân xác cũ của tôi vẫn còn nằm 

cứng đơ trong phòng hồi sinh với cả 

chục y sĩ, y tá suốt ngày đêm khám 

nghiệm, theo dõi, hết sức lo lắng, 

tận tình. Nhìn thấy vợ con tôi hằng 

ngày buồn phiền ủ rũ sa sút bên 

cạnh xác tôi, tôi cảm thấy ái ngại và 

thƣơng xót họ tận cùng nhƣng 

không thể làm hay nói gì hơn đƣợc. 

  Đã mấy lần tôi đến đứng trƣớc 

mặt vợ và ôm lấy hai đứa con đầy 

yêu dấu của tôi để nói với nàng rằng 

tôi không có sao cả, tôi lúc nào cũng 

ở cạnh họ và có lẽ chỉ ít hôm nữa là 

tôi có thể trở về, nhƣng thật là oái 

oăm, họ không hề nghe đƣợc 

những gì tôi đã nói, cảm đƣợc 

những gì tôi đã làm nhƣ là tôi đã ôm 

từng đứa con, xoa đầu, nắm tay và 

hôn chúng, giúp cho vợ tôi tránh 

suýt đi đụng phải một cái cột đèn 

trong khu parking lot của bệnh viện 

và giúp mở khóa phòng ngủ cho họ 
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lúc trở về đến nhà. Có lẽ vì quá xúc 

động và còn đang bị ám ảnh về tai 

nạn chết chóc của tôi nên họ không 

hề để ý. Thậm chí, hai đứa nhỏ nhà 

tôi, khi vắng tôi trong những đêm đi 

ngủ, chúng cứ trằn trọc lăn qua 

xoay lại trên giƣờng và không ngủ 

được, tôi đã ôm lấy chúng thì thầm 

với chúng bên tai nhƣ thƣờng lệ thì 

dƣờng nhƣ chúng chỉ cảm đƣợc ở 

trong lòng mà không hề biết tại sao 

mình đang đƣợc an ủi vỗ về, chừng 

đó mới chịu nằm im rồi chìm dần 

vào giấc ngủ cho đến sáng hôm 

sau, nhỏm dậy ngó quanh quất 

trong phòng, câu đầu tiên chúng hỏi 

mẹ là: 

  - Bố đâu?  

  Mẹ nó, lệ ƣớt lƣng tròng trên 

đôi mắt mất ngủ, sưng vù và đỏ hoe 

vì thầm khóc đã mấy đêm, chỉ nhỏ 

nhẹ nói:  

  - Các con dậy sửa soạn tắm 

rửa ăn uống rồi vào với bố ở nhà 

thƣơng, nhanh lên, mẹ đã hẹn với 

bác sĩ ở đó rồi! 

  Hai đứa con tôi lầm lũi rủ nhau 

đi vào phòng tắm. Thằng út còn bé, 

không thể với tay lấy đƣợc cái bàn 

chải đánh răng riêng biệt mẹ nó để 

ở trên cao nên đang cố gắng nhón 

gót lên lấy, nhƣng bàn tay bé nhỏ 

của nó vẫn không thể nào với tới 

được. Cố nhưng lấy không được, cu 

cậu tức quá cằn nhằn. Tôi đứng 

nhìn nó mà phát phì cƣời, vội lấy cái 

bàn chải đƣa dùm cho nó, nhƣng 

hỡi ôi! Bàn tay tôi chỉ đặt vào không 

mà thôi, chiếc bàn chải bé nhỏ lọt 

qua bàn tay tôi nhƣ lọt vào khoảng 

không vô ảnh, tôi cũng chẳng giúp 

gì đƣợc cho con trai tôi dù chỉ là một 

việc hết sức bình thƣờng nhƣ vậy. 

  Tuy thật gần gũi vợ con cùng 

tất cả mọi ngƣời thân thiết, chia xẻ 

với họ tất cả mọi điều, nhƣng tôi 

không có cách nào tham dự và làm 

cho họ nghe, họ thấy đƣợc ý mình 

muốn gì. Tôi nản chí rời khỏi họ và 

bắt đầu một mình đi phiêu bạt khắp 

nơi với ý nghĩ tại sao hồn tôi không 

lợi dụng hoàn cảnh này để chu du 
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mọi nơi, mọi chốn mà lúc sinh thời, 

mình từng mong ƣớc đƣợc đặt chân 

đến hoặc trở lại những vùng đất cố 

hƣơng mà đã gần 20 năm qua, vì 

lƣu lạc và sinh kế, tôi đã chƣa thể 

trở về thăm viếng lại. Nhất là cái 

làng Cồn Tròn hiền hòa bé nhỏ nằm 

cạnh ven biển thuộc Tỉnh Nam Định 

miền Bắc nƣớc Việt Nam, nơi mà 

cho đến bây giờ bao nhiêu hình ảnh 

cùng kỷ niệm thời thơ ấu thần tiên 

vẫn còn in dấu trong tâm khảm của 

tôi. 

  Những kỷ niệm đẹp đẽ và êm 

đềm đến độ xót xa mỗi khi tôi hồi 

tƣởng lại hoặc tiếc thầm cho quãng 

đời thơ dại của các con, các cháu 

của tôi ở nơi xứ lạ quê ngƣời, chúng 

đã đánh mất hẳn đi nhiều cơ hội 

được sống và trải qua những ngày 

tháng bé thơ, những hình ảnh thiên 

nhiên chân chất vẹn toàn, không hề 

vƣơng vấn chút gì về những tiến bộ 

văn minh cơ khí, cho dù so với thời 

đại của tôi, đời sống vật chất của 

chúng tôi đầy đủ hơn rất nhiều. Nghĩ 

xong là tôi quyết định làm theo ƣớc 

muốn. 

 Đi vào cõi chết 

  Nhƣng tôi quên chƣa kể cho 

các bạn nghe về những giây phút 

đầu tiên khi hồn tôi rời khỏi thân 

xác. Nó thật là hữu ích và mang tính 

chất khác thƣờng. Hữu ích, theo ý 

tôi suy luận, là để cho chính tôi hoặc 

các bạn, sau này nếu có một lần 

nào đó, trong giờ phút lâm chung 

hồn phải lìa khỏi xác, thì mình đã 

biết trƣớc để không bị bỡ ngỡ và 

làm theo một số qui cách, hoặc 

chuẩn bị cho một chuyến đi vĩnh 

cửu, không vƣớng những phiền bận 

sau này về một chuyển nghiệp tái 

sinh. 

  Nhƣ đã kể cho các bạn nghe 

ở phần mở đầu câu chuyện có vẻ 

huyển hoặc này. Tôi bị mất trọng lực 

một cách tự nhiên, rồi gần nhƣ 

không còn cảm thấy bất cứ điều gì 

nữa. Nhƣng thực sự không hẳn là 

nhƣ vậy.. Có nghĩa là tôi vẫn còn có 

riêng ý thức của tôi, vẫn còn biết 
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thật rõ rệt tôi là một thực thể đang bị 

một sức hút vô hình cuốn đi thật 

nhanh và thật mạnh, mạnh đến đỗi 

tôi tƣởng không có gì có thể cản lại 

được. Trong tia nhìn mọi người mọi 

vật, tôi có thể thấy thấu suốt tất cả 

mọi thứ đƣợc che dấu bằng gỗ, 

bằng xi măng hay bằng các loại vải 

vóc y phục trên thân thể mọi ngƣời. 

  Ngay lúc bấy giờ, có khoảng 5 

vùng hào quang màu sắc khác nhau 

với các luồng ánh sáng từ sáu cõi 

cùng phóng hiện ra ở quanh tôi và 

dƣờng nhƣ vùng ánh sáng nào 

cũng có một sức hút riêng rẽ, nhƣ 

sẵn sàng để hút lấy tôi và cuốn vào, 

sau đó sẽ ra sao thì tôi không đƣợc 

biết. Tôi tự hỏi: "đây là những vùng 

hào quang và ánh sáng gì? Có nên 

hòa nhập vào nó?" Mãi về sau khi 

được sống lại, tìm đọc các loại sách 

thông thiên huyền bí, tôi mới có cơ 

hội hiểu đƣợc ý nghĩa của các hào 

quang và ánh sáng đó nhƣ sau:  

- Luồng ánh sáng mờ là của 

Chƣ Thiên. 

- Luồng ánh sáng màu lục mờ 

là của A-Tu-La. 

- Luồng ánh sáng màu vàng 

mờ là của loài ngƣời. 

- Luồng ánh sáng xanh mờ là 

của loài xúc sanh. 

- Luồng ánh sáng đỏ mờ là 

của loài quỷ. 

- Luồng ánh sáng xám mờ 

khói là của địa ngục. 

  Riêng tôi lại bay bổng, lửng lơ 

và thoát đi bằng một tốc độ siêu 

phàm, trôi ra một không gian biệt 

lập, chỉ có một bên là bóng tối mênh 

mông và một bên là dày đặc sƣơng 

mù, cũng mênh mông không kém. 

Tôi chới với trong cõi không vô tận. 

Tuy không cảm thấy gì đáng lo sợ, 

nhƣng cũng có hơi chút quản ngại 

về những giây phút sắp tới của 

mình. 

  Bất đồ, tôi nhƣ đƣợc một sức 

mạnh đẩy tới vòng bên ngoài chung 

quanh các vị Trì minh với vô số các 

nhóm Không Tiến Nữ (tiên giới). 

Nào là các vị Không Tiến Nữ của 
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tám chỗ hỏa táng, Không Tiến Nữ 

của bốn giai cấp ta bà, Không Tiến 

Nữ của 3 nơi tạm trú, Không Tiến 

Nữ của 30 vị chí thánh cùng của 80 

chỗ hành hƣơng, rồi đến các vị anh 

hùng, nữ anh hùng, các thiên 

tƣớng, các thiên thần bảo vệ đức tin 

nam nữ, mỗi vị đƣợc trang sức với 

sáu món mang trên ngƣời: một tấm 

phƣớn to lớn hình nhƣ làm bằng da 

ngƣời, tàn che và cờ hiệu cũng làm 

bằng da ngƣời. Những vị này vừa 

đốt mỡ người cho khói bay lên vi 

vút, vừa mang vô số nhạc cụ và làm 

cho vang động thiên giới bằng cách 

khua, đập hay rung các loại nhạc cụ 

ấy cho chúng phát ra những âm 

thanh huyên náo, mạnh mẽ đến 

nhức óc đinh tai. Các vị này cũng 

nhảy múa theo các nhịp điệu khác 

nhau. Họ xuất hiện, dƣờng nhƣ để 

nghênh đón những ngƣời vừa mới 

lìa đời, hiền lƣơng hoặc tội lỗi. 

  Tôi nhìn thấy vô số con ngƣời 

đã có mặt ở nơi tụ hội này. Họ tuần 

tự đến đây trƣớc tôi, sau tôi liên tục 

thật đông đảo, đủ mọi màu da sắc 

tộc, đủ cả giai cấp lớn bé già trẻ 

giống nhƣ một ngày hội cực kỳ lớn 

ở trên dƣơng trần. Lần lƣợt, tất cả 

mọi ngƣời đƣợc các vị Thiên tƣớng 

nêu trên đón và đƣa vào hai ngõ 

chính: cuốn hút lên không gian chín 

tầng hoặc lao sâu xuống 7 tầng địa 

ngục, để rồi sau đó sẽ nhƣ thế nào 

thì tôi không có cơ hội đƣợc biết. 

  Các luồng hào quang, ánh 

sáng vẫn liên tục chiếu sáng, nhã 

nhạc, âm thanh vang động cùng 

khắp cõi trời. Từng làn gió mát mẻ 

quyện theo hƣơng thơm ngào ngạt 

tỏa rộng cùng khắp mọi nơi. Tôi 

đứng nhìn mãi, chẳng thấy ai ngó 

ngàng chi đến mình, cũng không hề 

bị cuốn hút vào các luồng ánh sáng 

ngũ sắc để đi sâu xuống hoặc đi lên 

một cõi nào đó của tầng trời, tôi 

đang ở cõi an nhiên tự tại vô cùng, 

bèn lang thang bồng bềnh xoay 

chuyển tâm thức về miền tục giới. 

  Bạn không thể nào tin đƣợc 

hiện tƣợng hết sức lạ lùng xảy đến 
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cho tôi trong tâm thức nhƣ thế này. 

Đó là, mỗi khi tôi nghĩ đến bất cứ 

nơi nào, ngƣời nào dù còn sống hay 

đã chết, ở trần gian hay âm giới với 

ƣớc muốn chân thành tôi muốn 

được giáp mặt hoặc được hiện diện 

nơi đó, thì chỉ trong vòng một "séc-

na" ngắn ngủi là tôi đã đƣợc toại 

nguyện tức thì, có nghĩa là, nghĩ 

đến ai, nơi nào hoặc những ao ước 

về cảm xúc, ngay lập tức, tôi cảm 

nhận đƣợc liền một cách rõ ràng 

đầy đủ và trọn vẹn hơn cả lúc 

thƣờng. 

  Nhƣ tôi đã kể cùng các bạn 

rằng lúc còn bình thƣờng ở dƣơng 

trần, tôi vẫn nuôi một ƣớc vọng là 

được trở về thăm lại làng Cồn Tròn 

của tôi ở tận Bắc Việt, nơi chôn rau 

cắt rốn cùng những kỷ niệm đẹp đẽ 

của tuổi ấu thơ. Tôi cũng đã đƣợc 

về, chỉ trong khoảnh khắc. Nhƣng 

tôi đã thất vọng não nề vì làng cũ 

còn, nhƣng cảnh làng sau hơn bốn 

mƣơi năm dâu biển, chẳng còn chút 

gì là dấu tích năm xƣa. Tôi đã cố 

gắng vận dụng tất cả tiềm thức để 

cố tìm lại một vài di tích, địa thế 

trong làng thì tôi đã làm đƣợc điều 

đó. Như con sông nhỏ chảy quanh 

trong làng ra một cái lạch lớn thì đã 

bị lấp bằng từ thuở nào. 

  Bên cạnh con sông nhỏ về 

hƣớng tây bắc, có cây đa gốc bự cả 

chục ngƣời ôm là cơ ngơi gia phả 

của cha mẹ tôi hồi trƣớc với một 

ngôi nhà chính năm gian, có bàn 

thờ Thiên Chúa ngự trị trang trọng ở 

giữa nhà, hai bên là những phòng 

ngủ có cửa sổ nhìn ra cái sân lót 

gạch màu đỏ khang trang, gồm một 

cái bể lớn chứa nƣớc mƣa mát lịm 

dùng để ăn uống cho cả nhà quanh 

năm không bao giờ cạn, có những 

cây cau già cao ngất ngƣởng, cạnh 

đó, là một dãy nhà ngang nối liền 

nhà trên với nhà dƣới gồm có bếp, 

nhà kho, nhà cho các anh chị gia 

đinh cư trú, ở trong nhà và bên 

ngoài khu vực đó là chuồng nuôi 

heo thành giống nhƣ một cái hình 

chữ U. Sau dãy nhà bếp là một 
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vƣờn cây xum xuê hoa trái quanh 

năm với một hàng rào tre trúc ngập 

lá vàng. 

  Chính ở hàng rào tre trúc này 

là thiên đƣờng thơ ấu của anh chị 

em chúng tôi suốt thời kỳ thơ ấu với 

những giấc ngủ trƣa hè êm đềm thơ 

mộng hoặc là chỗ trốn bắt chơi đùa, 

nghịch ngợm. Cũng là lối đi riêng 

biệt kín đáo để chốn tránh cha mẹ, 

do anh chị em chúng tôi tự làm lấy 

để có chỗ đi về nhà mỗi khi phạm 

lỗi, chúng tôi bị la mắng, có khi ôn 

bài học hay cùng ăn và ngủ chung 

nhau cũng chính ở nơi đây, dƣới 

gốc cây sung thật sai trái năm nào. 

  Phía sau nhà là cái ao mênh 

mông của cha tôi nuôi và dụ bắt cá 

vào ao trong những mùa nƣớc lũ 

hàng năm từ một cánh đồng ngay 

đó chảy vào. Đến thời kỳ di cư vội 

vã, cha tôi đã thả xuống ao biết bao 

nhiêu lƣ đỉnh thau đồng mâm bạc 

quí giá, là những tài sản mồ hôi 

nƣớc mắt của gia đình và tài kinh 

thƣơng của ông thì nay cũng chẳng 

còn, giờ chỉ là bình địa với một nhà 

máy chế tạo muối từ nguồn nƣớc 

biển ở cạnh trong làng mọc lên. 

 Thậm chí đến ngôi giáo 

đường cổ kính với tháp cao, ngạo 

nghễ giữa bầu trời, nơi anh em 

chúng tôi và lũ trẻ trong làng leo lên 

đó đánh đáo bắt chim, nghe tiếng 

sáo diều, nay cũng đã thay đổi. Gác 

chuông đã bị sập từ năm nào và 

giáo đƣờng thì tiêu điều hoang phế. 

Dân trong làng, cố nhiên, tôi không 

thể nào biết đƣợc một ai, thành ra 

xa lạ hết, chẳng bù với bốn chục 

năm xƣa, niềm thân ái với tất cả mọi 

ngƣời trong làng đã trở thành một 

sợi dây thân tình gắn bó, không 

chuyện gì vui buồn sƣớng khổ xảy 

ra mà ở nhà này mà nhà kia không 

biết, để chia xẻ, ủi an.. Bờ biển năm 

xƣa bằng phẳng với những hàng 

thông chạy dài trên bãi cát trắng 

phau trải ngập lá thông khô sù sì, 

giờ bỗng mọc lên những cây cầu 

tân lập chạy xa ra ngoài biển dùng 

để tiếp nhận và chuyên chở hải 
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sản...  

 Hồn về thăm Sài Gòn 

  Ngao ngán trong lòng với giấc 

mộng về thăm quê cũ, tôi bèn nghĩ 

đến một quê hương thứ hai "Sài 

Gòn" thì ngay lập tức tôi đã đứng 

giữa bùng binh của chợ Sài Gòn có 

công trƣờng Quách Thị Trang. 

Tƣợng Quách Thị Trang cũ nay 

không còn, thay vào đó là một cái 

"kiosque" với đầy khẩu hiệu mang 

những ý nghĩ kỳ cục ở chung 

quanh. Không khí bụi bậm, ồn ào và 

ngộp thở giữa ánh nắng chói chang 

của mùa hạ với những cơn mƣa 

bóng mây ào xuống bất chợt... 

Đường phố nhà cửa cũ kỹ tiêu điều 

với phần lớn là xe đạp, xe gắn máy 

dầu, xe hơi chen chúc nhau bò qua 

lấn lại, nhớp nhúa ghê hồn. 

 Ngắm làm gì cái phố xá hỗn 

tạp và nghèo nàn tả tơi này. Tôi nghĩ 

đến con đường Trương Minh Giản 

khi xƣa. Tìm mãi mà cũng không 

thấy tên đƣờng nào nhƣ vậy, dù 

chính đây là cây cầu bắt ngang con 

lạch nƣớc đen ao tù, nối liền Trƣơng 

Minh Giản với đƣờng Trƣơng Minh 

Ký về hƣớng nhà thờ thánh Tho-

mas, nhà thờ Tân Sa Châu, Lăng 

Gia Cả rồi đến khu phi trƣờng. Tôi 

không thể nào lầm lẫn hay quên 

những địa điểm này đƣợc. Nhƣng 

tên các con đƣờng nay đã đƣợc đổi 

thành tên các chiến sĩ anh hùng của 

chế độ mới. Chính vậy mà tôi ngỡ 

đã bị lầm. 

  Căn nhà lầu của gia đình tôi 

xƣa kia nay vẫn còn đó, nhƣng kiểu 

cách, màu sơn căn nhà cũ nay đã 

thay đổi hoàn toàn. Nơi đây, cha mẹ 

tôi đã, cách nhau khoảng 3-4 năm 

thở hơi cuối cùng với một nguyện 

vọng đƣợc trông thấy mặt tôi lần 

cuối, nhƣng tôi đã không về trong 

giờ các cụ lâm chung. Cha mẹ tôi, 

dù đã đƣợc ơn chết lành giống nhƣ 

ngƣời say ngủ theo nhƣ thƣ từ hình 

ảnh mà các em tôi gởi sang Mỹ cho 

tôi trƣớc đây, dù sao, lúc về trời, các 

cụ cũng không khỏi ngậm ngùi vì 

không đƣợc thấy mặt tôi lần cuối, 
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gặp lại những ngƣời thân yêu. 

  Tôi liên tƣởng đến ngƣời bạn 

thân, anh Nguyễn Đình Kính nhà ở 

số - đƣờng Hai Bà Trƣng - Tân 

Định. Giờ đây Kính đã nghiễm nhiên 

là một ông trung niên râu tóc bạc 

phơ um tùm, trông y nhƣ một ông 

tây mũi tẹt, anh đã lấy lại phong độ 

của một ông công tử khi xƣa với 

cửa hàng gia truyền chuyên làm 

nệm da ghế cho xe hơi các loại. 

  Tôi nhớ lại tất cả kỷ niệm năm 

xƣa với gia đình ngƣời bạn chí cốt 

này cùng hai cô em gái tên Hồng và 

Hạnh. Hồng thì đã đi tu ngay từ năm 

học xong đại học. Còn Hạnh thì nay 

cũng đã hết giận tôi, nàng vẫn giữ 

nguyên nhân dáng của một cô chủ 

nhà, tiểu thƣ và đài các, trên đôi mắt 

long lanh ngấn lệ thuở nào nay còn 

vƣơng in nỗi buồn vạn cổ, thân thể 

của Hạnh chỉ hơi đẫy đà và vết sẹo 

trên lƣng vì đạn pháo kích hồi Tết 

Mậu Thân nay chỉ còn lại một vết 

mờ trên tấm lƣng tròn trịa, trắng 

mềm nhƣ tuyết, khiến tôi không dám 

để mãi tầm mắt âm lực có thể trông 

thấy thấu suốt mọi loại y phục che 

thân của con ngƣời trên thân thể lồ 

lộ của Hạnh. 

  Tôi nhìn Hạnh mà nghe tâm tƣ 

xao động với những kỷ niệm tình ái 

hiện về. Thôi, Hạnh ạ! Âu cũng là 

duyên mệnh phù du. Dạo ấy, tôi vừa 

mới ra trƣờng quân sự, ngƣời ngợm 

đen như hòn than, đầu tóc nhẵn thín 

nhƣ vị sƣ, hƣớng đời chƣa biết dọc 

ngang may rủi bởi chiến tranh sẽ 

nhƣ thế nào. Chỉ vì tội nghiệp Hạnh 

nên tôi làm tuồng, giả vờ cứng cỏi, 

từ chối hôn nhân với nàng theo lời 

đề nghị của cha mẹ tôi và gia đình 

của Hạnh. Nàng giận tôi, buồn riêng 

suốt nhiều năm tháng cho đến lúc 

tôi đến đƣợc Mỹ đã gần bốn năm. 

Kính báo tin cho tôi biết Hạnh đã lấy 

thằng Hoàng, con trai cụ Cử Phán, 

hắn là một luật sƣ, nay đang là cố 

vấn pháp luật cho nhà nƣớc đƣơng 

thời, nhƣng hai vợ chồng Hạnh, 

Hoàng không sanh đƣợc đứa con 

nào hết. 
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  Tôi và Kính đều hiểu rõ lý do 

tuyệt tự này từ lúc thằng Hoàng còn 

đi học. Nó ỷ nhà giàu, ăn chơi 

hoang đàng chi địa, bị bịnh và sẽ 

không thể có con. Nhƣng nó dấu 

Hạnh, không cho Hạnh biết lý do 

này cho nên Hạnh chỉ buồn vì không 

có con mà không hề biết tại sao vợ 

chồng nàng lại hiếm muộn nhƣ vậy, 

suốt đời nàng cứ đi hì hục khấn vái, 

mà trời đất lại chẳng động tâm. Tôi 

nhìn thằng Hoàng dâm tặc đang 

ngồi trong văn phòng riêng tại tòa 

án với đám nữ thƣ ký xoắn xuýt hai 

bên, đã biết hắn từng làm cho Hạnh 

khổ sở thật nhiều. Tôi trừng mắt 

nhìn hắn, tiến lại định cho hắn cái 

tát nên thân, song khổ nỗi, tôi vốn 

chỉ là một hồn ma vô hình, tôi không 

thể nào làm đƣợc bất cứ chuyện gì 

cần đến dƣơng lực của một con 

ngƣời trên trần thế. 

  Tôi tiến lại chỗ Hạnh đang 

ngồi hong nắng. Tấm thân Hạnh 

trắng ngần, gƣơng mặt êm đềm với 

đôi mắt đen đậm buồn suốt kiếp. Cô 

ngƣời ở từ trong bƣng ra một tách 

trà nghi ngút khói, đặt trên chiếc bàn 

lim bên cạnh cây đàn dƣơng cầm 

của Hạnh, rồi khép nép bƣớc vào 

nhà trong. Tôi đứng trƣớc mặt nàng, 

lòng rộn lên bao nhiêu là xúc động. 

Bỗng Hạnh có ý đứng lên. Tôi tự 

chế không dám động tĩnh gì, bèn 

đến bên Hạnh thì thầm nho nhỏ: 

  - Chào Hạnh anh đi. Rồi tôi 

hôn nhẹ lên mái tóc Hạnh ƣớp đẫm 

hƣơng trầm của tôi ngày nào.  

  Phán quan cõi âm nói chuyện 

quả báo 

  Rồi tôi nghĩ đến việc phải đi 

tìm cha mẹ. 

  Bỗng một vị phán quan hiện ra 

trƣớc mặt, sửng sốt ngó tôi: 

  - Tại sao anh còn ở lại chốn 

này? Số của anh chƣa đến ngày 

đến tháng, chỉ là một sự lầm lẫn của 

ngƣời giữ sổ thiên tào mà thôi. Hãy 

mau trở về, vợ con anh và mọi 

ngƣời đang bấn loạn vì không biết 

phải xử trí ra sao với cái xác của 

anh vẫn còn hơi nóng. 
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  Tôi khúm núm trình rõ sự tình 

cùng ƣớc nguyện truy tìm tông tích 

của cha mẹ. Vị phán quan già chậm 

rãi nói với tôi: 

-  Ngƣời cha già mà anh đang 

đi tìm đó chính là thằng con út của 

anh bây giờ. Ông già của anh trong 

giờ chết, vẫn còn quá nhiều luyến ái 

vì chƣa đƣợc gặp anh. Sau khi cứ 

lần lữa mãi không chịu đi, thiên tào 

đã cho ông ta đầu thai làm con trai 

của anh để cho thỏa lòng thƣơng 

nhớ. 

  Tôi ra vẻ không tin. Vị phán 

quan ôn tồn: 

 - Anh hãy trở về nhập lại thân 

xác rồi xem kỹ trên cánh tay phải và 

chỗ thiên căn trên đỉnh đầu của con 

anh, sẽ có in những dấu tích của 

cha anh khi còn sinh tiền. Còn bà 

mẹ anh, nhờ hiện nghiệp suốt đời 

khổ hạnh và chay tịnh, bố thí làm 

phúc nên bà ta đã thoát ra khỏi vòng 

luân hồi tử sanh, hiện bà ta là tiên 

nữ ở cõi thứ sáu của tầng trời. Anh 

không còn cơ duyên gặp lại nữa. 

  Tôi muốn nhân cơ hội hy hữu 

này nấn ná trò chuyện với vị phán 

quan để tìm biết thêm về một số 

điều bí ẩn của con người còn tồn tại 

ở trên dƣơng thế.. Vị phán quan bắt 

tôi phải hứa không đƣợc tiết lộ qui 

luật nhà trời và ông đã cho tôi đƣợc 

biết riêng rất nhiều điều hết sức quý 

báu. Những điều đó thật ra, khi còn 

tại thế, không những tôi mà muôn 

triệu ngƣời khác đã thấy, đã đọc 

nhan nhãn trong các bộ kinh Phật, 

kinh Chúa cả rồi. Chỉ có điều là con 

ngƣời quá ƣ là ngạo mạn, miệt thị 

cả thánh thƣ cho nên rất nhiều 

ngƣời có đời sống mà xem nhƣ đã 

chết, có đọc đó mà chẳng hiểu biết, 

mở mang đƣợc điều gì cho phần tƣ 

duy thánh thiện rồi cứ nhƣ một dòng 

sông chảy xiết chẳng có lúc ngừng 

để gạn lọc cho đến ngày tận số về 

trời, lãnh lấy những nghiệp báo của 

đời sau. 

  Chỉ sang những cửa ngục đọa 

hình, vị phán quan phân giải cho tôi 

thấu hiểu từng loại tội phạm với 
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đứa con trai mà hai cụ thương yêu 

và đặt nhiều kỳ vọng nhất trong gia 

đình. 

  Ngay tức khắc, tôi đảo mắt đi 

tìm hình bóng hai cụ trong âm giới, 

nhƣng nào thấy đâu. Tôi định bụng 

sẽ đi kiếm vị phán quan giữ sổ thiên 

tào để tìm ra cha mẹ sau khi thăm 

viếng gia đình các em các cháu của 

tôi. 

  Tôi liên tƣởng ngay đến phía 

trong căn nhà thì thấy cô em gái của 

tôi, nay đã là một bà già thật sự với 

số tuổi trên 40 một vài năm gì đó, 

đang ngồi trên võng với một đứa trẻ 

còn phải ẵm trên tay. Tôi biết đứa 

trẻ này là cháu nội của Thƣ, cô em 

gái ngang ngƣợc của chúng tôi 

ngày nào... 

  Cô Thƣ với đứa cháu nội, con 

của thằng cháu Thăng (con trai 

trƣởng vợ chồng Thƣ) kháu khỉnh 

và đẹp nhƣ thiên thần đang đong 

đưa à ơi trên võng. Còn chồng của 

Thƣ, chú Thịnh thì đang mải miết 

với cái tiệm làm xe đạp ở gần khu 

Lữ Gia Phú Thọ. Chú Thịnh, lúc này 

trông cũng tƣơi tốt với cái hàm râu 

quai nón, đang "điều binh khiển 

tƣớng" trong phân xƣởng chế tạo 

của mình. Thằng cháu Thăng thì giờ 

đây đã là một ông kỹ sư chuyên 

môn về trồng trọt. Vợ nó, một cô gái 

tuổi ngoài hai mƣơi cũng khá xinh 

đẹp và trẻ trung, cũng đang tíu tít 

bận rộn trong một ngân hàng. 

  Còn chú Khoa, em trai kế của 

tôi, có vợ đã sang Mỹ với tôi, đi 

cùng tàu với hai đứa cháu trai là con 

chung của Khoa, nhƣng nay vợ 

Khoa đã bỏ nó đi lấy chồng khác 

ngƣời Hawaii, bỏ Khoa ở lại Việt 

Nam. Khoa cũng đã lấy một cô gái 

trẻ đẹp từ Hànội vào Nam. Hai vợ 

chồng Khoa xem ra cũng hạnh 

phúc, công việc làm ăn có vẻ là một 

anh nhà giàu với hai ba cửa hàng 

bán đồ điện tử, máy hát. 

  Tôi nhìn thấy vợ chồng chú ấy, 

nhƣng cả hai lại rất vô tình, không 

đếm xỉa gì đến tôi lúc đó với tâm 

trạng thật nôn nao khó tả vì đƣợc 
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những khổ hình đau khổ, kể sao cho 

xiết. Tôi nhận đƣợc nhiều khuôn 

mặt nhân dáng thân sơ. Tôi nhớ ra 

được rõ rệt từng thành quả của họ 

đã tạo nghiệp ở đời. Có người tôi 

ngỡ ăn ngay ở lành, thì tại nơi đây, 

họ đang cam tâm thọ án. Chả là vì 

khi còn sống, những ngƣời này quá 

khôn khéo che đậy những tội ác của 

họ mà thôi. 

  Lại có những ngƣời trƣớc đây 

tôi có định kiến, xem họ là những 

ngƣời xấu, ở nơi đây họ lại là những 

hồn lành, hƣởng phƣớc đời đời nếu 

họ không còn trong vòng tử sinh tái 

kiếp, chỉ vì họ là những ngƣời trung 

trực không hề gian dối che lấp 

những ý nghĩ và hành động thật sự 

trong lòng. 

 Nhƣng đa số những vong hồn 

khi còn sống là những kẻ thất thế 

nghèo nàn, sa cơ lỡ vận, thƣờng bị 

những hàm oan thống khổ, khi về 

trời, họ lại đƣợc đền bù và an ủi 

bằng tất cả ân phƣớc của đấng tối 

cao. 

  Vị phán quan nhìn tôi chằm 

chằm: 

 - Thấy rồi thì nên sám hối, không 

được tự dối chính bản thân ngươi. 

Nếu không ngục tối cực hình dành 

cho nhà ngƣơi không phải là điều 

không thể có. Hãy mau quay gót trở 

về. 

  Lòng tôi cảm động bồi hồi. 

Hứa với phán quan sẽ quay về nhập 

xác, trở lại dƣơng trần cam tâm đền 

trả cho hết kiếp phàm nhân sau khi 

cố nài nỉ xin đƣợc ít phút giây tìm lại 

những ngƣời quen biết đã lìa đời. 

Phán quan vui lòng chấp thuận. Tôi 

cúi đầu lạy tạ để đi ra. 

  Hồn phách tôi siêu thăng đến 

khắp cõi ta bà, lâng lâng thanh thản, 

nhẹ nhàng tựa nhƣ sƣơng khói 

không chút vƣớng bận suy tƣ. Trong 

suốt khoảng thời gian này, tôi không 

hề còn lại chút gì thuộc trạng thái 

vui buồn khổ ải, ƣu tƣ của suốt 

bằng ấy năm tháng đằng đẵng với 

kiếp làm ngƣời, cũng không hề bận 

tâm về con đƣờng sinh, lão, bệnh. 
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Chỉ có mỗi một niềm thanh nhẹ hân 

hoan vui vẻ tận cùng. Liên tƣởng 

đến đâu, nơi đó đã hiện ngay ở 

trƣớc mặt rồi. Ao ƣớc điều gì hạnh 

phƣớc gì nó đã xảy đến ngay trong 

tiềm thức hƣ vô. Ngôn ngữ và cảm 

giác nơi đây là ngôn ngữ và cảm 

giác đƣợc kinh qua bằng một cách 

thức vô hình. Chỉ cần có sự ƣớc ao 

đã hẳn nhiên biến thành sự thật tức 

thì. 

  Tôi đã gặp đƣợc hầu hết 

những ngƣời quen biết thân sơ, cả 

những cá nhân tôi chỉ nghe tăm 

tiếng của họ lúc sanh tiền mà chƣa 

bao giờ có cơ hội thân thiết. Tất cả 

đều có mặt nơi đây. 

 Nhƣng tùy theo mệnh nghiệp 

của từng ngƣời. Ở chốn này, có 

ngƣời thì quằn quại thọ phạt khổ 

hình. Sau đó, sẽ bị đọa làm kiếp tái 

sinh, tùy theo phƣớc báu, công tội 

lúc sinh thời. 

  Có rất nhiều ngƣời khi sống, 

phải cam chịu nghèo khổ lam lũ 

nhọc nhằn, hoặc từng bị những hàm 

oan đố kỵ, nhƣng vẫn nhất mực 

cam tâm, không kình chống lại hiện 

nghiệp mệnh trời. Nay họ là những 

chƣ liệt vị thuộc giới chƣ thiên cao 

cả, hạnh phúc tột cùng, bay bổng 

nhẹ nhàng với thiên đƣờng trăm 

hồng nghìn tía, nhởn nhơ nhàn nhã 

ung dung, đàn ca múa hát đúng thật 

là cảnh giới viên mãn siêu thăng 

tịnh độ của cõi Thiên Đƣờng. 

  Có những vong hồn nam nữ 

dung mạo no đầy rƣợu thịt, thú tính 

dâm ô, mƣu thần chƣớc quỷ, hãm 

hại đồng loại chúng sanh để thu tóm 

bổng lộc uy quyền, vơ vét cái ăn cái 

mặc, cùng bao nhiêu danh lợi vốn là 

của chung đem về cho riêng mình, 

cùng những tật xấu xa đê tiện, ngôn 

khẩu giết ngƣời, dèm pha đố kỵ, lợi 

dụng trí lực, hành hạ đồng loại, họ 

đang bị quằn quại bi thương, bị 

banh da lóc thịt, rên xiết kêu khóc 

đêm ngày, ăn uống thì được cho ăn 

nhƣ loài ngạ quỷ, toàn là thịt hôi thúi 

máu thiu, diện mạo kinh khiếp khác 

hẳn lúc thƣờng...Thân thể thì lõa lồ 
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ngày đêm dòi bọ đục rữa, nhất là 

với những vong hồn có tiền kiếp 

dâm ô, đĩ điếm, dối gạt quanh co. 

  Phán quan cho biết, của cải 

thực phẩm cùng hạnh phúc là của 

chung nhân loại. Tại sao xảy ra 

cảnh kẻ giàu ngƣời nghèo? Tại sao 

có nạn ngƣời uy quyền kẻ nô lệ. 

Những ngƣời này đã dùng mƣu 

thần chƣớc quỷ, phế bỏ luật trời, 

nên bây giờ sau khi chết, họ phải trả 

quả và sẽ bị đọa vào hậu kiếp tái 

sinh, họ sẽ phải làm loại súc sanh 

đê tiện, làm thân trâu ngựa hùm beo 

rắn rít vì những tội lỗi tham dục tàn 

nhẫn tạo nghiệp trên đời. 

 Trở về nhập xác 

  Trƣớc bối cảnh kinh hoàng 

nhƣ vậy, hồn tôi bỗng lạc vào một 

vầng sáng màu vàng nhạt mênh 

mông lai láng. Tai thoáng nghe 

những âm thanh quen thuộc của 

mấy chục năm làm ngƣời. Tôi lại 

nhìn thấy xác của tôi trong một căn 

phòng hồi dƣỡng với năm sáu 

ngƣời mà tôi đã trông thấy họ ở thế 

giới bên kia. Họ đã chết thật rồi vì tôi 

đã thoáng nhìn thấy họ bị cuốn sâu 

vào từng luồng ánh sáng vô biên, đi 

mãi ngàn năm và không thể trở lại 

được nơi này, còn tôi thì tự nhiên bị 

đẩy bật ra khỏi sức hút của những 

luồng ánh sáng đó, đi phiêu bạt đó 

đây rồi được phán quan khuyến cáo 

phải trở lại gấp nơi này để nhập xác. 

 Nhƣng tôi tự tìm mãi mà không 

thấy đƣợc cửa sinh tử môn nằm 

giữa đỉnh đầu thì làm sao tôi có thể 

nhập vào thân xác? Đợi mãi cũng 

chẳng làm đƣợc gì vì cửa sinh môn 

đang bị bịt kín bởi một cái nón có 

trang bị những dụng cụ duy trì sự 

sống cho cái xác của tôi. Tôi nhìn 

thấy một cái cửa phụ nằm ở kẽ 

xƣơng quai hàm bên vai trái, tuy 

nhỏ và rất đau đớn khi hồn tôi nhập 

vào, nhƣng còn cách nào hơn cơ 

chứ! 

  Nắng ngoài sân bệnh viện đã 

lên cao. Hàng ngàn tiếng lao xao 

báo hiệu một ngày làm việc tất bật 

của khu bệnh viện lớn lao này. Vợ 
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và hai đứa con của tôi thì đang ngồi 

đợi chờ ở "front-desk" trong bệnh 

viện, họ đến để tiếp tục kiên nhẫn 

ngồi canh bên cạnh cái xác còn 

nóng hổi của tôi. 

 Dƣờng nhƣ hôm nay là thời 

hạn chót để các vị bác sĩ chuyên 

khoa về tử thi họp bàn quyết định về 

số phận của cái xác không hồn này. 

Chính nhờ vào những tiến bộ của 

khoa học mà ngoài nhiệt độ duy trì 

cho cái xác thoi thóp sống, nó còn 

không bị thối rữa nhƣ những xác 

chết bình thƣờng sau chừng 5 ngày 

cho đến hơn một tuần lễ. 

  Xem lại lối vào chỗ khớp 

xƣơng quai xanh một lần nữa rồi tôi 

vận hết sức, dùng nội lực để len 

vào. Một cảm giác đau đớn tận cùng 

tỏa khắp hồn tôi trong một khoảnh 

khắc nhanh chóng. Thoát nhiên, 

cảm giác đau đớn đó chuyển động 

và chạy ran khắp cái thân xác đang 

nằm bất động ở trên giƣờng. 

  Trạng thái đầu tiên tôi ghi 

nhận đƣợc khi hồn tôi trở về với 

thân xác cũ đã nằm bất động gần 

trọn một tuần là cơn buồn phiền 

ngột ngạt và còn có một sức nặng 

nề ghê hồn trì kéo nặng nề trên toàn 

thân thể. Tôi nhƣ bị kềm hãm trong 

một cái khuôn không cách thoát ra 

được. Sau đó là xúc giác đau đớn 

trĩu nặng ở trên đầu, phía sau ót. Tôi 

nhớ lại rồi. Điều này không có gì là 

khó hiểu. Đó chính là vết thƣơng 

sau sọ chƣa thực sự lành lại sau khi 

được các vị tây y chữa trị và khâu 

lại vết nứt bên ngoài. 

  Sức trì kéo nặng nề tôi vừa kể 

vẫn bao phủ trong toàn thân tôi. 

Ngoài sự đau đớn ở vết thƣơng trên 

đầu, tôi cảm thấy toàn thân như rũ 

liệt, rồi cơn đói bổ đến cồn cào. Bao 

tử của tôi hoàn toàn trống rỗng sau 

nhiều ngày đƣợc các y sĩ tẩy uế.. 

Thân thể của tôi chỉ đƣợc dinh 

dƣỡng bằng những phƣơng thức 

vật lý y khoa trị liệu cho nên giờ đây 

nó bắt đầu làm việc với những đòi 

hỏi cấp bách nêu trên.. 

  Ngƣớc đôi mắt mệt mỏi nhƣng 
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vô cùng tỉnh táo nhìn lên trần phòng 

với những hộp đèn néon trắng dịu, 

tôi vẫn nhớ nhƣ in chuyến hành 

trình thần tiên vừa qua từ cõi âm 

đầy khác lạ trở về. Linh hồn tôi 

không có dấu hiệu hoặc dƣ vị nào 

của thƣơng tích, vẫn mạnh mẽ bình 

thƣờng. Nhƣng cái xác của tôi thì 

thật sự yếu đuối, bởi nó bị thƣơng 

và bất động đã mấy ngày qua. Vận 

dụng nghị lực, tôi cố nhổm ngƣời 

lên, đảo mắt nhìn chung quanh căn 

phòng hồi dƣỡng im lìm với những 

thân ngƣời nằm ngay đơ bên trong 

làn vải trắng. Hình ảnh này tôi đã 

thấy ban nãy khi tôi trở về, nên 

không lấy gì làm lạ. 

  Tôi còn có thể đoán chắc, có 

hai cái xác, một ở cuối phòng là một 

cô gái ngƣời Mỹ và một là ngƣời 

đàn ông gốc Do Thái đang nằm 

cách tôi hai xác nữa. Cô gái Mỹ bị 

lăn té trên thang lầu và ngƣời đàn 

ông Do Thái thì bị nghẽn mạch máu. 

Họ bị "chết giả", bị hôn mê, và họ 

cũng sắp sửa "trở về", sắp sửa hồi 

tỉnh giống y nhƣ tôi vừa mới hồi 

tỉnh. Tôi từng nhìn thấy họ ở thế giới 

bên kia. Cơn đói trần gian khiến tôi 

vô cùng khổ sở và liên tƣởng ngay 

đến thói quen bó buộc phải ăn uống 

của ngƣời trần. Tôi mong vợ con tôi 

thật chóng trở vào để giúp tôi trở về 

nhà cũ. Mùi nhà thƣơng khiến tôi 

ngộp thở lắm rồi, lại còn bị hành hạ 

bởi những cơn đau đớn và cái đói 

kỳ khôi. 

  Ngay lúc đó, ổ khóa lách cách 

kêu lên. Cánh cửa phòng hồi dƣỡng 

mở ra. Tôi thấy bóng dáng vợ tôi ủ 

rũ và rất mệt mỏi bƣớc vào, đi cùng 

với ngƣời gác nhà thƣơng và một 

hai gia đình ngƣời Mỹ khác. Tôi cố 

gắng nhúc nhích để cho vợ tôi biết 

rằng tôi đã hồi tỉnh, đã "trở về" mới 

đúng. Quả nhiên, nàng nhận ra 

ngay và òa lên khóc um sùm vì quá 

mừng rỡ khiến ngƣời gác phòng hồi 

dƣỡng hiểu ra ngay rằng có một xác 

chết đã năm sáu ngày nay bỗng hồi 

sinh. 

  Ông ta chụp lấy cái điện thoại 
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ở trên tƣờng và thông báo ngay lập 

tức cho vị y sĩ trực hôm đó là một 

nữ bác sĩ ngƣời Trung Hoa. Bà ta 

cùng bốn năm vị bác sĩ đàn ông 

khác xuống tận chỗ, khảo nghiệm lại 

"tử thi" hồi sinh của tôi rồi ra lệnh 

cho y tá đẩy chiếc giƣờng của tôi trở 

lại phòng cấp cứu hôm nào để làm 

không biết bao nhiêu là thử nghiệm 

khác để xác nhận rằng thể xác của 

tôi đã hoạt động lại hết sức bình 

thƣờng, ngoại trừ vết thƣơng trên 

đầu cần được tái khám đúng hẹn và 

phải uống thêm thuốc trong một vài 

ngày nữa ở nhà thƣơng. 

  Đợi đến lúc không còn ai hiện 

diện, tôi nói quả quyết với vợ tôi: 

- Anh không có sao cả. Chỉ hơi nhức 

đầu và mệt mỏi mà thôi. Em cố 

gắng tìm đủ mọi cách đƣa anh về 

nhà, khung cảnh và mùi vị nhà 

thƣơng làm cho anh sợ lắm. Đi đi 

em! Đi tìm bà bác sĩ ngƣời Tàu năn 

nỉ bà ta chắc sẽ có kết quả. 

  Cuối cùng vợ tôi đã đạt đƣợc 

sự thành công với điều kiện nàng 

phải ký giấy cam kết, chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trong việc này. Tôi gật 

đầu ra dấu cho nàng cứ ký giấy cam 

kết. Sau đó, vợ tôi dìu tôi đứng dậy 

khoác hai tay tôi lên vai hai cô y tá 

đỡ tôi ngồi lên chiếc xe lăn, rồi đẩy 

tôi ra xe đã đƣợc nàng lái đến đậu 

sẵn tại cửa chánh bệnh viện để trở 

về nhà. 

 - Thật là một phép lạ vô 

thƣờng vì lời khấn nguyện van vái 

thần linh Chúa Phật liên tiếp nhiều 

ngày đêm của em và hai con cho 

anh đƣợc thoát khỏi tai nạn ngặt 

nghèo và quả là linh hiển. Em đã 

được các vị thần linh nhận lời, anh 

đã hồi tỉnh. 

  Tôi im lặng nhìn dáng vẻ của 

vợ tôi nghiêm trang thành khẩn kể 

lại những gì mà nàng đã tận sức để 

níu kéo lại đời sống của ngƣời 

chồng đầu ấp tay gối. những ý nghĩ 

của tôi thì giữ kín trong lòng không 

nói gì với nàng cả. Tôi không nỡ làm 

tiêu tán đức tin thánh thiện của nàng 

đối với các đấng bề trên. Bởi tôi đã 
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bị chết đi và sống lại một cách tình 

cờ, không phải vì thƣợng đế không 

linh hiển mà chỉ vì định mệnh cuộc 

đời của tôi chưa đến lúc phải ra đi. 

Thần linh không hề can dự vào số 

phận của một đơn vị quá bé nhỏ là 

tôi. 

  Đó chỉ là một tai nạn bất ngờ 

để cho tôi có một cơ hội bằng vàng 

đi về bên kia thế giới, thăm thú, và 

tìm hiểu xong rồi lại đƣợc trở lại trần 

gian để đi hết kiếp ngƣời. 

  Tôi thầm cảm tạ ơn trời ở 

điểm, số tôi chưa đến, còn được 

sum vầy đoàn tụ với vợ con để mà 

kiểm chứng thêm những hiểu biết 

về cõi âm luôn luôn mang tính cách 

bí mật muôn đời. Ngoài điều này ra, 

cõi phàm trần thực chẳng có gì 

đáng để cho tôi cần phải luyến tiếc 

đến nỗi chuốc lấy ngàn vạn khổ 

đau. Vì có mấy ai chịu chấp nhận 

một sự thật là cuộc sống chính là 

con đƣờng đang đƣợc rút ngắn để 

trở về, trở về chốn quê hƣơng vĩnh 

cửu, xóa sạch những vƣớng vít, nợ 

nần với thế gian.  

 - HẾT - 
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 Vào đời  Đƣờng bên Trung Quốc, 

một ngày nọ có ngƣời thanh niên hai 

mƣơi bốn tuổi đầy nhiệt huyết cầu đạo 

từ giả mẹ già trải qua ba mƣơi ngày đi 

bộ và hàng ngàn dặm đƣờng  từ Lĩnh 

Nam, Tân Châu đến huyện Hoàng Mai 

lễ bái Ngũ  Tổ Hoằng Nhẫn và thƣa; 

“Con ở xứ Lĩnh Nam đến đây lạy Tổ sƣ 

chỉ để cầu thành Phật chứ không cầu chi 

khác”.  Hơn thế  nữa, ngài còn trải qua 

bao tháng ngày làm lụng cực nhọc nhƣ 

chẻ cũi, giả gạo trong chùa để có cơ 

duyên gặp Ngũ Tổ cầu học đạo (Trích 

trong Lục Tổ Đàn kinh).  Ngƣời thanh 

niên đó, sau này trở thành Lục Tổ Huệ 

Năng, tổ thứ sáu của phái Thiền Tông 

Trung Quốc. ngài nổi tiếng về pháp môn 

“Thiền đốn ngộ”: “Trực chỉ chân tâm, 

minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành 

Phật”. Phƣơng pháp này dành cho 

những bực thƣợng - thƣợng căn! 

 Ngày nay trong cuộc sống nhiễu 

nhƣơng, chúng ta luôn bị cám dổ về vật 

chất, danh vọng, “ngũ dục lục trần” 

luôn quấy phá do đó đi tìm một phƣơng 

pháp tu thích hợp và một đạo tràng 

chuyên tu không phải là chuyện dễ 

dàng.  Càng khó khăn hơn nhƣ Lục Tổ 

năm xƣa chỉ nghe một câu kệ trong kinh 

Kim Cang: “Ƣng vô sở trụ, nhi sanh kỳ 

tâm” (tức là không trụ vào đâu để sanh 

khởi cái tâm nhƣ vậy) mà ngài đại ngộ 

thì khả năng “tu thành đạo của chúng 

sanh” ngày nay lại cực kỳ hiếm hoi  hơn 

nữa. 

 Đối với chúng ta hãy tự hỏi tìm 

con đƣờng tu nào dễ thành tựu nhất mà 

đỡ tốn sức lực và phù hợp với căn cơ 

của mình. Điều này lại tùy vào nhân 

duyên, phúc báu của mỗi ngƣòi.  Pháp 

môn thì có tám vạn bốn ngàn. Có ngƣời 

lại hỏi: “Thế thì pháp môn tu học nào 

tối thắng để đạt đƣợc kết quả tốt nhất?” 

Hòa Thƣợng Tuyên Hoá ở Vạn Phật 

Thánh Thành giảng “Pháp môn nào 

thích hợp với mình và diệt trừ phiền nảo 

của mình nhiều nhất, đó là pháp môn tối 

thắng nhất!” 

MƯỜI NIỆM VÃNG SANH 
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 Phật dạy trong thời kỳ Mạt pháp 

thì niệm Phật là phƣơng pháp tu học dễ 

dàng thành tựu nhất.  Trong kinh Đại 

Tập Nguyệt Tạng đức Phật Thích Ca đã 

dạy: “Trong thời Mạt pháp, tuy có ức 

ức người tu hành song ít có người nào 

được đắc đạo, duy chỉ nương  theo 

pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi 

luân hồi”. 

 Phật pháp đƣợc chia làm ba thời 

kỳ: thời kỳ Chánh pháp kéo dài 1,000, 

thời kỳ này Giới luật dể thành tựu. Sau 

đó là thời kỳ Tượng pháp kéo dài 1,000 

năm, thời kỳ này Thiền định dể thành 

tựu, và cuối cùng là thời kỳ Mạt pháp 

tồn tại khoảng 10 ngàn năm, vào thời kỳ 

này thì pháp môn niệm Phật dễ thành 

tựu nhất.  

“Khi Phật pháp sắp diệt, diệt 

trước nhất là kinh Lăng Nghiêm, vì tất 

cả ma vương đều rất sơ chú Lăng 

Nghiêm, sau khi đó các kinh khác lần 

lượt diệt theo, dù có giấy nhưng trên 

giấy không có chử. Sau cùng chỉ còn 

kinh A Di Đà lưu lại thế gian 100 năm 

để hoá độ vô lượng vô biên chúng 

sanh. Nhờ sáu chử hồng danh Nam 

Mô A Di Đà Phật mà rất nhiều người 

được độ có đến số vô lượng vô biên. 

Sau đó  trong sáu chử hồng danh lại 

mất đi hai chử “Nam Mô”, chỉ còn “A 

Di Đà Phật” lưu 100 năm nữa. Sau đó 

Phật pháp mới diệt hẳn”.  Trích trong 

kinh Phật Thuyết A Di Đà của Hoà 

Thƣợng Tuyên Hoá thuyết giảng. 

 Do đó pháp môn niệm Phật thích 

hợp với chúng sanh vì nó không phân 

biệt già trẻ, nam nữ, lúc đi đứng nằm 

ngồi, học hay làm việc, lái xe v.v… đều 

có thể thực hành đƣợc. 

 Trong quyển Phật Học Phổ 

Thông, Hoà Thƣợng Thích Thiện Hoa 

giảng rằng có nhiều phƣơng pháp niệm 

Phật: 

Trì danh niệm Phật. Hành giả 

chuyên tâm trì niệm danh hiệu 

Phật A Di Đà, miệng niệm tai 

nghe, hành giả phải niệm luôn 

không xen hở. 

Tham cứu niệm Phật. Ngƣời niệm 

Phật quán sát câu niệm Phật 

này từ đâu đến và đi về dâu? 
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Niệm đây là ai niệm? Phƣơng 

pháp này giống nhƣ tham 

thoại đầu bên Thiền. 

Quán tƣợng niệm Phật. Hành giả 

chiêm ngƣỡng quán sát 32 

tƣớng tốt và 80 vẽ đẹp của 

Phật từ đó tánh xấu của mình 

được bớt đi. 

Quán tƣợng niêm Phật. Hành giả 

ngồi yên chuyên chú quán 

tƣởng Phật A Di Đà đang ở 

trƣớc mặt trên toà sen phóng 

hoà quang, lúc đi đứng nằm 

ngồi không ngừng nghỉ. Khi 

lâm chung hành giả cũng đƣợc 

vãng sanh về Tịnh Độ. 

Thật tƣớng niệm Phật tức là niệm 

Phật đạt đến bản thể chân tâm 

(tâm không sanh diệt, không 

khứ lai, bình đẳng.) Trong các 

pháp niệm Phật trên thì “Trì 

Danh Niệm Phật” dễ thực 

hành và đạt đƣợc kết quả cao. 

 Vậy niệm Phật thế nào dễ thành 

tựu và vãng sanh về phẩm vị thƣợng 

phẩm?  Trong đĩa DVD số 124 tựa  

“Mƣời Niệm Vãnh Sanh” của Hoà 

Thƣợng Tịnh Không  thuyết giảng Kinh 

Vô Lƣợng Thọ tại đạo tràng Cƣ Sỉ Lâm, 

tại Tân Gia Ba  ngày 4-9-1999. Hoà 

Thƣợng truyền thọ “Thập Niệm Pháp” 

tức là niệm mƣời câu Phật hiệu: Nam 

Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật 

không gián đoạn, không xen tạp, không 

vọng niệm. Ngài khuyên rằng đối với 

ngƣời quá bận rộn với cuộc sống hằng 

ngày, mỗi ngày niệm 9 lần. Phƣơng 

pháp nhƣ sau: mỗi sáng sau khi xúc 

miệng rửa mặt đứng trƣớc tƣợng Phật, 

nếu không có  tƣợng Phật thì  quay mặt 

về  hƣớng Tây niệm 1 lần, ban đêm 

trƣớc khi ngủ niệm 1 lần, mỗi ngày ba 

bữa trƣớc khi ăn niệm Phật, đi làm việc 

trƣớc khi bắt đầu công việc 2 lần, sáng 

chiều tan sở (2 lần) nếu có thời gian thì 

niệm thêm  và  có công đức hồi hƣớng 

vãng sanh về Cực Lạc. Hoà Thƣợng 

giảng thêm nếu ngƣời thực hành mƣời 

niệm nhƣ trên và thực hành “mười thứ 

tâm” nhƣ Phật thuyết  trong kinh “Phát 

Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo” thì 

ngƣời có lúc lâm chung đƣợc vãng sanh 
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Cực Lạc vào  Thƣợng phẩm Thƣợng 

phẩm  ở Thật Báo Trang Nghiêm Độ.   

 Thế nào là mƣời thứ tâm? Trong 

kinh “Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí 

Nhạo” đức Phật gỉảng cho ngài Di Lặc 

Bồ Tát nhƣ sau: 

 Kinh văn: 

 “Lúc bấy giờ, Di Lặc Bồ Tát 

bạch Phật rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Như đức Phật nói 

công đức lợi ích của thế giới Cực Lạc 

của Phật A Di Đà, nếu có chúng sanh 

phát mười thứ tâm, với mỗi một tâm, 

chuyên niệm hướng về A Di Đà Phật, 

người ấy mạng chung, sẻ được vãng 

sanh thế giới Phật ấy. 

- Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là phát 

mười thứ tâm? Do những tâm ấy sẽ 

được vãng sanh thế giới Phật ấy. 

Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: 

- Này Di Lặc! Mười tâm như thế 

chẳng phải là những kẻ phàm ngu, 

trượng phu bất thiện, kẻ trọn đủ phiền 

não mà hòng phát khởi nổi. 

- Những gì là mười?  

 Một là đối với các chúng sanh, 

khởi tâm đại từ, không tổn hại.  

 Hai là đối với các chúng sanh, 

khởi lòng đại bi, không có tâm bức 

bách, làm khổ.  

 Ba là đối với chánh pháp của 

Phật, chẳng tiếc thân mạng, tâm thích 

gìn giữ.  

 Bốn là đối với hết thảy pháp, 

phát sanh tâm nhẫn thù thắng, không 

lòng chấp trước.  

 Năm là chẳng tham lợi dưỡng, 

cung kính, tôn trọng, tâm giữ ý lạc 

thanh tịnh.  

 Sáu là cầu Phật chủng trí, trong 

hết thảy thời, tâm chẳng quên mất.  

 Bảy là đối với các chúng sanh 

tôn trọng, cung kính, không tâm hèn 

kém,  

 Tám là chẳng dính mắc thể 

luận, sanh tâm quyết định nơi Bồ Đề 

phần.  

 Chín là trồng các căn lành, tâm 

thanh tịnh chẳng có tạp nhiễm. 

 Mười là đối với các Như Lại bỏ 

lìa các tướng, khởi tâm tùy niệm. 

- Này Di Lặc! Đó gọi là Bồ Tát phát 
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mười thứ tâm. Do những tâm ấy sẽ 

được vãng sanh thế giới Cực Lạc của 

Phật A Di Đà. 

- Này Di Lặc! Trong mười thứ tâm 

này, nếu ai thành được một tâm, muốn 

vãng sanh thế giới đức Phật ấy, mà 

chẳng được sanh thì chẳng có lẽ ấy.” 

 Do đó niệm Phật vãng sanh Tây 

Phƣơng Cực Lạc Thế giới là con đƣờng 

ngắn nhất để thành Phật, dựa trên kinh 

Vô Lƣợng Thọ và kinh Phát Khởi Thù 

Thắng Chí Nhạo Hạnh, Hoà Thƣợng 

Tịnh Không giảng rằng thì ngƣời đã 

vãng sanh về cõi Tây Phƣơng chỉ cần tu 

khoảng ba, bốn kiếp là thành công, còn 

với ngƣời ở “Hạ phẩm Hạ sanh” tu 

khoảng mƣời hai kiếp là thành công. 

Đối với những pháp môn khác thì sao? 

Rất khó và rất lâu để thành tựu. Hoà 

Thƣợng giảng  rằng “khi tu đạt đến 

“Nhất Chân Pháp Giới” phải qua ba đại 

A- tăng- kỳ kiếp mới viên mãn Bồ Đề”. 

Hoà Thƣợng giảng thêm trong ba đại A-

tăng- kỳ kiếp thì A-tăng -kỳ kiếp thứ 

nhất chứng đƣợc ba mƣơi địa vị: Thập 

Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hƣớng; A-

tăng kỳ kiếp thứ hai chứng đƣợc bảy địa 

vị từ Sơ Địa đến Thất Địa: A tăng kỳ 

kiếp thứ ba chứng đƣợc Bát Địa, Cửu 

Địa, Thập Địa. Khi tu ba A-tăng-kỳ rồi 

mới đạt Pháp Vân Địa Bồ Tát. Khi đó 

phải tu thêm một A-Tăng-kỳ kiếp nữa 

mới mới đạt đến Đẳng Giác là thành 

Phật. Ngài đƣa thêm một thí dụ dễ hiểu 

là ngƣòi tu hành bình thƣờng muốn 

chứng quả thì phải cần ba vạn năm mới 

thành tựu, còn khi đến Tây Phƣơng Cực 

Lạc Thế Giới thì chỉ cần ba ngày là 

thành công! 

 Những điều nói trên đối với 

những ngƣời căn cơ chƣa đủ thì rất khó 

có thể tin hiểu, thực hành  đƣợc vì vậy 

nên pháp môn này đƣợc gọi là “nan tín 

chi pháp” (pháp khó tin), nó chỉ dành 

cho những ngƣời có căn duyên sâu dầy 

với pháp môn niệm Phật mới dũng 

mảnh, can đảm buông bỏ vạn duyên, lìa 

xa phiền não, chấp trƣớc, đề khởi chánh 

niệm câu A Di Đà Phật. Đối với hành 

giả chuyên trì pháp môn Tịnh Độ thực 

hành những lời dạy nhƣ trên thì tƣơng 

lai không xa chúng ta đƣợc về cõi Tây 
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Phƣơng, về với đức Phật Di Đà và vô số 

Thánh chúng Bồ Tát đang chờ. 

 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 

 (Viết vào khóa tu hè ba tháng tại 

chùa Phật Tổ năm 2009) 

 Thiện Từ. 

 

 

 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO  Volume 1 Issue 9 

41  

 Có những hình ảnh chỉ tình cờ bắt 

gặp một lần nhƣng in sâu trong tâm ta 

nhƣ vết hằn trên đá. Hình ảnh đó có thể 

chỉ rất tầm thƣờng nhƣ một chiếc lá rơi, 

một bông hoa nở, một áng mây bay, 

nhƣng tới đúng thời gian, không gian và 

tâm trạng, thì chiếc máy ảnh Alaya, tức 

là thức thứ tám trong Duy-thức-học sẽ 

chụp rất rõ nét, cất vào kho chứa. 

Những hình ảnh, với trọn vẹn cảm xúc 

khi đó, không bao giờ mất. Nó nằm mơ 

màng trong tàng thức, gặp biến thái nào 

đồng cảm của Thức, nó chỗi dậy ngay, 

tƣơi tắn, mới mẻ nhƣ vừa khai sinh 

“Thức tùng tử chúng sinh. Tợ cảnh 

tương nhi chuyển”. 

     Tôi từng đƣợc chiêm ngƣỡng, 

không phải một lần mà nhiều lần, nhân 

dáng thanh thản, nghiêm túc của các sƣ 

cô khi tọa thiền. Tuy chƣa từng đƣợc 

thấy Tiên, nhƣng với tôi, chắc chắn Tiên 

không thể đẹp bằng. Tôi thấy đƣợc phần 

nào, bên trong sự tĩnh lặng, thanh thản 

kia là cả một trời-Nhƣ-Lai an lạc, tỏa 

sáng tới những tâm mong cầu an lạc. 

Bức tranh tuyệt mỹ đó từng đƣợc thầy 

Tuệ Không, tức thi sỹ Phạm Thiên Thƣ, 

ngƣời mà HT Minh Châu tán thán là 

“Kẻ can đảm thi hóa Kinh Kim Cang để 

cúng dƣờng Chánh Pháp”, vẽ bằng lục 

bát thế này: 

 “Trăng khuya hiu hắt hiên vàng 

 Trang kinh lác đác đôi hàng nhạn 

sa 

 Ý nào hóa hiện ngàn hoa 

 Chữ nào cẩn ngọc trên tà áo ni 

 Dỗ non nước, giọng thầm thì 

 Dỗ tam thế mộng xá gì vóc hoa 

 Ni-cô trụ giữa ta-bà 

 Búp tay hồng ngọc nâng tà áo 

trăng” (*) 

 

 Có thật trăng tỏa sáng trên vạt ca-

sa hay chính “Pháp thân thường trụ 

Như-Lai” trên thân giáo đó mới là ánh 

sáng đích thực dẫn tới những nẻo về 

    TÀ ÁO TRĂNG 
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Giác ngộ? 

 Giữa mộng và thực luôn có một 

sự nhận biết trong suốt, không qua lăng 

kính phân biệt nào. Một vị thiền sƣ hay 

chỉ là một Phật tử, vén y áo, ngồi xuống 

bồ đoàn, khoanh chân kiết già hay bán 

già, khép mắt và tĩnh tọa với sự buông 

bỏ mọi ngôn ngữ, mọi nhãn quan và 

cảm thọ thì pháp-thân-thƣờng-trụ sẽ 

hiện tiền. Khi đó, nếp y vàng hay vạt áo 

tràng lam chỉ đồng nhất là “Tà-áo-

trăng” vì đã cùng trụ trong không gian 

của “Mưa ngọc trải mười cõi. Vô lượng 

chúng hoa thơm” (*)  

 Thân giáo của ngƣời con Phật 

linh động nhƣ thế, làm sao đtránh khỏi 

tâm thế gian hời hợt khi khi khởi ý ngụy 

tạo để đạt những lợi lộc phù du! 

 Trong những truyện điển tích 

Phật giáo, tôi từng băn khoăn về chuyện 

con cọp lông vàng. Câu chuyện ơn giản 

thôi, nhƣng rất đáng cho ngƣời con Phật 

suy ngẫm. 

 Con cọp lông vàng đó ở trong 

khu rừng rậm, bao quanh bởi núi non, 

vách đá cheo leo hiểm trở. Bộ lông vàng 

của nó óng mƣợt và rất đẹp, nhất là mỗi 

sáng, khi ánh dƣơng lên chiếu vào từng 

sợi lông vàng thì ánh sáng đó long lanh, 

xuyên suốt tới nhiều dặm. Biết bao nhà 

quý tộc đã nghe biết và mơ ƣớc có bộ áo 

lông vàng hiếm quý nên không ngừng 

chiêu dụ bọn thợ săn, trả giá thật cao để 

đạt được ước muốn. Tất nhiên, đây cũng 

là mơ ƣớc của bọn thợ săn nên luôn có 

những kẻ tìm cách mon men tới bìa 

rừng với những túi tên tẩm thuốc độc, 

mong hạ thủ con cọp vàng để lột da đem 

bán! 

 Nhƣng con cọp cực kỳ bén nhậy. 

Nó nhƣ “ngửi” đƣợc mùi cung tên nên ít 

có gã thợ săn nào tới đƣợc gần, cho tới 

khi một thợ săn nảy ý nghĩ tìm một bộ 

ca-sa để trá hình làm vị sa-môn, ôm 

bình bát, thong thả vào rừng. Tất nhiên, 

bên trong vạt áo ca-sa đó có cất dấu 

cung tên tẩm thuốc độc! 

 Quả nhiên, với nhân dáng một 

thầy tu hiền lành, càng lúc gã thợ săn 

càng đến gần đƣợc con cọp vàng. Và 

khi tầm gần vừa đủ ra tay thì gã nhanh 

nhẹn lắp tên, giƣơng cung nhắm ngay 
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tim con cọp mà bắn thẳng. Cọp trúng 

tên, gầm lên đau đớn. Trong vài giây 

phút cuối, nó dồn hết sức mạnh lao về 

phía bóng ngƣời mà nó tin là vừa hãm 

hại nó. Tuy bị trúng tên nhƣng sức 

mạnh của cọp trong sự đầy hận thù đó 

cũng đủ xô gã thợ săn ngã nhào, đủ sức 

cào cấu, cắn xé để kéo gã cùng sang bên 

kia thế giới với nó. 

 Nhƣng, qua ánh mắt cố nhƣớng 

lên, con cọp trúng thƣơng nhận ra mầu 

áo ca-sa. 

 Nó không đủ minh mẫn để hỏi, 

sao ngƣời mặc áo ca-sa lại hại nó, 

nhƣng nó còn đủ sáng suốt để tự nói với 

nó rằng “Ồ, đây là một vị thầy tu. Ta thà 

chịu chết chứ không thể xâm phạm 

người này”. 

 Câu chuyện chấm dứt ở đây. . . 

 Trong chuyện này, chiếc áo có 

làm nên thầy tu hay không? 

 Có lẽ có, ít nhất là đối với con 

cọp lông vàng. 

 Đừng trách con cọp vàng ngu 

xuẩn không nhận ra sau lớp áo thầy tu là 

gã thợ săn độc ác, bởi vì con cọp chỉ 

nhìn chiếc áo nhƣ dấu hiệu của sứ giả 

Nhƣ-Lai nên nó lập tức dừng tâm oán 

hận. Nó chƣa đủ trí để ngăn chặn và 

thấu hiểu hết tâm địa ác độc của ngƣời, 

nhƣng ít nhất, sự dừng tâm oán hận 

cũng giúp nó ra đi nhẹ nhàng.  

Giây phút này mới thật quan 

trọng cho mọi ngƣời, mọi loài, vì chính 

giây phút này, kẻ ra đi nƣơng theo tâm 

trạng và nghiệp mình mà thác sanh. 

 Cho nên, đã có phƣớc duyên 

được “nhập Như-Lai-Thất, trước Như-

Lai-Y” ngƣời chí thành tự biết nghiệp 

dầy phƣớc mỏng phải luôn cầu xin Chƣ 

Phật gia hộ, giữ đƣợc thân tâm kiên 

định suốt chặng đường-Như-Lai mới 

không phụ lòng Đấng Giác Ngộ đã vì 

thƣơng xót chúng sinh mà thị hiện. 

    Huệ Trân 

          (*) Thơ Phạm Thiên Thƣ 
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BÒ BÍA CHAY 

(Th¿c hien khoäng 30 cuÓn) 

Vật Liệu: 

- 2 pounds cû s¡n 

- 1/2 pound cû cà rÓt 

- 4 mi‰ng ÇÆu hÛ chiên (loåi 

chiên s¤n Ç‹ trong vï) 

- 2 cây mì cæn  

- 1 mu‡ng nhÕ b¶t Ü§p làm xá xíu 

- 1 chén ÇÆu ph†ng rang, bÕ võ 

và xay sÖ 

- 1 chén tÜÖng ng†t (loåi tÜÖng 

æn phª) 

- 1 mu‡ng nhÕ giÃm chua 

- 1 cây cäi xà lách và m¶t ít rau 

qu‰ rºa såch 

- 1 cû ô rô rºa såch, c¡t mÕng và 

bÀm nhuyÍn 

- 30 cái bánh tráng (loåi ÇÜ©ng 

kính 22cm) 

CÁCH LAM: 

- Cû s¡n, cà rÓt g†t vÕ, rºa såch 

và c¡t thành c†ng nhÕ. ñÆu hÛ 

cÛng c¡t nhÜ vÆy. Cho vào chäo 

nóng m¶t mu‡ng dÀu æn và m¶t 

nºa phÀn ô rô Çã bÀm nhuyÍn 

vào. Ch© ô rô vàng, cho cà rÓt và 

cû s¡n vào, xào Ç‰n khi thÃy 

c†ng cû s¡n trong là Çã chín. K‰ 

Ç‰n cho ÇÆu hÛ chiên vào. 

Thêm vào m¶t mu‡ng nhÕ muÓi 

và hai mu‡ng nhÕ ÇÜ©ng tr¶n 

ÇŠu, rÒi t¡t lºa. N‰u cû s¡n và cà 

rÓt ra nhiŠu nÜ§c thì nên cho vào 

r°, dùng mu‡ng ép xuÓng cho ráo 

nÜ§c. 

- Mì cæng thái mÕng, Ü§p gia vÎ 

xá xíu. Cho m¶t mu‡ng nhÕ dÀu 

æn vào chäo và xào sÖ mì cæng. 

- Dùng m¶t chén tÜÖng ng†t pha 

v§i m¶t chén nÜ§c. Cho m¶t 

mu‡ng nhÕ dÀu æn vào chäo và 

cho nºa phÀn ô rô còn låi vào, xào 

cho vàng. ñ° h‡n h®p tÜÖng và 

nÜ§c vào, quÆy cho ÇŠu. Khi 

vØa sôi thì t¡t lºa và cho vào m¶t 

mu‡ng nhÕ giÃm chua, tr¶n ÇŠu 

tÃt cä. 

- Khi cuÓn bò bía, Ç¥t mi‰ng mì 

cæng trÜ§c (Ç‹ thÃy m¥t ngoài 

trông hÃp dÅn), k‰ Ç‰n là xà 
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lách, rau qu‰ và sau cùng là 

phÀn cû s¡n, cà rÓt bên trên. 

ñÆu ph¶ng rang Çã xay sÖ 

(ÇØng nát quá) có th‹ Ç‹ chung 

trong cuÓn bò bía, ho¥c cho vào 

tÜÖng chÃm, tùy y. 

- Ghi chú: có th‹ thêm tÜÖng §t 

ho¥c §t trái c¡t nhÕ vào tÜÖng 

chÃm Ç‹ tæng hÜÖng vÎ cho 

ngÜ©i thích æn cay.  

Bây gi© chúng ta Çã có m¶t món 

chay æn chÖi -  vØa thanh tÎnh, 

b° dÜ«ng, låi vØa ngon miŒng 

rÒi Çó. Xin chúc quí Çåo h»u th¿c 

hiŒn dÍ dàng và thành công. HËn 

g¥p låi trong sÓ báo kÿ t§i. 

PQ 
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Tu Là Gì?  
Tu là chuyển hoá thân tâm  

Làm sao chặt đƣợc cái long tham lam  

Mỗi khi thấy vật nổi tham  

Mong rằng có đƣợc để đem về nhà  

Khi nghe khi thấy nghịch long  

Phùng mang trợn mắt nhƣ ngƣời mất tâm  

Sân si đầy dẫy trong ngƣời  
Tự mình thắp sang tự mình đổi thay  

Chặt cây rồi lại trồng cây  

Tâm kia phải sang nhƣ gƣơng soi đầu  

Nhờ Thầy chỉ dạy cho con  

Gƣơng  con phải chùi lau từng giờ  

Nghe Thầy con phải tự soi  
Sao mà khó quá nhƣng con quyết làm  

Quảng Ý  

Dec.2009  

 

 

Về chùa một sớm tinh mơ  

Đến đây tu học đạo tràng vui ghê  

Đạo tràng niệm phật oai nghi  
Nhờ công lao tác của Thầy bạn ta  

Thầy là gƣơng sáng soi ta  

Cạnh nơi bếp lửa hy sinh đêm ngày  

Dù Thầy Thƣờng Tịnh thƣơng mình  

Cơm no mỗi buổi còn cho mang về  

Ăn no ta chớ tìm nơi  
Đánh cho một giấc thế thì tiếc ghê  

Thay vào đi bộ vòng sân  

Ê a niệm phật hoa sen tròn đầy  

Hay là đi tới đi lui  

Quê Nhà 

Vƣờn Thơ Tịnh Độ 
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Nhặt lon lƣợm rác lau bàn quét sân  

Phật ơi xin hãy giúp con  

Tay kàm miệng niệm chớ không niệm tà  

Thức khuya dậy sớm siêng ta  

Nhân kia ta tạo quả  ta mang  

Mỗi khi đối xử với ngƣời  
Từ bi hỉ xả mang ra thực hành  

Ba con rắn độc luôn chờ  

Không canh không giữ uổng công tu hành  

Phƣớc ta sẵn có nơi   
Ráng tu tịnh nghiệp cho đời an vui  

Xá gì tịnh khẩu ba hôm  

Tịnh luôn một kiếp chồng con nó nhờ  

Mai kia về chốn Phật Đà  

Quay về độ lai ngƣời thân của mình  

Chúng sanh đau khổ ta bà  

Vào sinh ra tử thân  than kia  
Tu ngày rồi lại tu đêm  

Chuông kia đả thỉnh đi giấc nồng  

Hƣơng trầm đả đốt từ lâu  

Thầy ta ngồi đó an nhiên tọa thiền  

Nơi đâu cũng thấy bóng Thầy  

Nụ cƣời rạng rỡ nhƣ hoa sen đầy  

Thầy ơi xin hãy cứu con  

Thầy rằng đả cứu nhƣng con quá lƣời!  
Một long quyết rũ từ đây  

Vô minh phiền não bằng câu Di Đà  

Di Đà Tam Thánh sẽ vui  
Thấy mình niệm Phật suốt ngày không quên  

Cám ơn Phật Tổ quê nhà  

Cho con một chốn bình an quay về  

Một sang quá lạnh nhƣng vô cùng hạnh phúc  

Quảng Ý  

Dec 16,2009 

 Long Beach Mùa Giá Lạnh  

Không gian gió biển nhẹ bay  

Bóng ngƣời Tăng Sĩ về đây đón mừng  

Ngƣời về gây lại mùa xuân  
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Pháp âm vang vọng tƣởng chừng thời xưa  

Xa gần mầu nhiệm pháp mưa  

Niềm vui pháp hội  ũng vừa khai đoan  

Gió bay khắp mọi nẻo đường  

Cành cây gió mát đón mừng người xưa  

Sắp đến tết nghe thiên hạ về thăm Việt Nam, lòng cũng thấy bâng 

khuâng. Muốn quên hết tất cả để cõi lòng rộng mở. Muốn quên để đem 

tâm trải rộng, nơi nào cũng là nhà, quốc gia nào cũng là nước, dân tộc 

nào cũng là đồng bào, phật tử nào cũng là bà con. Nhưng tình quê hương 

vẫn gợi mây thương nhớ.  

Uớc  ao về lại quê hương  

Cho lòng đở xót, cho tâm đở sầu  

Tháng năm trằn trọc đêm thâu  

Quê hƣơng mờ mịt còn đâu những ngày  

Thôi ta tỉnh giấc từ đ ây  

Quê hƣơng ta ƣớc Trời Tây kia mà  

Trời Tây Đức Phật Di Đà  

Tháng năm đoài đoạn chời ta hướng về  

Nguyện cho nhân loại đang mê  

Cùng ta chánh niệm hướng về Tây Phương  

Ta nguyền trở lại mở đường  

Để cho nhân thế bớt vương vấn đời  

Sống trong ánh đạo sáng ngời  

Thánh Hiền Bồ Tát là người bạn ta  

Pháp âm Đức Phật Di Đà  

Tâm Thanh cảnh tịnh chan hòa hào quang  
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Cõi trần thế đến đâu rồi cũng thế  

Cũng con ngƣời, cũng đất đá gồ ghề  

Cũng ái ân danh lợi đủ trăm bề  

Cƣời đắc thắng, não nề khi thua thất  

Phủ phàng thay khi cảnh tử biệt sanh ly  

Cái xuân xanh lặng lẻ ra đi  

Đông giá buốt tàn phai rình rập đến  

HUỆ TRÂN 

  ٭٭٭

Tịnh Nghiệp Đạo Tràng  

Hằng tuần Niệm Phật ở nơi đây  

Mắt hướng Trời Tây dạ thiết tha  

Xót cảnh Từ Tôn trông ngóng đợi  

Mong đàn con trẻ tận phương xa  

Sắp hết cuộc đời luân lạc khắp  

Trở bước hồi hương nhớ đến cha  

Tay vang xin nguyện thương nâng đỡ  

Dắt dùi du tử đao hương gia  

  ٭٭٭

Huệ Trân đã sẵn tự xa xưa  

Khói bụi trầm luân khuất lấp mờ  

Duyên lành Phật hiệu nối đường tơ  

Vững niềm tín, nguyện càng sâu thiết  

Gắng chí hành trì chớ lửng lơ  

Lữ khách nhớ quay về cực lạc  

Đài sen tươi nở tự bây giờ.  

Nam Mô A Di Đà Phật  
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MỘT THOÁNG NHÂN GIAN  

Soi gƣơng buổi sáng nay,  

Nhìn màu tóc đổi thay  

Khác gì đông hết hạn  

Ngồi đợi lá vàng bay.  

Tâm tƣ lắng tĩnh mặc,  

Tóc xanh pha tóc trắng  

Tre già chuyển măng non  

Chiều tàn thôi tắt nắng.  

Mỗi một ngày qua sớm tuổi già,  

Đời mòn, ngắn lại, hoại không xa.  

Một thoáng vô thường, ai biết chưa?  

Cuộc đời sớm, tối, như nắng lùa,  

Trăng tròn lại khuyết, không còn 

thấy  

Bôn ba cho lắm cũng bằng thừa.  

Tĩnh giấc Nam Kha luống bẻ bàng  

Đời vui chưa thõa, bỗng lai tàn  

Hoa kia sáng nở, chiều tàn úa  

Dòng đời như sóng biển thênh 

thang.  

Mông lung nghĩ ta bà,  

Mƣợn vần thơ trượt qua  

Trầm tư trong đêm vắng  

Ai chia xẻ cùng ta!!!!!  

Thân Tâm Thí  

  ٭٭٭

TIẾNG MƯA ĐÊM  

Giữa đêm nghe tiếng mưa rơi  

Nhớ quê, nhớ nước, nhớ về mẹ cha  

Ta giờ dung tạm xứ xa  

Bên , bên đó, cách xa muôn trùng.  

Mƣa đêm nặng hạt khắp cùng  

Nhìn xuyên rèm cửa não nùng lòng 

ta.  

Trãi dài mấy chục năm qua  

Kiếp người lặn hụp bôn ba được 

gì!!!  

Mƣa rới giọt nước sầu bi  

Gởi dòng tâm sự trọn vào hạt mưa.  

Thân Tâm Thí.  
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Minh Chiếu. 

 Sinh ra làm ngƣời không  dễ, Phật 

dạy rằng thân ngƣời khó gặp, khó nhƣ 

con rùa mù ở dƣới đáy biển, một trăm 

năm mới trồi đầu lên một lần, tìm cách 

chui vào bộng cây trôi trên biển cả. Sinh 

ra làm chúng sanh hạ tiện thì rất nhiều, 

nhiều nhƣ lá trong rừng vậy. Nay ta lại 

may mắn đƣợc làm ngƣời, lại gặp đƣợc 

Phật pháp, nhất là gặp đƣợc pháp môn 

tịnh độ niệm Phật. Ta nên vui mừng tín 

thọ phụng hành. Phật dạy: “Sống 100 

năm, không bằng một ngày hiểu đạo.” 

Ta đến cõi đời  nhƣ một ngƣời lữ khách 

tạm dừng chân ở quán trọ  thôi. Rong 

chơi bao lâu rồi  trở về. Nhƣ nhà thơ 

Bùi Giáng có câu thơ: 

 Ta cứ tƣởng trần gian là cõi thật 

 Thế cho nên tất bật đến bây giờ 

 Và: 

Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc 

 Nào ngờ đâu lạc lối đến hôm nay. 

Ngày tháng qua mau nhƣ tên bắn, mạng 

ngƣời vô thƣờng, một hơi thở ra  không 

vào đƣợc, là mất một đời ngƣời. Bởi 

vậy chúng ta mau mau dũng mãnh tinh 

tấn chớ phóng dật, chớ buông lung. Hãy 

niệm Phật gấp rút. 

 Một ngày đã qua 

 Mạng cũng giảm dần 

 Nhƣ cá cạn nƣớc 

 Thử hỏi gì vui? 

Gia tài, của cải, sự nghiệp, mọi thứ 

không mang theo đƣợc lúc chết đi: 

 “Mọi thứ chẳng đem đặng 

 Chỉ có nghiệp tùy thân” 

 Mạng số con ngƣời ngắn ngủi 

lắm, muốn thoát khỏi luân hồi thì chỉ có 

pháp môn NIỆM PHẬT TRÌ DANH 

hay “chấp trì danh hiệu” tức là cầm nắm 

một danh hiệu Phật A di đà, là con 

thuyền vững vàng nhất đƣa chúng ta qua 

bờ sanh tử. 

 Chúng ta thƣờng tự hỏi: “Con 

ngƣời từ đâu sanh ra, sanh ra để làm gì, 

và chết sẽ đi về đâu.” Ngƣời ta không 

tìm ra đƣợc câu trả lời. Cho nên giao nó 

cho Thƣợng đế là xong. 

QUY HƢỚNG TỊNH ĐỘ 
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 Nhƣng với quan niệm đạo Phật 

thì khác, con ngƣời sinh ra do từ nghiệp 

quá khứ của mình, kiếp trƣớc có tu gieo 

chút ít nhân lành, có phƣớc duyên lớn, 

may mắn nên sinh ra làm ngƣời thí cò 

đẹp, có xấu, giàu sang, nghèo hèn, 

thông minh, ngu dốt, ngƣời hiền, ngƣời 

dữ v. v.   Vì sinh ra làm ngƣời nên còn 

có lý trí, có lƣơng tri, biết phân biệt  

trái, và khôn lanh hơn loài vật, nên ta  

biết dùng thân  để tu hành chuyển hóa 

tâm thức để có ánh sáng trong sạch để 

tƣơng lai đƣợc vƣơng lên những tầng 

cao hơn. Nếu không biết tu tập, tâm 

thức của ta tối đen nhƣ mực, thì chúng 

ta lại rơi vào tam đồ ác đạo, nhƣ ngạ 

qủy, súc sanh hay địa ngục, không biết 

đến bao giờ mới trở lại được thân người. 

Cũng vì tấm thân  đã làm cho ta khổ, tạo 

ra không biết bao nhiêu nghiệp ác để lo 

cho nó, tất cả đều vì nó cả. Nay ta 

chuyển tâm lại, chúng ta  biết lợi dụng 

dùng tấm thân gỉ tạm  để tu, nhƣ dùng 

chiếc bè để qua sông, thì nó chính là ân 

nhân của chúng ta vậy. 

 Học Phật  thờ Phật làm thầy. Phật 

chính là thầy, là đạo sƣ. Muốn niệm 

Phật  khởi lòng tin, tin là bƣớc quan 

trọng ba đầu để vào đạo. 

 Kính thầy mới đƣợc làm thầy 

Có niệm Phật thì mới đƣợc thành Phật. 

 Ngài Pháp sƣ Tịnh Không nói: 

“Kiếp  chúng ta gặp đƣợc môn tu cao 

siêu, là chúng ta may mắn còn hơn là 

trúng số bạc tỷ. Gặp Pháp môn tịnh độ 

đã khó,  tin sâu tu niệm thì lại còn khó 

hơn. Quý cũng nhƣ mò kim đáy biến 

ngàn năm một thuở.” Ngoài môn tu  ra 

thiết nghĩ trên đời, không còn môn tu 

nào cao siêu, dễ dàng trong một đời 

được về cõi Phật.” 

 Ngƣời có duyên may tu học Phật 

pháp lần tràng, ăn chay nên mừng cho 

mình có phƣớc lành. Nay chúng ta một 

lòng quy hƣớng về Tây Phƣơng Cực 

Lạc, tu theo Pháp môn niệm Phật là tin 

vào bổn nguyện của Phật A di đà và 

niệm danh iệu của Ngài, để nhờ vào 

Phật lực và ánh sáng của Đức A di đà 

soi sáng và gia trì cho phần tâm linh của 

ta đƣợc hòa vào hào quang của Phật, 

giúp cho ta vững chãi và luôn đƣợc an 
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lạc trên bƣớc đƣờng tu học, và khi bỏ 

báo thân  đƣợc Phật A di đà tiếp dẫn về 

cõi Cực lạc để tiếp tục tu hành và tiến 

hóa trong tần số ánh sáng của mình dƣới 

sự hƣớng dẫn của Phật A di đà, của chƣ 

Bồ tát và Thánh chúng. 

 Ngƣời tu niệm Phật bằng tâm, 

niệm danh hiệu bất cứ vị Phật nào cũng 

vậy, nếu tu theo tịnh độ thì niệm Phật 

hiệu A di đà, đem chủng tử Phật gắn vào 

tâm là tốt nhứt, chỉ có câu Phật hiệu A 

di đà mới có đủ thần lực để trợ lực ông 

Phật trong ta  thức tỉnh để hòa nhập vào 

tâm của Phật, đuổi đƣợc ma tâm ra khỏi 

chúng ta, thì chơn tâm trí tuệ ta mới 

được khai mở, thân tâm của ta cũng 

được thanh tịnh. Tu là sửa cho ông Phật 

trong ta trở về nguyên thủy của nó. Ta 

ngồi bán già hay kiết già gì cũng đƣợc, 

để lắng tâm nghe danh hiệu Phật theo 

từng hơi thở vào ra, không xen lẫn một 

niệm nào khác. Trong sinh hoạt hằng 

ngày, giữ tâm an trú trong chánh niệm, 

âm thầm nghe danh hiệu Phật hằng 

chuyển trong tâm thức của mình. Niệm 

Phật để thần thức thuần thục in sâu danh 

hiệu Phật. Nếu thực hành đúng cách nhƣ 

vậy, tâm thức sẽ bừng sáng. Phút lâm 

chung ,chỉ một lòng nhớ tƣởng và niệm 

Phật A di đà sẽ đƣợc Phật đến tiếp dẫn. 

 Tu lúc trẻ ngàn năm vọng tƣởng 

 Ngộ lúc già một niệm vàng sanh. 

 Chúng ta niệm Phật giống nhƣ ăn 

cơm uống nƣớc hằng ngày. Cũng vậy, 

chúng ta niệm Phật đến khi nào biết 

thỉnh thoảng quên không niệm  cảm 

thấy thiếu thốn khó chịu nhƣ thiếu ăn 

uống thì đã có kết quả, tu hành chính là 

thức ăn của pháp thân huệ mạng, đã 

định thời khóa thì ngày nào cũng thực 

hành không đƣợc biếng nhác. Nếu có 

bân chăng thì khi đi ra xe đi làm, mình 

có thể ngồi niệm cho đủ số. Đừng nên 

ham thân giả tạm , để mất thân Phật. 

Chúng ta có thể bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ làm 

nhƣng không thể bỏ câu niệm Phật. Vì 

đó là thức ăn, hơi thở hằng ngày của ta 

và cũng là tƣ lƣơng, sự nghiệp, là tƣơng 

lai vĩnh cửu của chúng ta. 

 Niệm Phật rất nhiều cách. Tổ Ấn 

Quang dạy liên hữu Niệm Phật Ký số, 

lấy 10 câu làm một đơn vị, hơi ngắn 5 
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câu, 2 lần nhƣ vậy lần một hạt chuỗi. 

Phật tử tại gia áp dụng niệm nhƣ vậy rất 

công hiệu với ngƣời nhiều tạp niệm. 

 Những ngƣời quá bận rộn vì công 

việc, nhiều duyên sự, ngài Từ Vân Sám 

Chủ dạy thực hành không quá 5 phút, 2 

lần sáng chiều nên chấp tay hƣớng về 

hƣớng Tây niệm A di đà Phật 10 hơi, cứ 

theo mỗi hơi thở vào ra niệm khoảng 5 

hoặc 7 câu cũng đƣợc, dài ngấn tùy theo 

sức của mình, khôn đƣợc quá 10 hơi. 

Phƣơng pháp niệm Phật nƣơng vào hơi 

thở dễ nhiếp tâm hơn. Niệm xong, phát 

nguyện hồi hƣớng Tây Phƣơng. Nếu có 

thờ Phật, thì đối trƣớc bàn Phật niệm, 

nhƣng khi vào hoặc lui ra, đều phải lễ 

ba lạy, nếu ngày nào cũng tu tập thực 

hành nhƣ vậy, lấy trọn đời làm kỳ hạn, 

thì quyết định sẽ vãng sanh. 

 Ngoài ra khi đi, đứng, nằm, ngồi, 

niệm thầm  không ghi số. Niệm chậm 

hay mau nhƣng phải cho rõ ràng. Những 

lúc nghỉ ngơi tâm bình khí hòa, không 

niệm ra tiếng, điều hòa hơi thở, nhiếp 

tâm gom thần trụ ý niệm qua hởi thở gọi 

là “Niệm Phật Sổ Tức,” hít vào A Di, 

thở ra Đà Phật. Cứ nhƣ vậy hành trì gọi 

là Mật trì, để thanh lọc bản thể cho đƣợc 

thanh nhẹ. Trì để thuần thục, tâm nhã 

khai thông, chính là “Duy Tâm Tịnh 

Độ.” Cứ vài câu niệm Phật thì khởi một 

lời nguyện, dù mình có chuyên niệm 

Phật, không có khởi tâm nguyện sinh về 

Cực lạc thì cũng khó vãng sanh. 

 Lúc niệm Phật không dùng tâm 

mừng vui, buồn giận thƣơng ghét, phiền 

não mà niệm Phật, mà phải dùng tâm 

không duyên tất cả tƣớng niệm Phật, 

nếu niệm Phật cứ nhớ nghĩ đến những 

việc của thế gian nhƣ vợ chồng, con cái, 

nhà cửa, ce cộ, tiền bạc v. v. đó là mình 

niệm chuyện của thế gian chớ chẳng 

phải niệm Phật. 

 Khi chúng ta khởi tâm niệm Phật, 

chúng ta dùng phƣơng pháp trì danh này 

để “liên lạc với Phật: như khi chúng ta 

bấm cái nút ti vi vậy, bấm đúng đài thì 

Đức Phật A di đà liền nhận biết làn 

sóng , và cảnh Tây phƣơng thế giới hiện 

ra. Nhƣng vì tâm ta quá hạn hẹp và 

nhiều chƣớng ngại, chấp trƣớc nên 

không thể nhận đƣợc hồi âm của Phật 
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thôi. Đến lúc mạng chung chúng ta có 

đầy đủ tính hạnh nguyện và nhất hướng 

chuyên niệm hồngdanh Phật A di đà, 

ngài sẽ đến tiếp dẫn chúng ta về thế giới 

Cực lạ. 

 Tín nguyện của pháp môn niệm 

Phật ví nhƣ làn sóng điện phá đi từ đài 

phát thanh, Phật A di đà tiếp nhận làn 

sóng đó mới có thể định hƣớng chúng 

sinh đang Tín Nguyện cầu về nƣớc ngài, 

và ngài có thể định vị trí  chúng sinh 

đang ở hướng nào để đến tiếp dẫn. 

Ngƣời niệm Phật sở dĩ đƣợc vãng sanh 

cũng nhờ vào sự phát khởi tin sâu, 

nguyện thiết mới có cảm ứng. 

 Niệm Phật chân thành thì có cảm 

ứng có thể cứu độ thân nhân, cha mẹ, 

ông bà cửu huyền thất tổ và những vong 

hồn đã khuất đƣợc siêu sanh tịnh độ. 

Ngƣời sống hiện tiền thì đƣợc an lành, 

hạnh phúc, sống lâu, khỏe mạnh, tránh 

mọi tai ƣơng, mà chỉ có ngƣời niệm 

Phật biết mà thôi, ai tu nấy chứng, 

ngƣời ngoài không thể hiểu đƣợc. Đến 

khi nằm xuống thì đƣợc Phật đến tiếp 

dẫn. 

-Niệm Phật nhƣ xông ƣớp hƣơng thơm. 

-Một câu niệm Phật, tiêu diệt trọng tội 

tám muôn ức kiếp sinh tử (quá khứ) 

-Một câu niệm Phật tiêu diệt phiền não, 

tiêu tai diên thọ hƣởng phƣớc huệ (hiện 

tại) 

-Một câu niệm Phật khiến ta thoát khỏi 

lục đạo luân hồi vãng sanh về thế giới 

Cực lạc, vĩnh viễn trƣờng sinh bất diệt 

(tƣơng lai) 

-Tiếng niệm Phật của ta theo ánh sáng 

tự tánh đi khắp mƣời phƣơng ta không 

hay không biết. 

 Kệ xƣa viết: 

 Cõi trần tiếng Phật niệm lên, 

 Mƣời phƣơng chƣ Phật nghe rền 

nhƣ chuông. 

 Niệm Phật là trồng thiện căn. Cây 

có gốc mới có thể sanh trƣởng. Thiện 

căn có thì mới có thể khai hoa, kết quả. 

Đây là một chuyến đò cuối giúp chúng 

ta đi về cõi Phật một các an toàn và 

nhanh chóng nhất. Chúng ta nên nhanh 

chân đừng chần chờ nữa lại bị trầm luân 

qua nhiều ức kiếp khó có cơ hội để giải 

thoát.    

Tâm Nhụy kính ghi 
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 Nếu bảo tôi chuyển hoá, thì 

cũng có thể đúng một phần. Tôi tư 

duy va tìm về đời sống tâm linh, áp 

dụng vào cái gia đình nhỏ của mình. 

cái thanh cao đó là ÁNH ĐẠO 

VÀNG, đạo TỪ BI của ĐỨC PHẬT. 

Tôi lần mò, đi gần đến đạo Phật 

hơn, và cả hai chúng tôi cùng xách 

tấn hành trì. Tôi cố gắng áp dụng 

theo LỤC ĐẠO TÔNG CHỈ của 

TUYÊN HÓA Thượng nhân tại VẠN 

PHẬT THÁNH THÀNH dạy:  

-Không tranh  

-Không tham  

-Không mong cầu  

-Không ích kỷ  

-Không tự lợi  

-Không nói dối  

 Dù có biết, có ghi nhớ rõ ràng, 

nhưng dễ gì áp dụng trong đời sống 

cho được trọn vẹn. Thời gian vô tình 

và vô hình, vẫn bất tận làm chứng 

cho sự thật vô thường. Màu sắc một 

đời nguời rồi cũng chất chứa đầy 

ray rức như màu thời gian. Tôi 

thoáng một chút sương mù tưởng, 

tiếc, khi nhớ lại chút gì đó, nay là 

quá khứ rồi, và đây là mấy câu kệ 

đầy tỉnh thức và vô thường trong 

Kinh Pháp Cú:  

+Nhƣ nƣớc sông chảy mau  

  Theo dòng trôi đi mãi  

  Mạng ngƣời cũng thế thôi  

  Qua rồi không trở lại.  

Hoặc qua mấy câu thơ:  

+Ta lúc  đâu còn ta lúc trước  

Cùng dòng sông ai tắm được hai 

lần!!!  

   Ai có thể đưa tay níu lại thời 

gian?  

Nhƣ trong kinh ĐẠI NIẾT BÀN:  

+Các hành đều vô thường  

  Đó là pháp sanh diệt  

 Hãy chấp nhận cái hình hài  

và an trú sống trong hiện tại. Muôn 

vật đều thay đổi, hãy tìm cho mình 

sự an tâm trước ngoại cảnh.  

+Trăm năm tuổi thọ chắc gì hơn  

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI 
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  Một giấc Nam Kha tỉnh mộng hồn  

  Sớm tìm cửa Phật nuôi nguồn đạo  

  Tịnh, thƣờng, ngã, lạc ngộ tâm  

  chơn.  

 Là Phật tử thuần thành, tôi 

đâu muốn sống cuộc đời vô nghĩa 

và tẻ nhạt, luống để ngày hờ hững 

trôi qua, thâu ngắn dần mạng sống 

con người. Tôi đã từng có những 

hoài bão, những ước muốn làm đẹp 

cho cuộc đời, làm một cái gì đó đem 

lại lợi ích cho quần sanh, tôi biết 

rằng: Một con chim én không thể 

đem lại mùa xuân. Khi đến Viện 

Dưỡng Lão, vào bệnh viện, tôi biết 

là sanh, lão, bệnh, tử. Nhiều lúc 

chạnh lòng khi thấy những kẻ bất 

hạnh, quê hương, xứ sở của họ mà 

không có một mái nhà trú thân, thật 

là:  

-Khổ, khổ, khổ, cõi ta bà khổ.  

 Nhƣng giời đây, tuổi thời gian 

đang là một chướng ngại lớn rồi. Từ 

lúc còn trẻ cho đến tuổi thành niên, 

tôi vẫn được sự bảo hộ trong gia 

đình, theo truyền thông Đạo Thờ 

cúng Ông Bà, theo Mẹ đi chùa, lễ 

Phật, cúng dường, hành thiện, bố 

thí  v.v..  

 Đến chốn này, nơi đây gần 

vào tuổi trung niên, may mắn thay 

có duyên lành, được phước báo, 

gặp nhiều Thiện hữu tri thức dẫn 

dắt, thấy được chân lý trong ánh 

Quang Minh của Đức Phật. Trong 

sách kinh có viết:  

+Tu học cần nhân duyên  

   Học Đạo cần trợ duyên  

 Ôi! Đời quả là giấc mộng, 

những biến chuyển không lường, 

hiện tại, chúng tôi không còn vướn 

bận việc bên ngoài nhiều nữa. Nhìn 

lại mình mới nhận ra đây là chân 

hạnh phúc. Tìm được sự an lạc cho 

chính mình  và cả gia đình, đồng 

thời đóng góp một chút gì đó làm lợi 

ích cho người khác.  

 Nơi ngôi nhà nhỏ, chúng tôi 

dành một căn phòng riêng biệt để 

làm <<NIỆM PHẬT ĐƢỜNG>>. 

Nhìn ra phía sau có cái sân nho 

nhỏ, tôi gọi đùa là cái < Vƣờn An 
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Lạc> có trồng cây ăn trái, có vài loại 

rau, có hoa v.v..Hằng ngày, chúng 

tôi dành chút thời gian quan tâm cây 

cối. Nhà có màu xanh tƣơi, trông 

mát mẻ, lại nửa tới mùa thu hoạch 

có sẵn đem dâng cúng phật, cúng 

ông bà, Đồng thời mang đi cúng 

dƣờng và biếu bạn bè. Khi có 

câycốu, chúng tôi rất trân trọng 

chúng. Những cây cao khỏi đầu, tôi 

đều có viết bảng <Chú Nguyện> 

treo trên đó, vì cây cói cũng là loài 

chúng sanh vô tình mà. Chúng tôi 

săn sóc vƣờn cây trong sự an lạc và 

câu Niệm Phật không bao giờ quên.  

 Lúc gần đây, khi tƣới nƣớc 

cho cây, cho cỏ, chúng tôi thấy có 

cả đàn kiến bò trên thân cây tỵ nạn, 

cũng là chúng sanh, ham sống sợ 

chết. Làm tôi nhới lại một công án : 

một chú Tiểu đƣợc Sƣ Phụ cho về 

quê thăm mẹ, trên đƣờng đi chú 

thấy có đàn kiến bị ngặp nƣớc vì 

trận mƣa vừa qua, chú liền cởi áo 

quần vào một cành cây cho đàn 

kiến bò lên. Giự mình, ân hận cho 

cái sở thích trồng trọt, nên chúng tôi 

liền <cải tạo tƣ tƣởng>, sẽ không 

trồng them và giảm chế tối đa, Nam 

Mô A Di Đà Phật.  

  Bƣớc vào Niệm Phật Đƣờng 

thật là thanh tịnh và trang nghiêm, 

đem dến sự bình lẫn sự ấm áp trong 

ngƣời. Nhìn nét ung dung, tự tại cua 

Đức Thế Tôn, nét từ bi của Đức 

Quan Thế Âm và Địa Tạng Bồ Tát. 

Đốt lên một nén hương trầm cung 

kính dâng lên, nhẹ nhàng đặt vào 

cái lƣ hƣơng, an tịnh nơi tọa cụ, 

khói lam lan tỏa nhẹ nhàng, mùi 

trầm thoang thoảng, dịu dàng.  

Nhận ra đời sống tâm linh là một 

nhu cầu rất là cần thiết cho tất cả 

con ngƣời. Tôi lại nhớ đến bài kệ về 

hình ảnh cuộc đời cua Thiền Sƣ 

Vạn Hạnh:  

+Thân nh bong chop chiều tà  

  Cỏ xuân tƣơi tốt, thu qua rụng rời  

  Sá chi, suy thạnh cuộc đời  

  Thạnh, suy nhƣ hạt sƣơng rơi đầu 

gành.  

 Ở phía trƣớc, đời ngƣời càng 
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kề cận với sự già nua, đau yếu và 

đoạn kết cua một kiếp con nguời, 

đây chính là chân lý bất diệt. Trong 

Kinh Cú Pháp có dậy rõ:  

+Dầu trốn giữa hƣ không  

  Hay biển khơi núi động  

  Không một nơi nào cả  

  Tránh Đƣợc khỏi tử vong.  

 Vô thƣờng là quy luật tất yếu 

của các pháp hữu vi. Những giọt 

nƣớc mắt bất ngờ, đó là những giọt 

lệ mừng vui của kẻ cùng tử, nay trở 

về bên vòng tay của cha mẹ. Cảm 

giác êm đềm đó mỗi lần ngồi yên 

lặng nhìn lên bức tôn ảnh đấng từ 

phụ A Di Đà Phật. Không biét động 

lực nào cho tôi thật là kỳ diệu trƣớc 

khi ra đi về nhà, tôi cung kính chấp 

hai tay trƣớc ngực, nhìn bức hình < 

Tây Phƣơng Tam Thánh>> treo trên 

vách ở giữa nhà trƣớc:<Thƣa Cha 

Con đi, Thƣa Cha con mới về>.  

 Một nỗi vui mừng bất tận của 

đứa con đã tìm thấy được đại gia 

đình tâm linh cho mình. Con đường 

học Phật và hành trì, đem đến cho 

cả nhà chúng tôi một sự thăng hoa 

của tâm hồn. Đó là chân hạnh phúc 

được dẫn về Đạo bởi ánh sang mầu 

nhiệm của Đức Phật và Chƣ Vị Bồ 

Tát.  

+Con đã trở về bên cha lành  

  Bờ mê tỏ ngộ sắc tinh anh  

  Ƣu phiền chí phải cần ôm ấp  

  Lòng này tƣơi mát tợ trời xanh.  

 Giờ đây gia đình chúng con 

một long qui ngƣỡng, hƣớng về 

ngôi Tam Bảo, chọn cho mình một 

hƣớng đi đúng đắn. Con cung kính 

chấp tay, nam vóc gieo sát đất 

hƣớng về Ngài với tất cả niềm TIN 

SÂU, NGUYỆN THIẾT. Đức Phật đã 

xót thƣơng muôn loài, mở rộng lối 

đi, mở bày con đường đi tới.  

 Sáng nay, trời vào thu, khí hậu 

dịu lại không còn ôi bức của trời 

mùa hè, nhƣ sẵn sang nhƣờng 

bƣớc cho những làn gió nhẹ đầu 

thu. Dòng suối hạnh phúc, an lạc 

chan hòa khắp châu than.  

  {Con cung kính cảm ơn Thầy Phƣớc Tịnh, với bài 

Kinh Pháp Cú mà con đem áp dụng trên đây}  

 Thân Tâm Thí 
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Ngöôøi ñaøn oâng lyù 
töôûng ! 
 Moät ngöôøi ñaøn baø ñi 
daïo treân baõi bieån boãng vaáp 
phaûi caùi ñeøn thaàn. Naøng 
löôïm chieác ñeøn leân, xoa 
maïnh vaøo thaân ñeøn vaø oâng 
thaàn ñeøn hieän ra. Naøng hoûi 
oâng thaàn ñeøn lieäu oâng coù 
cho naøng ba ñieàu öôùc muoán 
hay khoâng ? 
 OÂng thaàn ñeøn ñaùp: 
“Khoâng- vì hieän nay vaät giaù 
gia taêng, moïi chuyeän laøm aên 
ñeàu giaûm thieåu, löông tieàn 
thì ít oûi ôû nhöõng  nöôùc 
ngheøo ñoùi vaø theá giôùi laïi 
caïnh tranh raùo rieát neân ta 
chæ coù theå cho con moät ñieàu 
öôùc maø thoâi . Vaäy thì con 
öôùc ñieàu gì ?” 
 Ngöôøi ñaøn baø khoâng 
ngaàn ngaïi ñaùp :“Vaäy thì con 
öôùc coù ñöôïc hoøa bình ôû 
Trung Ñoâng . Ngaøi coù thaáy 
taám baûn ñoà naày khoâng ? 
Con muoán cho nhöõng nöôùc 
naày ngöng ñaùnh gieát laãn 
nhau.” 
 OÂng thaàn ñeøn nhìn vaøo 
baûn ñoà vaø la leân : “ Trôøi ôi, 
con ôi. Nhöõng nöôùc naày ñaõ 
ñaùnh giaëc vôùi nhau töø ngaøn 
naêm nay roài. Ta gioûi thaät 
nhöng chöa gioûi tôùi möùc ñoù. 

Ta khoâng nghæ laø ta coù khaû 
naêng laøm ñöôïc chuyeän ñoù. 
Con haõy öôùc ñieàu khaùc ñi.” 
 Ngöôøi ñaøn baø nghó ngôïi 
giaây laùt roài noùi: “ Thöa Ngaøi, 
con ñaõ khoâng tìm ñöôïc moät 
ngöôøi ñaøn oâng ñuùng nhö con 
mong öôùc. Ngaøi bieát khoâng, 
moät ngöôøi ñaøn oâng bieát 
traân troïng vaø vui veû, thích 
naáu aên, thích giuùp vôï lau 
chuøi nhaø cöõa, bieát yeâu 
thöông, chieàu chuoäng vôï, luùc 
naøo cuõng hoøa ñoàng vôùi gia 
ñình beân vôï, khoâng ngoài coi 
chöông trình theå thao caû ngaøy 
vaø raát chung thuûy vôùi vôï.  
Ñoù laø ñieàu öôùc cuûa con ... 
coù ñöôïc moät ngöôøi choàng 
toát !” 
 OÂng thaàn ñeøn buoâng ra 
moät tieáng thôû daøi naõo nuoät 
vaø noùi : “ Ñaâu con haõy ñöa 
taám baûn ñoà hoài naõy cho ta 
coi laïi coi !”… 

Haõy thoâng caûm cho 
con ! 

 Moät caâu con trai vaøo 
tuoåi thieáu nieân ( teenager ) 
noùi vôùi baïn : “ Boä caäu 
töôûng laø tôù thích hôùt toùc 
döïng ngöôïc leân trôøi, xoû 
boâng voâ loã muûi, maëc quaàn 
aùo roäng xuøng xình nhö vaày 
sao ? Tôù laøm nhö vaäy chaúng 

CHUYỆN CƯỜI DÍ DỎM 
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qua laø ñeå cho oâng baø giaø ñöøng keùo tôù theo baát cöù choã 
naøo maø hoï ñi . . . 

Mừng lễ vía Di Đà  

Khóa tu phật thất đến rồi  
Lòng con cảm thấy bồi hồi xuyến 
xao  

Vui mừng hớn hở biết bao  

Cùng về Phật Tổ dự vào khóa tu.  
Ai ơi hãy gắng công phu  

Di Đà luôn niệm thiên thu sống còn  

Từ phụ đang mỏi mòn trong đợi  
Lễ vía ngài thơi thới tâm con  

Cùng nhau niệm Phật sắc son  

Đồng về cực lạc thoát vòng tử sanh.  
 Thời gian thắm thoát qua 

nhanh, mới đó mà đã qua ba tháng 

tu học, rồi qua những khóa tu bốn 

ngày, nay lai sắp đến lễ vía Đức 

Phật A Di Đà. Lòng con tràn ngập 

niềm vui khi nghĩ đến sẽ đƣợc vào 

khóa tu niệm Phật thanh tịnh, đƣợc 

góp mặt dâng đèn, dâng hoa trong 

đêm hoa đăng nơi ngôi chùa thân 

thƣơng mang tên “CHÙA PHẬT 

TỔ”.  

Hoa đăng Chùa Phật Tổ  

Soi sang khắp muôn phƣơng  

Những ai còn lạc bƣớc  

Sẽ nƣơng về Phật Đƣờng.  
 Thật hữu phƣớc thay cho 

chúng con đƣợc vào Chùa Phật Tổ 

tham dự những khóa tu dài và ngắn 

hạn. Khóa tu dài hạn trong ba tháng 

vừa qua, khóa tu ngắn hạn thƣờng 

là 4,5,7 hoặc 9 ngày. Đặc biệt nhất 

là những ngày thứ bảy và chủ nhật 

hằng tuần đều có khóa tu. Trong 

khóa tu ba tháng vừa qua, tuy rằng 

phật tử chúng con đa số vì gia 

duyên rang buộc chẳng đƣợc tu 

xuyên suốt ba tháng nhƣng không 

nhiều thì ít chúng con rất an lạc, đều 

hƣởng đƣợc niềm hạnh phúc vô 

biên không sao tả đƣợc khi niệm 

hồng danh của Đức Phật A Di Đà. 

Tất cả, tất ca phải nói rằng đều là 

nhờ vào công lao của quý Thầy, quý 

Cô và công đức của biết bao ngƣời, 

từ ban trai soạn, ban nghi lễ, dẵn 

chúng v.v. Quý Thầy đã hƣớng dẫn, 

giáo hóa và khai sang tâm chúng 

con. Thầy đã ban cho chúng con 

những lời pháp nhƣ vàng ngọc quý 

báu, đựng đầy hƣơng vị giải thoát. 

Tất cả quý Thầy đều là những ngọn 

đèn sáng soi đường chỉ lối cho 

MỪNG LỄ VÍA DI ĐÀ  
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chúng con qua bờ giác. Trƣớc hết 

con xin đƣợc cuối đầu đãnh lễ Chƣ 

Phật, Chƣ Bồ Tát, rồi đến Hòa 

Thƣợng khai sơn Chùa Phật Tổ, 

Thầy trụ trì và tất cả quý Thầy trong 

Chùa Phật Tổ, đã ban cho chúng 

con có một đạo tràng trang nghiêm 

thanh tịnh để nƣơng tựa. Đất lành 

chim đậu, đạo tràng thanh tịnh nên 

phật tử qui tụ về đây tu học ngày 

càng đông.  

 Đây cũng là nhờ công đức của 

quý Thầy, chúng con rất cảm động. 

Giữa cỏi đời lọc lừa gian dối, tranh 

danh đoạt lợi, giữa đất nƣớc rông 

lớn văn minh nhƣ thế này chúng 

con đang cần một cuộc sống trong 

lành để đƣợc tu học, để thấy đƣợc 

chính mình. Để phải tỉnh đầu sau 

bao kiếp trầm luân đầy khổ ải. Thật 

diễm phúc thay chúng con đã có 

được đạo tràng như ý muốn. Con 

cầu mong cho tất cả chúng sanh 

đều thức tỉnh, biết niệm Phật để 

thoát cơn mê và cùng quay đầu về 

bến giác ngộ.  

Cầu mong tất cả chúng sanh  

Nƣơng câu niệm Phật an lành thân 

tâm  

Mai kia thoát kiếp luân trầm  

Mới mong đền đáp ân thâm ngày 

nào.  

 Trƣớc khi tạm dừng con xin 

thiết tha nguyện cầu hồng ân tam 

bảo gia hộ cho quý Thầy thể khinh 

an, chúng sanh vi độ Phật sự viên 

thành. Kính chúc toàn thể đạo tràng 

niệm Phật tu thành công Pháp môn 

Tịnh Độ để sau khi mãn báo thân 

này, tất cả vãng sanh cực lạc quốc 

(để tròn thành Phật đạo, cứu độ 

chúng sanh).  

Biển trời bát ngát mênh mông  

Ơn Thầy sáng tựa núi sông rạng 

ngời  

Ai ơi hãy ráng vun bồi  

Hồng danh trì niệm, trau dồi tấm 

thân  

Một mai khi mãn báo thân  

Được về cõi Phật thoát dần tử sanh.  

 
Ngọc Minh Kính Bút  
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 Envision this, you wake up in 

the morning to your blaring alarm 

clock, roll out of bed and get ready 

for work. After finishing your per-

sonal‟ needs you are about to slip on 

your converse shoes and leave. 

However, you watched news on the 

television in a while and hear your-

self frantically screaming “Natural 

Disaster” is coming! What is going to 

happen? That was shocking reality 

of the hundred thousands of people 

that were affected by natural disas-

ters happened every year in this 

planet. No matter how enormous, 

some situations maybe and al-

though we are just one person. If we 

work together and use our imagina-

tions, anything can be accom-

plished.  

 When I first view the repulsive 

aftermath of natural disaster on 

news, I could not believe that just 

only one disaster actually hit and de-

prived thousands of people of a 

home, clean water and everything 

they owned. Knowing that thou-

sands had died meant that people 

lost loved ones close to their heart. 

Seeing videos and clips of people 

pleading for help and homes under-

water left an ache in heart. I imag-

ined myself in their shoes and the 

thought was overwhelming.  

 I tried to persuade my kids to 

donate all their money but did not 

have much. However, we found a 

box of cinnamon cake mix and 

baked the mixture hoping the time 

we spent would free us of boredom. 

Out of curiosity of how much money 

we would make, we sold our product 

outside of the Starbucks at the 

Rivera Village Shopping center near 

where were residing. In the end, we 

make eighteen dollars and eighty 

cents and decided to donate”. 

“Thank you for your gracious dona-

THE BEAUTY OF TEAMWORK  
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tion”. Those were the words that I 

heard after telling the sweet lady 

that I wanted to donated some 

money. I felt overwhelmingly happy 

knowing out donation (mine and my 

kids) would go to help someone.  

Watching the soccer game for years, 

the games teach me how good 

sportsmanship, teamwork and pro-

mote high self-esteem, all qualities 

that are significant in life.  

 In order to help clean up the 

natural disaster‟s after math, every-

one needed to work together regard-

less race, rich, or poor high or low 

level in society and without team-

work the job would have been im-

possible.  

 Watching the devastation of 

natural disaster on television and 

seeing people suffer taught me to be 

thankful for everything we have 

wholesome or dreadful in our hands. 

We also learned that not to take 

things for granted because every-

thing could be gone in a flash. One 

of the most significant lessons that 

this experience has shown me is 

that all certain times, we need to co-

operate, put out differences aside 

and all together preserve against the 

challenges that life brings no matter 

how vast or diminutive without warn-

ing time. 

P.T.K.D 
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Đi Phật thất, quỳ trước tượng Ngài, con bật khóc  

Nhận thấy mình sao thấp bé, nhỏ nhen  

Con ngƣời con sao phàm tục, thấp hèn  

Con tự thẹn không đáng danh Phật tử…  

   
Con đến đây để dập tắt lòng giận dữ,  
Để tập tành hạnh nhẫn nhục, từ bi,  

Để phát bồ đề tâm, hạnh bố thí, tu trì  
Để hiểu được vô thường, không có gì bền mãi…  

   
Chƣ Phật ơi, làm sao con ra đi tự tại,  

Khi tim con còn vƣớng mắc những tình thƣơng  

Con chỉ ƣớc ao đi hết đoạn đƣờng trƣờng  

Con sẽ đƣợc vãng sanh về Tây Phƣơng cực lạc…  

   
Con đứng đây nghe long buồn man mác  

Nhìn thời gian, bàng bạc, hững hờ trôi,  
Thƣơng chúng sanh, nhƣng tim con vẫn xao xuyến bồi hồi,  

Xin Chƣ Phật dạy con đừng luyến ái…  

   
Xin Chƣ Phật dạy con biết dừng lại,  

Để nhận ra mọi thứ chỉ phù du  

Để trí con sáng tỏ, hết mây mù  

Để con biết tìm ra chân hạnh phúc…  

   
Xin Chƣ Phật dạy con lòng nhẫn nhục,  

Dập tắt tham sân si và luyến ái trong đời,  
Để mỗi bước con đi luôn thấy Phật mỉm cười,  
Chờ con nhé, xin Ngài đợi con nơi cực lạc…  

   
Phật tử Võ Ngọc Thanh  

Pháp danh Diệu Âm  

Thƣơng tặng tất cả các Quý Thầy, Sƣ Cô  

Và Phật tử Chùa Phật Tổ.  
Kính tặng A Di Đà- Cha của con  

Và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát- Mẹ của con… 
 

CẢM XÚC MỘT NGÀY ĐI PHẬT THẤT!  
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 Sáng nay một ngày thật trong 

lành, an tĩnh…Ngoài sân chút ánh 

sang ấm áp len lõi qua cửa kính 

dƣới tàn cây hoa sứ nhắc nhở con 

cuộc sống đang hiện hữu. Phòng kế 

bên con đang mở máy niệm Phật 

giọng thầy Thích Trí Thoát hiền từ 

qua nhịp điệu sáu chữ “Nam Mô A 

Di Đà Phật”, con thầm niệm theo. 

Trong tâm con hạnh phúc con bao 

trùm đƣợc ngồi đây ghi lại những 

dòng suy tƣ, đƣợc thở bầu không 

khí tự do và an lạc vì con biết dừng 

lại và thấy đủ.  

 Đã hơn mười năm qua con 

biết sống theo lời Phật dạy nên rất 

hạnh phúc, biết dang rộng vòng tay 

thƣơng yêu đến mọi ngƣời, mọi vật. 

Các tính toán lo âu không còn hiện 

hữu trong con nhƣ ngày xƣa. Cám 

ơn Trời Phật đã chiếu ngọn đèn 

trong tâm con để con nhận ra đƣợc 

cuộc sống hạnh phúc an vui là cho 

đi tất cả mình sẽ được tất cả.  

 Chúng sanh ở năm châu bốn 

bể đều khổ vì thiên tai bảo lụt cách 

nay hơn một tháng ở quê nhà. Cảnh 

tƣợng còn đó mất đó chỉ trong tíc 

tắc – “vô thƣờng” không từ bỏ một 

ai. Mỗi sang thắp hƣơng cúng Phật 

con thầm khấn nguyện xin các ngài 

gia hộ cho tất cả chúng sanh ngƣời 

mất kẻ còn sống đều đƣợc cứu khổ. 

Trƣớc khi đi ngủ con cảm ơn Phật 

đả cho con có một ngày an lạc và 

mong cho tất cả đều đƣợc nhƣ thế. 

Nhiều đêm khuya nghe tiếng gió rít, 

trời lạnh giông gió nhiều con lại liên 

tƣởng đến những côn trùng, súc vật 

đang khốn khổ phải chịu cái nóng, 

cái lạnh rét của thời tiết khắc nhiệt 

mà thƣơng cảm đến những ngƣời 

không nhà cửa lang thang khắp nơi, 

long thƣơng yêu trong con lại tràn 

ngập bao giờ….  

 Đức Phật Bổn Sư đại từ bi, đại 

trí huệ của chúng ta đã thấy những 

điều này từ hơn 2 ngàn năm trăm 

HẠNH PHÚC TRONG CHÁNH PHÁP  
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năm và ngài dám buông bỏ tất cả để 

cầu đạo, còn chúng ta vì quá vô 

minh nên bị tham sân si lôi kéo hết 

kiếp này sang kiếp khác thật đáng 

thƣơng. Kính lạy chƣ Phật mƣời 

phƣơng gia hộ cho con có “trí huệ” 

để biết sống đúng theo chánh pháp, 

mỗ tuổi đời chồng chất tâm con sẽ 

nở them long yêu thƣơng bác ái biết 

chia sẻ đến tất cả. Nam Mô A Di Đà 

Phật. Lành thay và hạnh phúc thay 

khi ta có một trái tim đầy yêu 

thƣơng và một khối óc rộng mở bao 

dung…  

 Nói thì dể nhƣng đôi khi thật 

khó khi áp dụng, con đả bao phen 

thất bại khi nghe một câu nói hoặc 

một hành dộng trái ý…khi sáu căn 

tiếp xúc sáu trần bị dính mắc bi lôi 

kéo nhất là tâm sân hận nổi lên nhƣ 

ngọn lửa cao con phải vững tâm 

lắm mới vƣợt qua đƣợc. Mỗi lần 

nhƣ thế con thở phào nhẹ nhỏm. 

Khi chƣa tu tập con nhƣ một trái 

bom nổ chậm chỉ chời có ngƣời 

chăm ngòi là nổ ngay hì hì…Tâm 

“sân” nó giết ta không chút xót 

thƣơng bao công lao tu tập đều đổ 

song đổ biển chỉ vì cái ngã của ta 

lớn hơn cái núi trƣớc mặt.  

 Hôm nay là một ngày vui trong 

tuần con đƣợc phúc lạc lái xe niệm 

Phật mang phẩm vật đến “cúng 

dƣờng tam bảo”, chỉ mong đƣờng 

dài them ra để niệm Phật hoài.  

 Mong cầu cho tất cả chúng 

sanh có cơ duyên tu tập, thực hành 

chánh pháp và đƣợc giải thoát ngay 

trong hiện đời. Hai ngày trƣớc vì 

không biết lý do gì con đừng trƣớc 

Phật A DI ĐÀ dù không phát nguyện 

con đã lạy Phật đƣợc hơn 500 lạy 

sáng và 500 lạy tối trƣớc khi đi ngủ. 

Một ngày an lạc lạy Phật thật hạnh 

phúc không phiền não. Hôm sau hai 

chân hơi đâu tí xíu nhƣng rồi cũng 

qua. Mỗi lần đảnh lể xuống con nhớ 

đến lời dạy của Thầy Thích Như 

Điển, ngày ngày Thầy đều lạy Phật. 

Mỗi chữ trong kinh Thầy lạy một lạy, 

nhiều bộ đại kinh nhƣ Pháp Hoa…

Thầy đã làm đƣợc thì không có lý 
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do gì để con giãi đãi lƣời biếng 

thêm. 108 lạy mất độ 40 phút. 

Chẳng lẻ 24 giờ trong ngày ta không 

dành ra đƣợc một giờ để lạy Phật 

thì đủ thấy ta chỉ lo quá nhiều cho 

tấm thân…(nói trắng ra là thùng 

phân biết đi …nhƣ Thầy Thích T. 

Quảng ở VN đã nói). Mở mắt ra là lo 

ăn, lo thu góp….chung quy chỉ 

phụng sự không gì khác ngoài tấm 

da dơ bẩn này thì quá uổng cho một 

kiếp ngƣời. Đến khi nhắm mắt xuôi 

tay chẳng mang đƣợc gì ngoài cái 

nghiệp tham sân si…có mấy ai thấy 

được “thông minh tài trí anh hung, 

ngu si dại dột đều chung một lò…”  

 Cuối cùng “vô thƣờng” không 

chừa một ai. Điểm cuối cùng khôn 

ngoan nhất của ngƣời biết tu là cầu 

về Tịnh Độ, về nƣớc Phật A Di Đà 

cõi cực lạc dung dăng, dung dẻ vui 

vẻ cả long và vui nhất là trở lại cứu 

độ Cha Mẹ thân bằng quyết thuộc 

và tất cả chúng sanh thoát khỏi 

cảnh khổ sinh tử luân hồi…A Di Đà 

Phật.          Sáng thứ tƣ Nov 4, 2009  

Quảng Ý Kính Bút,  

(Bài thơ gửi tặng cô lái đò Nguyên Kh 
“Nguyên Kh dòng giống tiên rồng 
Chèo đò rƣớc khác qua dòng sông mê”) 

Đò tôi chở khách sang sông, 
Đò tôi không có ngưỡng mong kiếm 
tiền. 
Đò tôi rước khách tu hiền, 
Đò tôi chờ chở người siêng tu hành. 
Đò tôi chờ đợi trường canh, 
Đò tôi về bến Cung Thành Như Lai. 
Đò tôi bao kiếp đọa đày, 
Đò tôi ở tại trần ai héo sầu. 
Đò tôi may gặp ông câu, 
Đò tôi ông lái qua cầu sông mê. 
Đò tôi thức tỉnh quay về, 
Đò tôi ông chở dựa kề Bồng Lai. 
Đò tôi ông gọi trần ai, 
Đò tôi ông phủi tiền tài lợi danh. 
Đò tôi chở khách tâm thành, 
Đo tôi chở kẻ học rành sáu câu. 
Đò tôi niệm Phật dài lâu, 
Đò tôi ông đợi ông thâu trở về./. 
    DIỆU ÂM 

(Tặng Thầy rồi lại tặng trò, 
Thầy trò góp sức chung lo nhà trù.) 
Mến tặng các bạn đồng tu có tên trong vài 
thơ, mong cácbạn nỡ nụ cƣời tƣơi đón 
nhận. cám ơn các bạn! 

Giác Thọ lấy bụng ở đời, 
Thƣờng lo phƣơng tiện cho ngƣời đi 
tu. 
Định Anh chữ nghĩa tuy mù, 
Công quả giỏi dắn nhà trù bạn ơi. 

ĐÒ TÔI 

Một bồ Đạo tâm 
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Hoa Cúc mọc ở cõi đời, 
Luôn làm no ấm lòng ngƣời công 
phu. 
Năm năm tháng tháng lộng dù, 
Tƣơi cƣời vui vẻ ngƣời tu mát lòng. 
Phƣơng trời xa cáchTây Đông 
Vợ chồng phấn khởi đồng lòng đến 
đây. 
Hết lòng giúp sức với Thầy, 
Công quả, công đức chất đầy lên 
cao. 
Ngọc Anh thƣơng cảm biết bao, 
Bạn đời nặng nghiệp đƣa vào chùa 
tu 
Ra tay góp sức nhà trù, 
Công quả lu bù việc chú việc cô 
Miệng luôn luôn niệm Nam Mô 
Tôi nhìn các bạn một bồ Đạo tâm. 

Diệu Âm -20.8.2009 mãn khóa tu cám ơn 

các bạn- 
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Ngày tháng đang đi dần vào 

những ngày cuối của một năm  bằng tiết 

rời se se lạnh , bằng nắng nhẹ nhàng 

phơn phớt trên nụ hồng bên hang hiên. 

Mƣa có đến một vài trận nhƣ để làm 

sáng lại lá hoa , sạch bớt bụi bên đƣờng 

và để Cali không bị rơi vào tình trạng 

hạn hán nhƣ những năm trƣớc .  Trong 

khi miền Đông nƣớc Mỹ đang chìm 

trong bão tuyết lạnh giá trƣớc ngày 

Giáng Sinh  thì Nam Cali  nắng rực rỡ  

nhƣ còn nuối tiếc mùa hè . Nhạc Giáng 

Sinh vang rền trên phố làm cho lòng 

ngƣời chút nôn nao cho ngày  những 

ngày lễ cuối năm . Giáng Sinh, không 

những là một ngày của tôn giáo mà đã 

trở thành một ngày lễ cho mọi ngƣời , 

mọi gia đình . Đây là dịp gia đình đƣợc 

gần nhau hơn vì trƣờng lớp và hãng 

xƣởng  đều đóng cửa . Học sinh đƣợc 

nghĩ học, nhân viên đƣợc nghỉ làm . 

Sống ở xứ ngƣời, ngày Giáng Sinh có lẽ 

vui nhƣ ngày Tết  của chúng ta ! Nhìn 

mọi ngƣời náo nức mua sắm mà sao 

lòng bổng rƣng rƣng buồn ! Năm nay, 

tôi sẽ không đón Giáng Sinh bằng trang 

hoàng thông xanh với đèn lấp lánh , 

cũng không  buổi tiệc gia đình quay 

quần tiếng cƣời vui  bởi tôi đã mất đi 

hình bóng cha già !  

Thời gian trôi lẹ quá . Mới đây 

mà tôi đã mất cha gần năm tháng . 

Trong ký ức tôi , vẫn còn tràn ngập hình 

ảnh của Ba và tôi vẫn còn nghe văng 

vẳng trong tâm câu kinh mà quí Thầy 

Thiện Đạo , Thƣờng Giới , Thƣờng Lạc 

tụng trong tang lễ, nhất là những buổi 

cúng cơm chay cuối tuần tại chùa Phật 

Tổ . 

“ Hƣơng hoa thỉnh 

   Hƣơng hoa triệu thỉnh 

 ..Ba lần cung thỉnh 

   Hƣơng linh đã về 

   Hồn thiêng an tọa linh sàn 

   Tang môn hiếu tử thiết đàn kính dâng 

…..”   

Tiếng vọng và âm vang của  quí 

Thầy  hòa với  chuông , mỏ , khánh 

TÌM MỘT ÁNH SAO  
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ngân rền làm lòng chợt lắng xuống . 

Hƣơng hoa thơm ngát quyện với khói 

nhang làm không gian thêm thiêng 

liêng , vời vợi , man mác :  

“ Hồn về dƣơng thế . 

Phách ở nơi nao  

Mau mau tỉnh ngộ 

Vƣợt thoát trần lao 

Hƣơng hoa thỉnh…” 

Hình hài thƣơng yêu Ba tôi nằm 

đó  trong áo quan. Xác thân bất động 

vùi sâu dƣới huyệt lạnh. Có thấu chăng 

Ba ơi, lòng tụi con thƣơng nhớ vẫn đong 

đầy : 

“Hôm nay, dâng cúng cơm    

Sắc, hƣơng, mỹ, vị biến đầy hƣ không 

Thành tâm tha thiết ngƣỡng mong 

Hƣơng linh nạp thọ, tấc lòng nhớ 

thƣơng  

Mỹ Thanh Trai Bồ Tát Ma Ha Tát  “ 

Mỗi lần câu kinh tụng đến đây thì 

tôi không thể nào ngăn đƣợc dòng nƣớc 

mắt ! Tất cả đã là hƣ không ! Ngày 

tháng vắng Cha sao qua lẹ quá để  thấy 

những tháng ngày còn đƣợc bên Cha già 

là những ngày tháng hạnh phúc nhất 

đời. Giờ đây,  chỉ còn ngồi nhớ cái Sắc 

của thời gian để rồi nhận ra nó chỉ là  

cái Không trong hiện tại. Ôi ! Sắc , Sắc , 

Không , Không …nó quyện lẫn vào 

nhau làm thêm đớn đau nỗi buồn chia 

cách . Tôi biết sự khóc than là điều 

không tốt trong lúc cúng tuần . Tôi biết 

tôi phải chú tâm niệm  Phật cho hƣơng 

linh Ba tôi sớm siêu thoát . Thế nhƣng 

giữa lý trí và con tim thì “ máu chảy 

ruột mềm “ ! Tim tôi vẫn mềm nhũn ra 

mỗi khi tôi nhớ tới Ngƣời . Thế nên , tôi 

biết tôi phải còn phải tu tập thêm nhiều 

lắm để đƣợc an nhiên tự tại . Hạnh phúc 

thì cũng phải có khổ đau . Sinh , bệnh, 

lão,  tử là chuyện đƣơng nhiên của kiếp 

ngƣời . 

“ Nhất tâm phụng thỉnh: 

Sông mê rào rạt sóng tình 

Biển đau lênh láng, lệ  mình khóc than 

Muốn mau thoát khỏi trần gian   

Hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn .” 

Cúng thất bảy tuần là bảy lần tôi 

nhạt nhòe nƣớc mắt nhớ Cha ! Sau khi 

làm lễ trai tăng và dâng bài tác bạch , 

lòng tôi chợt thấy an bình và dƣờng nhƣ 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO  Volume 1 Issue 9 

72  

được một sức sống mới !49 ngày tôi 

được dâng trọn vẹn tâm tình của mình 

về ngƣời Cha quá cố bên cạnh sự lo 

lắng, hỏi han, khuyên lơn , chỉ dạy của 

các Thầy Nguyên Tâm, Đại Đức Thiện 

Đạo, Thầy Thường Tín, Thường Lạc, 

Thƣờng Giới , các Sƣ Cô chùa Phật Tổ. 

Tôi nhƣ sống lại với một con ngƣời 

khác . Tôi biết đứng dậy một cách mạnh 

mẽ hơn sau những đau thƣơng . Tôi biết 

đi trong niềm tin tưởng vào lời kinh 

Phật . Tôi nhìn quanh tôi bằng lòng yêu 

thƣơng , tha thứ, cảm thông .  

“ Thân cử bƣớc thênh thang 

Tâm tự tại an nhàn 

Tới lui không vƣớng mắc….’  

Câu nói dí dõm của Thầy Thiện 

Đạo : “.. hết buồn rồi  phải không ? Cứ  

khóc cho đã đi, đến thất tuần là sẽ vơi !”  

Vâng, tôi đã vơi vì đƣợc sống trọn vẹn 

với cái đau buồn nhất đời : mất đi ngƣời 

Cha đã dƣỡng dục , đã cho tôi hình hài 

và nhất là  cho tôi một trái tim biết yêu 

thƣơng mọi ngƣời . 

Đêm Noel năm nay sẽ không đèn, 

không hoa , không tiệc mừng . Tôi sẽ 

thắp nén hƣơng trên bàn thờ Ba . Trong 

cái tĩnh mịch của đêm vô cùng tôi tìm 

lại hình ảnh Cha già của những Giáng 

Sinh xƣa sum vầy . Ngoài kia trời đầy 

sao , tôi sẽ tìm một ánh sao để mong 

ƣớc  thấy lại nụ cƣời hiền hòa của 

Ngƣời . 

„There won‟t be eggnogs by the cozy fire 

There won‟t be glasses of mulls wine ei-

ther 

There won‟t be a Christmas tree 

„cause you‟re not here to light up with 

me    

Oh, Santa honey, won‟t you bring my 

daddy back to me ? 

„cause I miss him , yes I miss him so 

dearly ! 

„cause Christmas won‟t be Christmas 

without you ….” * 

Đêm sẽ tàn , trăng sẽ khuất , sao 

sẽ rơi và sẽ chỉ còn lại tôi với bóng hình 

Cha ngập tràn trong tâm tƣ . Câu kinh 

Bát Nhã sẽ là điệu ru cho giấc ngủ đêm 

Giáng Sinh : 

 “ Yết Đế, yết đế , ba la yết đế, ba la 

tăng yết đế, Bồ đề Tát Bà Ha “…. 
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Phổ Thanh ( Ngọc Mai) 

Tháng 12/2009 

Kính tặng quí Thầy Thƣờng Giới, Thƣờng Lạc, Thƣờng 

Tín, Đại Đức Thiện Đạo và quí Sƣ Cô chùa Phật Tổ . 

(*  Trích bài hát : No Christmas for Me this Year by Zee 

Avi ) 
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 Đó là một câu chuyện rất quên 

thuộc: Hai ngƣời cùng uống một ly 

nuớc. Khi ly nƣớc của mỗi ngƣời chỉ 

còn một nửa, một ngƣời buồn 

phiền: “Mình chỉ còn có nửa ly 

nƣớc”, một ngƣời kia vui: “Mình còn 

đến những nửa ly nước”. Vui hay 

buồn với nửa ly nƣớc là do quyết 

định của bạn.  

 Chúng ta tự gây rắc rối cho 

mình. Đôi khi chúng ta nhìn nhận sự 

việc một cách hoàn toàn sai lầm. Tệ 

hơn nửa là nhìn chúng theo hƣớng 

tiêu cực. Và vì thế mà ta trở nên u 

sầu, lo lắng hay thậm chí giận dữ vì 

toàn những chuyện không đâu. Tất 

cả chúng ta đều mất phải sai lầm 

này.  

 Chúng ta đang bơ trong một 

biển những cách đánh giá vấn đề. 

Mọi rắc rối là do cách hiểu. Hãy thử 

nhìn lại cuộc sống của bạn. Chúng 

ta thƣờng tự chuốc lấy phiền não 

bằng cách gán ý nghĩa tiêu cực cho 

những điều đơn giản. Thực ra 

không nhất thiết phải hành hạ mình 

nhƣ thế. Khi gặp cảm giác tiêu cực, 

chúng ta có thể ngừng lại vài giây 

niệm ADIĐÀ và trả lời những câu 

hỏi sau: mình nên hiểu những điều 

vừa xẩy ra theo cách nào để có 

them nghị lực để đi tới? Suy nghĩ 

thế nào để đừng cảm thấy mình 

không xứng đáng, thấy nản lòng? 

Lúc này, mình đang quyết tâm làm 

gì? Ngày mai và tƣơng lai mình đạt 

được điều gì?  

 Những vấn đề nhỏ trong cuộc 

sống hằng ngày đều không đe dọa 

cuộc sống của chúng ta một cách 

nghiêm trọng. Nhƣng nếu bạn cứ 

chất đóng những cách tiêu cực, có 

thể bạn sẽ mất hết can đảm để mà 

sống.  

 Bí quyết là hãy diễn giải các 

sự kiện trong tinh thần lạc quan. 

Hãy chọn  những cách hiểu khiến 

bạn vui vẻ, mang lại cho bạn ý chí 

NỬA ĐẦY HAY NỬA VƠI?  
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và quyết tâm theo đuổi mục tiêu của 

mình. Cuộc sống tác động là do 

chính sự suy nghĩ và hành động của 

chúng ta quyết định. Bạn thƣờng 

buồn phiền, lo lắng nhƣng có thể 

vấn đề chỉ ở bạn mà thôi.  

*5 Bƣớc Tạo Thực Tế Tích Cực:  

        Hãy ngừng lại  

        Đặt câu hỏi  

        Hãy vui vẻ  

        Đừng nhìn lại  

        ***Hãy Chánh Niệm***  

Trúc Linh 

ĂN! CHAY XÓT RUỘT 

 ٭٭٭

Ngày rằm có một khách ăn chay 

Xót ruột nên khi đói thở dài 

Đến tối đêm hôm chờ Phật ngủ 

Nƣớng khô vừa xé lại vừa nhai 

Phật ở bên con Phật mỉm cƣời 

Ráng con sao khéo để hơn ngƣời 

Ráng ăn một tháng vài ba bửa 

Lề lối tu hành khéo dể ngƣơi 

Thƣa Thầy xót ruột lắm Thầy ơi 

Nhịn cả hôm nay khổ lắm rồi 

Con tƣởng đêm hôm là Phật ngủ 

Chỉ ăn một miếng thế mà thôi 

Việc lở rồi, xin Phật thƣơng 

Từ nay con chẳng dám khinh 

thƣờng 

Ráng ăn một tháng cho tròn đủ 

Có đói thì con sẻ bóc tƣơng. 

Cô Ngọc Thuận. 
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Để góp một bàn tay vào vườn 

hoa của chánh pháp, cho Nguyệt 

Sang Thiện Thanh của Chùa Phật 

Tổ them phong phú. Con xin có một 

câu chuyện nói về một kiếp quá khứ 

của Đức Phật mà con đã lƣợm lật 

con tủ sách Phật giáo do Cố Hòa 

Thƣợng Thích Đức Niệm soạn dịch. 

Con sẽ tuần tự kể lại một ít chuyện 

trong muôn ngàn chuyện về tiền 

thân của Đức Phật để cống hiến cho 

quý bạn đồng tu một ít tƣ liệu về 

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

thân yêu của chúng ta. Kỳ này con 

xin chọn một trong những bài mà 

con cảm động nhất: Nai Cứu Ngƣời. 

Trong thời quá khứ có con nai 

chúa thân hình mang bộ long sắc 

vàng ống ánh. Trên đầu mỗi sợ lông 

là những hạt ngọc kim cƣơng lóng 

lánh. Nai tự biết mình có thân hình 

đặc biệt hơn các nai khác. Đêm 

cũng nhƣ ngày, từ trên thân nai phát 

ra ánh sáng nhƣ những vì sao trên 

nền trời đêm không trăng. Biết điều 

này dễ khiến cho ngƣời chú ý, dẫn 

đến hiểm nguy tánh mạng, nên nai 

chúa thƣờng ẩn mình trong rừng 

sâu. 

Tuy nai ẩn tránh nhƣ vậy, 

nhƣng các thợ săn đã nhiều lần 

theo dõi tìm cách gài bẩy, giăng 

lƣới, đào hầm, trét đồ ăn nơi thân 

cây, bỏ mồi trên cỏ để cố bắt cho 

được nai. Thừa biết điều bất trắc 

hiểm nguy đó, nai chúa đã khôn 

ngoan tránh né đƣợc tất cả những 

cạm bẫy. Nai chúa ở nơi nào cũng 

có một đoàn nai mạnh khỏe lanh lẹ 

tùy tùng hầu hạ. Vì vậy mà mỗi cử 

chỉ động tỉnh xung quanh liền đƣợc 

báo tin mau lệ để cho nai chúa kịp 

thời ẩn tránh. 

Cuộc sống của nai chúa êm 

đềm phẳng lặng ngày tháng trôi qua 

trong khu rừng già tĩnh mịch, nhƣ 

thế trải qua cũng đã bao năm. Thế 

rồi bỗng một hôm trời trong gió mát, 

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT 
NAI CỨU NGƢỒI 
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khí trời ấm áp sau những ngày mƣa 

giông dữ dội, thì bỗng nhiên có tiếng 

thất thanh kêu cứu từ ghềnh đá thác 

nƣớc ở ven rừng, làm phá tan sự 

yên tỉnh của sơn lâm u tịch bấy lâu 

nay. Tiếng kêu ré đức vang vội cả 

một góc trời: “xin cứu tôi với! Tôi 

sắp chết đuối rồi, xin cứu dùm tôi 

với!...” Tiếng thét la kêu cứu gấp rút 

nghe mà hãi hùng khiến phải rung 

mình. 

Thoạt nghe nai chúa vảnh 

đứng đôi tay thì rõ biết là tiếng 

ngƣời đang chết đúi kêu la cầu cứu. 

Nai chúa liền hét lên một tiếng lớn 

rồi đâm đầu phóng nhanh về hƣớng 

có tiếng ngƣời kêu ơi ới cứu mạng. 

Thấy vậy, đàn nai hầu cận cũng co 

giò công đuôi phóng theo sau. Đến 

bờ thác quả nhiên thấy một ngƣời 

đang trồi lên hụp xuống bị cuốn troi 

theo dòng thác lũ bạc đầu cuồn 

cuộn chảy. ngƣời này đã đuối sức 

bất lực buông tay theo dòng nƣớc. 

Nai chúa nhanh nhƣ chớp, phóng 

mình ra giữa dòng nƣớc lũ, cố lấy 

hết sức mang gã thợ săn đã mệt lã 

bất tỉnh sắp chết chìm kia để lên 

trên lƣng đƣa vào bờ. Rồi nai chúa 

kiếm mặt mũi kẻ kia cho tỉnh lại. 

Gã thợ săn đƣợc nai chúa 

đưa vào bờ, sau một hồi lấy lại hơi 

thở bình thƣờng, hoàn hồn tỉnh táo, 

nhìn thấy than thể nai chúa đầy hạt 

châu báu, kim cƣơng, sắc vàng lóng 

lánh. Không dấn đƣợc nổi ngạc 

nhiên, gã đem long hâm mộ, kính 

ngƣỡng chấp hai tay bái xá nai chúa 

để bày tỏ ơn cứu sống. Gả lẩm cẩm 

nói: “thƣa ngài, ơn cứu sống của 

ngài, tôi không biết lấy gì đền đáp. 

Tôi nguyện đời đời ghi mãi nơi lòng. 

Sau này có việc chi cần đến tôi, bất 

cứ lúc nào, xin ngài cứ kêu lên một 

tiếng là tôi sẵng sang tuân mạng 

phục dịch theo ý ngài.” 

Nai chúa nói: “Tôi không mong 

trả ơn. Tôi chỉ mong ông một điều 

thôi, là đừng nói cho ai biết tôi ở nơi 

khu rừng này nhƣ vậy là ông đã trả 

ơn tôi rồi. Chúng tôi sống trong khu 

rừng này bấy lâu nay, ngày ngày 
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thong dong hƣởng không khí thiên 

nhiên, ăn lá cây hoa cỏ, uống nƣớc 

suối nguồn, nghe gió reo từ đồi cây 

ngọn núi, nói lời chân thật. Chúng 

tôi không sợ loài ngƣời các ông lắm! 

Khi ông rời nơi đây, xin ông đừng 

nhớ đến tôi, quên khu rừng già này, 

ấy là tôi an tâm, là vạn phƣớc lắm 

rồi.” Nói xong, nai chúa dẫn đàn nai 

tùy tùng mau lẹ phóng nhanh biến 

dạng vào rừng sâu. Gả thợ săn kia 

đừng nhìn theo ngơ ngác, man mác 

trong lòng nổi tiếc nuối, nai đã mất 

dạng sau đám cây rừng. 

Gả thợ săn về nhà kể cho vợ 

con nghe tự sự đầu đuôi câu 

chuyện trợt chân té xuống dòng 

nƣớc lũ, đƣợc nai chúa cứu sống. 

Nai chúa long vàng ống ánh, thân 

hình đầy ngọc ngà châu báu kim 

cƣơng rực rỡ…vừa kể gả thợ săn 

vừa vò tay xuýt xoa khâm phục nai 

qúy. Vợ con gả say sƣa nghe, vừa 

kinh hoàng, vừa ngạc nhiên, vừa 

mừng,, vừa thích thú nhƣ chuyện 

thần tiên. 

Sau đó chẳng bao lâu, lệnh 

triều đình truyền rao về sự nằm 

mộng của Hoàng Hậu. Hoàng Hậu 

của vua xứ sở đó thƣờng nằm 

chiêm bao thấy một con nai vàng 

mình đầy ngọc ngà chói sang, ngồi 

trên tòa dùng tiếng ngƣời thuyết 

pháp. Điềm chiêm bao này xẩy đến 

với Bà liên tiếp mấy tháng trời. 

Hoàng hậu thầm mơ ƣớc đƣợc nai 

quý. Niềm ao ƣớc khiến cho bà 

tƣơng tƣ, rồi ngày biến ăn, đêm trằn 

trọc chập chờn giấc ngủ. Vào một 

ngày nọ nhân khi vua đến âu yếm, 

Hoàng Hậu thừa lúc Vua thân thiết 

ân tình, liền đem chuyện mình nằm 

mọng thuật lại cho Vua nghe và 

khuyên Vua nên tìm cách bắt con 

nai này thả trong vƣờn ngự uyển, 

trƣớc để làm tăng thêm giá trị bảo 

vật quốc gia, sau là để cho Vua và 

Hoàng Hậu ngày ngày thƣởng 

ngoạn. 

Nghe xong nhà Vua đồng ý 

chiều theo để đẹp lòng Hoàng Hậu. 

Đồng thời cũng để làm tăng thêm 
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giá trị đặc biệt của quốc triều. Sáng 

hôm sau, nhà Vua truyền lệnh: “Ai 

bắt đƣợc nai chúa long sắc vàng 

ống ánh, trên mình đầy châu báu 

đêm dâng thì sẽ được trọng thưởng 

ngàn lƣợng vàng, và cất cho một 

huyện nhỏ để trọn quyền cai trị cùng 

với mƣời mỹ nử trẻ đẹp làm thê 

thiếp hầu hạ. Hoặc ai biết chỗ nai 

chúa ở mà dẫn chỉ cho Vua cũng 

được trọng thưởng bằng nhau.” 

Khi lệnh Vua đƣợc truyền ra 

nhân gian, các chàng thanh niên, 

các thợ săn hăng hái thi nhau đi tìm 

bắt nai chúa, mong để đƣợc trọng 

thƣởng. Riêng gả thợ săn đƣợc nai 

chúa cứu sống, khi nghe nhà Vua 

treo giải đăc biệt to lớn nhƣ vậy, 

long cảm thấy xao xuyến giao động, 

cộng thêm bên cạnh vợ gả cứ lân la 

thủ thỉ nỉ non đêm vắng tình dài xúi 

dục: “Anh ơi! Đây là dịp mai ngàn 

năm một thuở, không còn có cơ hội 

nào tốt hơn nửa. Giàu sang danh 

vọng đã kề tay mà anh không nắm 

bắt, cứ nhẩn tâm để cho vợ con mãi 

mãi sống trong cảnh nghèo nàn đến 

thế này mãi sao!? Ơn nghĩa cái gì? 

Đồ loài thú vật cũng bận tâm ơn với 

nghĩa!? Đàn ông chi mà nhu nhƣợc 

ngu đần quá thế!” 

Tiếng khóc than của ngƣời vợ 

trẻ mỗi lúc mỗi nỉ non thắm thiết làm 

cho anh chàng thợ săn sốt ruột khó 

xử. Trong tâm chí của gả còn hiện 

rõ cử chỉ hiền từ, lời nói thành khẩn 

thiết tha của nai chúa: “Xin ông 

đừng nói cho ai biết tôi ở chốn rừng 

này. Ông hãy quên tôi, ấy là ông trả 

ơn tôi rồi đó. Tôi sợ lòng dạ con 

ngƣời lắm…” 

Nhƣng liền ngay đó, hình ảnh 

giàu sang phú quý Vua ban cứ mỗi 

lúc một sôi sụt làm mờ lý trí. Lại 

them cô vợ bên cạnh cứ nỉ non thúc 

dục, làm cho lƣơng tâm anh mỗi lúc 

một mờ dần nhƣ ngọn đèn cạn dầu 

trƣớc gió, để nhƣờng lại lòng tham 

tiền của giàu sang vinh hoa phú quý 

lấn át ngự trị, không còn giữ đƣợc 

thái độ sáng suốt bình thản nửa. 

Một ngày nọ, tìm vào hoàng cung 
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tâu Vua. 

Trƣớc triều đình lộng lẩy uy 

nghiêm, Vua và đình thần cân đai áo 

mão uy phong lẫm liệt, mà từ trƣớc 

tới giờ chƣa một lần thấy qua, khiến 

anh quá khiếp sợ. Đối trƣớc cảnh 

tƣợng uy nghiêm của triều đình, 

hình dáng anh càng lúng túng, mất 

tự nhiên, áo quần không tƣơm tất, 

mặt mũi thất sắc lộ vẻ sợ hãi lám 

cho nhà Vua đem lòng ngờ vực. Sợ 

Vua không tin, anh nói: “Muôn tâu 

Bệ Hạ, nếu bần dân không chỉ ra 

được chổ ở của nai chúa, thì xin 

đem cái đầu này đền tội.” 

Nhà Vua nghe giọng nói run 

run của anh quả quyết nhƣ thế, liền 

ra lệnh cho quân lính chuẩn bị ngựa 

xe lên đƣờng theo sự hƣớng dẫn 

của anh. Còn đích thân nhà Vua dẩn 

đoàn quân đặc biệt tiếp hậu. Khi 

đến khu rừng già, nhà Vua ra lệnh 

cho quân lính phân ra đội ngủ cẩn 

mật bao vây lấy cả khu rừng. Còn 

chính nhà Vua và đoàn tuỳ tùng 

hung hậu, đi theo sự hướng dẫn của 

gã thợ săn. Dọc theo dòng suối,lần 

sâu vào rừng già âm u một hồi 

lâu,bỗng xa xa có ánh sáng lấp lánh 

nhƣ sao đêm, gã thợ săn ra 

hiệu,mọi ngƣời nằm sát mặt đất im 

lặng,rình theo động tĩnh. Nai chúa 

linh cảm biết nhƣ có sự chẳng lành 

xảy đến, quát to một tiếng, các nai 

cận vệ co giò tháo chạy, chỉ còn lại 

mình nai chúa đứng yên một chỗ 

hƣớng mắt nhìn về đám ngƣời nằm 

sát dấu than dƣới cây lá. 

Gã thợ săn đƣa tay chỉ nai 

chuá, tâu nhỏ với Vua rằng: “Tâu Bệ 

hạ, con nai chúa mình đầy châu 

ngọc đó kìa, nó đang nhìn về chúng 

ta đấy! Xin Bệ hạ ra lịnh gấp kẻo nó 

chạy mất!” 

Nhà Vua lẹ nhƣ chớp, lấy tên, 

dƣơng cung bắn nai, thì liền ngay 

khi đó, thì bàn tay của gã thợ săn 

cũng đứt rụng xuống đất, máu phun 

lai láng. 

Tên không trúng nai. Nai chúa 

biết mình nguy khốn đến nơi, không 

cách nào trốn thoát đƣợc, liền cúi 
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đầu quỳ mọp kêu lớn: “Muôn tâu Bệ 

hạ dừng tay! Vì tôi mà bệ hạ phãi 

cực nhọc long thể ngự giá đến chổ 

rừng sâu âm u này. Để đền tội làm 

phiền long Bệ hạ, nay tôi xin vui vẻ 

nạp mạng, để khỏi phiền nhọc đến 

long thể. Nhƣng trƣớc khi chết, cho 

tôi đƣợc xin hỏi một điều, là ai chỉ 

cho Bệ hạ biết tôi ở chốn ?” Nhà 

Vua chỉ tay vào gã thợ săn. 

Nai chúa hƣớng về gã thợ săn 

với giọng thống thiết nói: “Ta đã 

sống ẩn cƣ trong chốn rừng sâu an 

ổn bấy lâu,nhƣng nào có ngờ đâu,vì 

long từ bi thƣơng xót cứu mạng 

sống cho ngƣơi,mà ngày nay ta 

phải mang họa vào thân đến nông 

nổi ! Ta đã biết lòng ngƣời phản 

trắc, cứu nhơn nhơn trả oán. Nên 

trƣớc đây, khi đôi ta chia tay, ta đã 

khẩn thiết van xin ngƣơi một điều: „ 

Đừng cho ai biết ta ở chốn . Từ lâu 

ta sống xa cách thế nhân, nào ngờ 

hôm nay, vì cứu mạng nhà ngƣơi 

mà ta phải nhận lấy hậu quả bi thảm 

nhƣ thế !‟”. 

Trƣớc thái độ hiền hòa thống 

trách của nai, nhà Vua nghe lấy làm 

lạ, liền hạ cung xuống hỏi đầu đuôi 

câu chuyện. Nai kể hết sự tình đã 

xảy ra, khiến cho nhà Vua và quần 

thần xót xa cảm động. Nghe nai 

chúa nói xong, sắc mặt nhà vua trở 

nên nghiêm nghị, xoay lại hỏi gả thợ 

săn: “Có đúng nhƣ thế không? 

Ngƣơi phải nói thật, bằng không sẽ 

bị mất đầu ngay bây giờ?”. 

Gả thợ săn run sợ quỳ thƣa: 

“Muôn tâu Bệ Hạ, quả đúng nhƣ 

thế”. 

Vua vừa xấu hổ với nai, vì 

nghỉ rằng loài ngƣời quá ƣ tệ bạc 

thua cả loài thú. Đồng thời, Vua giận 

ghét khinh bỉ kẻ thợ săn kia là kẻ 

vong ân bội nghĩa ơn cứu sống, nên 

định dương cung bắn gả thợ săn 

một phát cho rồi đời. Nhƣng nai 

chúa may lẹ nhảy đến trƣớc Vua lạy 

mọp xin tha sống cho gả. 

Trƣớc nghĩa cữ nhân từ quân 

tử của nai chúa, nhà Vua vô cùng 

cảm phục đức tánh từ bi nhân hậu 
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nhẩn nhục của con thú vật, nên đã 

ra lệnh cho quân hầu sửa soạn 

chiếc xe đặc biệt để đƣa nai về 

cung. 

Trƣớc khi lên xe về cung, nai 

lại một lần nửa quỳ mọp khuẩn 

khoảng xin Vua một điều, là mong 

nhà Vua lấy đức hiền hòa nhân hậu 

để an dân trị quốc. Nếu nhà Vua 

hứa làm đƣợc nhƣ vậy, thì nai mới 

theo Vua về triều. Bằng không, xin 

Vua mở lƣợng hải hà cho nai ở lại 

chốn rừng già để tiếp tục sống cuộc 

đời ẩn dật, hoặc chết ngay tại chỗ 

cũng cam lòng. Nghe qua những lời 

nhân hậu xuất phát từ miệng của 

một con thú vật khiến cho nhà Vua 

và đoàn tuỳ tùng tƣớng sĩ vô cùng 

xúc động cảm phục nên nhà vua đã 

hứa với nai, lúc ấy nai mới chịu lên 

xe về triều. 

Về đến hoàng cung, hoàng 

thân quốc thích, quan vỏ bá quan 

triều thần, ai nhìn thấy hình thể của 

nai đều cảm mến ngƣỡng mộ. 

Riêng nhà Vua và Hoàng Hậu 

từ ngày có nai về nơi vƣờn ngự 

uyển, lòng cảm thấy thoải mái hơn, 

đối đải với bá quan văn vỏ trong 

triều cũng nhƣ đối với hoàng thân 

quốc thích và dân chúng rất là rộng 

lƣợng cởi mở hơn trƣớc. Ngày ngày 

mọi ngƣời ra nhìn nai, ai nấy cũng 

thấy trong lòng thanh thản vui vui, tự 

nhiên muốn phát tâm ăn ở hiền 

lành, tinh tấn tu tâm dƣỡng tánh. 

Cũng từ ngày có nai chúa trong 

vƣờn ngự uyển cứ ba năm vào 

khoảng cuối xuân, đầu hạ, khi hoa 

lá đua nhau trổ màu, dƣới đầm hoa 

sen chớm nở, nhà Vua ra lệnh mở 

hết cửa thành để cho dân chúng 

vào xem nai và thƣởng ngoạn đền 

đài phong cảnh hoàng cung. Thấy 

Vua không còn đống kính hoàng 

thành nhƣ trƣớc nên dân chúng 

cảm thấy Vua cùng với trăm họ dân 

gian gần gủi không cách biệt xa lạ 

nhƣ xƣa nửa. Ai nấy đều phấn khởi 

vui mừng. Nhờ đức của Vua và 

Hoàng Hậu biết tu, nhân dân cũng 

theo gƣơng đó mà ăn ở hiền lành, 
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nên cuộc sống của muôn dân trăm 

họ đƣợc them phần an cƣ lạc 

nghiệp. 

Nói đến đây, Đức Phật xoay 

lại gọi A-Nan mà bảo rằng: “Gả thợ 

săn kia chính là tiền thân của Đề Bà 

Đạt Đa. Nhà vua chính là tiền thân 

của A-Nan ông đấy. Còn nai chúa có 

thân hình đầy châu báu ngọc ngà 

chính là tiền thân của Nhƣ Lai ta 

đây. Bở do một kiếp xa xưa ta dụng 

tu mà phải bị đọa làm kiếp thân nai. 

Tuy bị đọa làm thân nai, nhƣng long 

ta vẩn giữ mãi tu Bồ Tát hạnh. Do 

kiếp kiếp tu Bồ Tát hạnh, tích lũy 

công đức mà ngày hôm nay ta đạt 

thành đạo quả vô thƣợng Bồ Đề. 

Diệu Kim Sƣu Tầm 
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Theo lẻ nhƣ 

thƣờng ngày thì Chùa 

Phật Tổ chúng ta không 

nhận tiền hay gây quỷ 

dƣới tất cả hình thức 

nào. Nhƣng vì do một 

cơ duyên đƣa tới, 

những cơn bão lớn đã 

lần lƣợt kéo vô miền 

Trung nƣớc Việt ta. 

Thầy Thƣờng Tịnh đã 

lên tiếng nhận tiền cứu 

trợ và đồng thời chấp 

nhận cho nhóm “quậy” 

làm bánh để gây quỷ 

cứu giúp những nạn 

nhân bị lũ lụt, nhà cửa 

cuốn trôi đi. Thậm chí 

có những em mất cha 

mất mẹ trong cơn bão. 

Vì một cái món bí 

truyền của Gái Việt 

“paté chaux”, mọi ngƣời 

đã không ngại cực 

nhọc, thức đêm dậy 

sớm với chủ trƣơng 

gây quỷ giúp đở cho 

ngƣời nghèo. Từ đó 

nhóm lám bánh đã 

thành hình và mọi 

ngƣời trong nhóm tạm 

thời gọi là “Phật Tổ‟s 

Bakery”, mặc dù nó 

chƣa có officially đƣợc 

sự đồng ý của sƣ phụ 

(tại vì sƣ phụ đi vắng 

chƣa về). Ngƣời xƣa 

thƣờng có câu vắng 

chủ nhà gà mộc đuôi 

tôm nên con xin sám 

hối với sƣ phụ trƣớc. 

Chẳng những 

paté chaux mà mọi 

ngƣời trong nhóm đều 

tìm tòi suy nghĩ và cố 

gắng làm thêm những 

món khác để có phần 

lôi cuốn khách tới mua 

(paté chaux ăn hoài 

chán lắm). Vớ sự nổ 

lực của những thành 

viên trong nhóm thì 

cũng đã đạt đƣợc do-

anh thu hơn 10 ngàn để 

đưa về cứu trợ. Đồng 

thờ cũng cám ơn các vị 

mạnh thƣờng quân đã 

ủng hộ mua bánh và 

cho thêm tiền để vào 

qủy từ thiện. 

Làm bánh không 

mệt, rất là vui nhƣng 

đôi khi cũng bực mình 

lời qua tiếng lại nhƣng 

vì có sự tu dƣỡng và 

coi mọi ngƣời nhƣ anh 

em trong gia đình nên 

nói cho qua rồi thôi(gây 

trong niềm vui!?). Vui 

nhất là lúc đem bao 

nhiêu bánh ra thì hết 

bấy nhiêu, mọi ngƣời 

NƢỚNG BÁNH!!NƢỚNG BÁNH!! 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO  Volume 1 Issue 9 

85  

cứ la oan oán lên “hết bánh rồi, 

chừng nào mới có thêm bánh”, thế 

là cứ tiếp tục làm bánh-nƣớng bánh, 

hết nƣớng rồi lại làm bánh. Vui là vì 

bánh mình ngon đƣợc mọi ngƣời 

ủng hộ, và cũng vui trong lòng là vì 

mình có thể làm đƣợc chút gì đó 

cho nhơn quần xã hội. 

Trong quá trình làm từ thiện, 

chúng con cũng đã gặp một vài trắc 

trở, nhƣng không vì thế mà chúng 

con nản lòng. Chúng con mong 

muốn có đƣợc một hội từ thiện offi-

cially do sƣ phụ thƣơng mà chấp 

nhận. Mục đích của hội là muốn 

giúp đở những ngƣời nghèo, khó 

khăn, bệnh tật. Giúp đở các Chùa, 

các Tăng, các Ni. Hể nơi nào cần 

giúp mà trong tầm tay của chúng 

con, chúng con nguyện sẽ hộ trì và 

giúp đở tận tâm. Chúng con muốn 

tạo một cái nền tản để có thể hội tụ 

theo tinh thần hoà hợp các phật tử 

đến với nhau. Đồng thời tạo cho các 

em nhỏ có đƣợc những sinh hoạt 

lành mạnh, những phút vui chơi làm 

việc sau khi tu tập. 

Nhóm làm bánh  

Chùa Phật Tổ 
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Khóa tu TỊNH KHẨU tại chùa 

Từ thứ 3-5 (12/22-24/2009) 

“THẬT TUYỆT CÚ MÈO” 
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THƠ MỜI 

KHÓA TU VÍA PHẬT A DI ĐÀ 
NĂM 2009* 

Thời gian:  8AM – 8PM từ 12/19/2009 –  12/27/2009 
Địa điểm:  CHÙA PHẬT TỔ: 905 Orange Ave, Long Beach 

CA 90813 U.S.A 
Pháp tu: theo tông Tịnh độ Phật A di đà: Trì danh, Tam bộ 

nhứt bái, Tịnh khẩu, Hoa đăng, Phóng sanh, và 
Quy y  

Ý nghĩa: Báo ân đức Phật, khuyến ngƣời ngƣời tu tập 
nhân mùa nghĩ lễ cuối năm và ăn mừng đầu năm 
2009 

Chùa kính mời tất cả Phật tử đồng hƣơng và các bạn đồng tu 
tham dự đông đủ để gieo duyên lành cho mình và 

gia đạo 

Kính chúc mọi nhà đều vạn sự an lành và vạn duyên thắng ý 

TM Ban tổ chức 
Tỳ kheo Thích Thiện Đạo 
 *chùa có chổ nghỉ qua đêm,  
chƣơng trình có thể thay đổi tùy duyên Phật sự tại Bổn tự 


