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THE BUDDHIST CONGREGATION OF THE UNITED STATES 

Chùa phÆt t° 

GGoottaammaa  TTeemmppllee  

905 Orange Avenue, Long Beach California 90813-USA-Tel: (562) 599-5100 

========================================================================= 

ThÜ M©i ñåi LÍ PhÆt ñän PL 2554 

"Hånh phúc thay ñÙc PhÆt ra Ç©i, 

Hånh phúc thay Giáo pháp cao minh, 

Hånh phúc thay Tæng gia hòa h®p, 

Hånh phúc thay TÙ chÙng ÇÒng tu." 

 

Kính ThÜa: Quš ñÒng HÜÖng PhÆt Tº. 

ñ‹ ÇŠn Çáp ân ÇÙc sâu dÀy cûa ñÙc TØ Phø Thích Ca Mâu Ni Th‰ Tôn. Næm nay Chùa PhÆt T° 

së long tr†ng t° chÙc khóa tu 3 ngày cúng dÜ©ng ñåi LÍ PhÆt ñän vào lúc 8 gi© sáng ThÙ Næm 20 tháng 

5, Ç‰n 8 gi© tÓi ThÙ Bäy 22 tháng 5. 

ñåi LÍ PhÆt ñän PL 2553 chính thÙc ÇÜ®c cº hành vào lúc 11 gi© trÜa Chû NhÆt 23 tháng 5 

næm 2010. Tåi Chánh ÇiŒn chùa PhÆt T° - 905 Orange Ave, Long Beach California. 

Thay m¥t Ban T° ChÙc, chúng tôi trân tr†ng kính m©i quš ÇÒng hÜÖng PhÆt Tº xa gÀn nhín 

chút thì gi© quí báu tham d¿ khóa tu và ñåi LÍ PhÆt ñän. S¿ hiŒn diŒn Çông Çû cûa quš PhÆt Tº së làm 

cho bu°i lÍ vô cùng trang nghiêm và long tr†ng, là s¿ khích lŒ l§n lao cho Ban T° ChÙc trên bÜ§c ÇÜ©ng 

tu h†c, ho¢ng pháp l®i sinh. 

Chân thành cäm Ön và cÀu chúc quš PhÆt Tº cùng bºu quy‰n luôn ÇÜ®c an lành hånh phúc 

trong ánh hào quang che chª cûa mÜ©i phÜÖng ChÜ PhÆt. 

Long Beach, ngày 25 tháng 4 næm 2010 

T.M Ban T° ChÙc 

 

TT. Thích ThiŒn Long 
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Hàng năm, cứ vào trung tuần tháng tƣ Âm lịch thì không phải chỉ ở Âu hay   

Á, Đông hay Tây, mà khắp nơi trên thế giới, những ngƣời con Phật đều hƣớng tâm 

thành về Đức Thế Tôn, đấng giác ngộ đã vì những mê lầm khổ não triền miên của 

thế gian mà thị hiện, đem hết trí tuệ và tình thƣơng để dẫn dắt chúng sanh biết tìm về 

con đƣờng giải thoát. 

 Suốt cuộc đời hoằng pháp, với đôi chân trần, áo ca-sa bạc mầu và bình bát 

trên tay, Ngài đã đi tới tất cả những nơi có thể tới, để rao giảng Đạo Giác Ngộ do 

Ngài tìm ra. Đạo pháp mầu nhiệm đó, cùng với lòng từ bi vô lƣợng, Ngài đã san 

bằng đƣợc những bất công trong xã hội, đã hóa độ cho những kẻ lầm lạc, đã tháo 

gỡ xích xiềng cho ngƣời nô lệ, và nhất là, đã chỉ dạy cho chúng sanh biết diệt trừ 

vọng tƣởng vô minh để hiển lộ Phật tánh của mình mà đạt tới quả vị giải thoát. 

 Đức Phật đã vì chúng sanh mà nói lời thành thật rằng: “Mỗi chúng sanh 

đều có sẵn Phật tánh nhƣ nhau”. Chỉ một câu nói đó đã đủ tỏa sáng lƣợng từ bi 

khắp cùng vạn hữu.  Hạt bồ đề đã theo Đạo Giác Ngộ của Ngài mà nẩy mầm khắp 

cùng đại địa. Bổn phận của ngƣời Phật tử là phải chăm lo vun bồi, tƣới tẩm, để 

những hạt Từ Bi đó tiếp tục đâm chồi, vƣơn lên tƣơi tốt. 

 Đức Phật từng nói với các đệ tử của Ngài, là “Muốn tỏ lòng yêu kính Nhƣ 

lai, các vị hãy thể hiện bằng cách luôn sống theo chánh pháp.”  Quả đúng nhƣ thế. 

Nếu Phật tử chúng ta luôn sống trong chánh pháp, chính là chúng ta luôn có Phật 

trong tâm.  Nhƣ thế, Đức Phật chỉ hóa thân mà không hề biến diệt.  Cho nên, để 

mừng ngày Đức Phật Đản Sanh, món quà ý nghĩa nhất, đẹp đẽ nhất mà Phật tử có 

thể cúng dƣờng lên Đức Thế Tôn, chính là sự chuyên cần tu học Đạo Pháp, luôn 

quán chiếu thân tâm trong chánh niệm, để phủi dần những lớp bụi vô minh hằng 

bám trên tấm gƣơng tự tánh.  

 Ý thức đƣợc sự hy hiến vô bờ và ân đức hóa độ của Đức Phật, hàng Phật tử 

chúng ta phải luôn sách tấn nhau, nƣơng tựa nhau để vững bƣớc trên con đƣờng 

Trung Đạo mới không phụ lòng Đấng Cha Lành đã vì bao mê lầm, khổ đau trong 

biển nghiệp thức luân hồi của thế gian mà phƣơng tiện thị hiện, cứu độ muôn loài.  

 “Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô ƢuThọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sƣ 

Thích Ca Mâu Ni Phật.”       

    ---  BBT Nguyệt San Thiện Thanh  --- 
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LỜI NGÕ 

 

Trong tam tạng kinh điển, „sợi chỉ mầu‟ xuyên suốt từ đầu đến cuối thêu dệt biết bao nhiêu 

mảnh đất tịnh độ Ta bà. Con đường tơ lụa óng ả mịn màng đó đã làm kim chỉ nam giúp đưa chúng 

sanh về  “Phật đang trong ta.” Nơi đó bình yên, sóng lặng như mặt hồ thu ảnh hiện pháp thân Phật. 

Thật vi diệu thay! 

Những giáo lý đạo Phật thật là vô cùng thậm thâm: 

 “Lý đạo u huyền tựa mây tợ đầu non,   

lên đến đầu non mây xa tít;  

cơ thiền bẻn lẻn dường trăng in mặt nước, 

vẹt nước tìm trăng trăng sâu thẳm.” 

Các học giả người Mỹ cũng đồng công nhận một điều rằng: đạo Phật có một điều gì đó rất 

huyền bí, kỳ diệu, và nhiệm mầu. Chính điều nầy đã là sức hút nam châm mời gọi chúng sanh tầm 

cầu về con đường chơn thiện mỹ. 

Các Phật tử xa gần, nhơn ngày Phật đản sanh, nên phát tâm bồ đề và quyết với lòng mình 

hảy tìm về tâm Phật đang trong ta. Nếu người đã tìm ra nên chiếu cố và dắt dẫn những bạn đồng tu. 

Còn ai chưa thấy được “Phật đang trong ta” có thể nương vào phương tiện những bài viết trong tập 

báo Thiện Thanh Nguyệt San để tìm „nẽo về của ý.‟ Mong sao tâm viên ý mã sẽ lắng diệu làm nền 

tảng cho con đường giác ngộ mỗi ngày mỗi thêng thang và rộng lớn để: 

“Cúi mặt xuống xin làm người hèn kém, 

miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời, 

tình yêu dâng trọn muôn nơi,   

Trái tim tuy nhỏ nhưng trời đất dung.” 

Kính chúc toàn thể các bạn đồng tu vô lượng niềm pháp lạc trong những vầng thơ, kiệt tác 

của những tác giả hữu danh vô danh.   

 

---  BBT Nguyệt San Thiện Thanh  --- 
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  THANK YOU 

       
On behalf of the Long Beach Buddha Temple's editors, we would like to thank the 

Huntington Beach Library for providing valuable information regarding the 

architectural styles of the following temples: 

Afghanistan 
Buna 
China 

India 
Indonesia 

Japan 
Cambodia 

Korea 
Laos 

Pakistan 
Srilanka 

Thailand 
Tibet 

ViŒtNam 
 

Because of your valued assistance, our 2010 magazine was successfully completed. 

 
Sincerely, 

Thien Dao  (Editor-in-Chief)  
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Mùa Hoa Nở 

Thích Nhƣ Điển – Niên Giác -- Đức Quốc 

 

Mỗi năm có bốn mùa và mỗi mùa có ba 

tháng. Thời gian đƣợc chia ra nhƣ thế thật rõ 

ràng ở các châu Úc, châu Âu và châu Mỹ. Riêng 

châu Á và châu Phi, thời gian ít đƣợc định vị rõ 

ràng và nhiều ngƣời cho rằng tại hai châu lục 

này chỉ có hai mùa. Đó là mùa nắng hạn và 

mùa mƣa rào. 

Tại các xứ lạnh, thời tiết phân chia ra 

mùa và năm tháng tƣơng đối dễ phân biệt. Khi 

xuân đến thì hoa đua khoe sắc thắm; hè sang 

với những tia nắng chói chang báo hiệu cho bầu 

trời trong xanh và cao rộng hơn. Thu sang với 

lá vàng rơi lả tả làm đậm nét của thơ và đông 

sang cây cỏ chỉ còn cành, trơ trụi lá. Thế là một 

mùa tuyết giá đã phủ đầy ngàn cây, nội cỏ và 

ngay cả những tâm hồn đang nao nức, cũng bị 

băng giá làm đông lạnh; trong suốt ba tháng 

chẳng có mặt trời. 

Thế nhƣng mùa nào cũng có những loài 

hoa biểu trƣng cho mỗi mùa trong suốt một 

năm nhƣ thế. Ngày xƣa tại Á Đông chúng ta, 

thƣờng đƣợc nghe kể lại rằng: “Xuân lan, Thu 

cúc, Hạ trúc, Đông mai”. Nghĩa là khi mùa xuân 

đến thì hoa lan nở. Mùa thu sang, cúc vàng 

khoe sắc thắm. Mùa hè tuy oi bức nhƣng hoa 

lựu và trúc cũng nở hoa và mùa đông tuy lạnh 

giá nhƣ vậy nhƣng những cành mai vàng cũng 

chờ ngày đơm hoa kết nụ. 

Chữ Hán viết theo lối tƣợng hình; nên 

chữ Hoa (花) đƣợc viết thành ba bộ và ghép 

liền vào nhau. Đầu tiên là bộ thảo (艹) tƣợng 

trƣng cho cây, cỏ và muôn vật từ đất phát sinh. 

Bộ bên trái là một nhân đứng (亻); nghĩa là nơi 

ấy có sự hiện diện của con ngƣời. Bộ thứ ba 

bên phải là bộ chủy (匕); nghĩa là sự cứng cỏi 

và bình an. Nếu ghép hai bộ nhân đứng (亻) và 

bộ chủy (匕) lại, sẽ thành chữ hóa (化). Hóa 

đây là sự biến hóa của đất trời, cỏ cây, muông 

thú. Sự hóa thân của chƣ Bồ Tát và chƣ Phật để 

vào cõi đời nầy, nhằm cứu khổ, độ mê cũng 

dùng đến chữ hóa nầy. Rồi giáo hóa hay hóa độ 

cũng nằm trong khuôn khổ ấy. Ý nói giữa con 

ngƣời và sự tiếp cận với đất trời trong cuộc 

sống bình an, đƣợc thể hiện qua chữ hóa kỳ 

diệu nầy. Nếu ghép chung cả ba bộ lại, thì ta sẽ 

đƣợc chữ Hoa (花). Vậy hoa là gì? Hoa là một 

loài cây cỏ sinh sống tự nhiên, lại có thêm sự 

hiện hữu của con ngƣời trong cõi thế, giúp cho 

loài thảo mộc này trụ lại ở đời, nên đƣợc gọi là 

hoa. Dĩ nhiên còn nhiều lối định nghĩa khác 

nữa, nhƣng theo lối định nghĩa ngày xƣa là vậy. 

Theo nay, ta có thể nói: hoa là loài cây có bông, 

mang nét đẹp tự nhiên và làm đẹp cho con 

ngƣời cũng nhƣ cảnh trí. 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=82B1&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=8279&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4EBB&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4EBB&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=82B1&Traditional=ON&Simplified=ON
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Mùa hoa Anh Đào ở Nhật 

thƣờng nở rộ suốt trong 

một tuần lễ từ ngày 8 đến 

ngày 15 tháng 4 dƣơng 

lịch mỗi năm. Ngày ấy 

ngƣời Nhật tổ chức lễ Phật 

Đản Sanh; đƣợc gọi là 

Hanamatsuri (mùa lễ của hoa). Đúng ngày 14 

hay 15 tháng 4, ngƣời Nhật hay quây quần dƣới 

những gốc hoa Anh Đào đang nở rộ để uống 

rƣợu, ngắm trăng và xem hoa. Họ ca hát, nhảy 

múa, ăn uống thỏa thê nhƣ là những ngày hội 

của một dân tộc. Hoa Anh Đào ngày nay không 

những chỉ có mặt tại Nhật Bản mà còn hiện diện 

tại Washington D.C. Hoa Kỳ hay Đà Lạt Việt 

Nam. Vùng nào có khí hậu ôn đới thì hoa Anh 

Đào thƣờng nở hoa vào tháng tƣ. Còn nhiều nơi 

nhiệt đới, hoa Anh Đào hầu nhƣ không tồn tại. 

Những cánh hoa Anh Đào rất mỏng và thƣờng 

có màu hồng, khi ra hoa không một lá nào xen 

kẻ. Khi hoa nở xong, lá mới đâm chồi từ cành 

cây. Đây cũng là một biểu hiện đặc biệt của loài 

hoa vƣơng giả nầy. Sau một mùa đông lạnh 

buốt, khi ánh thái dƣơng của mùa xuân ấp áp 

tràn ngập đó đây thì hoa Anh Đào xuất hiện.   

Dĩ nhiên là còn 

rất nhiều loài hoa khác 

cũng nở vào mùa nầy 

nữa. Có nhiều loài hoa 

sang trọng, cao sang 

nhƣ hoa Mộc liên. Tiếng Nhật gọi là Mokuren no 

hana. Hoa này là hoa sen đƣợc mọc trên đất 

liền, không cần bùn và nƣớc. Khi nở cho nụ 

màu tim tím. Đôi khi một năm nở cả hai lần và 

đặc biệt cũng chỉ ở những xứ lạnh mới có loại 

hoa nầy. Ngoài ra, hoa mai của Việt Nam chúng 

ta nở vào mùa Tết Nguyên Đán; ngƣời yêu 

thích hoa, nâng niu hoa nhƣ là một biểu hiệu 

cao cả trong gia đình. Còn loài hoa mai của các 

xứ lạnh, nở tự nhiên ngoài đƣờng phố hay trong 

rừng sâu. Cũng màu vàng ấy; nhƣng không là 

loài hoa vƣơng giả nhƣ tại các nƣớc Á Châu 

mình hay trân quý. 

Hoa Tulip tại Hòa Lan hay hoa Cẩm 

Chƣớng v.v… là những loài hoa bình dị; nhƣng 

khi nở lại thuận theo đất trời; nhất là sau một 

mùa đông giá buốt, tuyết băng… hoa Tulip đã 

mọc lên và trổ hoa thật đẹp, nhƣ là sự báo hiệu 

của một mùa xuân nắng ấm đang đợi chờ trƣớc 

mắt những du khách từ phƣơng xa đến đây để 

xem những ngày lễ hội của hoa. Hoa Tulip bạt 

ngàn đủ màu, đủ sắc, đủ loại, đủ giống khó thể 

hình dung và nắm bắt hết đƣợc những vẻ đẹp 

nên thơ, chỉ có rừng hoa Tulip và hoa Cẩm 

Chƣớng mang lại cho con ngƣời. Ai dầu cho khó 

tính đến đâu cũng không thể chê hoa, dầu cho 

đó là loài hoa nào đi chăng nữa. Ít ra, hoa cũng 

mang đến đƣợc một sự bình an nho nhỏ nào đó 

cho con ngƣời, khi hoa đã thể hiện trọn vẹn 

nhiệm vụ của mình, là cống hiến cho đời những 

gì tƣơi đẹp mà hoa có thể mang lại. 

Hoa ngày nay nở trái mùa rất nhiều. Vì 

lẽ ngƣời ta có thể bắt hoa nở tùy ý theo sở 

thích của con ngƣời qua sự lai giống hay thuốc 

hóa học. Nghĩa là mùa nào cũng có thể ngắm 

nhìn hay mua sắm những loài hoa mình thích. 

Cuối triều nhà Thanh bên Trung Quốc, có bà Từ 

Hy Thái Hậu đã bắt hoa cúc phải nở theo ý 

mình và cá phải chìm nổi theo cái nhìn ngắm 

của bà. Ngày nay sau mấy trăm năm lịch sử, 

nếu ai đó có đến Di Hòa Cung tại Bắc Kinh đều 

còn đƣợc nghe kể lại những sự tích nầy. 

Những ngƣời con gái ở trong cung vua 

ngày xƣa; hoặc những mệnh phụ phu nhân, 

đƣợc gọi là: “kim chi, ngọc diệp”; nghĩa là: 

“cành vàng, lá ngọc”. Cành ấy chỉ chọn những 

con chim cao quý mới đƣợc đậu vào đó và lá kia 

chỉ đƣợc tiếp xúc với những bậc vƣơng tôn, 

công tử và không là những kẻ dân giả hay hạ 

tiện bình dân. 

Còn nhà Phật vẫn trân trọng những 

bông hoa tuệ giác; nên Mãn Giác Thiền Sƣ đời 

nhà Lý đã có hai câu thơ rằng: 

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
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Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” 

Nghĩa: 

“Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết 

Đêm qua s}n trước một c{nh mai” 

Hoa ấy là hoa tâm; hoa ấy là hoa Phật 

và hoa ấy chỉ nở khi tâm ngƣời đã tỏ ngộ. Dẫu 

cho xuân đã qua rồi, hay mùa đông giá băng 

đang đến, hoa mai kia vẫn nở rộ nơi lòng ngƣời 

con Phật đã giác ngộ. 

Một vị Thiền Sƣ ngƣời Nhật ở thế kỷ thứ 

13 có bài Haiku nhƣ sau: 

“Ki no naka ni hana ga aru 

Ishi no naha ni hi ga aru” 

Nghĩa: 

“Trong c}y có hoa 

Trong đ| có lửa” 

Hoa từ trong lòng đất; hoa từ trong tâm 

thức; hoa có sẳn trong thân cây, cũng nhƣ lửa 

có sẳn trong đá. Nhƣng hoa chỉ nở khi nào có 

khí trời ấm áp và lửa chỉ hiện ra khi nào có sự 

cọ xát bởi đá. Tâm ta cũng nhƣ vậy, Phật tính 

chỉ hiển lộ khi con ngƣời có sự dụng công và 

miệt mài với công án. Ngoài cây không có hoa, 

ngoài đá không có lửa; ngoài tâm nầy không có 

Phật tánh và ngoài Phật tánh không phải chỉ tồn 

tại nơi thân. Thân và tâm tuy hai mà một; tuy 

một mà hai. Nghĩa là ngoài cái thân nầy không 

có cái kia và ngoài cái kia không có cái nầy. 

Tôi đến Hoa Kỳ từ Đức lần đầu tiên vào 

năm 1979 và cho đến nay (2010) cũng hơn 31 

năm Xuân qua Đông lại rồi. Mỗi năm nhƣ thế ít 

nhất là một lần đi Mỹ và nhiều khi có cả 3 hay 4 

lần. Nhƣ vậy trung bình trong hơn 30 năm qua, 

tôi đã có 50 hay 60 lần đến xứ này. Phải thành 

thật mà nói rằng: không đâu đẹp bằng Mỹ, 

không đâu to lớn và giàu sang, văn minh nhƣ 

Mỹ. Tuy nhiên đời sống tại đây lại bận rộn vô 

cùng. Do vậy tôi đã không chọn nơi đây làm 

quê hƣơng thứ hai sau nhiều lần qua lại là vậy. 

Âu Châu; nơi dễ sống và dễ tu, đối với ngƣời ở 

mọi mức độ trung bình. Úc Châu có một chân 

trời cao rộng và thoáng mát; nhƣng thiếu nƣớc 

về mùa hè. Phi Châu quá nóng bức, Á Châu quá 

già nua, cằn cỗi. Cho nên tôi vẫn thƣờng hay 

nói rằng: “xứ Hoa Kỳ chỉ để giành cho những 

ngƣời giỏi và giàu có”. Ai mà không có khả 

năng thì không nên ở xứ Mỹ. Vì vòng quay của 

xứ Hoa Kỳ nhanh lắm; không khéo thì ngƣời ta 

sẽ bị quay ra ngoài cuộc sống. Ngay cả ngƣời 

xuất gia cũng vậy. Xứ này đặc biệt; cho nên 

mọi thứ cũng đặc biệt. Điều ấy hẳn là thế; nếu 

ai đó đã đến xứ nầy rồi sẽ rõ. 

Trong hơn 30 năm ấy, tôi đã có nhân 

duyên đến Hoa Kỳ này bằng nhiều thời điểm và 

nhiều vùng khác nhau. Có nghĩa là các mùa 

xuân, hạ, thu, đông v.v… tôi đã trải qua nhiều 

lần nhƣ thế. Mỗi nơi lại có một vẻ đẹp khác 

nhau. Mỗi chỗ lại có một quan niệm sống khác 

nhau. Do vậy, cái nầy hay cái kia, nó cũng chỉ là 

một sự đối đãi, chứ không là sự tuyệt đối, dƣới 

cái nhìn tƣơng đối của con ngƣời.  

Tôi viết văn và dịch sách (xem tác 

phẩm); nên phải đi nhiều nơi mới có nhiều ý tứ 

để viết. Nhiều khi đi chỉ để mà đi; đến chỉ để 

mà đến! vì đến hay đi đối với tôi không còn là 

chỗ ƣa thích nữa, mà là bổn phận và trách 

nhiệm mà thôi. 

 

Gần 6 năm nay chúng tôi đi thành đoàn 

thể. Có thể gọi là Đoàn Hoằng Pháp lƣu động 

đến từ Âu, Úc và Mỹ châu. 

Mỗi lần nhƣ thế đi cả 10 

hay 12 thầy cô và mỗi nơi 

đƣợc chọn, ở lại trong 

vòng một tuần lễ. Các 

khóa tu học Phật pháp 

thƣờng đƣợc tổ chức vào 

cuối tuần và đôi khi cả 

trong tuần nữa. Chúng tôi thay phiên nhau 

http://www.quangduc.com/tacgia/thichnhudien.html
http://www.quangduc.com/tacgia/thichnhudien.html
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giảng cũng nhƣ tụng 

kinh, tu tập và hội 

thảo, giải đáp thắc 

mắc v.v… Đa phần 

chúng tôi đi dọc theo 

biên giới miền Đông, 

miền Tây và miền 

Trung Hoa Kỳ. Mỗi lần đi nhƣ vậy từ 6 đến 8 

tuần lễ. Dĩ nhiên ở tại Hoa Kỳ không thiếu 

những Thầy, Cô giỏi, có thể hƣớng dẫn giáo lý 

và sự tu học cho Phật tử; nhƣng Phật Pháp là 

nhân duyên, khó nói hết. Vả lại, chƣ Tổ ngày 

xƣa vẫn thƣờng dạy rằng: 

“Hoằng pháp thị gia vụ 

Lợi sanh vi sự nghiệp” 

Nghĩa: 

“Hoằng pháp là việc nhà 

Lợi sanh là sự nghiệp” 

Sự nghiệp của ngƣời xuất gia không 

phải ở chổ chùa to Phật lớn hay đệ tử nhiều 

v.v… mà là ở chổ làm lợi lạc gì đƣợc cho quần 

sanh, mới là điều đáng kể. So với loài hoa vô tƣ 

vô giác kia, còn mang lại đƣợc hƣơng thơm cho 

Đời cho Đạo. Còn con ngƣời há lại chẳng đóng 

góp đƣợc một chút gì cho sự hƣng thịnh của 

Phật Pháp sao? 

Đời sống của ngƣời xuất gia nhƣ ngƣời 

xƣa thƣờng bảo: 

“Nhứt bát thiên gia phạn 

Cô thân vạn lý du 

Kỳ vi sanh tử sự 

Thuyết pháp độ xuân thu” 

Nghĩa: 

“Một bát, cơm ngàn nhà 

Một thân, muôn dặm xa 

Chỉ vì sự sanh tử 

Thuyết ph|p độ người qua” 

Chỉ chừng ấy cũng đầy đủ cho mục đích 

sống của một ngƣời xuất gia, sống đời phạm 

hạnh rồi. Sống thong thả tự do, không bị ràng 

buộc bởi tình riêng, nợ chung; không bị thế 

quyền, danh lợi, thị phi, nhân nghĩa chi phối… 

Cho nên ngƣời xuất gia có một chân trời cao 

rộng; không bị một hoàn cảnh, một điều luật 

nào ép buộc cả. Ta đến nơi đây bằng hai bàn 

tay trắng thì khi ra đi tất cả cũng phải để lại cho 

đời. Nếu có chăng là bóng hình thoạt ẩn, thoạt 

hiện mà thôi; giống nhƣ Hƣơng Hải Thiền Sƣ đã 

nói: 

“Nhạn quá trường không 

Ảnh trầm hàn thủy 

Nhạn vô lưu tích chi ý 

Thủy vô lưu ảnh chi tâm” 

Nghĩa: 

“Vết nhạn bay qua 

Ảnh chìm dưới nước 

Nhạn không có ý lưu dấu vết 

Nước không có tâm giữ lại ảnh kia” 

Tất cả đều vô tâm, nhƣ sự đến và sự đi 

trên quả địa cầu nầy vậy. Tôi không biết rằng 

phái đoàn chúng tôi còn đi hay phải đi trong 

bao lần nhƣ thế nữa; nhƣng nếu có đến hay có 

đi cũng nhƣ giòng suối thời gian trôi mãi không 
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ngừng và chƣa hề có ý quay 

trở lại để tìm dấu vết năm 

xƣa. 

Hơn 25 năm trƣớc, 

tôi đã đến thành phố 

Chicago nầy và chùa Quang 

Minh hồi ấy chỉ là một mái 

nhà bằng gỗ tạm bợ. Đêm 

về nghe mƣa rơi, chuột cống 

bò lên tận giƣờng nằm để gặm chân khách 

phƣơng xa mới đến. Chùa ngày ấy nằm ở trong 

khu ổ chuột; sau này đƣợc cúng dƣờng cho cố 

Hòa Thƣợng Thích Đức Niệm, Giám Đốc Phật 

Học Viện Quốc Tế và quý đệ tử của Ngài nhƣ 

Thầy Minh Huệ, Thầy Minh Chí và Thầy Minh 

Hạnh sau đó quý Thầy nầy đã di dời về tạo mãi 

và địa chỉ trong hiện tại. Từ chùa Quang Minh 

đã phát sinh thêm 3 chùa nữa tại vùng nầy. Đó 

là chùa Trúc Lâm, chùa Phật Bảo và chùa Quan 

Âm. Tôi cũng có nhân duyên đối với chùa Phật 

Bảo một thời gian; nhƣng sau này thiếu duyên 

lại thôi. Đúng nhƣ pháp mà Ngài A Thuyết Thị 

gặp Ngài Xá Lợi Phất lần đầu tiên đã nói: 

“Tất cả các pháp đều do nhân duyên 

sanh 

Tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt 

Và tự tánh của các pháp là không”   

Đúng là nhƣ vậy. Trƣớc sau cũng sẽ trở 

về không. Cho nên hãy đừng vui khi đƣợc kẻ 

khác khen tặng và hãy đừng buồn khi bị ngƣời 

khác chê bai. Việc ấy là lẽ thƣờng tình trong 

cuộc sống, có gì đâu để buồn, mà có gì đâu để 

vui. 

Nhớ lại những năm 1979, lần đầu tiên 

đến Hoa Kỳ, tôi có ghé thăm cố Hoà Thƣợng 

Thích Thiên Ân tại Los Angeles. Ngài có thể nói 

là vị Tổ khai sơn của Phật giáo Viện Nam tại 

Hoa Kỳ. Tiến sĩ đại học Waseda Nhật Bản và 

Viện trƣởng Viện đại học Đông Phƣơng 

(Oriental University); nhƣng đến năm 1980 Ngài 

không còn nữa. Sau đó, cố Hoà Thƣợng Thích 

Mãn Giác kế thế trụ trì Chùa Việt Nam tại Los 

Angeles; nhƣng cách đây 3 năm Ngài cũng đã 

cởi Hạc Tây quy; đúng nhƣ bút hiệu Huyền 

Không của Ngài. Nếu còn chăng nữa thì chỉ còn: 

“Mái chùa che chở hồn dân tộc 

Nếp sống muôn đời của Tổ Tông” 

Chùa Trúc Lâm tại Chicago cũng đƣợc hình 

thành trong nhân duyên và hoàn cảnh nhƣ vậy. 

Bây giờ do Thƣợng Toạ Thích Hạnh Tuấn trụ trì. 

Thầy là ngƣời có học cao, hiểu rộng và hơn 20 

năm đã miệt mài đèn sách tại các đại học lớn ở 

Hoa Kỳ nhƣ: Đại học San Francisco, Havard và 

Berkeley trong các chƣơng trình BA, M.T.S. và 

Ph.D. Trƣớc đây 25 năm khi Thầy ấy còn ở tạm 

trú trong trại tỵ nạn Pulau Bidong ở Indonesia 

có thƣ đến Đức thăm tôi và hỏi rằng: đến Hoa 

Kỳ tỵ nạn thì nên ở chùa nào? Thuở ấy tôi thấy 

chỉ có Hoà Thƣợng Thích Tịnh Từ ở chùa Từ 

Quang tại San Francisco là có thể đƣợc. Vì Thầy 

ấy đi du học đến Mỹ từ Việt Nam hồi năm 1974 

và có cái nhìn khác hơn nhiều Thầy khác cho 

tƣơng lai của Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Do 

đó sau khi thầy Hạnh Tuấn đến chùa Giác Minh 

của Hoà Thƣợng Thích Thanh Cát tại Palo Alto 

tạm trú một thời gian thì đến nƣơng Hoà 

Thƣợng Thích Tịnh Từ từ mấy chục năm qua và 

sau khi chùa Trúc Lâm hình thành, Thầy Tịnh 

Từ đã cử Thầy Hạnh Tuấn về đây trụ trì là 

nguyên nhân cuả sự việc. 

Cố Hòa Thƣợng Thích Nhƣ Vạn là Bổn 

sƣ của Thƣợng Tọa Thích Hạnh Tuấn, trụ trì Tổ 

đình Phƣớc Lâm tại Hội An; nơi mà tôi đã xuất 

gia và làm thị giả cho Ngài từ năm 1964 đến 

1966. Nơi đây còn lại trong tôi không biết bao 
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nhiêu là kỷ niệm. Tổ đình này do Ngài Thiệt 

Dinh, đệ tử Tổ Sƣ Minh Hải khai sơn vào đầu 

thế kỷ thứ 18. Đến đầu thế kỷ thứ 20, sau 200 

năm truyền thừa; lúc cố Đại lão Hòa Thƣợng 

Thích Vĩnh Gia làm trú trì ở đây có nhiều Giới 

đàn đƣợc mở tại Tổ Đình nầy. Đức Đệ nhất 

Tăng Thống GHPGVNTN Cố Đại lão Hòa Thƣợng 

Thích Tịnh Khiết và Đức Đệ nhị Tăng Thống, Cố 

Đại lão Hòa Thƣợng Thích Giác Nhiên đều thọ 

giới Cụ túc tại chùa Phƣớc Lâm nầy. Và các Ngài 

đã đắc giới với Cố Đại lão Hòa Thƣợng Thích 

Vĩnh Gia. So về Tông môn Pháp phái thì tôi với 

Thầy Hạnh Tuấn rất gần gũi; cho nên mỗi lần tổ 

chức những lễ lộc gì lớn tại Đức tôi đều mời 

Thầy ấy sang. 

Lần hoằng pháp nầy, phái đoàn chúng 

tôi đến Chùa Trúc Lâm gồm có quý Thầy nhƣ: 

TT Thích Minh Dung trụ trì chùa Quang Thiện 

tại California, TT Thích Thông Triết trụ trì Thiền 

viện Chánh Pháp tại Oklahoma, TT Thích 

Nguyên Tạng phó trụ trì Tu viện Quảng Đức, 

Melbourne Úc, Đại đức Thích Hạnh Đức trụ trì 

Chùa Phật Ân, Minnesota, Đại đức Thích Thánh 

Trí Tu viện Bửu Hƣng, Portland, Đại đức Thích 

Thiện Đạo Tri sự chùa Phật Tổ, Long Beach, Đại 

đức Thích Hạnh Tuệ chùa Phật Đà, San Diego 

và dĩ nhiên sau tuần lễ tu học tại đây Thƣợng 

tọa Thích Hạnh Tuấn cũng sẽ cùng đi chung với 

đoàn để đến những nơi khác tại Hoa Kỳ nữa. 

Trên đƣờng đi sẽ có thêm Ni Sƣ Minh Huệ tháp 

tùng. 

 

Phái đoàn đến Chicago lần nầy phụ 

trách giáo lý căn bản Bậc Kiên cho Gia Đình 

Phật Tử Việt Nam tại vùng Midwest nầy. Đã có 

hơn 100 anh chị em huynh trƣởng và đoàn sinh 

cùng quý đạo hữu về Chùa Trúc Lâm để tham 

gia khóa huấn luyện và tu học, thi cử nầy. 

Ngoài ra các đạo hữu lớn tuổi từ chùa Phật Ân ở 

Minesota cũng đã tham gia cùng với Khóa học 

giáo lý đặc biệt nầy. Đây là mầm non của dân 

tộc và đạo pháp. Đây là những đóa hoa mùa 

xuân vừa hé nụ để đi vào cấp Tập của huynh 

trƣởng, để sẽ dần nở hoa qua các bậc Kiên, Trì, 

Định, Lực của cấp Tập, Tín, Tấn và Dũng về sau 

này. 

Giáo dục là một vấn đề nhân bản của 

con ngƣời. Con ngƣời ở bất 

cứ một xã hội nào mà thiếu 

giáo dục ở nhiều phƣơng 

diện, thì con ngƣời ấy không 

làm đƣợc ích lợi gì cho xã 

hội mai sau. Thời gian của giáo dục không hạn 

định, nhƣng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, những 

đứa con cƣng của Giáo Hội đã chọn cho mình 

một hƣớng đi xứng đáng khi hƣớng về tƣơng lai 

với nhiều sự thử thách và cám dỗ của cuộc đời. 

Những màu lam ấy đã mang lại sự tin yêu cho 

cuộc sống, đã phủ lên những tâm hồn non trẻ 

một chất liệu dƣỡng sinh cho tâm linh ở bây giờ 

và mai hậu. 

Giáo dục cũng là chiếc cầu nối từng thế 

hệ, từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại sẽ 

tiếp tục bắt tới cho tƣơng lai. Nếu không có quá 

khứ thì hiện tại sẽ không có và dĩ nhiên là 

tƣơng lai sẽ mờ mịt. Nhƣng nếu nhịp cầu quá 

khứ bắt thẳng qua tƣơng lai mà không lƣu tâm 

đến hiện tại, thì sẽ lỡ một nhịp cầu. Vì lẽ tre già 

thì măng phải mọc. Chứ tre không thể là tre mãi 

và măng phải trƣởng thành; chứ măng quyết 

không thể chỉ là măng non trong muôn thuở. 

Từ Oanh vũ đến ngành Thiếu rồi ngành Thanh 

các em Gia Đình Phật Tử đã ý thức đƣợc điều 

ấy. Đến khi có trách nhiệm cầm đoàn qua các 

cƣơng vị nhƣ Đội trƣởng, Đoàn trƣởng, Liên 

đoàn trƣởng v.v… thì các em lại còn có trách 

nhiệm với các bậc đàn em của mình nhiều hơn 

nữa. 
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Trong thế giới của Phật giáo, cách riêng 

chỉ có Việt Nam là có Gia đình Phật tử. Điều này 

phải niệm giữ thâm ân nơi ngƣời sáng lập. Đó là 

cố Bác sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám. Vào thời 

điểm hơn 70 năm trƣớc, nếu không có những 

con ngƣời có đầu óc tiến bộ, muốn canh tân 

Phật giáo Việt Nam, trong đó có tuổi trẻ Phật 

giáo, thì Gia Đình Phật Tử không có mặt ngày 

nay với hơn 300.000 đoàn sinh ở trong và ngoài 

nƣớc nhƣ thế nầy. Đây là những bông hoa đầy 

màu sắc đang nở rộ trong vƣờn hoa tâm linh 

của Dân tộc và Đạo pháp vậy. 

Mỗi khi có dịp thuyết trình tại các diễn 

đàn nói tiếng Anh, tiếng Pháp, hay tiếng Đức, 

tôi đều trình bày với thính chúng địa phƣơng 

rằng: “Quý vị lâu nay đã sống với vƣờn hoa tâm 

linh do Thiên Chúa mang đến. Hôm nay chúng 

tôi mang thêm những bông hoa mới của Phật 

giáo từ  Á Đông đến để trồng vào vƣờn hoa tâm 

linh của quý vị. Quý vị đừng lo ngại, vì nếu 

trong vƣờn hoa kia, nở thêm nhiều màu sắc thì 

ngôi vƣờn kia sẽ trở nên đẹp đẽ hơn. Có lẻ quý 

vị không chối từ việc nầy”. Dĩ nhiên là ai ai cũng 

đáp lại bằng nụ cƣời; nhƣng trong thâm tâm 

của họ chắc không có gì lo ngại lắm về những 

tƣ tƣởng của Đạo Phật và những bông hoa giác 

ngộ đem đến từ những xứ Á châu xa lạ kia. 

Hôm nay từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 

4 năm 2010 tại chánh điện và vƣờn chùa Trúc 

Lâm Chicago đã nở ra hơn 100 đóa hoa của Gia 

Đình Phật Tử và quý đạo hữu nhƣ thế. Mỗi hoa 

có 5 cánh và hoa đời hoa đạo ấy sẽ tiếp tục 

mang hƣơng sắc nhiều màu vào trong các cõi 

nhân sinh để tƣới tẩm và gội nhuần những tâm 

hồn biết hƣớng thƣợng nhƣ vậy. 

Bƣớc chân của chúng tôi đã đặt lên trên 

mặt đất gần Ngũ đại hồ và Chicago, Michigan 

hay những vùng lân cận đó; nơi những giòng 

nƣớc ngọt tràn đầy lai láng nhƣ mặt biển của 

đại dƣơng. Bên cạnh những bờ hồ cũng có 

nhiều ngƣời đang ngồi câu thời vận và chờ cho 

những đóa hoa ven bờ nở rộ, để họ tận hƣởng 

đƣợc một mùa xuân thật tràn đầy ý nghĩa, khi 

mọi nhu cầu về sự sinh tồn của con ngƣời đƣợc 

đáp trả lại chăng! 

 

Trên đƣờng Wilson nằm trƣớc mặt chùa 

Trúc Lâm nầy có rất nhiều cây cao đã đâm  

chồi nẩy lộc. Nhìn những nụ xanh bụ bẩm nhƣ 

thầm bảo cho ta biết rằng: xuân đã đến rồi đây! 

. Cây nầy kế tiếp cây kia nhƣ thầm bảo nhau 

rằng: trƣớc mắt là những điều hứa hẹn. Vì 

không khí mùa xuân đã ấm áp và bên kia 

đƣờng, những loài hoa dại cũng đang khoe sắc 

màu với chúng ta, đâu có ngại ngùng gì với 

sƣơng gió màn đêm. Nơi đây là tất cả. Vì bên 

cạnh đƣờng cái nầy, còn biết bao nhiêu con 

đƣờng dẫn đến tâm linh, mà những cánh hoa 

kia đã vô tình hay cố ý nở rộ trong lòng ngƣời 

tại đất Chicago nầy. 

Viết để tƣởng niệm những ngày tháng 

đã qua, để nhớ về những bậc Thầy ở một thuở 

xa xôi trong quá khứ. Viết để tri ân và hồi 

tƣởng những pháp lữ đã giúp cho tôi có đầy đủ 

nghị lực trong cuộc hành trình và nhất là cho 

những mầm non, những đóa hoa đang nở đúng 

mùa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam đang học 

giáo lý bậc Kiên vào những ngày tháng cuối 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                               Volume 1  Issue 11 

 

NGUYỆN HỒI HƢỚNG CÔNG ĐỨC ĐẾN TẤT CẢ CHÖNG SANH Page 13 

tháng 4 năm 2010 để sang năm 2011 cũng vào 

cuối tháng 4 nhƣ thế nầy phái đoàn lại đến đây 

một lần nữa và lúc ấy Phật Ngọc đi vòng quanh 

thế giới sẽ về đây, trƣớc khi sang Âu Châu, để 

cho những đóa hoa lòng có cơ hội nở thêm một 

mùa xuân nữa nhằm đón mừng sự thị hiện 

nhiệm mầu của chƣ Phật mƣời phƣơng. 

Viết để tặng cho Gia Đình Phật Tử vùng 

Midwest- Chicago tháng 4 năm 2010. 

 

LỤC ĐẠO THẦN QUANG 
                              Huệ Trân             

Dưới bóng râm của cây phượng 

tím trong sân trường Đại Học, hai sinh 

viên, một nam, một nữ đang giúp nhau 

ôn bài. Bỗng nhiên, người nữ ngước 

nhìn đôi chim sẻ ríu rít trên cành cao, 

gương mặt nàng chợt ủ dột. Người nam 

nhận ra ngay, lên tiếng hỏi: 

 - Sao vậy? 

 - Ơ ...A ...Bụi bay vào mắt ạ. 

 Vừa nói, nàng vừa đưa tay lên, 

che mắt. Nhưng người nam biết, không 

phải bụi bay vào mắt, mà là 

nước mắt đang rơi! Người nữ 

cũng biết không thể dấu bạn là 

mình đang có nỗi buồn, nhưng 

nàng sẽ không nói rõ điều bất 

an trong lòng mà sẽ chỉ chia sẻ 

cảm nghĩ. Biết đ}u bạn nàng sẽ mở cho 

nàng một lối đi. Nghĩ thế, nàng thở 

mạnh một hơi dài rồi bâng quơ:   

 - Em không nhớ đ~ đọc ở đ}u c}u 

Tổ Lâm Tế nói rằng “Lục đạo thần 

quang chưa từng bao giờ vắng mặt”. 

Anh hiểu c}u đó thế nào? 

 Biết bạn tránh nói thẳng điều gì 

đó, đang khổ tâm trong lòng, nên người 

nam sẵn sàng nương ý bạn mà giúp: 

 - Anh nghĩ Tổ nói lục đạo là lục 

căn đó. 

 - Lục căn l{ s|u cửa ải của đầu 

mối tạo nghiệp sao lại là lục đạo được? 

 Không biết nàng thực sự không 

hiểu hay muốn đ{o s}u điều gì, người 

nam cứ giữ tâm an nhiên trả 

lời: 

 - Thiện còn chứa ác, có 

còn hàm không thì sao lục căn 

lại chẳng thể là lục đạo? Có lúc 

n{o tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý 

rời khỏi ta không? Cảnh hiện ra 
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là mắt thấy, tiếng vọng lên là tai nghe, 

hương thoảng tới l{ mũi ngửi …v…v… 

và cảm thọ khởi lên sau khi thấy, nghe, 

ngửi, l{ vì ta để Căn qua lăng kính ph}n 

biệt khi gặp Trần, thì Thức mới có cơ 

hội kết luận đẹp, xấu, hay, dở. Nếu khi 

ta thấy, nghe, ngửi, mà chỉ nhận biết 

đơn thuần bản chất đối tượng thì ta sẽ 

không bị đồng hóa với đối tượng. 

     Nàng thở dài: 

 - Làm sao khi đối cảnh mà tâm 

không động được? 

 - Ấy, lẽ 

đạo dễ mà khó là 

ở ngay chỗ đó. 

Sở dĩ chúng ta 

đối cảnh động 

tâm là vì ta quen 

huân tập như thế 

rồi, nên tâm thức 

lúc n{o cũng sẵn 

sàng khởi niệm phân biệt. Muốn tâm 

thức đi chỗ khác chơi để lục căn ghi 

nhận được thuần khiết bản chất đối 

tượng thì chúng ta phải tập, phải sửa 

những thói quen đ~ b|m rễ đó. Tu l{ 

sửa. Dễ hay khó tùy thuộc công lực và 

quyết tâm của người muốn sửa. 

 N{ng nhăn mặt: 

 - Tâm thức vốn vô hình, sửa đ~ 

khó, anh lại bảo hắn đi chỗ khác chơi là 

đi đâu? Tâm thức tuy vô hình nhưng có 

đó, vì nếu không có, ai làm việc phân 

biệt? Nếu ta sửa th{nh công, nghĩa l{ 

tâm thức sẽ thất nghiệp thì nó đi đ}u? 

 Chàng thong thả gấp sách lại. Học 

gì nổi nữa với cô bạn rắc rối thế này! 

Nàng tưởng chàng bí. Nhưng không, 

chàng điềm tĩnh phản công: 

 - Anh chàng tâm thức này rất tội! 

Khi đ~ thất nghiệp rồi là lập tức vô gia 

cư. Đúng thế, anh chàng không còn chỗ 

trụ, bèn tự biến mình, nhẹ như tơ, thoắt 

một sát-na, tâm thức biến mất; hay nói 

kh|c đi, khi Căn l{m chủ được mình để 

chỉ nhận chân 

bản chất đối 

tượng thì Thức 

hòa vào mênh 

mông, bát ngát, 

Thức không còn 

hiện hữu trong 

thời gian, không 

gian nữa! Những 

gì có mặt trong không gian, thời gian thì 

còn quẩn quanh với sinh diệt; ngược lại 

c|i đ~ tho|t ra ngo{i không gian, thời 

gian mới có thể hùng tr|ng đi ngang ba 

cõi mà không bị Mất, Còn, Sinh, Tử trói 

buộc, 

 N{ng cúi đầu, trầm ngâm. Chàng 

bồi thêm để mong kéo nàng ra khỏi 

“điều gì đó” đang khiến nàng phiền não. 

Chàng chỉ lên chùm phượng tím ngay 

trước mặt, hoa và l| đang lay động 

trước gió và gió ấy đang l{m rơi dăm 

cánh hoa tàn:  
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 - 

Này, em 

nhìn 

xem, gió 

đang l{m 

rụng hoa, 

rơi lá 

nhưng 

cây 

phượng 

thì vẫn 

hiên 

ngang, lẫm liệt thế này. Cây phượng đ}u 

có rơi, đâu có chết, vì nó biết nguồn 

nhựa xanh tươi đang luân lưu trong tự 

thân. Dẫu cho đến khi nào thân mục, rễ 

khô, cây phượng cũng có chết đ}u! C}y 

phượng lại th{nh đất v{ đất lại nuôi cây 

mà! Thân tứ đại của ta cũng không kh|c. 

Khi ta an trú được trong tự thể bất sinh 

bất diệt của mình như cây phượng thì 

ta cũng an nhiên nhìn vui buồn, thành 

bại, xấu đẹp, giầu nghèo trôi qua, như 

cây phượng đang nhìn hoa rơi, lá rụng 

mà nó vẫn vui vẻ, an nhiên cho chúng ta 

bóng mát. Em thua cây phượng hả??? 

 Chàng bất chợt cao giọng khi hỏi 

như thế vì chàng quyết tâm quật ngã 

giặc phiền n~o đang tấn công nàng. Quả 

nhiên, đang nghe ch{ng “từ bi thuyết 

ph|p”, bỗng nhiên bị giáng một đòn như 

ngài Huệ Khả đi cầu đạo, bị Tổ Đạt Ma 

quát lớn “Đem cái tâm bất an của ngươi 

ra đây ta an cho” là lập tức ngộ đạo 

ngay.  

Tiếc thay, chàng không là đệ tử 

Tổ Đạt Ma v{ n{ng cũng không phải đệ 

tử ngài Huệ Khả nên câu hỏi gay gắt của 

chàng chỉ đủ làm nàng giật mình. Và tệ 

hại hơn, sau khi giật mình, nó còn như 

lời mắng mỏ, chạm vào vết thương đang 

mưng mủ. Đau qu|, n{ng òa lên khóc! 

Chẳng những không là đệ tử Tổ Đạt Ma, 

chàng còn mù tịt môn dỗ dành nên cứ 

ngồi thừ ra, nhìn nàng khóc! Ấy thế mà 

lạ thay, chàng không cảm thấy bứt rứt 

chút nào, chỉ lặng lẽ nhìn. Còn nàng thì 

khóc như lâu lắm chưa được khóc,  đôi 

vai rung rung theo từng nhịp thổn thức, 

nước mắt nước mũi tèm lem khiến 

nàng luôn nâng vạt áo lên chấm chấm, 

lau lau ..... 

Cứ thế, chàng ngồi nhìn. Và nàng 

ngồi khóc.  Chàng là người nhìn. Và 

n{ng l{ đối tượng bị nhìn. 

Dẫu nàng là bạn, chàng không bị 

bi thương của nàng cuốn hút. Chàng chỉ 

đang ghi nhận thực thể trước mắt là 

n{ng đang ngồi khóc. Thế thôi ! Đ}y l{ 

Pháp-Chiếu-Kiến kỳ diệu của Bồ Tát 

Quán Thế Âm, an trú trong thiền tập 

trước ngoại cảnh. 

 Tình thế bất thần đảo ngược. Khi 

nhận ra ánh sáng tươi vui đang lan tỏa 

trên tóc, trên mắt, trên trán, trên cả 

toàn thân chàng, nàng chợt im bặt, 

ngừng khóc. 
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Và bây 

giờ là nàng ngồi nhìn chàng. Như con đò 

chao đảo giữa b~o t|p đại dương vừa 

tìm về tới bến sông êm, nàng từ tốn, 

nương theo quán pháp mà chàng đang an 

trú để từng bước thấy mình. 

Nàng nhìn niềm đau đang d{y xéo 

tâm can như đang nhìn kẻ lạ. Nàng và 

niềm đau l{ hai biệt thể. Niềm đau 

không l{m n{ng đau được nữa vì nàng 

không hòa mình làm một với nó như 

dăm phút trước đ}y. Niềm đau chỉ còn là 

đối tượng bị nàng quán chiếu. Như nàng 

ngồi khóc chỉ là đối tượng mà chàng 

lặng lẽ nhìn, và lắng nghe. Chàng không 

hề bị hòa đồng vào nước mắt nàng. Vì 

thế mà chàng vẫn rất an nhiên, tự tại. 

Chàng chỉ lắng nghe để hiểu, hiểu để 

biết chia sẻ, an ủi.  

Nương theo chàng, nàng đang nhìn 

rõ mặt mũi sự buồn khổ, đang nhìn 

chúng như nhìn những con múa rối trình 

diễn. Chúng là diễn viên, nàng là khán 

giả. Tuồng này dứt sẽ tới tuồng khác. 

Đến v{ Đi nối tiếp không ngừng nên nói 

Đến mà không nơi đến; nói Đi m{ không 

nơi đi, chỉ có CÁI THẤY đến, đi, l{ vẫn 

đó.  

Với nh~n căn, chỉ mở mắt ra là 

lập tức thấy cảnh vật quanh ta, có hoa là 

thấy hoa, có bướm là thấy bướm, không 

cần vận dụng một suy nghĩ quanh co 

nào. Chính vì sự kiện “tất nhiên” như 

thế nên ta thường lầm tưởng cái ta thấy 

là do nhờ con mắt của thân tứ đại; 

nhưng không phải, vì khi ta ngưng thở, 

thân còn nằm đó với đầy đủ tay chân 

mắt mũi nhưng mắt không thấy được 

nữa. Vậy “cái thấy tất nhiên” kia không 

phải do con mắt của thân tứ đại mà có, 

thì cái thấy đó từ đ}u? 

Quán chiếu tới đ}y, n{ng cực kỳ 
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xúc động. Nếu cái thấy không do nhục 

nhãn mà thấy thì c|i nghe cũng không 

do nhục nhĩ m{ nghe, vậy chúng là gì? từ 

đ}u? Phải chăng chúng đ~ TỰ CÓ nên 

không sinh diệt theo thân tứ đại? Vì tự 

có nên chúng chẳng từ đ}u đến cũng 

chẳng sẽ về đ}u. Chúng vĩnh hằng và 

VĨNH HẰNG LÀ SỰ SỐNG LUÔN CÓ 

MẶT TRONG TỰ THÂN TA.   

Còn gì nghi ngờ nữa, cái không 

sinh không diệt, không đến không đi, 

không trong không ngoài, không sạch 

không dơ v.v.. lại luôn hiện hữu trong 

suốt lưu ly, không là PHẬT TÁNH thì là 

gì?  Lòng nàng chợt òa vỡ sự mầu 

nhiệm của Bản Thể Chân Như.  Sự 

chứng nghiệm này quá lớn lao, quá bất 

ngờ, vượt qúa sức chịu đựng của nàng. 

Nàng lay vai chàng, lay thật mạnh bằng 

hết sức của mình để hấp tấp hỏi: 

 - Anh! C|i gì đ}y? Em đang cảm 

thấy c|i gì đ}y? 

 Trong khi chàng im lặng mỉm 

cười thì nàng vội vã kể hết, kể tỉ mỉ suốt 

chặng quán chiếu vừa qua. Hình như 

chặng đường đó chỉ có mấy phút, mấy 

gi}y hay l{ đ~ trôi suốt kiếp quá khứ, 

hiện tại, vị lai của nàng? 

 Có lẽ, do lòng họ hướng về Đạo, 

nghĩ về nhau, thành khẩn quá, tới mức 

Tâm vừa Truyền Tâm mà họ không hay. 

Họ chỉ cảm thấy vô cùng hân hoan, cất 

tiếng cười trong vắt như thủy tinh, khi 

hồi chuông rung báo giờ vào lớp rộn rã 

vang khắp sân trường. 

Niềm đau n{o m{ không tan theo??? 

Huệ Trân (Chớm Hạ, với niềm vui xôn 

xao đón chờ Phật Đản) 
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        HÓA THÂN TÔI 
      

 

Năm năm theo nƣớc ngƣợc dòng 

    Tôi ru tôi, điệu bềnh bồng Mẹ ru 

    Nƣớc xuôi, dòng ngƣợc, đôi bờ. 

    Phù sa chợt hiện, vết mờ chân Cha 

    Lặng thinh, Ngọn gió xuân qua 

Lặng thinh, Nắng hạ dần nhòa vào thu 

    Lặng thinh, Trời đất giao mùa 

    Lặng thinh, Thánh thót giọt mƣa tuyệt tình! 

    Hóa thân tôi, bƣớc lặng thinh, 

    Chợt nghe hụt hẫng, Tử sinh một vòng! 

 

Huệ Trân 

(sát na luân hồi) 

 

               TÌM ĐƢỢC RỒI 

 

Tâm thanh tịnh, hoa lòng nở rộ 

Là đây rồi, Tịnh  Độ nơi ta 

Hạnh phúc thay, diện kiến Di Đà 

Nam Mô Phật, con đƣờng giải thoát 

 

Thân Tâm Thí 
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CON GÀ VÀ BI TRÍ DŨNG 
 

Tôi phải xin 

thƣa ngay một cách rất 

nghiêm túc là tựa đề bài 

viết không hề dám có ý 

đùa cợt khi nói về Bi 

Trí Dũng mà lại có con 

gà đứng bên cạnh. 

 Thƣa, gợi ý này là từ một vị giảng sƣ, 

trƣớc khi thầy nói vào đề tài chính của bài 

giảng. Thầy gợi ý rằng khi gà mẹ nằm ấp 

nhiều ngày thì tình thƣơng con đã nẩy nở dù 

khi đó vẫn mới chỉ là những cái trứng. Vì tình 

thƣơng đã sẵn nên khi trứng nở ra gà con thì 

gà mẹ ôm lấy ngay, nhận ra ngay sự gắn bó 

với đàn con. Tình thƣơng đó là Bi. 

 Sau đó, gà mẹ không hề rời đàn con. 

Nó rất thực tế, lập tức dẫn đàn con đi quan sát, 

đào bới những nơi đất mềm, ẩm thấp để tìm 

lƣơng thực là giun, trùng, sâu bọ … Đó là nó 

đang dùng Trí mà dạy con và nuôi con. 

 Khi cảm thấy có gì hiểm nguy, gà mẹ 

không hề ngần ngại hay chậm trễ mà ngay tức 

khắc, dũng cảm xông tới đối tƣợng, giƣơng 

cựa, xòe cánh, bảo vệ đàn con. Đó là Dũng. 

 Một con gà phát triển tự nhiên đều hội 

đủ ba điểm son Bi Trí Dũng nhƣ 

thế.  Ngay buổi giảng hôm đó, 

tôi biết mình đã không chú tâm 

hoàn toàn vào đề tài chính mà lại 

để tâm vƣớng mắc vào “dăm 

phút nói chuyện vui” mở đầu 

của thầy! 

 Tôi tự biện minh rằng, khai triển dăm 

phút này cũng là một bài học quan trọng lắm 

chứ! Ít nhất là quan trọng đối với tôi khi tôi tự 

vấn rằng nếu ngƣời không có đủ Bi Trí Dũng, 

e rằng ngƣời đã thua … con gà! 

 Tự vấn nhƣ thế, tôi có câu trả lời ngay 

cho mình. Tôi đã thua con gà. Vâng, tôi đã 

thua con gà. Tôi rất thành thật mà nhận nhƣ 

thế. Chỉ kiểm điểm  đơn giản thôi, tôi đã thấy 

thế này: 

 Ăn chay giúp tôi giữ đƣợc tâm Bi vì 

không còn sát hại sinh vật để chiên xào nấu 

nƣớng, nhƣng trong đời sống hàng ngày tôi 

vẫn vô tình dẫm đạp kiến, vô tình giết trùng 

khi trồng cây, nhổ cỏ, vẫn vô tình đánh muỗi 

khi bị đốt … Những sự vô tình này, nếu thực 

có tâm Bi, tôi có thể tránh đƣợc bằng cách cẩn 

trọng hơn. Giúp ngƣời hoạn nạn tôi cũng 

thƣờng giúp nhƣng dƣờng nhƣ tôi chỉ giúp 

trong khả năng. Giúp nhƣ thế còn dễ dàng 

quá, nhẹ nhàng quá, chƣa thể đủ là tâm Bi khi 

nhớ chuyện tiền thân, Đức Phật từng xả thân 

nuôi cọp đói, chƣ Bồ Tát nguyện vào chốn 

nguy nan cứu ngƣời. 

 Về Trí, đƣợc làm con Nhƣ Lai, khoác 

áo Nhƣ Lai thì phải đi trên đƣờng Nhƣ Lai. 

Muốn vững bƣớc trên đƣờng 

Nhƣ Lai thì phải vận dụng trí 

tuệ, luôn học hỏi để quán triệt 

giáo pháp mới có thể ứng 

dụng vào căn cơ của mình. 

Tôi thú nhận vẫn còn nhiều 

lƣời biếng. Sự lƣời biếng này 

sẽ tác hại gấp bội nếu đƣợc hổ 
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trợ thêm lòng 

tham lam. Tham 

đây không phải 

tham những thứ 

đời-thƣờng mà 

tham biết nhiều 

thứ cùng lúc. 

Nhƣ đang học 

Kinh Thắng 

Man, loay hoay 

mãi phần Nhƣ-

Lai-Tạng, đối với tôi, không dễ thông qua, bèn 

“giải đãi nghỉ mệt” bằng cách mở cuốn Kinh 

Bốn Mƣơi Hai Chƣơng, đã đƣợc diễn giải để 

mong đỡ phải vận dụng suy nghĩ. Nhƣng mới 

mấy trang đầu đã gặp ngay đoạn: 

 “Xuất gia Sa-môn giả, đoạn dục khử 

ái, thức tự tâm nguyện. Đạt Phật thâm lý, ngộ 

vô vi pháp. Nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu. 

Tâm bất hệ đạo, diệc bất kiết nghiệp. Vô niệm 

vô tác, phi tu phi chứng. Bất lịch chƣ vị, nhi 

sự sùng tối. Danh chi vi đạo.” 

 Lời Phật dạy tỏ nhƣ ánh sáng mặt trời, 

mặt trăng nhƣng cũng cứng rắn nhƣ ngọn roi 

của ngƣời nài, buộc lừa, ngựa phải ráng bƣớc 

và bƣớc cho đúng đƣờng. Ngƣời đã tự nguyện 

cắt bỏ ái dục mà xuất gia làm sa-môn, phải 

biết đƣợc nguồn tâm của 

mình, phải thận trọng học hỏi 

kỹ càng mới đạt đƣợc nghĩa 

ý thâm sâu của pháp. Muốn 

thế, phải học bằng tâm 

khoáng đãng, trong không sở 

đắc, ngoài không mong cầu, 

không ràng buộc tâm vào đạo 

mà phải làm sao để đạo thấm 

vào tâm khiến không tạo 

nghiệp. Không cầu quả vị mà 

vẫn tự chứng nghiệm qua sự nhiệt tâm học 

hỏi. Đó gọi là đạo. 

 Đọc qua lời này và hiểu đơn giản nhƣ 

thế, tôi vội vàng gấp cuốn Kinh Bốn Mƣơi Hai 

Chƣơng, trở lại Kinh Thắng Man, phần Nhƣ-

Lai-Tạng để bình tĩnh đọc từng chữ, từng 

giòng chƣa hiểu, ghi xuống, tra cứu và vỡ lẽ ra 

đoạn Thắng Man phu nhân bạch Phật: 

 “ … Nhƣ-Lai-Tạng với tự tánh thanh 

tịnh này, tuy bị ô nhiễm bởi phiền não khách 

trần và phiền não hiện khởi, nhƣng vẫn là 

cảnh giới bất tƣ nghị của Nhƣ Lai. Vì sao? 

Thiện tâm sát-na không phải là bị ô nhiễm bởi 

phiền não. Bất thiện tâm sát-na cũng không 

phải là bị ô nhiễm bởi phiền não. Phiền não 

không xúc tâm; tâm không xúc phiền não, vậy 

đâu có thể pháp không xúc mà có thể nhiễm ô 

tâm đƣợc …” (*) 

 Đó, tôi thƣờng có những lúc vô trí, để 

sự giải đãi và tham lam chi phối, khiến nhiều 

lúc sự học tập cứ dở dang này tiếp nối dở dang 

kia!   

 Về tâm Dũng thì tôi thƣờng đƣợc dạy 

rằng, là ngƣời xuất gia, phải cang cƣờng giữ 

giới luật, hành trì đúng pháp, đạt hạnh vô úy 

để nói ngay, nói thật những khi cần nói ngay, 

nói thật, mang lại an vui 

hạnh phúc lợi ngƣời, dù điều 

đó có tổn thƣơng mình. Tâm 

Dũng cũng còn nhắc nhở 

ngƣời xuất gia phải thắng 

mọi cám dỗ của dục lạc vô 

thƣờng thế gian. 

 Nhìn lại mình, tôi xin 

tự nhận là tôi chƣa đủ Dũng. 

Thắng những cám dỗ thế 
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gian, đối với tôi 

đã dễ, nhƣng giữ 

giới luật và hành 

trì đúng pháp thì 

đôi khi vẫn 

phạm, vì lơ là, vì 

vô ý mới sanh ra 

thiếu nghiêm 

túc; trong khi nói 

ngay nói thật thì 

nhiều lúc lại “Ngay qúa! Thật qúa!” Cái Dũng 

này mà thiếu Trí thì có thể chỉ chuốc lấy phiền 

não cho mình và cho ngƣời! 

 Luẩn quẩn tự xét mình về Bi Trí Dũng 

nhƣ thế, tôi thấy tôi thua con gà! Nhận thua 

rồi, tôi bỗng nhớ một câu chuyện vui khác, 

cũng có con gà góp phần. Đó là chuyện một 

anh chàng bị bệnh tâm thần, cứ nghĩ mình là 

hạt bắp nên hễ thấy gà ở đâu là anh hốt hoảng, 

chạy chối chết vì sợ gà sẽ … mổ hạt bắp. Anh 

đƣợc một bác sỹ tận tâm chữa trị, kiên nhẫn 

ngồi với anh hàng giờ để giải thích và chứng 

minh cho anh biết, anh là ngƣời, chứ không 

phải hạt bắp. Nếu con gà thấy anh thì con gà 

phải sợ mà chạy, chứ không phải anh chạy.  

Nhiều tháng liên tục, không phải uống 

thuốc thang gì, mà bác sỹ chỉ bắt anh nói có 

một câu “Tôi là ngƣời. Tôi không phải hạt 

bắp”. Bệnh nhân ngoan ngoãn tuân lời, chỉ trừ 

khi ngủ, lúc ăn, thì giờ còn lại, anh nhƣ ngƣời 

thành tâm, siêng năng tụng chú “Tôi là ngƣời. 

Tôi không phải hạt bắp” Giọng nói của anh 

mỗi ngày mỗi tự tin, hùng dũng, nên một hôm, 

bác sỹ muốn chứng nghiệm kết quả bèn cùng 

đi ra sân với anh sau khi đã thả vào sân một 

con gà. 

 Hỡi ơi, vừa thấy con gà, anh chàng run 

rẩy, mặt mũi xanh rờn và lại cắm cổ chạy. Bác 

sỹ giận quá, túm anh lại và quát: “Anh là 

ngƣời! Anh không phải hạt bắp, sao thấy gà 

lại chạy?” 

Anh ta vừa run, vừa chắp tay lạy bác 

sỹ: “Vâng, tôi biết tôi là ngƣời, tôi không phải 

hạt bắp. Nhƣng con gà nó có biết vậy không, 

lỡ nó chỉ biết tôi là hạt bắp mà mổ, mà nuốt 

tôi thì sao?” 

 Câu chuyện này, với những liên tƣởng 

của tôi về con gà và Bi, Trí, Dũng, đã khởi 

chút hoài nghi về trí của gà. Nếu gà thực có trí 

và thừa sức đánh bại tôi, sao lại có những con 

gà nuốt giây thun mà mất mạng? Khi ấy, chắc 

gà đã nhìn lầm giây thun là sâu, là trùng 

chăng? Những nghĩ  lầm, thấy lầm, tác hại vô 

song, chẳng trừ là với ngƣời hay vật, nên 

trong Bát Chánh Đạo, chánh-tƣ-duy đứng 

ngay sau chánh-kiến. 

 Tuy đứng sau, nhƣng với tôi, cái suy 

nghĩ chủ động cái nhận thức. Suy nghĩ sai mới 

đƣa tới nhận thức sai rồi hành động sai. Con 

gà sẽ không nuốt sợi giây thun nếu nó không 

nghĩ đó là con trùng và chấp nhận rằng đây là 

thực phẩm. 

 Nên điều căn bản trong Đạo Phật là Trí 

Tuệ. Chẳng thế mà hàng chữ “Duy Tuệ Thị 

Nghiệp” thƣờng thấy ghi ở nơi trang trọng, 

trong hầu hết những tự viện Già Lam. 

 Dăm phút lạm bàn, cảm thấy hổ thẹn, 

tôi tự nhủ, phải thắng con gà, ít nhất ở điểm 

Trí này.  Nếu không, thà là hạt bắp, còn cho 

gà đƣợc một bữa no lòng! 

Huệ Trân 
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SỨ GIẢ NHƢ LAI 
Có một 

đoàn sứ giả Nhƣ 

Lai, hàng năm, cứ 

vào khoảng gần 

ngày kỷ niệm Đức 

Phật đản sinh, lại 

từ khắp phƣơng 

trời, hoan hỷ cùng hoằng pháp tại Hoa Kỳ. 

 Các ngài là những vị Hòa Thƣợng, 

Thƣợng Tọa, Đại Đức, Ni sƣ, đến từ Đức 

Quốc, Öc Châu và Hoa Kỳ, đồng thuận hợp 

thành một phái đoàn mang biểu tƣợng là phái 

đoàn hoằng pháp của chƣ Tăng Ni Việt Nam 

tại nhiều quốc gia, do Hòa Thƣợng Thích Nhƣ 

Điển hƣớng dẫn. 

 Tới Hoa Kỳ, phái đoàn tuần tự ghé 

nhiều tiểu bang và mỗi tiểu bang quý ngài 

thuyết giảng theo lịch trình đã đƣợc các tự 

viện cung thỉnh từ trƣớc, bất kể nơi đó là ngôi 

chùa đồ sộ nguy nga hay chỉ là những tịnh thất 

đơn sơ nhỏ bé, miễn nơi đó có những tấm lòng 

khát pháp mong đợi. 

 Năm nay, thành phần chƣ tôn đức 

trong phái đoàn gồm có: 

 Hòa Thƣợng Thích Nhƣ Điển, phƣơng 

trƣợng chùa Viên Giác, Đức Quốc. 

 Thƣợng Tọa Thích Hạnh Tuấn, chùa 

Trúc Lâm, Chicago 

 Thƣợng Tọa Thích Thông Triết, thiền 

viện Chánh Pháp, Oklahoma. 

 Thƣợng Tọa Thích Nguyên Tạng, phó 

trụ trì tu viện Quảng Đức, Öc. 

 Đại Đức Thích Thiện Đạo, phó trụ trì 

chùa Phật Tổ, Long Beach. 

 Đại Đức Thích Hạnh Đức, chùa Phật 

Ân, Minesota. 

 Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, chùa Phật 

Đà, San Diego. 

 Đại Đức Thích Thiện Thái. 

 Đại Đức Thích Thánh Trí 

 Ni sƣ Thích nữ Minh Huệ. 

 Riêng chùa Phật Tổ, tỉnh Long Beach, 

miền Nam California đƣợc vinh dự đón tiếp 

phái đoàn bốn ngày, từ thứ năm 13 tháng 5 

năm 2010 đến chủ nhật 16 tháng 5 năm 2010.  

 Chùa Phật Tổ xin hân hạnh thông báo 

sơ lƣợc chƣơng trình sinh hoạt của phái đoàn 

tại chùa nhƣ sau: 

Thứ năm 13 tháng 5 năm 2010: 
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- 9:30am – 11:30am : Khai mạc khóa tu 

và thuyết giảng. HT Thích Nhƣ Điển 

và từng vị trong phái đoàn sẽ ngỏ lời 

cùng đại chúng. 

- 12:00 noon: Thọ trai. 

- 1:00pm – 2:00pm: Kinh hành niệm 

Phật. 

- 2:30pm – 4:00pm: TT Thích Thông 

Triết thuyết giảng. 

- 4:30 – 6:00pm: Ni sƣ Thích nữ Minh 

Huệ thuyết giảng 

Thứ sáu 14 tháng 5 năm 2010: 

- 10:00am – 11:00am: HT Thích Nhƣ 

Điển thuyết giảng 

- 12:00 noon: Thọ trai. 

- 1:00pm – 2:00pm: Kinh hành niệm 

Phật. 

- 2:00pm – 3:30pm: ĐĐ Thích Hạnh 

Đức thuyết giảng. 

- 4:00pm – 5:30pm: TT Thích Nguyên 

Tạng thuyết giảng. 

Thứ bẩy 15 tháng 5 năm 2010: 

- 9:00am – 11:30am: TT Thích Hạnh 

Tuấn thuyết giảng. 

- 12:00 noon: Thọ trai. 

Chủ nhật 16 tháng 5 năm 2010: 

- 9:00am – 11:30am: TT Thích Hạnh 

Tuấn và ĐĐ Thích Thiện Đạo đồng 

thuyết giảng. 

- 12:00 noon: Thọ trai. 

 Thiết nghĩ, những lời dạy của Đức Thế 

Tôn đƣợc trùng tuyên qua hạnh nguyện của 

chƣ tôn đức: “Hoằng pháp là bảo tồn chánh 

pháp”, là cơ duyên cho hàng Phật tử đƣợc 

tƣới tẩm hạt bồ đề vốn đã gieo trồng trong 

ruộng tâm ngƣời con Phật. 

 Từ mƣời năm nay, đoàn sứ giả Nhƣ 

Lai đã đi nhƣ dòng sông. Sông thầm lặng trôi 

và để lại phù sa mầu mỡ, chẳng thể nào từ 

những mảnh đất phì nhiêu lại không có ngày 

trổ hoa thơm trái ngọt. 

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA 

TÁT. 
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NGƢỜI GIẦU CÓ VÀ CÁI BÁT MẺ 

 Tựa bài viết có vẻ không ổn vì hai hình ảnh tƣơng phản này có thể 

chẳng bao giờ thấy nhau. Không có ngƣời nhà giầu nào lại dùng cái bát đã 

sứt mẻ; cũng nhƣ, cái bát nào trong bếp ngƣời nhà giầu mà chẳng may bị 

mẻ thì số phận nó nhiều phần sẽ nằm trong thùng rác! 

 Nhƣng, vốn chẳng có chi tuyệt đối trong cõi Ta-bà, nên buổi chiều 

thế này mới khác những buổi chiều từng qua. 

 Nắng chiều đã tắt nhƣng cái nóng còn oi ả, lết theo bƣớc chân mệt nhọc của một gã thanh 

niên nghèo khó. Gã có vẻ là một kẻ ăn xin, với y phục rách rƣới, lôi thôi, trên tay lại ôm cái bát 

bẩn thỉu đã sứt mẻ. Hình nhƣ gã đã đói lả vì bƣớc chân xiêu vẹo, ngả nghiêng, tiến đƣợc một, lại 

lùi hai! Cuối cùng, chịu không nổi nữa, gã dựa vào cánh cổng một dinh thự. 

 Tình cờ, cũng lúc đó, ngƣời chủ nhân mở cửa bƣớc ra. Bằng phản ứng tự nhiên, gã nghèo 

khổ nâng cái bát mẻ bằng hai tay tỏ sự cung kính ngƣời đối diện, rồi cất tiếng van xin: “Con lạy 

ông, con lạy bà, xin nhủ lòng bố thí cho con miếng cơm dƣ”. 

 Ông nhà giầu, chắc đã nhiều lần gặp cảnh ăn mày tới xin, nhƣng nghe giọng nói của gã 

bần cùng, ông chợt xao xuyến. Đƣa tay gỡ chiếc nón lá rách bƣơm trên đầu kẻ nghèo khổ để nhìn 

cho rõ mặt thì ông chợt biết, đây chính là giây phút thiêng liêng, giao cảm với ngƣời bạn tri kỷ 

đã khuất núi bao năm. 

 Thay vì sai gia nhân mang thức ăn cho gã, ông lại nhẹ nhàng, vừa cầm tay dắt gã vào, 

vừa nói: “Vào đây, vào đây, ta có chuyện nói với ngƣơi”. 

 Gã thanh niên hiểu lầm, hoảng sợ la lên: “Không! 

Không! Con dù nghèo nhƣng không rình rập trộm cắp gì! 

Con đói quá, chỉ xin hạt cơm dƣ mà thôi!” 

 Ông nhà giầu trấn an: “Ngƣơi đâu có phạm tội gì. 

Vào đây ta cho cơm rồi hỏi gia cảnh ngƣơi chút thôi.” 

 Sau khi lặng lẽ ngồi nhìn gã nghèo khổ ngấu nghiến 

hết hai tô cơm đầy, ông nhà giầu mới điềm đạm hỏi: “Này, 

hãy nói ta nghe, trƣớc khi chết, cha ngƣơi dặn dò những 

gì?” 

 Gã cúi đầu, lí nhí: 

 - Thƣa ông, con là một đứa con bất hiếu. Vì đƣợc 

cha quá nuông chiều nên con thƣờng lơ là việc học hành, 
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theo chúng bạn phạm đủ tội hoang đàng. Khuyên răn con không đƣợc, cha buồn lắm. Trƣớc phút 

lâm chung, cha bỗng dặn con là ruộng nƣơng, nhà cửa để lại, dù con có ngu muội tiêu xài hoang 

phí hết, nhƣng chiếc áo dày đang mặc trên ngƣời đây là kỷ vật cuối cùng của cha, có nghèo đói 

tới đâu cũng không đƣợc bán, phải luôn giữ nó trên thân mình. Thƣa ông chủ, con tuy bất xứng, 

bất hiếu, nhƣng lời cuối cha dặn, con vẫn giữ đây. 

 Ông nhà giầu đƣa tay sờ nhẹ lên tấm áo lem luốc trên thân gã nghèo khổ và lầm thầm, 

nhƣ không cần cho gã nghe mà vẫn khiến gã bàng hoàng: “Tạ ơn Trời Phật, cuối cùng thì con 

anh đã tìm tới đây, để tôi đƣợc trọn lời anh ủy thác.” 

 Ông cầm lấy bàn tay khô cứng của gã, nhìn sâu vào đôi mắt gã, rồi ân cần, chậm rãi bảo 

rằng: “Này con, chiếc áo này là gia tài lớn lao mà cha con đã để lại cho con. Gia tài này, con có 

nhận đƣợc hay không còn do sự sám hối chí thành của con và lời cầu nguyện hằng đêm của ta. 

Hôm nay, con đã đến đây gặp ta, quả là con đã biết lỗi, muốn chuộc tội mình, dù đói nghèo vẫn 

giữ lòng  trong sạch. Còn ta, ta luôn cầu nguyện Chƣ Phật, xin quý ngài từ bi dẫn dắt con tới để 

ta trọn lời ủy thác của ngƣời bạn cố tri. 

 

 Này con, thuở sinh thời, cha con và ta là hai ngƣời tƣơng đắc, tâm giao. Nỗi khổ của cha 

con về đứa con ngỗ nghịch, ta đã biết đủ, nghe đủ nên cha con đã ủy thác ta, chỉ cho con đâu là 

gia tài ông để lại. Điều này chỉ có đƣợc khi con đủ lòng hối hận và ta đủ lòng thành cầu xin. 

 Này con, hãy kính cẩn cởi chiếc áo này ra. Hãy nhìn cho thật kỹ khắp chiếc áo. Con thấy 

gì không? Đây này, ở góc chéo áo, lẩn sau hai lớp vải dày là hạt minh châu vô cùng quý báu. Với 

hạt châu này, con sẽ là ngƣời giầu có, gia sản của ta chẳng đáng chi so sánh. 
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 Này con, hãy nhìn kỹ hạt châu lấp lánh 

kia. Hạt châu đó soi suốt mọi sự, nhận biết mọi 

sự không qua một lăng kính phân biệt nào. Hạt 

châu đó nhìn những thành hoại, sang hèn, còn 

mất, đẹp xấu, thủy chung, bội phản, vui buồn .. 

v..v.. đến rồi đi với tâm an nhiên, thanh thản.  

Con có hiểu ta đang nói gì không? Này 

con, hạt châu đó là sự nhận biết mọi trạng 

huống. Hạt châu đó là chủ nhà. Mọi sự quanh con 

là khách vãng lai. Chủ nhà không đi đâu cả. Chủ 

nhà luôn đứng đó, vui vẻ, tiếp mọi ngƣời khách 

đến rồi đi mà không hề đi theo khách, nên chủ 

nhà chẳng bao giờ bị vƣớng bận vì những 

ngƣời khách mang đủ các tên gọi khác nhau. Nào là ông khách Sang Hèn, bà khách Buồn Vui, 

anh khách Phản Bội, chị khách Thủy Chung …. Dù mang tên gì cũng là tên của khách, chủ nhà 

chỉ nhận biết thôi nên tâm chủ nhà rỗng rang. Vì rỗng rang nên giầu có. 

Này con, tại sao giầu có ƣ? Hãy khép hờ mắt mà quán chiếu xem. Nếu tâm con chẳng còn 

vƣớng mắc những hệ lụy vô thƣờng kia thì con sẽ luôn là NGƢỜI CHO chứ không phải KẺ 

NHẬN. Con nở một nụ cƣời với ngƣời, là quà tặng, con tha thứ cho ngƣời gây khổ đau là con 

vƣợt thoát khổ đau, con không khƣ khƣ ôm giữ gì, là con buông xả đƣợc nỗi lo sợ mất những thứ 

đó ….  

Tiếp tục quán chiếu đi con! À, con đang thấy rõ dần rồi đó! Đúng vậy, khi con thƣơng 

yêu ai, vì muốn ngƣời đó mãi mãi thuộc về mình nên con đã vô tình xử sự nhƣ một kẻ ăn xin. 

Xin gì ƣ? Con thầm xin ngƣời đó đừng bao giờ hết thƣơng 

con! Đừng bao giờ bỏ con! Đừng bao giờ đổi tình thƣơng con 

thành tình thƣơng ngƣời khác! Này con, nếu đối tƣợng thực 

tình hết thƣơng con thì con xin cũng chẳng đƣợc, phải không? 

 Tốt lắm, con thấy rõ thêm chút nữa rồi. Tiếp tục quán 

chiếu đi. Nếu nhận ra muôn sự quanh vạn hữu mọi loài đều 

đến rồi đi, còn rồi mất , sao lại tự cột mình vào thành, vào 

hoại đó? Sao cứ mãi là kẻ nghèo khó ăn xin mà không là 

ngƣời nhà giầu ban phát?  

Hãy mở viên minh châu trong chéo áo ra! Nào, hãy 

cho ta xem gia tài con có những gì? Ồ! Nhiều quá hả? Con 

vừa hết khổ đau! Con vừa hết tủi nhục! Con vừa hết tự ti mặc 

cảm! Con vừa hết bệnh tật, yếu đuối! vì tất cả những thứ bám 
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chặt con lâu nay vừa đƣợc con nhận ra CHÖNG LÀ ĐỐI TƢỢNG 

BỊ NHÌN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CON!  

Thế, con là cái gì ƣ? Con là cái vô hình vô tƣớng, vô sinh bất 

diệt vừa lóe lên, rực sáng! Con là cái nhận biết sự việc. Con không 

phải là sự việc. Tấm thân tứ đại lem luốc nhƣng cái nhận biết tiềm 

ẩn trong thân này không lem luốc. CON LÀ HẠT MINH CHÂU 

TRONG CHIẾC ÁO TỒI TÀN.  

 Hỡi kẻ cùng tử, con còn thân ngƣời đây làm phƣơng tiện 

chiếc thuyền, con vừa khai mở trí huệ để thấy hƣớng đi, con vừa tìm 

lại gia tài để thành ngƣời giầu có. Bấy nhiêu hành trang quý báu, 

con sẽ không bao giờ còn là kẻ ăn xin nghèo khổ nữa. Chắc chắn 

nhƣ thế, vì với hạt minh châu, con sẽ dong thuyền Bát Nhã ra khơi. 

Con không cần xin thêm gì, chỉ còn vô lƣợng của cho. 

 Hôm sau, khi gia nhân trong dinh thự ra quét dọn cửa trƣớc, thấy một cái bát mẻ nằm im 

lìm bên vách tƣờng. 

 Cái bát đƣợc gom chung với những rác rƣởi trong bao. 

Hạnh Chi ( Kính đảnh lễ Thầy, đã mẫn ái gợi ý để con viết ra những dòng này) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

PHẬT TRONG TA 
 

Phật trong ta và khắp chốn Ta Bà 

Phật chẳng gần mà  cũng chẳng xa 

Vì ta điên nên mãi rong ruỗi kiếm 

Ta về thôì.  Ô kìa Phật của ta… 

 

TKN.  Nguyên Thiện 

   An Lạc Temple 

    -Indianapolis- 
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Ngày gặp Phụ Vương 
Con xin mạng phép kể lại câu chuyện của Đức Phật để quý chư liệt vị đọc giả đọc cho 

vui ba ngày Tết năm Canh Dần, nếu có điều chi sơ xuất xin quý chư liệt vị niệm tình hoan hỷ 
cho con, thành tâm xin cảm tạ quý chư liệt vị. 

Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển xong 
lần đi truyền giáo các nơi, thuận đường Đức Phật đến nước Ca Tỳ La Vệ. Được tin trước, Vua 
Tịnh Phạn mừng vô hạn, tất cả hoàng gia toàn dân Ấn Độ đều sửa soạn rước Phật trong niềm 
hân hoan. Từ khi vượt thành xuất gia đến ngày thành đạo thắm thoát hơn hai mươi nă  m, hôm 
nay Ngài mới trở về, với một tấm Cà-Sa, một bình bát đất. Đức Phật khoan thai để chân lên đất 
nước thân yêu, đức độ từ bi của Phật cảm thong cả ngọn cỏ cành cây. Ngài đặt chân đến đâu 
thì hoa lá cây cối xanh tốt. Còn từng rừng người, từng hoạt song người nấc lên vì cảm động 
trong lúc ngài đi ngang qua. 

Ngay chiều hôm đó, Vua Tịnh Phạn thỉnh Phật thuyết pháp tại Hoàng Cung. Ngài ngự 
trên pháp tòa, dung nghi đỉnh đạc, hào quang của Phật chiếu tỏa một 
màu sang dịu. Khi ấy vua Tịnh Phạn liền đứng dậy đến trước Phật 
đảnh lễ rồi bạch: Kính cẩn bạch đấng vô thượng sư! Tôi ngay già cả, 
xin ngài chỉ cho tôi một phương pháp tu hành để được giải thoát các 
khổ, lão, bệnh, tử. Đức Phật bùi ngùi khi thấy Phụ Hoàng đầu bạc, da 
nhăn, chân bước đi run run. Than ôi! Tất cả khí tượng hiên ngang 
của vị đế vương oanh liệt thiếu thời nay còn đâu nửa. Thế Tôn 
thương xót, Ngài đứng dậy đở Phụ Hoàng ngồi xuống và ôn tồn bảo: 
kính tâu Phụ Hoàng, từ khi Tất Đạt Đa xuất gia cho tới ngày thành 
đạo, trên đường truyền giáo pháp, Đệ (A-Nan) thường bị ngoại đạo bỉ 
báng: Thầy ngươi bất hiếu, bạc tình, chúng ta không phục. Kính tâu 
Phụ Vương, ngoại đạo vô tri chỉ thấy các hiếu tầm thường cạn cợt, 
không biết Như Lai đi tìm một món quà vô giá để dâng Phụ Hoàng và 
ban khắp chúng sanh mà Da Du cũng có một phần trong đó, món 
quà vô giá là câu Phụ Hoàng hỏi đấy. Kính tâu Phụ Hoàng, tất cả các 
pháp đều vô thường, công danh như bọt nước, tình ái như mây trôi, 

tuổi trẻ qua mau như làn điện chóp, thế mà chúng sanh chỉ bám vúi 
theo các pháp vô thuờng, mà quên cái thường còn của mình là Phật 
Tánh, chúng sanh có Phật Tánh, nên ai cũng có thể thành Phật cả, 
nhiều phương pháp phát triển khả năng thành Phật, có nhiều lối, 
song chỉ có pháp môn niệm Phật là thuận tiện và dễ dàng hơn hết. 
Như Lai khi thành chánh giác đã dung Phật nhãn xem khắp thế giới 
trong mười phương, chỉ có thế giới Cực Lạc là an vui hơn cả. Đấng 
thánh biến tri nước Cực Lạc hiệu là A Di Đà. Từ kiếp xa xưa trong lúc 
tu nhân, ngài đã phát 48 lời nguyện, trong ấy có lời nguyện : Nếu 
chúng sanh trong tất cả mười phương, người nào phát tâm tin tưởng, 
phát nguyện mạnh mẽ muốn sanh về nước ta, người ấy khi lâm 
chung chắc chấn được vãng sanh, nếu không như nguyện ta thề, 
không thành chánh giác. Cực Lạc là thế giới an vui, chúng sanh về 
bên ấy, chẳng những không còn bị khổ, già, bệnh, chết, oán tăng hội, 
ái biệt ly, cầu bắc đắc…..cũng không bao giờ thấy khổ, nghe khổ, cõi 
nước thanh tịnh, đầy đủ trợ duyên để chúng sanh tu hành chóng được thành tựu đạo quả. 
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Thập phương Như Lai tu hạnh thành Phật, nói lời đúng đắn lợi ích chúng sanh, vậy Phụ 
Hoàng và tất cả Thích Chủng nên tin tưởng, thực hành pháp môn niệm Phật, thì chắc chấn sẽ 
được khỏi cực khổ, sanh, lão, bệnh, tử….Vua Tịnh Phạn, Di Mẫu và Da Du Đà La, cùng tất cả 
Thích

               Chủng được nghe pháp âm của Phật, đều phát tín tâm mạnh mẽ, liền chứng vô sanh   
pháp nhẫn. Thế Tôn mỉn cười thuyết bài kệ: 

Thích Chủng có trí tuệ 

Nghe Pháp của Như Lai 

Phát Tâm chuyên niệm Phật 

Người ấy khi mạng chung 

Quyết sanh về Cực Lạc 

        Được thấy Phật A Di Đà 

Quan Âm cùng Thế Chí 

Chắc chấn thành Bồ Đề 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

 

*Tánh Phật* 

Tánh Phật chiếu soi vốn sẵn sang dành 

Không hờn không giận, chẳng hề ganh 

Lời trái tai nghe, khoan vướng bận.

Điều gai mắtthấy chớ đua tranh 

Vì người khởi niệm khi làm việc. 

Rảnh rang tự xét luyện tâm thanh, 

Khoan dung hỷ xã lòng thanh thản. 

Vượt bậc tiến tu chí nguyện thành. 

 

*Tánh Chúng Sanh* 

Tái tánh chúng sanh khó lắm ơi 

Còn hờn, còn giận, còn ganh thôi 
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Tai nghe tiếng trái liền ghi lấy 

Mắt thấy điều gai dạ có rồi 

Làm việc hay câu mâu nặng nhẹ 

Ở không thì sanh chuyện đầu đuôi 

Bo bo từ chút không cho lọt 

Cứ nói của mình với của tôi. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

           Tỳ Kheo Ni Như Trí 

 

Th‰ Gian Bi‰n ñ¶ng  

Ngày nay thế gian đầy biến động. 

Thiên - Nhân tai; động đất; sóng thần; bão lụt; chiến tranh; 

khủng bố; môi trƣờng sinh thái; khủng hoảng kinh tế hoàn cầu .v.v.. 

Mà thị hiện Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới (cũng nhƣ Đức Phật thị 

hiện vậy) là một phƣớc duyên rất lớn cho muôn loài vạn vật, mà từ trƣớc 

đến nay chƣa từng có.  Là một thông điệp thiêng liêng vô cùng có năng lực 

làm chuyển hóa lòng ngƣời. Từ lòng thù hận, thành yêu thƣơng giữa con 

ngƣời với con ngƣời, giữa con ngƣời với muôn loài vạn vật để có một cuộc 

chung sống an lành; có ý nghĩa hơn.v.v. 

Hầu hết ai ai trong chúng ta cũng chân thành biết ơn Ông Bà “Ian GREEN” ngƣời đã có 

công sáng tạo tƣợng; là tâm “Bồ Tát” 

Thành Kính Cầu Nguyện Tam Bảo gia hộ Ông Bà: Ian – GREEN cùng toàn gia quyến “Vạn 

Sự Cát Tƣờng”. 

Rất mong đƣợc ban biên tập; “Thiện Thanh Nguyệt Báo” phổ biến 

Rất chân thành cám ơn (Chánh Năng) 
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PHẬT NGỌC 

        HÒA BÌNH THẾ GIỚI  

Hòa Bình Phật Ngọc Quang lâm tọa đài 

Hoan hô vang dội Phật Ngài 

Với niềm cảm xúc kính yêu vô vàn 

Bao nhiêu giọt lệ tuôn tràn 

Với niềm hạnh phúc dâng trào khó quên 

Tiếng chuông thức tỉnh ngân vang 

Quyện hòa thanh thoát lòng ngƣời lòng trong 

Lắng tâm tƣ hỏi nơi long 

“Lòng Bình thế giới mới Bình” 

Với lời Phật dạy muôn đời khắc ghi 

Suối lòng giọt lệ từ bi 

Rải ban cùng khắp thế gian nhân loài 

Phƣớc duyên sẽ đến muôn nơi 

Hòa Bình Phật Ngọc du hành năm châu 

                  Thêm ngƣời thức tỉnh cơn mê 

                  Cùng nhau hóa giải hận thù khổ đau 

Tình thƣơng phúc lạc trao nhau 

                  Hoà bình sẽ đến nơi nơi an hòa 

                  Nguyện cầu chƣ Phật mƣời phƣơng 

    Độ ngƣời cõi thế, Bình an muôn loài 

Chánh Năng  
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  NỤ CƯỜI VÀ PHÁP LẠC 

Nụ cười hóa giải não phiền 

Nụ cười hỷ  xả nổi niềm nhân gian; 

Nụ cười sảng khoái hân hoan 

Bao nhiêu phiền não tiêu tan nhẹ nhàng; 

Nụ cười Pháp Lạc nhiệm mầu 

Thường hằng tươi tẩm nụ cười thắm tươi; 

Nụ cười chang chưá tình người 

Nụ cười phúc lạc khắp cùng chúng sanh. 

                                                             Chánh Năng 

 

HƠI THỞ PHÁP LẠC 

               Thở  vào tâm tỉnh lặng 

                Thở  ra miệng mĩm cười 

                  An trú trong hiện tại 

                Giờ phút đẹp tuyệt vời  

(Pháp lạc hơi thở là một trong những phương pháp ứng 

dụng trong đời sống mà: Thiền Sư: THÍCH TỊNH TỪ đã 

và đang pháp thoại hằng tuần trên đài VBS – TV) 

Chánh Năng  
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HƢỚNG VỀ NGÀY ĐẢN SINH 
 

 Trong cuộc sống có những điều mà chúng ta không thể quên đƣợc. Đó 

là ngày sanh của cha mẹ, ngƣời thân, của chính mình, cũng nhƣ của các bậc 

ân nhân đối với loài ngƣời. Đó là những bậc Đạo Sƣ đã giúp chúng ta thoát 

khỏi vực thẳm của khổ đau, đem mặt trời chân lý phá ta bóng tối, dùng lƣỡi 

gƣơm trí tuệ chặt đứt vô minh tiềm ẩn trong tâm thức loài ngƣời. 

 Đọc đến đây, chắc quý vị cũng biết là chúng ta sẽ hƣớng tâm về vị ân 

sƣ nào, trong thời điểm trung tuần Âm lịch hàng năm này. Vâng, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, 

là Đức Bổn Sƣ của chúng ta. Danh hiệu của Ngài đƣợc phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, 

nhƣng giáo lý của Ngài thì có chung mục đích là giúp con ngƣời có đƣợc sự tỉnh thức trong cuộc 

sống hàng ngày. Với ý nghĩa cao đẹp tuyệt vời đó, nên cho dù là con Phật hay sẽ là con Phật, dù 

tôn giáo này hay tôn giáo khác, một khi đã nếm đƣợc vị an lạc thì đều biết đến ngày 15 tháng tƣ 

Âm lịch là ngày Đức Phật đản sanh. 

 Chúng ta cử hành Lễ Phật Đản mỗi năm là để tỏ lòng tri ân đối với bậc ân sƣ đã dìu dắt 

chúng ta tới bến bờ an lạc. Giống nhƣ ngƣời thầy thuốc đã chẩn bệnh và phát thuốc cho bệnh 

nhân thì ngƣời bệnh chỉ còn việc uống thuốc và săn sóc tự thân để đƣợc khỏe mạnh. Bệnh mà loài 

ngƣời luôn mắc phải là điên đảo bởi sắc, danh vọng và địa vị. Những căn bệnh này đã tàn phá con 

ngƣời, không chỉ ở quá khứ mà còn hiện tại, tới tƣơng lai, dẫn con ngƣời lầm lẫn đi vào cơn bão 

của phiền não rồi chìm đắm trong biển luân hồi khổ ải. Nếu không nhờ thuyền Bát Nhã siêu việt 

cứu vớt thì con ngƣời sẽ ra sao khi sống giữa đau khổ vô minh mà cứ tƣởng đang bình an hạnh 

phúc! 

 Nhờ trí tuệ bừng sáng, chứng thực đƣợc chân lý nhiệm mầu khi thiền định dƣới cội bồ đề, 

Ngài đã phá tan tấm màn vô minh che phủ ngọn đèn tự tánh của con ngƣời, đem ánh sáng vi diệu 

của bản lai chiếu rọi và từ đấy, Ngài bôn ba hoằng pháp, dẫn dắt tâm thức mê muội của chúng 

sanh thấy đƣợc ngọn hải đăng mà vƣợt thoát sông mê, đến đƣợc bờ tịch tịnh. 

 Là Phật tử, đƣợc khoác lên mình chiếc áo tràng lam, nhƣ 

mầu của bùn non, chắc quý vị cũng đã biết phần nào ý nghĩa 

để nƣơng theo lời Phật dạy về hạnh của đất. Đất hoan hỷ tiếp 

nhận tất cả với tấm lòng bao dung rộng mở. Khi chúng ta 

tƣởng niệm đến Ngài, chúng ta hãy tƣ duy về bao sự nhiệm mầu 

khi hoa Vô Ƣu hé nhụy trong vƣờn Lâm Tỳ Ni, Thái Tử sanh ra 

từ bên hông Hoàng Hậu Ma Da và bảy đóa sen nở dƣới mỗi bƣớc 

chân đầu tiên của vị Đạo Sƣ xuất thế, cứu độ chúng sanh. 

 Ý nghĩa của những sự việc mầu nhiệm trên, chắc quý vị 

đều biết cả, ngƣời viết chỉ xin ghi lại đôi nét đặc thù về những 
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hình ảnh bình dị, nhƣng quán chiếu mới thấy chân lý sâu sa. Hình ảnh 

hoa sen sống gần bùn mà chẳng tanh mùi bùn. Trái lại, ao càng 

nhiều bùn thì sen càng vƣơn mạnh và càng tỏa hƣơng thơm. Đây là 

nói lên sự tinh khiết của nhân cách. Sen không mang sắc mầu sặc sỡ 

quyến rũ loài ong đến hút nhụy, mà hƣơng sen êm dịu lại làm cho 

tâm ngƣời tỉnh thức. Nhân gian không dùng sen để trang trí mà 

thƣờng chỉ để dâng cúng hay tặng những ngƣời đáng đƣợc kính trọng.  

 Bảy đóa hoa sen nở dƣới mỗi bƣớc chân Thái Tử Tất Đạt Đa 

là thông điệp cho muôn loài về sự cao quý của bậc toàn giác vừa 

giáng trần.  Cũng trong ngày này, lại có một loài hoa đặc biệt nữa. Đó 

là hoa Vô Ƣu, sắc hồng, âm phạn ngữ là A Thâu La. Nguồn gốc hoa 

này ở Hy Mã lạp Sơn, thân thẳng, lá tròn, rất ít khi nở, nhƣng mỗi lần nở là báo hiệu sự ra đời của 

một thánh nhân. Vị thánh nhân này luôn có sự an lạc, vƣợt thoát trầm luân, Ngài thị hiện bằng 

nguyện lực hóa độ chúng sanh nên tuy cũng mang thân tứ đại nhƣng tâm Ngài tỏ rực hoa Vô Ƣu, 

thể hiện tính cách con ngƣời không còn bị ma chƣớng cản trở, đạt đến vô ngại sanh tử; trong khi 

hầu hết chúng sanh đều phải sanh bằng nghiệp lực do thân, khẩu, ý, từ vô thỉ tạo nên. 

 Chỉ nhìn qua loài hoa thôi, cũng đã nói lên nhân phẩm của con ngƣời siêu việt và vĩ đại ấy. 

Ngôn ngữ không diễn tả đủ những cảm nhận sâu sa của tâm linh trƣớc thông điệp thầm lặng 

nhƣng mạnh mẽ về phong cách nhân bản, vị tha và từ bi của các vị thánh nhân. Sự cảm nhận này 

sẽ là tấm gƣơng soi, giúp chúng ta chuyển hóa tâm thức và cách sống của phàm phu để đƣợc hòa 

nhập với dòng chảy của các vị Bồ Tát. 

 Khi ngƣời con Phật sống với tâm cầu đạo nhƣ thế thì ngày Phật Đản không chỉ để tỏ lòng 

tôn kính, tri ân, mà còn là ngày chúng ta tìm lại chính mình, thắp sáng chánh niệm, quét sạch vô 

minh để bồi đắp ngôi nhà hạnh phúc tự tâm.  Mong rằng quý vị đã thắp lên ánh lửa trí tuệ và giữ 

đƣợc ngọn lửa này từng phút từng giây, đề sống chánh niệm trong mọi cử chỉ, hành động, thông 

qua 3 căn thân, khẩu, ý  thì sự an lạc không cầu cũng đến, hạnh phúc không mong cũng đạt. 

 Đây mới thật sự là Lễ Phật Đản của chúng ta và là điều chờ đợi của Chƣ Phật khi thị hiện 

trong cõi Ta Bà, đƣa hình ảnh phong cách và hành xử của các Ngài vào trong tâm chúng ta, và 

sống với nó một cách trọn vẹn. 

“ 6015” 
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KHÓA TU MÙA HÈ TẠI CHÙA PHẬT TỔ 

LONG BEACH 
 

Kính gửi các bạn đồng tu 

 Theo tinh thần An Cƣ Kiết Hạ thời Phật còn tại thế, thì hàng 

năm, giới tu sĩ phải có ba tháng an cƣ vào mùa mƣa để thể hiện lòng 

từ bi, tránh di chuyển dẫm đạp các loài côn trùng trồi lên mặt đất tìm 

sự sống; và cũng là để cùng nhau kiểm điểm sự tu học, đồng thời thúc 

liễm thân tâm, trau dồi công hạnh, sớm đạt thành đạo quả. 

 Vì môi trƣờng khá phức tạp nơi xứ ngƣời nên khó có tự viện 

nào thực hiện trọn vẹn đƣợc thời gian an cƣ ba tháng. Riêng chùa Phật Tổ, mùa hạ năm 2009, đƣợc 

sự cho phép của Thƣợng Tọa trụ trì, cũng nhƣ tâm cầu học tha thiết của các bạn đồng tu, chúng tôi 

đã thử trắc nghiệm ba tháng tu liên tục với kết quả tốt đẹp đáng khích lệ. 

 Hình thức khóa tu đƣợc dung hòa uyển chuyển để mọi ngƣời, dù bận đi làm, vẫn có thể thu 

xếp về dự. Đó là, đạo tràng rộng mở, lúc nào cũng có quý thầy cô hƣớng dẫn lạy Phật, niệm Phật, 

kinh hành. Xen vào sự hành trì là những bài thuyết giảng do quý thầy tại bổn tự đảm trách. Ai đi làm 

ban ngày thì về tu khóa chiều. Ai có nhiều thì giờ hơn thì thoải mái tu từ sáng đến chiều. Ai mệt lúc 

nào thì chỉ cần nhẹ nhàng xá Phật, lui về phòng nghỉ, lúc nào cảm thấy khỏe, lại lên chánh điện tu 

tiếp.  

Tình cờ, hình thức này là các bạn đồng tu trợ duyên tiếp sức 

cho nhau, để ngày nào, giờ nào, đạo tràng cũng vang vang tiếng niệm 

Phật, ấm áp lời thuyết pháp hoặc thầm lặng những bƣớc chân kinh 

hành.  Và nhƣ thế, theo tinh thần kinh A Di Đà thì Tịnh Độ ngay đây, 

ngay đạo tràng này, ngay tiếng niệm này, ngay bƣớc chân này. 

 Năm nay, các bạn đồng tu lại có lời thỉnh cầu một khóa tu miên 

mật nhƣ thế nữa. Chúng tôi vừa trình lên Thƣợng Tọa trụ trì và đã 

đƣợc chấp thuận.  Đặc biệt trong khóa tu năm nay, chúng tôi sẽ chú 

trọng giảng phẩm thứ 25 “Chánh nhân vãng sanh” trong kinh Vô 

Lƣợng Thọ.  Những bài giảng sẽ đi sâu vào phần chi tiết, từ thấp tới cao, 

tu từ phƣớc báu của nhân thiên, rồi tuần tự tới phƣớc báu Nhị Thừa và 

cuối cùng là phƣớc báu Đại Thừa. 

 Ngoài gia tài vô giá mà Chƣ Phật, Chƣ Bồ Tát thời xƣa trao truyền 

lại, Phật tử chúng ta còn nhận đƣợc lời chỉ dạy cao minh của Ấn Quang 
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Đại Sƣ, một vị danh tăng, một vị Tổ Sƣ Tịnh Độ Tông thời cận đại. Ngài đã từ bi mở ra phƣơng tiện 

khuyến hóa chúng sanh tu học theo quyển “Liễu Phàm Từ Huấn” Đó là cuốn sách đƣợc coi nhƣ kim 

chỉ nam với những ai muốn hành thiện và tu thiện cho đúng pháp. 

 Nhận đƣợc sự lợi ích lớn lao đó nên trong khóa tu ba tháng năm nay, chúng tôi cũng sẽ soạn 

thảo và phát tâm giảng về đề tàì này, nhằm đáp ứng sự mong mỏi cho những ai cầu học.  Chi tiết 

thời khóa và lịch trình ngày giờ khai giảng sẽ đƣợc thông báo sau. 

Ngƣỡng nguyện mƣời phƣơng Tam Bảo gia hộ cho chúng con đƣợc tựu thành sở nguyện.   

Long Beach ngày 4 tháng 5 năm 2010 

TM Ban Tổ Chức khóa tu 

 Tỳ kheo Thích Thƣờng Tín 

Chùa Phật Tổ 

905 Orange Ave 

Long Beach, Ca 90813 

(562) 599-5100 

 

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

  CÔNG QUẢ 
Nơi bếp,công quả lắm phƣợc triền 

Buồn thay!  Tâm chúng chọn đảo điên 

Phát lòng phục vụ vì đại chúng 

Nghỉ chuyên hơn thua chuốt lụy phiền 

Nhà trù nơi xảy lắm thị phi 

Việc nào cũng phƣớc chẳng ai bì 

Nhẫn nhịn, miệng niệm, tâm nghỉ Phật 

Còn hơn vào Chánh Điện tu trì 

Về chùa công quả là vì ai? 

Có công, có quả, hƣởng chẳng sai 

Tạo chi phiền não trong đạo hữu 

Phƣớc báu còn đâu để mà xài. 

Khuyên ngƣời công quả nên nhớ ghi 

Giữ lòng thanh tịnh chớ thua bì 

Quên đi bản ngã, tâm rỗng trống 

Phƣớc Đức về sau chẳng lo gì. 

Đạo hữu bạn ơi! Hãy nhớ cho 

Tùy hỷ còn quí hơn bạc kho 

Tùy duyên hòa hợp cùng đại chúng 

Đêm về an tịnh dễ ngủ khò.  

 

Thân Tâm Thí 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                               Volume 1  Issue 11 

 

NGUYỆN HỒI HƢỚNG CÔNG ĐỨC ĐẾN TẤT CẢ CHÖNG SANH Page 37 

HẠNH CHO RA 

Mỗi ngƣời một ý, trăm ngƣời vạn ý.  Ý mình là đúng , dù sai cũng 

là ý mình , vì nó là mình nên mình phải bảo vệ mình.  Song cuộc sống nầy 

có một ý mà ai cũng phải ngẫm nghĩ , vì nó rất là vô lý, ƣ là vô lý quá… 

bài của Tịnh Nguyện.  Cho ra là niềm vui, mời các bạn nghe qua… 

Ông Thầy nầy, đó là ông thầy lạ, lạ vô cùng là lạ.  Bởi vì một dạo 

đó nói là TÌM TÂM.  Tìm mải miết, tìm tha thiết và ông thầy nầy không 

nói nữa… và giờ nầy tự động xuất hiện không đề cập gì đến Tâm hay Tấm 

cám mà lại trình bày về đề mục là HẠNH CHO RA, thế mới kỳ  không 

chứ… 

Theo tôi thì dùng chữ CHO là  gọn nhất! dễ hiểu quá, quá  dễ sao 

không cùng thế cho gọn, cho đơn giản, cho khỏi phải nghĩ dông nghĩ dài.  Đúng là  thầy nầy hay 

quanh co chăng! Hay thích khúc mắc thì phải, còn không thì dùng Cho Ra cũng đƣợc, mắc mớ gì  

phải viết đầy đủ là: HẠNH CHO RA. 

Chuyện là  vậy, thực ra không đơn thuần nhƣ vậy.  Chuyện vậy nhƣng không phải thế, 

chuyện CHO không dễ.  Nếu chúng ta cho một cái gì đó mà không cẩn thận thì sẽ bị hiểu lầm.  Của 

CHO không bằng cách cho, thế mớI khổ.  Thông thƣờng mình nghĩ Cho là quyền của mình, cho sao 

mình quyết định.  Không ngờ cái cho của mình có đƣợc xác định hay không, không phải là mình mà 

là ngƣời đối diện mới rõ ràng.  Mình cho mà  ngƣời nhận buồn thì của mình cho vô ý nghĩa.  Coi 

chừng gánh thêm nợ, vừa mất lòng vô vị, uổng phí…  

Thông thƣờng đời sống quanh ta.  Chữ CHO nầy có nghĩa là cái gì mình 

không thích thì mình cho hay cũng có khi là một từ ngƣời lớn đốI với ngƣời nhỏ, 

hay thua kém mình về một cái gì đó mà có tính cách xem thƣờng thì gọi là Cho.  

Cho mà tôn trọng thì gọi là quà biếu, mang một sắc thái quý mến.  Còn nếu nhƣ 

tình cảm hờ hợt hoặc không rung động thì dùng từ CHO… cho để rảnh nợ, cho cho 

bỏ ghét, cho cho phức con mắt, cho để biết rằng mình là ngƣời có quyền cho. 

Cho là một từ mà ngƣời cho và ngƣời nhận không cần làm giao kèo, chỉ tự 

nguyện hay phải cho vì một hoàn cảnh nào đó mà không thể bán đƣợc, vứt thùng 

rác thì phí, thôi cho đƣợc có cái gì đó không làm mình tiếc.  Cho nhƣ vậy sau khi 

cho mình không có cái gì làm mình vƣớng bận.  Ngƣời nhận dù cảm ơn hay không, 

ngƣời cho dù thích cho hay lƣu luyến đều không bận lòng… 

Cho là vậy: song nó có thể đƣợc ngƣời nầy đồng tình nhƣng ngƣời khác thì 
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không thể nào chấp nhận đƣợc.  Vả lại ngƣời Việt Nam lại có ba miền, mỗi miền 1 tỉnh, mỗi tỉnh 1 

thành phố rồi nào Quận, Huyện, Xã, Phƣờng, Khóm, Tổ… rồi trong gia đình mỗi đứa một kiểu, rồi 

trong cuộc đời trình độ kiến thức không đồng, rồi lại Tôn giáo tín ngƣỡng quan niêm về Đạo lý.  

Ôi!… vô vàn, vô cùng, vô hạn lƣợng là ý niệm về Thành ý về  CHO… thế thì Cho vô cùng là phức 

tạp.   

Có ngƣời bảo: biết mới Cho, không biết cho làm gì uổng công.  Cho qua cho lại mới công 

bằng, hồi giờ mình cho họ hoài mà họ không cho lại, đồ vô ơn, thôi cho thế thì vô ích.  

- Hoặc là: mình cho họ toàn đồ đắt giá mà họ lại trả lại mình 

bằng món quà rẻ bởn.  Thế thì họ chẳng biết điều tí nào cả. 

- Có khi là: Cho phải lựa đúng ngƣời, đúng mặt, đặc biệt phải 

cho đúng lúc thì công việc mới chạy, nếu không thì tiền mất 

tật mang. 

- Và cũng có nhiều ngƣời cho mà không có tiếng cảm ơn thì 

lòng về nhà nao núng, trách móc ngƣời nhận sao thiếu lịch 

sự vô ơn, lần sau là chẳng cho nữa và cũng chẳng thèm nhìn 

mặt.  Vì con ngƣời đó chỉ biết lấy mà chẳng biết mở mồm 

nói một tiếng cho mát dạ ngƣời cho… 

Sông thông thƣờng thì chúng ta hay dùng chữ CHO với ngƣời nào đó thân thiện, gần gũi hay 

quen thuộc, dù lớn tuổi vai vế thế nào nữa song đặt niềm tin tuyệt đối thì từ CHO cũng đóng một vai 

trò vô cùng quan trọng: nhƣ mẹ cho con, ba cho con, con cho ông cho bà.  Xa chút nữa là cho chú 

bác, xa nữa là cho bạn bè, ngƣời yêu.  Còn ngoài ra thì nếu Cho mà không quan hệ cái gì! Thì từ 

Cho nầy chuyển qua nghĩa khác tức là  trao đổi có tính toán, sắp đặt bằng trí; một là công bằng, hai 

là có lợi, ba là lợi dụng qua lại, bốn là thế kẹt nhờ vả… 

Tất cả những hành động cho ở trên bao hàm gọi là CHO để đƣợc nhận lại.  Cho nhƣ thế gọi 

là cho vào, cho nhƣ vậy là có ý, có sắp đặt nôm na là CHO không bị thiệt không bị lỗ, tệ nhất là lòng 

phải mang ơn của ngƣời nhận đến từ mình và phải cảm ơn là lời tối thiểu.  Miền Bắc thì có từ: Cô 

xin ạ, Tôi xin ạ… hay quý hóa quá.  Miền Trung thì may mắn quá, mang ơn suốt đời.  Miền Nam thì 

cảm ơn nhiều lắm, lịch sự quá… 

Có nhiều ngƣời khi cho Họ nhìn mặt, họ thƣơng là họ cho nhiều.  Họ ghét là họ không cho.  

Họ thích thì họ vừa cho vừa năn nỉ nữa, dù sao đi nữa cái cho của họ là sau cái cho để đƣợc chuyện 

gì.  Cho mà không đƣợc chuyện gì thì khó lòng mà họ cho.  Khi Cho phải có ngƣời làm chứng thì họ 

mới tin tƣởng mà cho.  Còn Cho mà không ai thấy, không ai phát hiện thì không tài nào họ phải cho, 

cho uổng.  Nếu họ cho mà có ngƣờI khen nữa thì Họ thật là mừng rỡ lắm.  Đặc biệt cho mà đƣợc 

loan tin, quảng bá thì họ mừng nhƣ trúng số.  Nếu đƣợc chụp hình nữa thì phƣớc đức biết chừng nào.  

Nếu lỡ chẳng may cho mà không ai màng, vô tình lộn tiền, lộn địa chỉ thì Họ phải bằng mọi cách 

đính chính và phải làm cho ra lẽ, cho ra chuyện.  Nếu không ra chuyện họ sẽ lên báo, giấy, báo điện 

tử để họ không uổng công là họ cho chứ không phải ngƣời khác cho. 
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Song cũng có nhiều khi từ CHO nầy lại sử dụng cho trong 

tình huống là không thích cũng cho.  Ví dụ; mặc dù ghét ngƣời đó 

song giả đò cho để gây cảm tình để họ không ghét mình nữa.  Hoặc; 

có nhiều đồ trong nhà bán không ai mua còn đề trong nhà lại chật, đổ 

rác thì không có chỗ nên cho để thuận cho mình.  Biết đâu ngƣời 

nhận lại mang ơn mình nữa, thế thì lợi vô cùng hoặc lại đôi khi có 

những thức ăn mình thấy dỡ, để lâu ngày quá hạn vậy mà họ lại 

không bỏ, đành lòng cho ngƣời khác, họ cảm thấy nhẹ nhõm vì có 

ngƣời ăn dùm họ mà lại đƣợc tiếng thảo ăn, rộng rãi, thế mới lạ… 

Tất cả những chuyện lủng củng, lảng cảng về từ cho trên xem 

chừng là bình thƣờng.  Hóa ra đó không phải là CHO mà là NHẬN 

thì đúng hơn, rõ ràng là Cho là mặt trăng của cái Bóng mặt trăng là Nhận.  Hai mặt một vấn đề, mặt 

trăng chỉ có một trong nhân gian nầy nhƣng Bóng mặt trăng thì vô vàn, hàng trăm, hàng triệu bóng, 

ẩn hiện trong nƣớc.  Cho nhƣ vậy thì muôn đời gây thêm gay go, cam khổ vào thân, tự mình chuốt 

khổ mà lại tƣởng giúp cho ngƣời sung sƣớng té ra ngƣời CHO mang nghiệp mà ngƣời NHẬN lại 

hóa ra vô Phƣớc… Buồn lắm thay. 

Vô lý lắm không, cho mà nhận thì thôi gọi là nhận cho rồi, làm gì mà phải úp úp mở mở…. --

--- Thật tình khó ơi là khó ----- 

Lẽ đó mà ông Thầy tôi dùng từ là CHO ra chứ không có cho không, lại có thêm chữ đầu nữa 

là Hạnh. 

 

   

 

 

 Vui hay buồn             

 Nhận là vui 

 Vô là mừng 

 Có là thích 

 Nữa là may… 

Vậy mà ông Thầy tôi lại bảo: “CHO ra mà mừng thì gọi là Hạnh cho ra.”  Ai hiểu, tôi rất 

thắc mắc.  Mong quý vị cho dùm tôi lời nhắn. 

Tịnh Nguyện. 

================================================================= 

HẠNH CHO RA…! 
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Về đất Phật! 
Đó là một khẩu lệnh định hƣớng cuộc đời tôi. 

Mọi ngƣời đều có một lý do riêng khi hành động, đôi khi là một lựa 

chọn hằng ôm ấp, đôi khi là một sự tình cờ...và cũng có thể là tình huống ép 

buộc không thể làm gì hơn. Về đất Phật là một ƣớc mơ lớn nhất của tôi, là 

cuộc hành hƣơng về cội nguồn tâm linh, là túc duyên sâu dày mà tôi đã gieo 

trồng với Đấng Từ Phụ.  Khi đặt chân lên máy bay, tôi đã bỏ lại cả thế gian 

với những trách nhiệm, công việc, con cái, lo toan tiền bạc....tôi nhủ lòng 

ngay giây phút này tôi giao hoàn toàn sinh mạng tôi cho Tam Bảo định đoạt, 

tôi không còn khái niêm về "cái tôi" tồn tại trên đời nữa! 

Tôi không còn quan tâm đến các vấn đề từng chi phối cuộc sống, các vấn đề sinh tồn của con ngƣời 

từng phút giây nhƣ : tiền bạc, bệnh tật, thú vui, truyền thống, ăn uống ngủ nghỉ.... Ngồi trên máy bay nhìn 

xuống thành phố, các ngôi nhà ngổn ngang nhƣ mô hình đồ chơi dở dang, dòng xe cộ qua lại chậm chạp ù lỳ 

nhƣ mắc cửi, con ngƣời bé xíu vô vọng trong thế giới hổn độn đầy bất trắc. 

Tôi hiểu đƣợc nỗi đau khổ của con ngƣời (vì trong đó có tôi), quanh co cùng quẩn trong vô minh 

không lối thoát. Tôi thƣơng xót cho họ, họ không có khoảng trống bình yên trong tâm thức, họ luôn căng 

thẳng áp lực phiền não, họ đầy những quan niệm cổ hủ, những tƣ tƣởng sai lạc, càng ngày càng trở nên máy 

móc....Tôi đã quá mệt mõi với những con ngƣời nhƣ thế. Tôi sống ở đây mà luôn khắc khoải, cảm nhận về 

một thế giới khác. Tôi mong mỏi biết bao sự bình yên nội tại, đƣợc gặp gỡ một con ngƣời hoàn thiện, thông 

minh, từ bi, tỉnh thức sâu sắc, thực tế và không giáo điều, giúp tôi học hỏi và phát triển. 

Thế giới đang điên cuồng nhƣng tôi có thể là gì với nó? Không làm đƣợc gì. Tại sao tôi phải phá vỡ 

đời mình, mất thời gian, năng lƣợng bực mình về những điều mình không thể thay đổi ? Ít nhất tôi phải học 

cách kiểm soát tƣ tƣởng, tâm thức của mình. Để bản thân mình sống nhẹ nhàng và an lạc. 

Nên tôi ở trên máy bay, nhƣ con chim xa bầy nay bay tìm về chốn cũ. Dù rằng tôi không đƣợc hạnh 

phúc, nhƣng tôi biết đƣợc con đƣờng mƣu tầm hạnh phúc, tôi may mắn có đƣợc tấm bản đồ, và ông thầy chỉ 

đƣờng tốt nhất! 

Tại Bồ Đề Đạo tràng, nơi cây Bồ Đề Đức Phật ngồi thiền định và giác 

ngộ. Ngài gom cỏ lót chỗ ngồi dƣới gốc cây to lớn có nhiều rễ cây từ các cành 

thòng xuống, Có vài con thỏ, con khỉ ở gần. Trƣớc mặt ngài là cái hồ cổ có nhiều 

hoa sen đang nở, hƣơng thơm tinh khiết thoang thoảng dìu dịu trong gió. Phía xa 

xa bờ hồ là cánh rừng lớn và núi non trầm mặc lắng đọng trang trọng đón chờ 

giây phút thiêng liêng, một đấng cứu thế ra đời.  

Trăng, một đêm trăng tròn ngay trên đỉnh núi. Có vài đợt sóng lăn tăn 

mỗi khi gió đùa trên mặt hồ. Cảnh vật xung quanh thật yên lặng và an bình. Và, đó là Đức Phật, vị Thầy của 

tôi, đang ngồi với tâm hoàn toàn vắng lặng. Không còn tham, sân, kiêu ngạo, ngã mạn, ganh tị, si mê, hoặc ảo 
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tƣởng nào....một biểu tƣợng hoàn hảo của sự an lạc, tỉnh thức. Gƣơng mặt Ngài tỏa sáng rạng ngời, "bình an - 

mát mẻ - thông minh - trí tuệ - giải thoát - tuyệt vời" (đây là câu nói của Sƣ bà Hải Triều Âm), một vầng ánh 

sáng trắng dìu dịu bao phủ không gian của Bồ Đề Đạo tràng, trùm khắp tinh cầu, tít tận hƣ không.... Và, 

Thánh chúng, Chƣ thiên, Hộ pháp, tăng ni, phật tử, hữu hình vô hình ....từ các nơi trong tam giới đều kính lễ 

Ngài. Để tỏ lòng tri ơn giáo pháp tối thƣợng Ngài đã chứng ngộ và truyền trao cho chúng con. 

Tối nay trăng thật tròn, đêm trăng rằm trên Bồ Đề Đạo tràng. Trăng thật sáng, ánh trăng treo trên 

ngọn Đại tháp giác ngộ uy nghi, còn 2 ngày nữa là đoàn rời nơi đây, tôi không còn tâm trí nào để ăn ngủ khi 

nghỉ đến lúc phải rời xa nơi này. Tôi đi thiền hành bằng chân trần trên nền gạch lạnh cóng của BĐĐT, tƣởng 

tƣợng hơn 2500 năm về trƣớc bƣớc chân của Đức Phật và Thánh chúng đã in dấu nơi đây.  

Sự tƣởng tƣợng thì rất dồi dào phong phú, vì vọng tƣởng là vô cùng tận mà chúng ta thƣờng sống 

đồng hóa mình với những cảm thọ đó! Khi bạn tƣởng tƣợng một tình huống an lạc , tâm bạn trở nên an lạc. 

Nói cách khác, bạn có thể sợ đến chết ngƣời khi nghĩ đến những tình huống ghê sợ.  

Bởi vì tƣ tƣởng là của ta, và ta có quyền lựa chọn, nhƣ tôi đang chọn cho mình những hình ảnh an 

vui, giống nhƣ đang hành thiền cùng Đức Phật và Thánh chúng trong một khung cảnh an bình. Lúc này tôi 

thấy mình thật gần với Đức Phật, gần Ngài cảm thấy rất yên ả, vắng lặng, an toàn và không còn bị nhuốm 

bẩn. 

Tôi đã thoát ra khỏi vỏ bọc của tôi trong thế giới ta bà này. Không công việc, không gia đình, không 

điện thoại, không internet....không một ràng buộc nào cần phải giải quyết. Chỉ có tôi một mình trên thế gian 

này, do tôi đã lựa chọn sự có mặt của mình nơi đây. 

Tôi có nhiều thời gian cho riêng mình, tôi dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ và hành thiền. Tôi 

không cần gì phải vôi vã. Tôi ôn lại những câu kinh, tôi đi chầm chậm lắng nghe từng nhịp thở của mình, lắng 

nghe những âm thanh cầu kinh của tất cả mọi ngƣời mà tâm thức hoàn toàn yên lặng, không duyên theo bất 

kỳ một âm thanh nào. 

Tôi có thể nghe tất cả âm thanh rõ ràng, sáng sủa, từng tiếng, từng âm, không lẫn lộn, không xen tạp 

một chút tình thức nào.... 

Giây phút bừng vỡ. Ô kìa, tôi nghe bằng cái gì đó rất khác với cách tôi đã từng nghe trƣớc kia.  

Tôi đơn thuần chỉ là 1 ngƣời quan sát, thấy nghe mà không hề phán đoán hay suy diễn gì. Sự vắng bặt 

hoàn toàn của tâm thức, nơi nào tâm ý không phát sinh thì nơi đó là Niết bàn, là giải thoát! 

Và tôi đã khóc, khóc nức nở khi biết mình nghe bằng tánh nghe vô nhiễm, nghe nhƣ thị, nghe vô ngã , 

nghe chỉ là nghe.... 

Nam mô Phật Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni 

Con chân thành đảnh lễ và tri ơn Ngài. 

Phật tử Ngọc Mai 

Cảm xúc sau chuyến đi hành hƣơng thăm xứ Phật tại Ấn độ 
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Vì nó làm mình khổ 

Lỗ tai chẳng là mình 

Nghe lời rộn tâm can 

Mũi ngửi cũng khổ mình 

Mùi thơm làm mình lo 

Cái miệng cũng chẳng vừa 

Nói hoài ngƣời khen chê 

Thân nầy cũng chẳng vừa 

Nói hoài ngƣời khen chê 

Thân nầy cũng e ngại 

Mầm bệnh sẽ xảy ra 

Ý nghĩ chắc của mình 

Nhƣng xét ra cũng quẩn 

Thế là mình là ai 

Ai chính là mình 

Mình - Mình - Mình 

Thực đúng là bực MÌNH 

 

=== Bài thơ gửi cho ngƣời nhân gian vì Mình mà khổ === 

Tịnh Nguyện - 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                               Volume 1  Issue 11 

 

NGUYỆN HỒI HƢỚNG CÔNG ĐỨC ĐẾN TẤT CẢ CHÖNG SANH Page 43 

 SƯU TẦM : 

SỰ CẢM ỨNG VỀ ĐỌC TỤNG SAO CHÉP  

KINH ĐẠI BÁT NHÃ  

1/-  Thích Đạo Tuấn, một đời chuyên tu môn niệm Phật tam muội, 

không ƣa các hạnh khác. Lúc bấy giờ có vị Tăng cùng quê quán tên là Thích 

Thƣờng Mẫn, khuyên Đạo Tuấn chép Kinh Đại Bát Nhã. Đạo Tuấn bảo “Tôi 

chuyên tu môn niệm Phật, đâu có thì giờ rổi rảnh để biên chép”. Thƣờng Mẫn 

nói: ”Bát nhã là đƣờng thẳng đến quả Bồ Đề, cũng là do công đức cần thiết để 

vãng sanh, Thầy nên sao chép”.  Đạo Tuấn không chấp nhận bảo: ”Khi sanh 

về Tịnh Độ tự nhiên đầy đủ tất cả”. 

      Đêm ấy Đạo Tuấn nằm mộng thấy mình đi đến mé biển tìm thuyền muốn 

qua.  Chợt thấy bên bờ phía Tây có tòa điện các trang nghiêm, năm sáu vị đồng tử cầm chèo đứng trên 

thuyền. Đạo Tuấn gọi to lên bảo:"Tôi muốn nhờ thuyền sang bờ phía Tây!” Đồng Tử nói:" Ông không 

tin thuyền thì làm sao mà nhờ thuyền đƣợc!” Đạo Tuấn hỏi"Thế nào là tin thuyền?”. Đồng Tử 

bảo:"Bát nhã là thuyền, nếu không thuyền Bát nhã, tất không qua bể sanh tử, và không đƣợc lên ngôi 

bất thối ở Cực lạc. Dù ông có lên thuyền, thuyền cũng chìm mất”. 

      Tỉnh giấc, Thích Đạo Tuấn kinh sợ sám hối, xã y sao chép kinh Đại Bát Nhả. Ngày sao chép xong 

bộ kinh, thiết lễ cúng dƣờng, bỗng nghe âm nhạc rền vang giữa hƣ không, mây tím từ phƣơng Tây bay 

đến. Đấy há chẳng phải là điều vãng sanh sanh ƣ?  

      Trích lục:  Tinh Châu Vãng Sanh Ký - DK 

     ==================================================================== 

    2/-   Trƣơng Chí Đạt, ngƣời quận Thiều Thủy, viết chữ rất khéo, nhƣng thích đạo lảo, không tin 

Phật Pháp. 

      Một hôm ông ấy đến chơi nhà bạn, thấy đang chép kinh Đại Bát Nhã lại tƣởng là kinh đạo Tiên và 

hỏi: ” Anh đang chép Kinh Lảo Tử đó phải không?” ngƣời bạn đùa cợt đáp” “phải !” Chí Đạt mừng rỡ, 

lại giành bút chép, vừa đƣợc ba hàng biết chẳng phải Kinh Đạo Tiên Lảo Tử, giận dổi đứng dậy bỏ ra 

về. Qua ba năm, Chí Đạt bị bệnh rồi chết, trải một đêm bổng sống lại rơi lệ thƣơng khóc.  Hôm sao ông 

liền đến nhà bạn cũ, vừa mừng vừa cảm, sám hối tạ lỗi rằng “Anh thật là bậc đại tri thức, khiến cho tôi 

đƣợc sống lâu, mà tôi mê lầm không biết lại buồn giận anh.” Ngƣời bạn thấy lạ hỏi: “Tại sao anh nói lời 

ấy?”.Chí Đạt nói:”Tôi chết xuống âm ty Vua Diêm Vƣơng trông thấy quở rằng: “Ngƣơi là kẻ sỉ, chỉ tin 

theo bằng mộng, không biết Phật Pháp !”. Nói xong Diêm Vƣơng tra bộ sổ, đọc kể tội ác hơn hai mƣơi 
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trang, Diêm Vƣơng bổng chăm chú nhìn xem rồi mĩm cƣời bảo: “Ngƣơi có 

công đức lớn là chép đƣợc ba hàng kinh Đại Bát Nhã. Nay ta ân xá cho ngƣơi 

trở về nhân gian, hãy cố gắng thọ trì kinh ấy”. Thuật xong Ông nói tiếp:”Nhờ 

Anh mà tôi đƣợc hoàn sanh biết đƣờng tu tập chân chánh, đó chẳng phải là ân 

lớn đó sao?” Từ đó Chí Đạt xuất tiền mua giấy bút ở yên trong thƣ phòng sao 

chép đƣợc tám bộ kinh Đại Bát Nhã. Sau đó Ông thiết lễ trang nghiêm để cúng 

dƣờng. 

      Năm đƣợc tám mƣơi ba tuổi, Chí Đạt không bệnh mà mãn phần. Trƣớc khi 

chết Ông bảo ngƣời nhà rằng: “Ta thấy nơi thân mình hiện ra đôi cánh toàn là 

văn kinh Đại Bát Nhã. Có một ngàn Đức Phật đến rƣớc ta vãng sanh về Tịnh Độ”. Nói xong, Ông chắp 

tay yên ổn mà qua đời.  

Trích lục: Tân Lục – DK 

 

PHẬT Ở TẠI TÂM 
Lúc trƣa 

thứ bảy ngày 24 

tháng 4 năm 

2010, gặp sƣ cô 

Huệ Trân ở bếp 

trên, sƣ cô chợt 

hỏi: “Năm à, có 

viết bài gì cho 

nguyệt san sắp tới 

không?”. 

 Tôi trả lời: 

“Báo sắp ra hả sƣ cô? Để tối nay con viết, mai 

con nộp sƣ cô nhé!” 

 Nói vậy thôi, chứ tôi đã biết sẽ viết gì 

đâu! Hơn một tháng nay, thầy Thƣờng Tịnh đi 

vắng nên tôi bận rộn hơn. Tôi phải lợi dụng 

lúc vắng thầy để tiêu thụ những món đã nằm 

lâu trong tủ đá vì tánh thầy Tịnh lo xa, lúc nào 

cũng sợ thiếu thức ăn cho đại chúng nên cái tủ 

đá chẳng lúc nào vơi. Cũng may, nhờ dịp sƣ 

cô Huệ Trân có ngƣời quen, gọi cho cái tủ đá 

loại đứng, có nhiều ngăn và còn rất tốt nên 

nhà bếp chúng tôi gọi nhau, bỏ ra hai ngày, 

dọn hết đồ tồn kho sang tủ mới, và xin hai cô 

Chí Hiếu, Thanh Ý hãy nấu dần, cho hết vào 

những ngày cuối tuần. Nhờ vậy mà lúc này đi 

chợ, chủ yếu chỉ cần mua rau đậu thôi, khi nào 

thầy Thƣờng Tịnh về, sẽ tha hồ có chỗ rộng 

cho thầy đi chợ mà chất vào. 

 Tôi cứ loanh quanh với những công 

việc đó, thỉnh thoảng may mắn gặp sƣ phụ để 

xin lên lầu lấy áo quần quý thầy xuống giặt. 

Công việc này là tự lòng tôi rất muốn làm mà 

thôi. Chiều nay, tình cờ thấy sƣ phụ đứng ở 

cừa sau, tôi chắp tay xá. Sƣ phụ bỗng hỏi: 

“Ngày mai cô Năm có tới không?”. 

 Tôi thƣa: “Dạ, mai con đi cùng cô 

Thanh Ý, 6 giờ sáng là con tới rồi ạ”  



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                               Volume 1  Issue 11 

 

NGUYỆN HỒI HƢỚNG CÔNG ĐỨC ĐẾN TẤT CẢ CHÖNG SANH Page 45 

 Sƣ phụ lại nói: “Một tuần nữa thầy 

Thƣờng Tịnh mới về.” 

 Tôi lại thƣa: “ Dạ, con biết.” 

 Bỗng nhiên Sƣ Phụ nói tiếp, nhƣ một 

lời tâm sự: “Thầy Thƣờng Tịnh đi lo chút 

công việc cho thầy và nhân thể, sẽ về cùng với 

một sƣ đệ. Chú này vào chùa từ hồi nhỏ xíu.” 

 Tôi chợt nhớ ra, có lần thầy Thƣờng 

Tịnh kể rằng, ngày xƣa, 

một lần nhập hạ mà sƣ 

phụ phải mang theo chú 

tiểu nhỏ này đi theo vì ở 

chùa không có ai trông 

nom. 

 Khi nghe kể, 

lòng tôi thƣơng kính vô 

cùng. Trong đời, tôi 

chƣa từng biết một vị 

thầy nào mà khi nhập 

hạ lại phải mang theo 

một chú bé để chăm 

sóc! 

 Chiều hôm đó, 

trên đƣờng trở về nhà, 

nƣớc mắt tôi cứ trào ra 

vì thƣơng cảm và kính 

phục. Tôi chợt nghĩ 

“Phật ở đâu xa? Phật ở 

ngay bên cạnh mình đây mà!” Phật không hề 

quản ngại cực nhọc thân mình mà chỉ luôn 

chăm sóc, quan tâm tới sự an vui, no ấm cho 

ngƣời khác. Tình thƣơng tự trong tâm bộc 

phát ra, không tính toán so đo hơn thiệt mới 

chính là tình thƣơng của Phật. Ai có đƣợc tình 

thƣơng nhƣ thế thì Phật ở đâu? Tôi nghĩ rằng, 

Phật ở chính trong tâm mà thôi. 

 Những khi cảm nhận đƣợc nhƣ vậy, 

lòng tôi nhẹ nhàng lắm vì tôi bỉết tôi may mắn 

đang đƣợc gần các vị Phật, bao nhiêu thị phi 

cay độc của thế gian cũng chẳng nghĩa lý gì 

nữa. Dù tôi chẳng thƣờng lên chánh điện 

nhƣng từ bếp trên xuống bếp dƣới, từ bếp 

dƣới xuống nhà kho, quanh quẩn ở chùa, một 

ngày tôi thành tâm niệm Phật bao nhiêu tiếng, 

chỉ tôi biết rõ mà thôi.        

 Những tấm 

gƣơng về lòng từ bi mà 

tôi đang đƣợc thấy hàng 

ngày là những gì thực tế 

và gần gũi nhất để tôi có 

thể noi theo. Đó là 

những gì tƣởng dễ làm 

mà thực ra lại rất khó 

làm, nếu thiếu từ bi theo 

lời Phật dạy. 

 Tôi đang cố gắng 

học hạnh lo cho ngƣời 

trƣớc, sau mới tới mình. 

Lớp học này ở ngay tại 

chùa Phật Tổ, tôi chẳng 

nhọc công đi đâu xa, và 

thầy giáo chính là những 

vị thầy, bên ngoài rất 

bình thƣờng nhƣng bên 

trong thì là tâm Bồ Tát, 

làm những việc tƣởng dễ 

mà rất nhiều ngƣời không làm đƣợc. 

 Tôi chẳng có mơ ƣớc gì cao xa, chỉ 

mong mãi mãi đƣợc theo bƣớc quý thầy , học 

đƣợc chút nào thì tôi coi đó là phƣớc báu. 

Ngọc Phúc   (Cô Năm phụ bếp) 
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TRONG TA CÓ  PHẬT
Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra thật 

hạnh phúc là mình vẫn còn thở đƣợc.  Thƣờng 

thì lúc trƣớc mở mắt dậy là bật ngay xuống 

giƣờng, đánh răng và rửa mặt cho mau để đi 

làm giống nhƣ một con rồi đang làm xiếc 

nhƣng không biết. 

 Rồi một ngày chợt một ý nghĩ xuất 

hiện trong đầu tại sao mình phải làm những 

việc ày nhƣ một thói. Và nghĩ tới lời  Thầy 

dạy hãy làm mọi hành động, lời nói thật chậm 

trong sự nhận biết ngay tức thì một cảm giác 

an lạc, sung sƣớng tới thức thì.  Ồ, thì ra bấy 

lâu nay mình đã không nhận ra (tự cƣời một 

mình thật là Hạnh Phúc) và nhận ra một điều 

là Phật luôn ở trong ta. 

Nhìn lại để tự thấy mình 

Bao năm con đã không biết 

Chạy theo tìm cầu đủ thứ 

Thật hạnh phúc biết làm sao 

Nhận ra cái quý của mình 

Phật luôn ở  trong  tâm  ta 

Trong mỗi sắc na hiện tiền 

 

NAM MÔ BỔN SƢ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Phƣớc Tĩnh 
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BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM  Nhiệm Mầu 
 

NAM MÔ BỒ TÁT  QUAN THẾ ÂM 

TỪ BI LƢỠNG TỰ TỰA THIÊN  KIM 

KIM NHẬT ĐỆ TỬ TÂM TÕNG THIỆN 

TỪ THIỆN PHẬT TỔ LIỄU KIÊN KIÊN 

Sau đây là câu chuyện của tôi: 

 Vào một đêm Trăng Thanh Gió Mát, tôi đang ngồi niệm PHẬT, gió hiu hiu từng cơn thổi qua,  rồi tự 

nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ, rồi sau đó tôi đi ngủ, một giấc ngủ tuyệt đẹp và đầy ảo tƣởng vì một giấc mộng 

đã đến với tôi.  Tôi mộng thấy MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT từ trên không bay xuống, trên tay cầm 

một nhành Dƣơng Liễu rồi nhỏ một giọt Cam Lồ vào đầu của tôi rồi kéo theo một sợi nhƣ tơ màu đen từ đầu 

của tôi rồi sao đó bay thẳng lên trời… 

 Ba ngày sau tôi phải vào bệnh viện để mổ Bƣớu ở trên đầu và Thầy có dặn tôi  trƣớc khi mổ phải đọc 

Kinh và Lạy 108 lạy.  Tôi đã làm đúng nhƣ l ời Thầy dặn, và  cơn mổ của tôi đƣợc Bồ Tát QUAN THẾ ÂM 

cứu khổ, cứu nạn nên tôi đƣợc thoát qua cơn hiểm nghèo và ca mổ của tôi đƣợc bình phục rất là nhanh ngoài 

sức tƣởng tƣợng của vị Bác Sĩ. 

Ngày 29 tháng 4 năm 2010-05-15 

Thiện Thành 

============================================================================== 

TØ  Ngày Có PhÆt 

Đã bao lâu nay, tự tánh là Phật mà tôi đã nghe được qua những buổi thuy‰t giäng của các 

vị Thiền Sư, Pháp Sư cũng như trong sách vỡ và băng dĩa, đó là câu hỏi lớn mà tôi luôn luôn tự hỏi 

chính tôi.  Từ ngày tôi biết về Phật Pháp.  

        Từ câu hỏi đó đã thúc đẩy 

tôi đến niệm phật đường hàng tuần.  Có những lúc đang niệm 

phật bỗng nhiên tôi rơi lệ mà chính tôi không thể kiểm soát 

được.  Có một hôm tôi trên đường về từ sở làm trong lúc đợi đèn 

xanh, đèn đỏ, tôi chợt thấy một bà cụ đầy một xe gồm có giấy carton 

và lon đẩy lên dốc với một cách rất cực nhọc  

và khó khăn, lòng tôi cảm thấy buồn và thương xót cho bà cụ đó.  

Khi đèn xanh bật lên mà bà cụ vẫn chưa đẩy xe lên thềm được.  Bỗng 
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nhiên có một động lực nào đó thúc đẩy tôi chạy xe thật nhanh rồi tấp vô parking gần đó và tôi mau 

mau chạy đến giúp bà đưa xe đẩy lên thềm.  Sau khi giúp bà cụ xong thì tự nhiên người tôi cảm 

thấy nhẹ nhàng và bà cụ nhìn tôi với cặp mắt triều mến và biết ơn.    

  

      Hạnh phúc thay , hạnh phúc thay, có phải chăng, lòng tù bi đã thúc đẩy tôi giúp bà cụ là 

Phật Tánh?  Có phải chăng trong lúc niệm phật ở niệm phật đường nước mắt rơi là phật tánh?.  

 Khi thấy người khác khổ, mình cũng thấy khổ, đó là phật tánh.  Khi thấy người khác vui và hạnh 

phúc thì chính  bản thân tôi cũng vui và hạnh phúc, đó là phật tánh.  

  

                                                                     DiŒu Tâm 

 

Khi Đời Mình Có PHẬT 

Khi ta sống ta cần phải biết, hiểu và hành những lời Phật dạy.  Ta sống phải tôn thờ kính ngôi 

Tam Bảo.  Kính Phật vì Phật cho ta đƣợc giác ngộ và con đƣờng giải thoát. Kính Pháp vì Pháp cho ta ánh 

sáng soi đƣờng ta đi. Và kính Tăng vì Tăng chỉ dẩn ta đi đúng con đƣờng tu tập.  Rồi ta sống ta hay giữ 

ba (3) nghiệp cho thanh tịnh. Đó là thân ta không làm việc ác. Miệng ta thì không nói ác và ý ta thì 

không nghĩ ác.  Kế tiếp, ta sống phải hành Từ  - Bi - Hỉ - Xả.   

 Từ là ta hiến tặng niềm vui cho ngƣời.  

 Bi là ta làm bớt nổi khổ của ngƣời.  

 Hỉ là trong lòng ta luôn có niềm vui.  

 Xả là ta tha thứ, không hận thù, không oán trách 

và không thành kiến.  

Còn đến cha mẹ , ta sống phải đền ơn công sinh dƣỡng 

của cha mẹ  vì cha mẹ nuôi ta bằng sự lo lắng cho ta từng miếng 

ăn, sƣởi ấm ta khi ta lạnh, dạy ta sống nên ngƣời, luôn luôn ở 

bên cạnh ta và mở rộng ban tay đón ta vào lòng khi ta biết sự lổi lầm. Nên ta hãy biết hiếu thảo cha mẹ ta 

trƣớc khi ta hiểu đƣợc thì đã muộn rồi. Sau cùng, ta sống phải biết thƣơng mọi ngƣời, không phân biệt 

giàu nghèo. Hãy giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Và hãy thƣơng những loài vật vì cũng có gia đình 

và cũng ham sống, sợ chết nhƣ chúng ta vậy. 

Những điều nêu trên đây nếu ta sống hiểu, biết và hành đƣợc… Đó là tâm ta đang có PHẬT. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT -- Tâm Hân 
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ñ©i Ta Có PhÆt 

    Trong cu¶c Ç©i ÇÀy n°i bÃt an,nhiŠu ÇiŠu âu lo và s® häi. Con ngÜ©i luôn hÜ§ng vŠ m¶t Çi‹m t¿a 

tinh thÀn Ç‹ giäi tÕa nh»ng ÇiŠu phiŠn trÜ®t Ãy và nhÃt là ÇÓi v§i ngÜ©i con PhÆt, thì ñÙc PhÆt là nguÒn 

sÓng tâm linh bÃt tÆn, xóa tan Çi bao Çau kh° ki‰p ngÜ©i. Cu¶c Ç©i Ngài, cách sÓng cûa Ngài là khuôn vàng 

thÜ§c Ng†c, Ç‹ chúng ta noi theo  và nhÃt ÇÎnh cÛng së ÇÜ®c nhÜ Ngài. Vì "AI C¬NG C¹ PhÆt Tánh". 

    N‰u ai Çó muÓn ÇÜ®c m¶t cu¶c Ç©i an låc, thanh tÎnh thì hãy Ç‹ PhÆt trong ta sÓng dÆy trong tØng 

hÖi thª, ánh m¡t, nø cÜ©i. Hãy sÓng thÆt v§i m†i ngÜ©i, khi bi‰t sÈ chia niŠm Çau, bi‰t cäm thông khi ngÜ©i 

lÀm l°i, bi‰t khoan dung tha thÙ cho tha nhân, lúc Çó m†i kh° Çau ÇÜ®c xóa dÎu, vÖi Çi. NgÜ©i an vui mình 

cÛng an vui, bªi trong chúng ta ai là ngÜ©i chÜa tØng lÀm l‡i, ai là ngÜ©i chÜa tØng n‰m vÎ Ç¡ng cûa cu¶c 

Ç©i. 

    PhÆt Çang trong ta chÌ khi nào chÃt liŒu TØ Bi và Trí TuŒ xuÃt hiŒn, khi ta bi‰t nói nh»ng l©I nói diu 

dàng, hoan h›, khi ta bi‰t hóa giäi hÆn thù. Ch¡c r¢ng m†i an låc së Ç‰n v§i chúng ta, m†i oan trái không 

còn nÖi bám víu. Cu¶c Ç©i cûa PhÆt khi ÇÓi diŒn v§i bi‰t bao s¿ häm håi,  nhÜ ngoåi Çåo mÜ§n ngÜ©i giä 

bøng ch»a håi PhÆt, vu oan cho Ngài trÜ§c Çåi chúng . PhÆt dùng lòngTØ Bi, v§i tâm bình thän an nhiên 

không m¶t chút sân si, oán giÆn. Ngay lúc Çó, chi‰c bøng giä kia rÖi xuÓng minh chÙng cho s¿ thanh tÎnh 

cûa Ngài. Còn rÃt nhiŠu gÜÖng hånh rång ng©i ÇÀy lòng vÎ tha bÃt tÆn. 

    N‰u m¶t gia Çình, m¶t xã h¶i, m¶t quÓc gia muÓn ÇÜ®c bình yên, an låc thì ‘M†i ngÜ©i hãy träi r¶ng 

lòng ra cho sÓng yêu thÜÖng tràn ngÆp qua vån hÒn ÇÖn, cho suÓi tình thÜÖng xuôi chäy ra bi‹n cä Çåi 

ÇÒng’. Và ñÙc PhÆt Çã dåy ‘Hãy lÃy TØ Bi hóa giäi hÆn thù’. Vì n‰u lÃy oán báo oán thì oán Çó chÃt chÒng 

và lúc nào m§i h‰t. ChÌ có PhÆt Çang trong ta thì ÇÜ©ng Çi t§i b‡ng nhiên bình yên và bàn tay n¡m v§i 

muôn bàn tay. 

    NiŠm an vui vÅn luôn có th¿c, chÌ vì ta không sÓng th¿c v§i ông PhÆt cûa chính mình. DÀu cho ta có 

sÓng b¢ng nh»ng b»a cÖm thanh Çåm dÜa cà, mà lÕng thanh thän, an vui, không oán trách, không thÎ phi 

nhân ngã. Lúc Çó PhÆt Çang trong ta, kh° công Çi tìm hình bóng Çâu xa. PhÆt Ç‰n ch£ng mong cÀu, PhÆt Çi 

ch§ tìm Çâu. ChÌ vì lòng ta Ç¡m mê não nŠ. 

    ChÃt liŒu Ç‹ tåo nên ông PhÆt cûa chính mình ÇÜ®c k‰t tinh b¢ng s¿ giác ng¶. ThÃy rõ ÇÜ®c bän chÃt 

thÆt cûa cu¶c Ç©i ‘Duyên sinh - nhÜ huyÍn’. LÃy gì Ç‹ cÓ chÃp, trø trÜ§c bám víu vào ch‡ hÜ huy‹n Ãy, tØ 

thân tâm cho Ç‰n hoàn cänh. ThÃy rõ, hi‹u rõ áp døng vào Ç©i sÓng th¿c ti‹n, Ç‹ sÓng an vui lành månh, vì 

tha nhân ta sÓng ích cho Ç©i. PhÆt Çang trong ta tØng phút, tØng giây, tØng hÖi thª, tØng bÜ§c chân an låc. 

 

Træm næm trÜ§c thì ta chÜa g¥p 
Træm næm sau bi‰t có g¥p không 
Cu¶c Ç©i s¡c s¡c không không 

Thôi vì hãy sÓng h‰t lòng vì nhau. 

(TKN Thích N» NhÜ Dung ở Đồng Nai - Việt Nam) 
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Cảm Niệm Phật (Quảng Mỹ) 

      Hôm nay lại có dịp để tâm sự với các bạn đồng tu và quí thính giả. QM thật ra thì có rất nhiều 

đề t{i để nói về những chuyện xảy ra thật ở trong cuộc sống của mình. Đ}y l{ một mẫu chuyện QM sẽ 

kể các bạn nghe: Lúc còn nhỏ QM hay theo bà ngoại lên núi Ch}u Đốc  mỗi một năm đi một lần. Lúc đó 

QM còn nhỏ lắm chỉ độ khoảng 8-9 tuổi thôi. Vào khoảng thời gian đó, đi với b{, vía thăm những cóc 

nhỏ của những vị tu , bổn phận của QM là cho tiền những người xin ăn bên lề, và cúng dường . Mặc dù 

tuổi còn rất nhỏ nhưng QM đã thấy được sự bình an, thích thú và muốn đi tu khi đi theo b{. QM đ~ từng 

ước ao , ước gì khi mình lớn lên mình cũng sẽ được đi tu như những vị tu mình thấy qua. Bà của QM ăn 

chay trường từ lúc Ông Ngoại mất từ lúc đó b{ v{o khoảng 32 đên 35 tuổi , b{ ăn chay trường như vậy 

cho đến khi bà mất.  

      Có lẽ vì đi theo b{ nhiều nên QM cũng  tập tành  theo bà như 

thương người, giúp đỡ người, và hay cầu nguyện Phật Bà Quan Âm 

mặc dù với lứa tuổi của mình, QM thường hay cậu nguyện Phật Bà 

Quan Âm lắm,  mỗi đêm ngủ hay cầu nguyện , mỗi khi có nạn thì cầu 

cứu Mẹ Quan Âm. Cứ như vậy, đối với  QM  mỗi lần cầu nguyện và có 

hầu như 10 lần QM đều được toại nạn nguyện cầu Mẹ Quan Âm thì 

nguyện và mọi việc đều được thoát nạn. Đối với QM Mẹ Quan Âm rất là 

linh úng với QM. Cho nên QM nghỉ rằng, nếu ta có một đấng tin cho dù 

l{ đạo Phật hay l{ đạo Thiên Chúa. Chúng ta hãy nên tin và cầu nguyện 

thì mọi việc đều sẽ được tai qua nạn khỏi.  

      Đối riêng với QM được ơn trên ban cho QM nhiều điều linh nghiệm qua những giấc mơ, giác 

quan và ước nguyện nếu như QM chịu bỏ thời gian nhiều trong việc đạo như là đọc kinh mỗi ngày. 

C|ch đ}y khoảng 15 năm về trước, QM ng{y n{o cũng đọc kinh một phẩm ít nhất là một tiếng mỗi 

ngày.  Khoảng thời gian đó, QM đêm n{o nằm mơ cũng thấy Phật, biết trước chuyện xảy ra, giấc mơ 

cũng linh, cầu nguyện gì cũng được, đi ra đường thì hay được quí nh}n giúp đỡ, cầu nguyện điều gì 

ước gì đều được cảm ứng. Nhưng khoảng 10 năm nay, QM không có thời giờ nhiều để đọc kinh thì QM 

không hề nằm mơ thấy Phật nữa. Nhưng mỗi lần đi h{nh hương, nghe kinh,  cầu nguyện nhiều một 

chút thì QM lại thấy Phật lại. Điều này, chứng tỏ cho QM biết rằng, Phật lúc n{o cũng ở trong ta, tự tại 

tâm của ta. Nếu như mình tưởng niệm đến Phật thí Phật lúc n{o cũng ở trong ta hết.  

      Tuy bây giờ QM bận rộn không đi chùa, cũng ít thường xuyên đọc kinh nhiều, nhưng khi nào 

rảnh, lúc nằm, lúc đi, lúc ngủ , thì QM cũng hay cầu nguyện “Nam Mô A Di Đ{ Phật”.  Cầu nguyện để 

trong thâm tâm của mình được an lạc, cho thế giới và mọi người được an lạc thái bình, tưởng nhớ đến 

Phật và Phật sẽ không bao giờ bỏ ta.  

      Thời gian rất là ngắn ngủi, QM không thể kể cho quí vị biết hết là những sự việc linh nghiệm 

đ~ đến với QM như thế nào, nhưng sẽ hy vọng một ng{y n{o đó nếu có dịp, thì QM sẽ kể thêm cho quí vị 

nghe.  Chúc quí vị và các bạn đồng tu một ngày thật vui và một đêm có một giấc ngủ thật an lành.  
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Thấy Phật Trong Mơ 

 

 Vào một đêm khó ngủ, tôi bổng có ý 

nghĩ muốn vẽ hình Đức Nhƣ Lai. Nhƣng rồi 

luôn mấy ngày sau tôi lại bỏ quên cái ý nghĩ tốt 

đẹp ấy.  Lại một đêm mệt mỏi tôi mơ màng thấy 

Nhƣ Lai hiện ra với vẻ mặt từ bi, miệng mỉm 

cƣời hiền lành ngồi trên tòa sen trắng hồng, 

hai tay nâng trái đất trong lòng, có một vầng 

hào quang sáng chiếu từ từng không sau đỉnh 

đầu của Ngài. 

 Tôi lồm cồm ngồi dậy mới vở lẻ ra 

mình vừa nằm mơ, thế là tôi quyết tâm vẽ cho 

bằng đƣợc hình Đức Nhƣ Lai nhƣ tôi đã nằm 

mộng.  Khoảng một tuần sau, tôi vẽ xong bức 

ảnh Ngài.  Tôi vui mừng không kể hết, mỗi 

khi ngắm nghía bức ảnh Nhƣ Lai… tôi cảm 

thấy mình gần với Ngài nhiều hơn.  Và có lẽ Ngài cũng cảm biết nhƣ vậy nên hình nhƣ Ngài đang 

mĩm cƣời hài lòng… Tôi có cảm tƣởng về quả địa cầu trong tay Đức Phật nhƣ sau:  

 Quả địa cầu tức là vũ trụ 

 Phật là Đấng tối cao cả niết bàn và địa cầu,  

Phật có phát nguyện cứu vớt toàn thể loài ngƣời và loài vật trong vũ trụ đang bị trầm luân 

trong bể khổ trần ai.  Phật muốn chúng sanh đƣợc thoát khỏi vòng luân hồi không còn phải bị chịu 

luật: Sinh – Lão - Bệnh - Tử.  Tất cả đều đƣợc lên Niết Bàn và sống vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

 Vô Siêu đọa quả căn hửu kiếp 

 Vô khổ hình muôn kiếp lƣu oan 

Kể từ nay, tôi cũng nhƣ tất cả ngƣời thân, tất cả chúng ta hãy cố lo học hành, tu tập theo lời Nhƣ Lai 

dạy: “Con cúng Dƣờng cao thƣợng nhứt cho Nhƣ Lai là làm theo lời dạy của Nhƣ Lai”. 

Hƣng M. Trần -  4/29/2010 
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TÂY NINH - vùng đất Thánh của Đạo Cao Đài là nơi tôi đƣợc sinh ra và lớn lên… Nghĩ lại 

mà thƣơng cho Quê Hƣơng mình nghèo còn phải trãi qua nhiều cuộc chiến chinh, sau biến cố 

tháng 4 năm 1975 đó có biết bao nhiêu gia đình đã rơi vào cảnh bi thƣơng đến tận cùng cơ cực… 

trong đó gia đình tôi cũng không ngoại lệ.  Tất cả sự nghiệp mà ba mẹ tôi đã vất vả gầy dựng 

bỗng chốc trở thành con số không… Lúc đó tôi còn nhỏ lắm chỉ mới 

có khoảng 5 tuổi, vậy mà tôi còn nhớ rất là rõ – rõ ghê lắm; có nhiều 

chiếc xe thật là lớn, trùm kín bít tới dọn sạch hết tất cả những gì có 

thể dọn trong tiệm sách của ba tôi vì họ cho là sách báo “đồi trụy”… 

còn không biết mỹ phẩm, dầu thơm, kiếng mát,v.v… có phải là đồi 

trụy không? Mà cũng bị họ chẵng những dọn sạch mà còn lấy luôn 

cửa tiệm của mẹ tôi nữa, nghĩ tới mà không khỏi phải chạnh lòng.  

Tôi lúc đó thấy buồn và lo cho ba mẹ lắm nhƣng vì còn quá 

nhỏ nên tôi không có làm gì cụ thể để giúp họ nhƣng tối tối tôi hay 

len lén ra sân nhà quỳ xuống, mắt nhìn lên bầu trời với những ý nghĩ miên man và không đƣợc rõ 

ràng. Vì không thể làm gì giúp cho ba mẹ nên tôi chỉ biết trông vào ông Trời che chở và bảo vệ cho 

gia đình của tôi… có lẽ sự thành tâm của tôi đã cảm động đến ông Trời nên ông đã giúp cho ba mẹ 

chấp nhận với hiện thực và cố gắng để vƣợt qua mọi khó khăn để làm lại từ đầu.  Ngày qua ngày 

rồi mọi chuyện đâu vào đấy cũng tạm ổn, ba ngày xƣa là thầy giáo nhƣng bây giờ ba là một ông 

Thầy hốt thuốc và châm cứu, tánh tình của ba rất hiền hòa hết lòng giúp đỡ bệnh nhân và đặc biệt 

những bệnh nhân gặp phải hoàn cảnh khó khăn… ba luôn sẵn lòng với mọi ngƣời.  Còn mẹ là 

ngƣời rất trực tính, tháo vát và lanh lẹ… mẹ lại tiếp tục buôn bán, mẹ bôn ba và vất vả để cho 

chồng và các con có những bữa cơm ngon.  Còn mấy chị em tôi dù không có sung sƣớng nhƣ trƣớc 

kia nhƣng vẫn đƣợc ba mẹ lo chu toàn cho cái ăn, cái mặc và đƣợc đi học tới nơi tới chốn. Ông 

Trời, con rất là cảm kích ông lắm và mong Ông tiếp tục chở che cho chúng con. 

PHẬT TRONG TA 
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Gia đình tôi từ ông bà Nội, Ngoại và ba mẹ đều là tín hữu Đạo Cao Đài 

nhƣng vì ba mẹ bận rộn với cuộc sống hàng ngày nên ngoài việc dạy học ra thì 

dạy chúng tôi làm sao để làm một ngƣời tốt, ngƣời hữu dụng… Còn về mặt 

Tâm Linh, mặc dù ở nhà có lập bàn thờ Thầy và bàn thờ ông bà rất là trang 

nghiêm, nhƣng ba mẹ không có thời gian dẫn dắt chúng tôi đi cúng kiếng, 

nghe thuyết pháp hay làm công quả… tôi rất hiểu và thông cảm cho ba mẹ 

nhiều lắm.  Khi tôi lớn lên một chút và biết chuyện mỗi khi trong gia đình hay cá nhân gặp phải 

chuyện gì lo lắng hay muộn phiền thì tôi hay quỳ trƣớc bàn thờ mà cầu nguyện. Vì thấy trên bàn 

thờ ngoài hình Thiên Nhãn ra tôi còn thấy đƣợc rất nhiều vị Tiên, Thánh, Phật, Chúa và còn nhiều 

vị khác mà tôi lúc đó không có nhận dạng đƣợc nên mỗi khi cầu nguyện tôi không còn gọi là ông 

Trời nữa mà đổi thành Ơn Trên, các Đấng Thiêng Liêng… trong tôi họ là những vị PHẬT.  Tôi tin 

tƣởng rằng với tấm lòng thành và luôn nghĩ về các Ngài thì các Ngài sẽ luôn bên cạnh phù hộ cho 

chúng ta.  Tôi thật đã trải nghiệm đƣợc nhƣ vậy nên cuộc đời tôi khá êm ả vì trong tôi luôn có Phật 

đã cứu khổ cứu nạn để gia đình tôi có những ngày an bình và hạnh phúc. 

Cách đây mấy năm khi nhận đƣợc hung tin em trai tôi 

đã qua đời vào độ tuổi thanh xuân… Cả nhà buồn lắm và 

không có một ai muốn tin đó là sự thật, em mất ở trên thành 

phố San Diego nên ngƣời ta còn giữ xác em trong phòng lạnh, vì 

chúng tôi cũng chƣa có đƣợc gặp mặt nên trong lòng ai cũng nuôi 

một hy vọng là không phải là em.  Tối hôm đó mấy anh chị em tôi 

cùng đi đến rất là nhiều ngôi Chùa và nhà Thờ ở xung quanh 

Orange County để cầu nguyện, có nhiều ngôi Chùa thờ rất nhiều 

vị Phật ở chung quanh Chùa, còn vào nhà Thờ thì gặp Chúa, Đức 

Mẹ Maria và còn nhiều vị Thánh khác nữa, lúc đó tôi thật sự 

không biết cầu nguyện nhƣ thế nào hết nhƣng với tấm lòng 

thành tôi đã đi đến mỗi một vị đốt nhang và cầu nhƣ sau: “Nếu 

em con còn sống, xin Phật gia hộ cho em đƣợc bình an, tai qua 

nạn khỏi. Còn nếu em đã mất thì con xin Phật hãy gìn giữ linh 
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hồn nhỏ bé của em con, để em định thần định tánh mà không bị sợ hãi và xin cho em con đƣợc 

theo Phật để ăn năn, sám hối và tu tâm dƣỡng tánh để thoát khỏi cõi ngã quỷ, súc sanh…”. Sự 

thật vẫn là sự thật, em đã đi rồi, đi thật rồi… Hôm đám tang em theo nghi lễ Đạo Cao Đài, có một 

ngƣời bạn của em cho gia đình tôi biết là ba của anh ta tu tại gia trong lúc tụng kinh có thấy em 

trai của tôi đến để nghe Kinh, và theo thông lệ mấy bác lớn tuổi trong Đạo thƣờng đến Thánh Thất 

sớm để lo cơm nƣớc để đem tới nhà quàn cúng cơm cho em, trong đó có một bác sáng đó thấy em 

về Thánh Thất trong bộ áo dài màu trắng rất là trang nghiêm… tôi nghe đƣơc nhƣ vậy trong lòng 

tôi mừng lắm.  Cám ơn Trời, Phật, Chúa đã thƣơng mà chứng cho lời nguyện của gia đình con. 

Hôm nay ngồi ôn lại hết chặng đƣờng mà tôi đã đi qua thì tôi mới nhận thấy đƣợc là không 

có giờ phút nào PHẬT không có ở trong Tâm của tôi vì các Ngài là niềm tin và sức mạnh đã, đang 

và sẽ giúp cho tôi vƣợt qua mọi nghịch cảnh của cuộc đời. 

Cali ngày 25 tháng 4 năm 2010 

Thanh Thảo - Thánh Thất Cao Đài California 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PHẬT LUÔN Ở  TRONG TÔI 
Ngày tôi rời Việt Nam mẹ tôi bảo “ nhớ khi gặp nạn thì  niệm Nam Mô Quán Thế Âm thì Phật Bà sẽ 

độ cho con”. Tôi vẫn nhớ hoài lời mẹ tôi dặn dò… 

Quả thật, khi tôi vƣợt biên trên chuyến tàu 3 tầng, số 411, từ Rạch Giá để đi tìm tự do cùng anh tôi và 

chị dâu…tôi hãy còn quá ngây thơ! Cái ngây thơ mà giờ nghĩ lại tôi cũng thƣơng lấy chính tôi vì… khi cƣớp 

Thái Lan đến tôi chả biết chạy trốn là gì! Tôi là ngƣời đầu tiên khi cƣớp lên tàu thấy và khám xét. Vì tôi chả 

có tiền hoặc vòng vàng gì nên tôi cứ ngây thơ nghĩ khi mình không có gì cho họ lấy, thì có việc gì mà phải 

chạy trốn.  Mọi ngừơi trên bong tàu đã đi trốn xuống tầng dƣới. Chỉ còn tôi và 1 ngƣời đàn bà khá đẹp đã 
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đứng tuổi mặc 1 bộ đồ ngủ và nằm trên bong tàu dƣới 1 cây dù che nắng, cứ nhƣ là 

bà đang tắm nắng đi cruise!!! Sau này tôi biết đƣợc thì bà này là 1 ngƣời Trung Hoa, 

khá giầu đi với gia đình và ngƣời làm. Bà này bị say sóng nên khi cƣớp lên tàu bà 

cũng chẳng màng đi trốn vì bà quá mệt! Khi cƣớp Thái Lan lên tàu thì tôi nhớ 

khỏang 7, 8 ngƣời.  Họ khám xét tôi đầu tiên vì tôi ngồi ngay chỗ đi xuống tầng 

dƣới. Vội vàng xòe 2 bàn tay ra, tay trái tôi có đeo vỏn vẹn 1 chiếc nhẫn kiểu cong 

vòng hình con rắn. Tôi bảo tôi chỉ có chiếc nhẫn vàng này thôi! Tên cƣớp không lấy 

nhẫn của tôi. Có lẽ hắn nghĩ tôi đeo bùa! Một tên cƣớp vạch cổ áo tôi nhìn. Tôi còn 

nhớ mãi câu tiếng anh mộc mạc của 1 tên cƣớp khác “lady, no!”. Thế là không ai 

khám xét gì tôi nữa, tôi lại còn đi theo tên cƣớp xuống tầng dƣới tàu để xem hắn 

cƣớp của nhƣ thế nào!  Chỉ 1 con dao cùn hắn đƣa ra là các ngƣời vƣợt biên trên tàu 

cứ lần lƣợt đƣa ra nào vòng, nào nhẫn, nào vàng… Đến khi tên cƣớp đi ra phía đuôi 

tàu để tiếp tục cƣớp, 1 tên cƣớp lại đến tôi định khám xét, thì tên cƣớp cao cấp kia 

lại nói “you already checked her!”. Thế là tôi lại thóat nạn… sau này tôi mới biết 

Phật Bà độ cho tôi vì có lý nào cùng là cƣớp với nhau mà lại có ngƣời đi theo bảo vệ 

tôi, không cho ai đụng vào tôi!  

Sau lần cƣớp thứ  hai, tàu tôi tan nát, xơ xác, thấy rõ là không còn vòng 

vàng gì nữa. Đợt cƣớp thứ 3 nếu có xảy ra thì chuyến này chỉ có nƣớc là cƣớp …đàn 

bà, con gái chứ chẳng còn gì để cƣớp!  Đến lúc này tôi mới biết sợ, tôi còn nhớ trên 

tàu mọi ngƣời bắt đầu cầu nguyện. Đạo phật thì xin Phật Bà cứu nạn, đạo chúa thì 

van xin chúa xót thƣơng… đạo nào thì cầu nguyện theo đạo đó.  Cả 1 bầu trời tuy 

trong sáng vậy mà chúng tôi thấy tối xầm và thời gian dƣờng nhƣ ngừng lại, không 

di chuyển khi bọn cƣớp đứng bên tàu của chúng …suy nghĩ! Bọn cƣớp chỉ có vỏn 

vẹn 7 ngƣời, trong khi tàu của tôi có gần 500 ngƣời nhƣng ngƣời nào ngƣời nấy đều 

yếu xìu vì say sóng, say nắng và thiếu ăn, thiếu uống! Bọn cƣớp thì suy nghĩ có nên 

bƣớc qua tàu chúng tôi để bắt cóc đàn bà hay không? …Chúng tôi thì cầu nguyện! 

Sau gần 10 phút suy nghĩ, có lẽ tiếng kêu gọi van xin của gần 500 ngƣời trên tàu đã 

đƣợc chứng nhận nên…bọn cƣớp bỏ đi, thế là tàu tôi thóat không bị cuớp lần thứ ba, 

và đi đến Penang 1 cách bình yên.  Sau này lên đến đảo Pulo Bidong tôi đƣợc biết 

tàu tôi là may mắn lắm vì bị cƣớp 2 lần mà không lần nào đàn bà trên tàu bị xúc 

phạm! Chƣa kể là tôi lại đƣợc Phật độ không cho ai đụng vào tôi cả! 

       Gần  đây nhất là vào cuối năm 2009, Thầy Hằng Trƣờng có tổ chức đại 

lễ Quán Thế Âm vào 3 ngày cuối tuần.  Sau  khi đi dự lễ  ngày thứ Sáu, thứ Bảy tôi 

không đi dự đƣợc vì phải đi làm. Tối thứ Bảy tôi đi làm về khỏang 11 giờ đêm. Trời 

lạnh se buốt tận tim gan, tôi đã biết nên không những mặc áo ấm mà khăn chòang cổ 

lại bằng lông thú giả cho ấm áp.  Vậy mà không hiểu sao, vừa bƣớc xuống xe đi vào 

nhà tôi bỗng thấy chân tay bủn rủn, đau nhức lạ kỳ.  Tôi lo sợ, thôi chết không khéo 

mình lại bị cúm H1N1! Sao bỗng dƣng đau nhức từng khớp xƣơng thế này!  Tôi lo 

sợ quá, nhƣng vẫn phải rửa hết make up, đánh răng, rửa mặt và lên giƣờng với 1 cơ 

thể thật là đau nhức và lạnh buốt. Lên giƣờng rồi, chui vào tấm chăn bằng lông 

ngỗng của tôi vậy mà chân tay tôi vẫn lạnh ngắt. Đến độ tôi phải ngồi dậy và mang 
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vớ vào chân.  Vẫn lạnh…. cái lạnh buốt giá này nó lạnh kỳ cục, nó lạnh đến mức độ tôi phải mở miệng rên và 

… tôi bật khóc vì… vừa đau nhức và vừa lạnh lẽo!  Trong nhà mọi ngƣời đã ngủ, tôi lại càng tủi thân vì … 

bệnh thế này mà chỉ có 1 mình! Tôi nghĩ đến bố tôi và tôi kêu gọi “cậu ơi…..”. Cơn đau nhức đã thế không 

thuyên giảm tí nào mà càng lúc tôi càng thấy lạnh.  Tôi bỗng nghỉ đến ngày mai Chủ Nhật; ôi thôi chết rồi 

ngày mai bệnh thế này thì làm sao đi đại hội Quán Thế Âm! Tôi lo sợ quá không biết làm sao, bỗng nghĩ đến 

phật bà Quán Thế Âm và cứ thế tôi cầu nguyện “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, xin thƣơng con, 

cho con đƣợc ấm áp, cho con bớt lạnh… con bị lạnh quá đức phật ơi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xin 

thƣơng con, xin thƣơng con”.  Tôi cứ niệm Phật và cầu nguyện…bỗng dƣng tôi thấy rõ ràng Phật Bà Quán 

Thế Âm ngồi trên đầu giƣờng của tôi thật gần. Tôi tự hỏi Ồ Phật Quán Thế Âm đã nghe lời kêu gọi, khẩn cầu 

của tôi và đang đến với tôi thật ƣ? Tôi đang mơ hay tỉnh thế này?! Tôi còn đang thắc mắc thì, tôi thấy Phật Bà 

cúi xuống và tôi cảm thấy đôi bàn tay ấm áp của đức Phật Bà Quán Thế Âm vuốt lên đầu tôi… tôi bắt đầu 

cảm thấy nhƣ có 1 luồng điện thật ấm dần dần đến từ phần đầu của tôi, xuống đến cơ thể và rồi đến 2 bàn 

chân của tôi.  Chỉ trong vòng 2 phút sau, tôi phải cởi vớ ra vì lúc này cơ thể tôi và bàn chân tôi quá ấm!  Thế 

thì rõ ràng tôi không mơ. Vì tôi đang từ trạng thái thật lạnh qua trạng thái thật ấm. Vì sao? Đó là nhờ có bàn 

tay che chở của đức Phật đã đến với tôi. Thật là phép nhiệm mầu! Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi biết có 

Phật Bà đến che chở cho tôi… Thế là, tôi thiếp vào trong giấc ngủ, 1 giấc ngủ êm đềm, không mộng mị cho 

đến 11 giờ sáng hôm sau. 

       Tuy sáng dậy vẫn còn chút chao đảo của 1 ngƣời vùa hết bệnh.  Tôi cũng đã sửa sọan và đến dự đại 

hội Quán Thế Âm. Tôi khi mới đến thì vẫn còn hơi chóang váng, nhƣng đến tối sau khi lễ xong, tôi thấy 

ngƣời thật khỏe và hòan tòan hết bịnh.  Điều quan trọng tôi muốn nói ra đây là đã bao lần tôi đƣợc Phật Bà 

Quán Thế Âm độ cho tôi nhƣng đến nay tôi mới đƣợc thực sự thấy ngài. Tôi bây giờ mới hiểu cảm giác tuyệt 

hảo kỳ diệu là nhƣ thế nào… Và bây giờ tôi cũng dặn con tôi “nhớ khi gặp nạn, đau đớn hay khổ sở hãy niệm 

“Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” thì Phật Bà sẽ che chở cho con”… Con xin cảm ơn đức Phật Quán Thế Âm 

đã đến với con, đã và luôn độ trì cho con qua những khó khăn của cuộc sống, và cho con niềm tin vững mạnh 

hơn là lúc nào Phật cũng ở trong con! Con xin nguyện sẽ đi theo đƣờng Phật dạy! Nam Mô Quán Thế Âm 

Bồ Tát Ma Ha Tát.  

Diệu Thu 
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THẤY PHẬT CHƯA MUỘN 

Trong cuộc sống chúng ta, không tránh khỏi có lúc buồn, vui, 

thƣơng yêu, chán ghét,…cứ thế mà nó cứ xoay dần theo năm tháng 

nay đã năm mƣơi tuổi đời, mình mới chợt tỉnh ra rằng sao mình 

không tìm hiểu thêm về mình để tìm đến sự an lạc cho quãng đời 

còn lại của mình.  Thế là từ đó mình muốn biết; Tôi là Ai? Và Ai là 

Tôi?. Bây giờ tôi làm việc ít lại và dành thời gian làm Phật sự, học 

Phật Pháp và tham gia đóng góp vào những việc có liên quan đến 

Tâm Linh, tôi đều hoan hỉ hết cả.  Thắm thoát đã hai năm kể từ khi 

tôi sống về Tâm, lòng tôi thấy nhẹ lại, tánh tình của tôi cũng có 

phần thay đổi.  Bây giờ đứng trƣớc mọi nghịch cảnh, tôi thản nhiên, 

ung dung tự tại mà giải quyết, không còn buồn phiền mỗi khi có ai 

hiểu lầm mình…Những việc bấy nhƣ ý cứ đến rồi đi, rồi tôi cũng 

đƣợc bình thản. 

 Có đôi lúc những ngƣời thân trong gia đình tôi không hiểu, 

thông cảm và chia sẻ với tôi mỗi khi tôi gặp phải khó khăn, họ không 

có dùng tình thƣơng thật lòng để chở che và đùm bọc cho một ngƣời 

con, ngƣời chị mà suốt đời chỉ biết sống cho và vì gia đình  mà quên 

cả bản thân. Đời ngƣời giống những cơn thủy triều khi lên khi xuống 

là chuyện thƣờng tình của thế gian…có những ngƣời rất là mai mắn 

vì mỗi khi họ té xuống thì đƣợc những bàn tay của ngƣời thân nâng 

đỡ và đƣa họ lên lại và cũng có không ít ngƣời nhƣ tôi khi bị té 

xuống chỉ nhìn thấy những ngƣời thân mà tôi đã hết lòng yêu 

thƣơng chỉ biết đứng nhìn một thân một mình tôi vùng vẫy trong 

vùng nƣớc xoáy, họ không buồn đƣa một cánh tay hay thậm chí một 

que cây để cho tôi đƣợc bám díu vào... 

Cảm giác bơ vơ, lạc lõng trƣớc những ngƣời thân của mình đã 

cho tôi có những ý nghĩ điên cuồng nhƣ tủi thân vì thiếu tình 

thƣơng, trong lòng rất là đau xót cho chính mình.  Tôi nhận biết 
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đƣợc lúc bấy giờ tôi đã mất ông Phật trong tôi rồi, bị dàn u minh che khuất.  Nhƣng chỉ 

một thoáng thôi, tôi trở về thực tại tôi không thể nào để con ma phiền nảo vây quanh tôi 

vì tôi là con Phật, pháp danh tôi là do sƣ phụ đặc cho còn tên đời của tôi là thấy bằng mắt 

do cha mẹ đặc, còn anh chị em trong một nhà là do mình nhìn thấy thôi , nghĩ nhƣ vậy 

nên sau đó tôi lấy lại đƣợc căn bằng ngay.   

Đời tôi còn một chút 

mai mắn là có đƣợc một 

Phƣớc duyên gặp đƣợc một 

Con Thuyền vƣợt sóng mà 

tôi hằng cầu nguyện bấy lâu 

nay…Thầy không một chút 

ngần ngại đƣa tay với tôi ra 

khỏi vùng nƣớc xoáy, không 

biết có phải Phật gia hộ nên 

đã phái Thầy đến đúng vào 

giờ phút mà tôi tuyệt vọng 

nhất.  Thầy hay nhắc nhở tôi 

là con phải biết con là ai, bây 

giờ con là con của Phật, hạnh 

phúc của con là hiểu Đạo và 

thực hành Hạnh Bồ Tát để đến 

bờ giải thoát.  Kể từ ngày đó 

tôi không còn biết buồn nữa, 

mỗi khi tôi thấy con ma phiền 

não lân la tới là tôi liền lấy 

ông Phật trong tôi mà dập tắt 

ngay… 

Qua sự trải nghiệm trên cho tôi thấy đƣợc từng giây, từng phút có an lạc là  Đức 

Phật hiện hữu ở trong ta. Nhờ đó, lòng tôi tràn ngập một niềm vui, tinh tấn bƣớc trên con 

đƣờng phụng sự Đạo Pháp và Nhân sinh không mỏi mệt.  

Những đều tâm sự trên nghe rất nặng long! Ai nghe thấu rõ thêm nặng tâm, thà 

nghe mà hiểu hơn không tỏ, đã tỏ ra rồi tình thƣơng dâng. Một mai ai đó giống tôi đó, 

ngẫm nghĩ lòng mình đúng hay không?  Còn tôi nhờ đó, xong rồi đó, chỉ có một điều một 

chữ “KHÔNG”.  Cầu nguyện mƣời phƣơng Chƣ Phật gia hộ cho con đƣợc tâm Bồ Đề kiên 

cố, chí tu học vững bền, cùng pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật quả.”  

Tịnh Nguyện. 
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TIẾNG CHUÔNG CHIỀU CHÙA PHẬT TỔ 

  
 

TÔI ĐỨNG ĐÂY GIỮA SÂN CHÙA PHẬT TỔ 

MỘT BUỔI CHIỀU KHÔNG HẸN,CŨNG KHÔNG MƠ 

 CHỈ BIẾT ĐI NHƢ TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ 

 LÕNG CANH CÁNH MỘT NỔI BUỒN KHÔNG TỎ 

                 

                  CHIỀU NẮNG ĐỔ TRÊN MÁI THÁP CHÙA CONG 

                  LÀN KHÓI TRẮNG TỎA HƢƠNG TRẦM THOANG THỎANG 

                  A DI ĐÀ KINH CHIỀU DÂNG VANG VỌNG 

                  BỔNG THẤY LÕNG NHƢ XAO XUYẾN MÊNH MÔNG 

  

   QUÁN THẾ ÂM DƢỚI CHÂN NGÀI THÀNH KHẨN 

   XIN CHO CON TRÍ TUỆ ĐƢỢC MINH TÂM 

   BỞI VÔ MINH CHE LẤP LỐI ĐI VỀ 

   BỞI DANH VỌNG CHÔN VÙI TÂM CHÁNH NIỆM 

  

                  ÔI ! NGÂN VANG TIẾNG CHUÔNG CHÙA PHẬT TỔ 

                  PHÁ U MINH VANG VỌNG CẢ HƢ VÔ 

                  CHỢT TỈNH THỨC NHƢ VỪA QUA GIẤC MỘNG 

                  LÕNG KHOAN THAI NHƢ UỐNG NƢỚC CAM LỒ 

  

                                               

                                                  THIỆN ĐỨC 
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Tây Phƣơng Tam Thánh 

Bồ-Tát Đại-Thế-Chí (Trí-Tuệ)  &  Đức Phật A-Di-Đà  &  Bồ-Tát Quán-Thế-Âm (Từ-Bi) 

(ý nghĩa: Từ-Bi + Trí-Tuệ = Phật) 

ÐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT 

CÀNH HOA SEN MÀU XANH 

TKN:  Thích Nữ Chân Liễu

Trong thiền môn, bức 

tranh vẽ “Tây Phƣơng Tam 

Thánh” Bồ Tát Ðại Thế Chí 

cầm cành hoa sen màu xanh 

đứng bên tay phải Ðức Phật A 

Di Ðà, bên tay trái là Bồ Tát 

Quán Thế Âm cầm nhành 

dƣơng liễu và bình tịnh thủy. 

Trong kinh sách hai vị Bồ Tát hiện thân cƣ sĩ nữ 

hai bên Ðức Phật A Di Ðà tƣợng trƣng Từ Bi và 

Trí Tuệ.   

  Bồ Tát Quán Thế Âm đƣợc nhiều ngƣời 

nhắc đến và tạc tƣợng lộ thiên ở các chùa, tu viện, 

tùng lâm, để ca ngợi hạnh kham nhẫn và đức từ bi 

cao thƣợng.  

Bồ Tát Ðại Thế Chí biểu trƣng cho đức 

tinh tấn và ánh sáng trí tuệ. Ngài còn có danh hiệu 

là Ðắc Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Lực Ðại Thế Chí 

Bồ Tát, Ðại Tinh Tấn Bồ Tát hay Vô Biên Quang 

Bồ Tát.  

   Các danh hiệu của Bồ Tát Đại Thế Chí nói 

lên hạnh nguyện đại hùng, đại lực, đại tinh tấn và 

ánh sáng trí tuệ vô biên chiếu khắp mọi loài chúng 

sanh, có thể phá trừ vô minh, điều phục tham sân 

si, chuyển hóa phiền não thành bồ đề. Các vị Bồ 

Tát đều có từ bi, trí tuệ và ý chí xuất phàm nhƣ 

nhau, đó là nhân để tiến đến Phật quả.  

   Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật ca 

ngợi Bồ Tát hạnh nhƣ sau: “Nhân vì chúng sanh 

mà khởi tâm đại từ bi. Nhân lòng đại từ bi mà phát 

bồ đề tâm. Nhân phát bồ đề tâm mà thành ngôi 

chánh giác”.  
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   Bồ Tát Đại Thế Chí 

tay cầm cành hoa sen màu 

xanh. Hoa sen tƣợng trƣng 

cho sự thanh khiết trong 

sạch, không dính danh lợi 

thế gian, có sức mạnh tự tại 

vƣợt thoát khỏi bùn nhơ, 

thành tựu trí tuệ. Màu xanh 

của hoa sen tỏa ánh sáng 

xanh trên cõi trời tây 

phƣơng tịnh độ, và còn là 

sức mạnh tinh tấn của chánh 

định, là trí tuệ siêu việt nhƣ 

trời biển tĩnh lặng rộng lớn 

bao la bát ngát.  

  HẠNH NGUYỆN CỦA 

BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ:  

   Hạnh nguyện của 

Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc 

về tâm thức, hạnh tu tâm 

dƣỡng tánh, đi đến giải thoát 

rốt ráo. Tu theo Bồ Tát đạo 

là trƣớc tiên phải tu tập thiền 

định để có đƣợc trí tuệ, xa 

lìa ái dục để đƣợc giác ngộ 

giải thoát; sau đó là phát đại 

nguyện độ tận tất cả chúng 

sanh đều đƣợc an trụ trong 

cảnh giới chƣ Phật. Mắt trần 

của chúng sanh thấy nhƣ Bồ 

Tát Đại Thế Chí không làm 

gì cả, nhƣng thật sự làm tất 

cả hạnh nguyện của tâm 

hạnh bồ tát, làm với tinh 

thần tích cực và tinh tấn 

mạnh mẽ cao thƣợng tột 

cùng. 

    Bồ Tát Đại Thế Chí 

là tâm vô ngã và bình đẳng 

chân thật, không dụng tâm cố ý cho ngƣời thấy để 

tán dƣơng khen ngợi, cũng không chấp vào công 

đức đã làm, không chấp tƣớng, không cầu danh. 

Hạnh vô ngã, vô trụ, vô phân biệt của Bồ Tát 

chẳng sinh một niệm gì cả, cũng không thấy có 

chứng, có đắc, có độ. Đó là chánh định và chánh 

niệm viên mãn tuyệt đối. 

Hạnh nguyện của Bồ Tát Ðại Thế Chí là 

sự tinh tấn trong đạo Phật, có ích lợi cho chúng 

sanh rất nhiều và cũng là pháp tu tƣợng trƣng cho 

sự nỗ lực dũng mãnh chân chánh trên con đƣờng 

đi đến giác ngộ và giải thoát.    

Trong 37 phẩm trợ đạo, bát chánh đạo bao 

gồm: chánh kiến, chánh tƣ duy, chánh ngữ, chánh 

nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm 

và chánh định.  Và tứ chánh cần gồm có:  

   

 Tinh tấn ngăn ngừa các điều ác chƣa 

phát sanh.  

 Tinh tấn dứt trừ các điều ác đã phát 

sanh.  

 Tinh tấn phát triển các điều lành chƣa 

phát sanh.  

 Tinh tấn tăng trƣởng các điều lành đã 

phát sanh.  

   Hình ảnh Bồ Tát Đại Thế Chí là một vị cƣ 

sĩ thân ngƣời nữ, cổ đeo chuỗi anh lạc, tay cầm 

cành hoa sen xanh, tâm định nhƣ gƣơng, thanh 

tịnh nhƣ nƣớc lặng. Bồ Tát biểu trƣng năng lực 

ngƣời tu không bị khuất phục bởi danh lợi và ngũ 

dục, tham sân si không làm ô nhiễm, nhƣ hoa sen 

gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.  

  LỢI ÍCH CỦA TINH TẤN VÀ TRÍ TUỆ:  

   Đức tinh tấn và trí tuệ rất cần thiết cho 

ngƣời tu, là con đƣờng đi đến sự giác ngộ và giải 

thoát viên mãn. Trí tuệ có đƣợc là do tinh tấn tu 

hành, siêng năng học đạo, tham thiền, niệm Phật, 
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tụng kinh, bái sám, không giải đải, không thối 

chuyển. Ngƣời học đạo có trí tuệ sáng suốt, biết 

đƣợc sự nguy hiểm của vô minh dẫn chúng sanh đi 

vào lục đạo sanh tử của luân hồi, nên mạnh dạn 

chặt đứt phiền não của nhân bất thiện và nghiệp 

ác. Tinh tấn còn là tâm hoan hỷ siêng năng, 

chuyên cần làm mọi việc thiện lành, cứu ngƣời 

giúp đời, sau đó điều cần thiết và quan trọng là 

tinh tấn tự tu học, cho đến khi thân khẩu ý đƣợc 

hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh.  

   Chƣ ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành. 

Tự tịnh kỳ ý. 

  Thị chư Phật giáo. 

Việc ác không làm. 

Việc thiện vâng làm. 

Tâm ý thanh tịnh. 

Lời chư Phật dạy. 

    

Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, mặc dù 

giáo pháp của Đức Phật mênh mông, nhƣng không 

ngoài một vị giải thoát. Văn Tƣ Tu là ba pháp tu 

có công năng thành tựu đƣợc trí tuệ, ngƣời tu theo 

Phật phải luôn luôn học tập, suy tƣ và thực hành.  

   Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật dạy: “Trí 

tuệ là chiếc thuyền kiên cố chở ta ra khỏi biển 

sanh lão bịnh tử; cũng là ngọn đèn chói sáng xua 

tan vô minh hắc ám, là liều thuốc chữa bịnh tham 

sân si, là chiếc búa chặt đứt phiền não. Vậy các 

ngƣơi phải văn huệ, tƣ huệ, tu huệ và hành trì tinh 

tấn để tự tăng trƣởng trí tuệ”.   

 Văn huệ: do nghe âm thanh, văn tự của Phật, mà 

hiểu đƣợc ý nghĩa của kinh điển.  

 Tƣ huệ: do trí suy tƣ tìm hiểu, thấy 

đƣợc chân lý, sự thật một cách sáng 

suốt.   

 Tu huệ: nhờ sự hành trì tinh tấn, mà 

giác ngộ thực tƣớng rõ ràng, mọi sự 

vật không sai.  

   Hiện thân của Bồ Tát Đại Thế Chí là căn 

bản trí tuệ cho ngƣời tu, nhờ vào trí tuệ có năng 

lực nhƣ ngọn đèn sáng rực, soi rọi các tà vọng 

thiện ác, thấy đƣợc vực sâu của tội ác trong thế 

gian một cách rõ ràng. Ánh sáng trí tuệ chói rọi 

đến thâm tâm của con ngƣời, đến những nơi u ám 

của thế gian, để phá vỡ màn vô minh cứu khổ cho 

nhân loại. Tất cả chƣ Phật chƣ Bồ Tát nào cũng có 

hạnh nguyện đại từ bi và đại trí tuệ nhƣ Đức Phật 

A Di Đà và đó cũng là Phật tánh sáng suốt thanh 

tịnh, bất sanh bất diệt của con ngƣời.  

   Tu theo hạnh Bồ Tát Đại Thế Chí là tinh 

tấn kham nhẫn cho đến khi tâm an vui giải thoát, 

chứ không phải cái vui vị kỷ trong đối đãi: đƣợc 

mất, hơn thua, khen chê, sƣớng khổ. Si mê là gốc 

tội lỗi. Một niềm tin hay hiểu biết sai lầm sẽ khiến 

con ngƣời rơi vào vực thẳm đau khổ triền miên. 

Trí tuệ giúp con ngƣời nhận thức rõ ràng sự khác 

biệt giữa đúng và sai, thiện và ác, nhƣng không 

tâm kỳ thị phân biệt và không bị phiền não chi 

phối. Đó cũng là tinh thần vô trụ, vô chấp của Bồ 

Tát Đại Thế Chí. Ðạo Phật là đạo giác ngộ bằng 

con đƣờng trí tuệ, và giải thoát chúng sanh qua 

hạnh nguyện từ bi. Bồ tát cũng từ thế giới ta bà 

khổ, tu hành tinh tấn, trì giới thanh tịnh, tâm từ bi 

cao thƣợng, trí tuệ sáng suốt, phá đƣợc vô minh 

sanh tử luân hồi, và đạt thành chánh đẳng chánh 

giác.  

NIỆM HỒNG DANH PHẬT VÀ BỒ TÁT:  



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                               Volume 1  Issue 11 

 

NGUYỆN HỒI HƢỚNG CÔNG ĐỨC ĐẾN TẤT CẢ CHÖNG SANH Page 63 

   Ngƣời mê miệng niệm Phật, nhƣng tâm 

phiền não và ý mơ tƣởng chuyện hƣởng lạc cảnh 

giới tây phƣơng. Ngƣời ngộ miệng niệm Phật, tâm 

trong sáng, ý thanh tịnh và tuệ chánh định nhƣ Bồ 

Tát Đại Thế Chí. Cảnh giới Tịnh Độ là cõi chƣ 

Phật trong sạch đẹp đẽ nhƣ ngọc lƣu ly, xa cừ, 

xích châu, mã não, thì tâm chúng sanh muốn về 

cõi Phật cũng phải thanh tịnh sáng suốt, vô chấp 

và vô ngã tuyệt đối.  

 

 Niệm mà không chấp có niệm, đó là 

chánh niệm.  

 Hành mà không chấp có hành, đó là 

chánh tinh tấn.  

 Độ mà không chấp có độ, đó là chánh 

tƣ duy.  

 Tu mà không chấp có tu, đó là chánh 

tri kiến.  

   Niệm Phật để thanh tịnh tâm và đạt đƣợc 

nhất tâm. Muốn sanh về cõi tịnh độ  Đức Phật A 

Di Đà, con ngƣời còn phải thực hành hạnh từ bi, 

kham nhẫn, thanh tịnh nhƣ Bồ Tát Quán Thế Âm 

và đạt định lực dũng mãnh, ý chí tinh tấn, trí tuệ 

sáng suốt nhƣ Bồ Tát Đại Thế Chí. Thiếu một 

trong hai đức tánh bên trái hoặc bên phải của Đức 

Phật A Di Đà, thì đƣờng về cõi Tây Phƣơng Tịnh 

Độ còn xa cách ngàn trùng.  

Hành giả trên đƣờng tu, biết ơn, phụng 

thờ, chí tâm đảnh lễ, và niệm hồng danh Bồ Tát 

Đại Thế Chí, tức là đang hƣớng về ánh sáng trí tuệ 

sẵn có tự thân. Kính lễ và niệm hồng danh chƣ 

Phật chƣ Bồ Tát không có ý nghĩa cầu xin bình an, 

hay vật chất sung sƣớng, chính là hƣớng về tâm 

hạnh từ bi, trí tuệ cao thƣợng, nguyện tinh tấn tu 

tâm dƣỡng tánh theo lời Phật dạy. Nhƣ vậy là cách 

niệm hồng danh và đảnh lễ  chƣ Phật chƣ Bồ Tát 

đúng chánh pháp bậc nhất, còn gọi là chánh niệm 

và chánh định.      

   Ở thế gian, khi bƣớc chân vào điện Phật 

chốn Thiền môn, ngƣời Phật tử đã phải bỏ lại đôi 

dép bụi bặm bên ngoài, thân tƣớng trang nghiêm 

cung kính, tâm chánh niệm, ý thiện lành, để xứng 

đáng là Phật tử chân chánh khi đảnh lễ Đức Thế 

Tôn. Cõi Phật là cõi cao thƣợng, thanh tịnh, không 

có đau khổ, không có ba đƣờng ác. Tâm ngƣời tu 

phải thanh tịnh, sạch hết phiền não, không còn 

nghiệp chƣớng, không còn danh lợi, không hơn 

thua tranh chấp, xả bỏ hết ích kỷ nhỏ nhen của 

phàm phu. Đó chính là chuẩn bị cho mình trở 

thành một bậc thƣợng thiện nhơn, để đƣợc sanh về 

cõi tịnh độ của chƣ Phật.  

  Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ; đem ánh 

sáng trí tuệ phá trừ vô minh, giúp ngƣời tu diệt 

tham ái sân hận si mê, đó gọi là công đức; đem từ 

bi là tình thƣơng trong sạch, thanh cao, cứu ngƣời 

giúp đời, đó gọi là phƣớc đức. Công đức và phƣớc 

đức là phƣơng tiện đạt thành đạo quả. Thông 

thƣờng, khi con ngƣời trong thế gian làm đƣợc 

việc lành việc tốt, thì hay tự hào ngạo nghễ, xem 
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thƣờng tất cả mọi ngƣời khác. Sự trói buộc của 

bản ngã làm ngƣời tu mất hết một phần công đức, 

phƣớc đức, giảm bớt một phần từ bi và trí tuệ. Tu 

Bồ Tát đạo là phải tự giải thoát những trói buộc và 

phiền não thế gian. Tu Bồ Tát đạo không sợ sanh 

tử, cũng không chán ghét ta bà khổ. Tất cả vì sự 

đau khổ của chúng sanh, phát nguyện tùy duyên 

cứu độ. Đó là tâm hạnh ƣu việt của ngƣời tu Bồ 

Tát đạo.    

Tóm lại, đời tu không phải ai cũng có 

hoàn cảnh giống nhƣ nhau, con ngƣời thƣờng 

thích cầu nguyện cho cuộc đời bớt sóng gió, bớt 

khổ đau, nhƣng cuộc đời không nhƣ chúng ta 

mong ƣớc. Trên thế giới ta bà khổ, không phải ai 

phát tâm tu hành đều đƣợc ngƣời cung kính hay 

tán thán, hoặc không bị sóng gió, nhƣng dù cảnh 

thuận hay nghịch, ngƣời tu luôn cố gắng tinh tấn 

giữ vững niềm tin và nghị lực không thối chuyển.  

   Con ngƣời có hạnh phúc, không nhất thiết 

là phải đƣợc tất cả mọi mong cầu, mà là ngƣời 

mạnh dạn đứng lên khi thất bại, biết chuyển đổi 

đƣợc những khó khăn và khổ đau xảy đến, thành 

an lạc hạnh phúc trong tâm hồn.  

   Bồ Tát Đại Thế Chí là oai lực của trí tuệ, 

là công hạnh lý tƣởng cao thƣợng tột cùng của 

công phu tinh tấn tu tập của ngƣời tu. Xuất gia hay 

tại gia đều có khả năng tự chọn con đƣờng tu, tự 

độ và độ tha, bằng sức mạnh của từ bi và trí tuệ.  

  Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ”, nơi 

tâm nhứt niệm thanh tịnh, không loạn động điên 

đảo thì thấy đƣợc cảnh giới tịnh độ, có nhiều hoa 

sen xanh tỏa ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp, đó là 

hình ảnh của Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí chắc là 

không sai chút nào.  ■  

 

NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT   

TKN Thích Nữ Chân Liễu 
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DÃ NGOẠI NIỆM PHẬT 
 

 

 

 

 

“....Ôi dzui qu| x| l{ dzui, bà con cô bác ai ai 

cũng cƣời....!!!!!” 

 Tôi xin mƣợn câu hát nầy để chia xẻ 

những niềm vui trong ngày Dã Ngoại Niệm Phật 

tại công viên Thiên Thần mà anh chị em trong 

Hội Từ Thiện tại Chùa Phật Tổ đ~ mang đến nụ 

cƣời tƣơi tắn và bao nhiêu kỷ niệm khó quên đến 

với tất cả Quý Thầy, Quý Cô cùng Phật Tử xa gần. 

Chiều ngày thứ sáu, sau buổi cơm chiều 

Sƣ Phụ Thiện Long hỏi anh chi em trong Hội Từ 

Thiện: _ Tụi con có chuẩn bị gì chƣa? Có biết mục 

đích của mình tại sao có ngày Dã Ngoại Niệm 

Phật ngoài trời không? Làm thế nào cho Phật Tử 

có cảm giác trẻ lại 20 tuổi..??? 

Câu hỏi cuối cùng của Sƣ Phụ làm cho 

Anh Chi Em trong Hội đ~ phải gồng hết mình, 

bóp tr|n suy nghĩ cả đêm để phải làm thế nào? 

Thế nào hởi thế nào? 

Đúng 6g30’ s|ng, anh chị em trong Hội 

đ~ có mặt trƣớc sân Chùa. Tƣởng mình đến sớm 

nhƣng tôi đ~ tho|ng trông thấy mấy đứa em nhỏ 

và các Cô, c|c B|c đ~ có mặt trƣớc rồi. Những nụ 

cƣời tƣơi tắn của mấy B|c, điệu bộ lo lắng chờ 

đợi của quý Thầy và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên 

sáng lên niềm vui của mấy đứa nhỏ nhƣ tô thêm 

cho bức tranh ngày mới thật trong lành với 

những tia nắng ban sớm hòa trong làn gió dịu 

nhẹ. 

Công Viên Thiên Thần đƣợc nằm ngay 

tại thành phố San Pedro, phía sau công viên là 

một bãi biễn thật đẹp và thơ mộng . Trƣớc mặt là 

một Đại Hồng Chung to lớn (Bell of Friendship) 

của ngƣời Hàn Quốc cúng dƣờng đƣợc nằm ngay 

trên đồi nhìn ra phía biễn. Cảnh vật giống hệt 

nhƣ một bức tranh v{ đó cũng l{ nơi đƣợc chọn 

để Thầy, Trò, Huynh Đệ cùng nhau Dã Ngoại 

Niệm Phật. 

8g30’ s|ng, tất cả đ~ tập hợp tại công 

viên, Thầy Tín cùng các Cụ Già bận rộn sắp xếp 

bàn thờ, tƣợng Phật A Di Đ{, hai c}y nến, một 

chậu hoa tƣơi, đĩa tr|i c}y v{ một lƣ hƣơng. Đơn 

giản nhƣng trang nghiêm lắm. Còn phía đằng xa 

thì Anh Chi Em của Hội Từ Thiện lu bu, lăng 

xăng di chuyển thức ăn, nƣớng uống, lò nƣớng 

BBQ.....Trong khi đó Anh Kiên, Anh Hiệp, Anh 

Tommy, Anh Hoàng, Andy lo dựng lên mấy căn 

lều nho nhỏ. Phía nhà bếp thì đƣợc Chị Ánh, Chị 

Phong, Dung, Quang, Bé Linh, Bé Hằng, Bé Hiền, 

Hòa cũng rất nổ lực chuẩn bị thức ăn s|ng cho 

Phật Tử.  Nhỏ lớn đều làm trong tinh thần đo{n 

kết, cƣời nói thật là vui!!  

Sƣ Phụ Thiện Long mở đầu cho buổi Dã 

Ngoại sáng nay bằng lời thuyết pháp thật ý 
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nghĩa về câu Niệm Phật và chử 

“TÂM” đƣợc thâu lại qua óng kính 

của Anh Tommy và rồi từng bƣớc 

chân thong thã, câu Niệm Phật nhẹ 

nhàng theo Thầy kinh hành, tạo 

thành một vòng tròn bên cạnh cây cổ 

thụ to lớn. Khung cảnh thanh tịnh đ~ 

để lại cho tôi một ấn tƣợng dễ gì có 

đƣợc. 

Buổi s|ng điểm tâm với món 

Xôi, Bắp và Khoai Lang nấu. Kế đến 

bắt đầu tập hợp các phật tử lại. Một 

đội quân tóc bạc, răng thƣa cùng 

nhau thi với trẻ em và mấy anh 

chàng thanh niên, trò chơi bắt đầu 

bằng trái nho chuyền muổng. Tất cả 

đều hƣởng ứng rất nhiệt tình, Sƣ Phụ 

theo dõi từng ngƣời một, nụ cƣời 

luôn luôn trên miệng. Tôi cảm thấy 

thƣơng cho mấy C, mang h{m răng 

giả mà phải ngặm cái muổng để tham 

gia vào trò chơi. Khi trái nho đƣợc 

chuyền sang muổng kế bên là lúc 

h{m răng giả rơi xuống cỏ. Còn có Cụ 

già không còn một c|i răng n{o hết 

nhƣng vẩn tham gia rung rẩy điều 

khiển đƣợc chiếc muổng của mình. 

Liên tục trò chơi nầy đến trò chơi 

khác. 

Trò chơi n{o cũng đòi hỏi sự 

cố gắng và kiên nhẩn nhƣng tất cả đ~ 

chơi hết mình và thể hiện hết sức 

đ|ng yêu. Sau khi kết thúc ngƣời nào 

thua đƣợc biểu diển một màng múa 

“trong kìa con voi” thật là náo nhiệt. 

Bà con già trẻ, bé, lớn ai ai cũng ôm 

bụng cƣời ngiêng ngã. Quý Thầy Cô 

theo đó m{ vui lây. Tiếng cƣời ngất 

ng}y đ~ l{ c}u trả lời “trẻ lại 20 tuổi”. 

Chơi các trò chơi vận 

động, cƣời nói, hò hét hò toát hết 

mồ hôi, nên ai cũng ăn kh| nhiệt 

tình và ngon lành. Trƣa nay anh 

chị em trong Hội cho ăn theo kiểu 

Mỷ, Veggie Burger, Chips, mash 

potatoes and steam vegetables. 

Tráng miệng với một vƣờn trái 

cây, nƣớc uống thì nào là Tea, 

Sodas ,Lemonad, fruit 

juices.....yum...yum...! 

Sau giờ ăn, Phật tử mỗi 

ngƣời một nơi, dạo bƣớc ngắm 

cảnh, họp lại từng nhóm nhỏ, nằm 

lăng lóc trên thảm cỏ, Chị em 

chụm lại thắt gi}y thung để nhảy. 

Mấy Cụ thì nằm nghĩ lƣng trong 

c|c căn lều nhỏ hay nằm đƣa 

võng. Còn bọn trẻ thì chơi Volley 

Ball. Trong đ|m trẻ đó có cả Sƣ 

Phụ nửa. Sƣ Phụ cƣời thoải mái và 

hồn nhiên, có bao giờ tôi đƣợc 

thấy mấy Cụ trên 80 tuổi, họ nắm 

lấy tay nhau trong tình thƣơng 

yêu bạn hữu m{ đƣợc chậm rãi 

dạo bƣớc. Bửa cơm ngon, bƣớc 

chân thong thã, nụ cƣời tƣơi 

mát..... đ}y thật sự là giá trị hạnh 

phúc. 

.....Đƣợc biết Chùa Phật Tổ, có 

nhóm phóng viên trẻ cùng với 

Anh Tommy, The number one 

Cameraman đi vòng quanh để ghi 

giử lại cảm tƣởng của phật tử. Có 

một Cụ nói rằng đ~ hơn 40 mƣoi 

năm rồi mới đƣợc một ngày vui 

đến thế. Một Bà Bác tóc bạc phơ 

nói rằng: “ B{ đƣợc ra ngoài là 

một điều khó, đến đ}y rồi chẳng muốn về lại nhà, buồn lắm các 
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cháu ơi! B{ đƣợc gặp bạn đồng Tu, đƣợc Sƣ Phụ với quý Thầy thƣơng vẫn dắt Niệm Phật, đƣợc mấy cháu 

cho ăn ngon, nói xong B{ kéo |o lên chùi giọt nƣớc mắt lăng d{i trên m|.” 

Lời cảm nghĩ ch}n tình của mấy Cụ đ~ l{m anh chị em Hội Từ Thiện vô cùng cảm động và sung 

sƣớng. Chẳng muốn tạm biệt chút nào nhƣng cuộc vui n{o cũng phải tàn, thế là một ngày Tu tập, một 

ngày vui chơi đ~ qua. Tuy ngắn ngủi nhƣng để lại một kỹ niệm, một nụ cƣời và một hạnh phúc cho tất cả. 

Mƣợn dòng chử nầy,  xin đƣợc Cảm Ơn Sƣ Phụ Thiện Long, Thầy Thiện Đạo, Thầy Thƣờng Tín, 

Thầy Thƣờng Chơn và Quý Sƣ Cô đ~ cho chúng con một cảm giác ấm cúng l{ đựợc phục vụ tất cả bằng tấm 

lòng vô ngã của chúng con, để việc làm có giá trị và sâu sắc hơn. 

CB2  

                                                                    

 

=================================== 

CUỘC THI ẢNH ĐẸP 

Với chủ đề: NHỮNG NIỀM VUI DÂNG LÊN ĐỨC PHẬT 

(Nhân ngày PHẬT ĐẢN rằm tháng 4 âm l ịch, nhằm 23 tháng 5 dương l ịch. Tại 

Đạo tràng Phật Tổ, Long Beach) 

Kỷ niệm Đức Từ Phụ Đản Sanh, nhóm Tình Thƣơng vì Đạo Pháp cùng nhiếp ảnh gia Julayne 

Kiều Lƣu v{ gia đình Phật Tử Thiện Thanh tổ chức cuộc thi ảnh đẹp với đề tài Mừng Đức Phật Đản 

Sanh, Trăm Hoa Đua Nở, Những Niềm Vui Dâng Lên Đức Phật. Tâm thành chúng con nguyện dân 

lên Đức Phật bằng những hình ảnh hàng ngày về cuộc sống sinh hoạt đời thƣờng, những sự thành 
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tâm tấn chuyên cần tu học, sự nhất tâm thanh tịnh để thời gian, không gian trổ hoa an lạc đón ch{o 

mùa Phật Đản thêm màu hoan hỉ và tự ái. 

- Thời gian nộp Ảnh là hai tuần, bắt đầu từ 4/28/2010 đến hết ngày 5/12/2010. 

- Thời gian chấm điểm là 10 ngày, từ 5/13/2010 đến 5/22/2010. 

- Công bố kết quả vào ngày 5/23/2010. 

- Giải Thƣởng: 

 Giải I:    Máy chụp hình digital (Olympus Digital Camera) 

 Giải II:   Một cặp wireless dual Microphone (Scotts) 

 Giải III: Đồng hồ hiệu Bulova 

 Giải IV: MP3 Player 

 Giải V:  Boombox 

 

Thay mặt ban tổ chức: gia trƣởng GĐPT Thiện Thanh: Nguyễn Đức Dương và nhiếp ảnh 

gia Julayne Kiều Lưu cùng nhóm Tình Thương vì Đạo Pháp kính mong quý phụ huynh 

và Phật tử động viên và khuyến khích các em tham gia để mùa Phật Đản năm nay tại chùa Phật Tổ thêm 

sinh động. 

 

Kính trân trọng 
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                OANH VŨ GIA ĐÌNH PHẬT TỔ 

THIỆN THANH 

Theo mẹ đến chùa hôm chủ nhật, 

Ê a Việt Ngữ, hồn dân tộc 

Âm trầm, âm bổng tiếng Quê Hƣơng 

Giờ chơi, em thấy thích chi lạ 

Hòa đồng không đánh, cũng không la 

Lại cùng niệm Phật trƣớc giờ ăn 

Lại nghe tiếng nói trong nhƣ ngọc, 

Đừng đổ đồ ăn; nhé bạn ơi! 

Bao nhiêu ngƣời đói không cơm nƣớc 

Phải biết tri ân thức ăn này. 

Tiếng còi vang lên, cùng tập họp; 

Giờ học Phật pháp đã đến rồi. 

Nghe rằng chim hiếu nuôi cha mẹ. 

Nhờ mẹ hỏi thử, chim gì vậy? 

Biết rằng Oanh Vũ loài chim Hiếu 

Xin mẹ cho em đến chùa này. 

PHẬT TỔ thƣơng yêu cùng tu học; 

Nguyện là Oanh Vũ gia đình LAM. 

Chủ nhật hàng tuần đi sinh hoạt, 

Em là Oanh Vũ GĐPT Thiện Thanh. 

 

Từ KIệT – T3 
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HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH LAM 
 

 

Em là Oanh Vũ loài chim ngoan xinh: 

Mở Mắt là em nhỏ nhất nhà;  

Hòa trên nhường dưới gia đình Lam.  

Cánh Mềm nhưng đã hiểu đúng sai;  

Tin yêu cuộc sống đầy hoan hỉ. 

Chân Cứng tập đi nhưng đã biết; 

Vui giúp Anh Chị, xây đoàn Lam. 

Tung Bay lên trời, xanh ước vọng; 

Gia đình Oanh Vũ HÒA - TIN - VUI. 

Chị là Thiếu Nữ với tà áo lam dịu hiền, 

Anh là Thiếu Nam Bi Dũng tháng năm nào sờn: 

    Hướng Thiện điều đầu tiên phải nhớ; 

    Bi Từ đến với cả chúng sanh 

    Sơ Thiện thực hành phải tâm niệm 

    Trí Huệ soi đường tỏ tánh không 

    Trung Thiện lập chí theo chân Phật 

    Dũng mãnh vượt muôn vạn khó khăn 

    Chánh Thiện là sen dâng chư Phật 

    Gia đình Ngành Thiếu BI - TRÍ – DŨNG 

Liền Anh, liền Chị đời Huynh Trưởng! 

    Kiên Tâm cùng lý tưởng 

    Lộc Uyển là nơi đến 

    Trì hành không ngại khó 

    A Dục gương hộ pháp 

    Định huệ không nản chí 

    Huyền Trang Ba La Mật 

    Lực hành đời áo Lam 

    Vạn Hạnh xây Vườn Lam 

Suối ngọt Đạo có trong GĐPT LAM ! 

 

      Từ Kiệt – T3 
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NNỤỤ  CCƯƯỜỜII  CCỦỦAA  TTHHẦẦYY  
 

 Mùi trầm 

hƣơng quyện trong 

không gian vào buổi 

chiều hoàng hôn vừa 

tắt nắng đã kết thúc 

buổi công phu chiều 

với bài kinh tụng A Di 

Đà. Từ chánh điện của 

ngôi chùa chuyên tu 

Tịnh Độ chỉ còn âm 

thanh ấm áp của câu niệm “Nam Mô A Di Đà 

Phật” phát ra từ một máy phát thanh nhỏ.  Giờ 

này nhà bếp đã mở đèn, soi tỏ bóng dáng một vị 

thầy ốm ốm, cao cao, đang lui cui dọn dẹp. Đó 

là thầy Thƣờng Tịnh. Thầy là một, trong những 

đệ tử của Thƣợng Tọa trụ trì chùa Phật Tổ, vị 

Thƣợng Tọa với lòng bao dung quảng đại không 

những với các Phật tử mà còn với các tăng sĩ khi 

gặp khó khăn. 

 Thầy Thƣờng Tịnh luôn thể hiện những 

đức tính của sƣ phụ qua sinh hoạt hàng ngày với 

hạnh nguyện giúp đỡ, phục vụ chúng sanh. Thầy 

không hề quản ngại vất vả khi lái xe đi chợ xa, 

chợ gần, từ tờ mờ sáng để mua hàng đƣợc giá rẻ 

và tƣơi ngon về nấu nƣớng trong hai ngày tu 

thƣờng xuyên cuối tuần và những khóa tu đã 

đƣợc chùa sắp xếp. Thầy quán xuyến mọi việc, 

ít khi nghe nhờ vả ngƣời khác lắm. Mỗi lần chùa 

có Lễ Hội thì Thầy làm việc quần quật, vừa vác 

nếp dƣới nhà kho lên ngâm, đã xăn tay áo để gói 

chả lụa. Thầy bận rộn mà nụ cƣời tƣơi tắn luôn 

nở trên môi nên ai thấy cũng hoan hỷ vào phụ 

bếp, ngƣời rửa rau, ngƣời xay đậu, ngƣời luộc 

tàu hũ ky để làm nhân chả giò, ngƣời ƣớp chuối 

để làm nhân bánh tét… Nhà bếp lúc nào cũng bề 

bộn công việc, Thầy chẳng mấy khi đƣợc rảnh 

rang, nhiều đêm chỉ ngủ vài ba giờ đồng hồ! 

 Thƣa Thầy Thƣờng Tịnh, con và đại 

chúng xin nghiêng mình bái phục và thành kính 

tri ơn, chan hòa công lao của Thầy trong những 

buổi ăn đƣợc Thầy ban cho. Thầy quả là một vị 

“Giám Trai Sứ Giả”, vì chúng sanh và phục vụ 

tha nhân. Bầu trời giờ này đã tắt nắng, sƣơng bắt 

đầu rơi và gió thổi lành lạnh mà Thầy Thƣờng 

Tịnh vẫn còn lau chùi nhà bếp với cái đầu trần! 

Tôi đến trƣớc Thầy, kính cẩn chắp tay, nói: “A 

Di Đà Phật, chào Thầy con về, mai con sẽ tới 

nữa. Bây giờ trời tối rồi nên cặp mắt già của 

con nhìn ánh đèn phản chiếu là bị lóa”.  Thầy 

mỉm cƣời hiền hòa, dặn con lái xe cẩn thận. 

 Tôi có nhân duyên đƣợc rƣớc Thầy về tệ 

xá, sau mấy ngày mới về chùa, và rồi đƣợc làm 

công quả nơi nhà trù của chùa Phật Tổ cho đến 

ngày nay. Tôi còn nhớ, tháng sáu năm trƣớc, khi 

chúng tôi phụ bếp trong mùa an cƣ ở Phật Học 

Viện Quốc Tế, có vài Phật tử hỏi tôi, là có bà 

con gì với Thầy Thƣờng Tịnh không mà hai 

ngƣời cƣời thấy giống nhau quá!  Tôi không hề 

biết là tôi lại đƣợc có nụ cƣời giống Thầy, 

nhƣng không biết sao lại có Phật tử nhận xét 

nhƣ thế. Còn Thầy Thƣờng Tịnh, khi nghe vậy, 

thầy vui vẻ bảo rằng, chắc có bà con kiếp trƣớc.  

Thƣa Thầy, với tâm vị tha và nhẫn nại của Thầy, 

con không biết lấy chi đền đáp, chỉ nguyện cố 

gắng học hỏi theo tấm gƣơng của vị Giám Trai 

Sứ Giả, chùa Phật Tổ. Trải qua thời gian dài, 

nay tuổi cũng già, tay cũng mỏi, con xin thành 

tâm sám hối những gì không phải, do vô minh 

hoặc vô tình làm 

ra. 

Nam Mô A Di 

Đà Phật. 

Thân Tâm Thí 
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SỰ BÌNH YÊN 
 

 

 

Một vị vua treo giải thƣởng cho họa sĩ nào vẽ đƣợc một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ 

đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhƣng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.  Một bức 

tranh vẽ hồ nƣớc yên ả. Mặt hồ là tấm gƣơng tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là 

bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một 

bức tranh bình yên thật hoàn hảo. Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhƣng ngọn núi này trần trụi và lởm 

chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mƣa nhƣ trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng 

thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào. 

Nhƣng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của 

một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, 

con chim mẹ an nhiên đậu trên tổ của mình...Bình yên thật sự. 

 "Ta chấm bức tranh này! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn 

ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi ta đang trong phong ba bão táp ta vẫn 

cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".  

  Còn chúng ta, những đứa con của chƣ Phật , chúng ta đã thật sự có đƣợc sự bình yên trong tâm hồn 

mình chƣa ? Chúng ta đã có làm đƣợc nhƣ lời Phật dạy : 

                                                ... Sống là động , nhƣng lòng luôn bất động 

Sống là thƣơng,  nhƣng lòng chẳng vấn vƣơng .... 

Thân chúc tất cả các Phật tử sẽ luôn có đƣợc cái tâm bình yên , giữa dòng đời đầy biến động ... 

Phật tử Diệu Âm Võ Ngọc Thanh sƣu tầm. 
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ĐÊM 

  
Trong mộng ảo ngồi yên nhìn tăm tối 

Trong tiếng cƣời giác ngộ rạng hào quang 

Đứng nhìn thiên hạ tìm lối sang ngang.  

Trong hơi thở ngồi yên nhìn vạn kiếp 

Nghe đất trời kể lại chuyện tiền thân 

Mây trắng qua dòng sông mờ định nghiệp 

Thảnh thơi bay nối tiếp giữa đƣờng trần  

Đêm thanh vắng ngồi yên nhìn quá khứ 

Thác trên cao đổ xuống mãi trong đầu 

Nƣớc cứ chảy tƣ tƣởng dài lữ thứ 

Thiờ gian nào do dự hỏi ta đâu?  

Mắt xanh sáng ngồi yên từ thuở ấy 

Nẻo vô thƣờng vùng vẩy đổi thay màu 

                 Ta không kiếm tâm mình mà bỗng thấy 

                    Kìa đóa hồng đang nở dƣới trăng sao  

                                             SƢU TẦM 
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S¿ L¿a Ch†n 

                 NhÎ TÜ©ng dÎch  

   

M¶t phø n» nhìn thÃy 3 cø già râu tóc båc 
phÖ Çang ngÒi trÜ§c sân. Không bi‰t h† là ai 
nhÜng chÎ nói: "Tôi không bi‰t các ông, nhÜng 
xem chØng các ông có vÈ Çói, xin m©i vào nhà và 
dùng m¶t chút gì Çó". 

   "Có ông chû ª nhà không, thÜa bà?" H† 
hÕi.  "Không, ông Ãy Çi làm rÒi" 

      "VÆy thì chúng tôi không vào" H† trä l©i. 

      Bu°i chiŠu, khi ngÜ©i chÒng trª vŠ, nghe 
chuyŒn liŠn nói: "Tôi Çã vŠ nhà, hãy m©i h† vào 
Çi". NgÜ©i v® ra ngoài và m©i nh»ng cø già Ãy vào 
nhà. 

      "Chúng tôi không vào nhà cùng v§i nhau". H† 
trä l©i 

      "Vì  sao th‰? " NgÜ©i v® muÓn bi‰t lš do. 

      M¶t ngÜ©i trong h† chÌ vào ngÜ©i khác và nói: 
"Tên ông Ãy là ThÎnh VÜ®ng", rÒi chÌ vào ngÜ©i 
n»a nói:"Ông này là Thành Công, còn tôi là Tình 
Yêu". RÒi cø già nói ti‰p: "ChÎ  hãy vào 
nhà và thäo luÆn v§i chÒng xem ông Ãy muÓn m©i 
ai trong chúng tôi vào nhà" 

      NgÜ©i v® trª vào và k‹ låi, ngÜ©i chÒng rÃt thú 
vÎ: "Hay quá, chúng ta Ç‹ cho ThÎnh VÜ®ng vào, 
ông Ãy së mang Ç‰n cho nhà ta s¿ giàu có" 

      NgÜ©i v® không ÇÒng š: "Ông å, sao mình 
không m©i Thành Công?" 

      Cô  con gái l¡ng nghe câu chuyŒn låi góp š: 
"Sao mình không m©i Tình yêu, ông Ãy së làm cho 
nhà mình tràn ngÆp tình thÜÖng yêu!" 

      "Chúng ta hãy làm theo l©i con vÆy" ngÜ©i 
chÒng nói v§i v®. 

      NgÜ©i v® bÜ§c ra cºa và nói: "Ai là Tình Yêu, 
hãy vào nhà và là thÜ®ng khánh cûa chúng tôi" 

      Tình Yêu ÇÙng dÆy bÜ§c vào. Hai ngÜ©i kia 
cÛng theo sau. RÃt ngåc nhiên, ngÜ©i v® hÕi Thành 
Công và ThÎnh VÜ®ng: "Tôi chÌ có m©i có ngài 
Tình Yêu, sao các ông cÛng vào?" 

      H† trä l©i: "N‰u chÎ m©i Thành Công ho¥c 
ThÎnh VÜ®ng thì hai ngÜ©i trong chúng tôi së ª 
ngoài, nhÜng m¶t khi các bån m©i Tình yêu, bÃt cÙ 
ông Ãy Çi Çâu thì chúng tôi cÛng Çi theo" 

      BÃt cÙ nÖi nào có Tình Yêu, nÖi Çó có ThÎnh 
VÜ®ng và Thành Công. 

      NÖi nào có Çau kh°, chúng tôi së cÀu chúc cho 
các bån bình an và mai m¡n. 

      NÖi nào có hoài nghi, chúng tôi së chúc cho 
các bån lÃy låi nghÎ l¿c Ç‹ vÜ®t qua. 

      NÖi nào có mŒt mÕi, l¿c kiŒt, chúng tôi së cÀu 
chúc cho s¿ kiên nhÄn và sÙc månh m§i. NÖi nào 
có s® hãi, chúng tôi së cÀu chúc cho các bån tình 
yêu và lòng can Çäm.  

Cô  Bích Vân 
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THƠ

1/ Sô - Ça trà - Çá, 
DÜa giá cá kho. 
Bún bò giò-chä, 
ˆn Çã quá no. 

 
2/ ñi h†c thÜa cha, 

VŠ nhà chào mË 
ThÜÖng-n‹ ông bà 
ThÆt-thà hi‰u thäo 
   

3/ MØng vui sinh-nhÆt: 
Thành-thÆt chúc giàu, 
Ti‰n mau thæng trÆt, 
TÓt nhÃt sÓng lâu. 
 

4/ GiÕi ngoan chæm-chÌ: 
Cha mË thÀy thÜÖng, 
Cä trÜ©ng m‰n-n‹, 
Còn Ç‹ ti‰ng vang. 
   

5/ Mua ÇÃt cÃt chùa, 
ñØng Çùa cua kËp! 
Khó dËp phép vua! 
ñÜ®c mùa mua dép. 

 
6/ Lánh ác làm lành, 

H†c hành cÓ g¡ng. 
TrÜ§c Ç¥ng rång danh, 
Sau thành ngÜ©i tÓt. 
   

7/ L¿a ÇÆu nÃu chè, 
Chèo ghe nghe nhåc. 
TrÒng låc tåc nghê, 
ñØng chê nghŠ rác. 
 

8/ Thoái-hóa tránh xa, 
Tinh Hoa b¡t chÜ§c. 
Xa nÜ§c nh§ nhà, 
Chúng ta g¡ng h†c. 
 

9/ Nhà d¶t c¶t xiêu! 
Tiêu ÇiŠu Çiêu ÇÙng! 
ChÎu Ç¿ng hÙng nhiŠu! 
ñæm chiêu tiŠu tøy! 

 
10/ TrÜ©ng-sinh vinh hi‹n: 

Thæng ti‰n thiŒn hành, 
Công danh thành Çåt, 
ñåi cát phát-sanh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nhân-TØ R¶ng Träi 
 
 

PhÆt Tr©I xa-cách ngàn phÜÖng, 

Nhân-sinh kŠ-cân nên thÜÖng nhau cùng. 

TrÀn gian muôn vÆt cûa chung,   

Hân hoan chia sÈ ÇŠu dùng qúy thay.   

XÜa nay, Mai hÆu ñông Tây, 

ñåo tr©i lien k‰t nhÜ cây v§i cành. 

CÀu-mong tÃt cä nhân-sanh, 

Không gieo oan-trái, làm lành thÜÖng nhau. 

Nhân-tØ r¶ng träi næm châu, 

An-cÜ låc-nghiŒp sÓng lâu thanh nhàn. 
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                                                      Thäo-Bình 
 

PhÆt dåy chúng sanh: 
Làm lành lánh d», 

G¡ng gi» tâm thanh,  
Ki‰n thành bÃt tº 

 
  Quy y Tam-Bäo tr†n Ç©i, 

  Hành-trì ngÛ gi§i xa d©i tÓi tæm 
  Sát-sanh, tr¶m-c¡p, tà-dâm, 

  V†ng-ngôn,uÓng-rÜ®u quy‰t tâm không hành. 
 

Mau Tu Thoát TrÀn 
 

ñau, già, ch‰t, ch£ng ai cÀu, 
Thi nhau chúng t§i rÃt mau bÃt kÿ! 

Vô thÜ©ng bän chÃt h»u vi, 
Vì sinh nên diŒt không chi v»ng bŠn! 

Muôn loài vån vÆt nhân thiên, 
ñŠu trong sinh diŒt Üu phiŠn bÃt an! 

Mau tu thoát cänh trÀn gian, 
Thæng cÜ bÃt tº Ni‰t Bàn tÎnh thanh. 

CÀu mong tÃt cä nhân sanh. 
NgÜng gieo oan trái, làm lành thÜÖng nhau. 

ñåo vàng tÕa kh¡p næm châu, 
ThÃm-nhuÀn træm h†, vui câu hiŒp hòa./-

Thäo-Bình  03/3/2010 

 
Thân t¥ng Danh ca Vy Lan v§I ÇÀy tâm tØ tác 
š an lành chân thành chí thi‰t nhÃt cûa tác giä 
và cÀu chúc Danh ca thân quš cùng toàn gia 

quy‰n ÇŠu ÇÜ®c: 
Vån s¿ cát tÜ©ng: 

Th† trÜ©ng vinh hi‹n 
Thæng ti‰n phi thÜ©ng 

Muôn nhÜ©ng thÜÖng m‰n 
Westminster, ngày 15/3/2010 

Chào thân quš và cÀu chúc 
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Tâm S¿ ñ©i Mình 

     Tôi sinh ra và l§n lên trong m¶t gia Çình gia giáo và tÜÖng 
ÇÓi khá giä vào nh»ng thÆp niên 70-80. Lúc còn nhÕ Çã nghe Ông 
Ngoåi mình là sï quan, Bà Ngoåi thì nuôi lính nhÜng kkông hi‹u rõ nó 
có š nghïa th‰ nào. Ba tôi giÕi l¡m, m¶t giáo viên giäng dåy ti‰ng 

Anh và bi‰t rÃt nhiŠu thÙ ti‰ng, còn mË tôi, m¶t ngÜ©i phø n» xinh ÇËp và giÕi giang n¶i tr®. Tôi 
có m¶t ngÜ©i chÎ và hai ngÜ©i anh, sÓng trong m¶t ngôi nhà tÜÖng ÇÓi r¶ng l§n n¢m ngay trong 
lòng Thành PhÓ tÃp nÆp nh¶n nhÎp. Xa lìa gia Çình Ç‹ Çi tåo lÆp s¿ nghiŒp, gia Çình tôi Çã phäi 
ngæn dòng lŒ Ç‹ ti‹n hai anh tôi lên ÇÜ©ng xuÃt ngoåi, th‰ là tôi chÌ còn ba mË và ngÜ©i chÎ l§n. 
M¶t ngày häi hùng trong cu¶c Ç©i ª cái lÙa tu°i chÜa mª m¡t nhìn Ç©i tôi sºng sÓt khi gia Çình tôi 
nhÆn ÇÜ®c tin báo là Ba tôi bÎ tai nån giao thông ª Long An, mË tôi nhÜ ch‰t lÎm trong khi tôi còn 
ngu ngô chÜa hi‹u gì. Nhìn thÃy Ba tôi n¢m im bÃt Ç¶ng, m¥t mày bÀm tím, không còn hÖi thª, 
mË và chÎ tôi khóc ngÃt, tôi nghËn ngào chua chát trong n°i s® häi " nhìn ngÜ©i Çang n¢m kia kìa, 
Ba tôi Çây Ü?, th‰ là tØ Çây tôi không còn g¥p Ba n»a Ü?, không, Ba tôi chÌ Çang ngû....nhÜng 
không, n‰u ngû sao lâu quá Ba tôi không thÙc dÆy?, mË và chÎ tôi, bà con h† hàng bån bè thân 
h»u cûa Ba, sao h† khóc d» vÆy?, sao mË tôi låi bäo " lai hôn Ba lÀn cuÓi Çi con"?", tôi s®, tôi thÆt 
s¿ rÃt s®! ñám tang diÍn ra 4 ngày, cho Ç‰n ngày chôn cÃt tôi m§i thÆt s¿ cäm nhÆn ÇÜ®c s¿ mÃt 
mát, ngÜ©i Ba yêu dÃu cûa tôi Çã không còn n»a. Ôi Çau lòng con quá Ba Öi!!!!!  

Ngày tháng trôi Çi tôi nhÜ quen dÀn v§i n°i mÃt mát Çó, ba mË con tôi Çùm b†c lÅn nhau 
vÅn trong ngôi nhà Çó nhÜng Çã thi‰u bóng ngÜ©i Çàn ông trø c¶t. Cu¶c sÓng thæng trÀm n°i trôi, 
ngày cû qua, ngay công viŒc làm æn cûa nhà tôi trª nên tÒi tŒ, mË tôi m¶t tay gánh vác gia Çình, 
lo toan trong nhà mà tôi thì còn quá nhÕ Ç‹ sÈ chia gánh vác, cÛng may còn có ngÜ©i chÎ... NhÜng 
Çêm tr©i tôi n¢m ngû bên mË, tôi nghe ti‰ng thút thít nÙc nª, nÜ§c m¡t cûa mË rÒi trong s¿ cô 
ÇÖn trÓng träi, Çau kh° chÎu Ç¿ng n°i Çau mÃt chÒng mà gÜ®ng sÓng vì con, tim tôi nhói Çau, tôi 
t¿ nói mình phäi làm m¶t cái gì Çó cho dù rÃt nhÕ nhoi khi‰n mË tôi vui mà bình tâm trª låi. TØ Çó 
trª Çi tôi thành m¶t ngÜ©i bån nhÕ bên cånh mË, nô Çùa gi«n hót nhÜ hai ÇÙa con nít, có Çôi khi 
cÓ tình ki‰m chuyŒn ch†c giÆn mË Ç‹ rÒi mua ÇÒ æn ngon hÒng næn nÌ xin l°i Ì oi Ç‹ mË tôi quên 
Çi ngày dài. Khi cu¶c sÓng khó khæn hÖn tôi bi‰t cÛng Çã t§i lúc mình phäi h†c cách bÜÖng chäy 
mÜu sinh Ç‹ Ç« ÇÀn gia Çình, nhÜng trÜ§c m¡t là tôi không th‹ khi‰n mË tôi lo l¡ng hÖn khi phäi 
Çem n» trang mà lúc trÜ§c mË dành døm ra bán Ç‹ cho tôi æn h†c. Thi ÇÆu trung h†c, Çang trong 
vòng thi tuy‹n ñåi H†c, vØa ÇÜ®c hai môn tôi Çã Çû Çi‹m Ç‹ vào ngành kinh t‰ khoa quän trÎ kinh 
doanh, t§i ngày thi cuÓi cùng trong lúc chuÄn bÎ lên trÜ©ng thi chÎ tôi chåy vŠ báo mË bÎ té ngoài 
ch® không bi‰t ra sao, không kÎp Ç‹ suy nghÌ tôi chåy Ò ra ch®, hoàng hÒn khi thÃy mË ÇÜ®c mÃy 
ngÜ©i bån hàng Ç« vào ngÒi trong góc v§i nét m¥t tái méc nhÜng vÅn gÜ®ng không Ç‹ l¶ n°i Çau 
vì bÎ trÆt kh§p chân sÜng chù vù, tôi nhÜ ngØng thª ch®t nhÆn ra trên Ç©i này không còn gì quan 
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tr†ng hÖn mË. Th‰ là tôi không ÇÆu vào Çåi h†c vì bÎ liŒt m¶t môn không thi, nhÜng tôi không 
thÃy hÓi ti‰c.  

Vài næm sau, vào m¶t ngày tr©i rång sáng, trong giÃc ngû chÆp ch©n tôi nghe nhÜ có ti‰ng 
kêu rên Çau Ç§n cûa ai Çó, giÆt mình tôi bÆt dÆy, tÜªng mình m¶ng mÎ nhÜng không, tr©i Öi.... mË 
tôi.....Çang qu¢n quoåi v§i tay xuÓng ÇÃt kêu tôi, tôi hÓt hoäng la lên, cä nhà tôi ùa xuóng ch‡ 
mË.........., Çã không nói ÇÜ®c l©i nào chÙ ú a ú § dÜ©ng nhÜ mË muÓn nói m¶t cái gì quan tr†ng 
l¡m, trong lúc Çó nhà tôi chÌ còn bi‰t là ÇÜa mË Çi cÃp cÙu!!! Tình trång c¿c kÿ nguy hi‹m khi bác 
sï cho bi‰t mË tôi bÎ sÓt huy‰t näo, không suy nghÌ ÇÜ®c hÖn tôi chÌ bi‰t cÀu xin bác sï b¢ng m†i 
cách b¢ng m†i giá xin cÙu lÃy mË tôi!!!! Th‰ rÒi ngày ÇÎnh mŒnh Ãy Çã Ç‰n, hai chÎ em tôi ÇÜ®c 
bäo là phäi kš tên quy‰t ÇÎnh là Ç‹ mË tôi ch‰t trong viŒn hay mang mË vŠ nhà lúc mà không còn 
cho Çû m¶t cÖ h¶i mong manh Ç‹ cÙu ch»a, chÌ nghe Ç‰n Çó chÎ tôi ngÃt xÌu, m¶t mình tôi ÇÓi 
diŒn v§i t© giÃy cây bút mà cÙ nhÜ m¶t con dao c¡t ÇÙt tâm måch cûa chính mình, " tôi phäi làm 
gì Çây khi hai anh thì ª xa ch© Ç®i quy‰t ÇÎnh cuÓi cùng cûa tôi, chÎ tôi thì vØa tÌnh là ngÃt xÌu 
ti‰p?". VÅn bi‰t ÇÓi v§i mË tôi, gia Çình là trên h‰t, choáng váng m¶t hÒi lâu tôi quy‰t ÇÎnh kš tên 
mang mË vŠ nhà trÜ§c khi mË Çi, Çó là m¶t quy‰t ÇÎnh khó khæn nhÃt trong Ç©i ÇÓi v§i m¶t cô bé 
m§i l§n ª lÙa tu°i 19, 20 nhÜ tôi. ñÜa mË vŠ nhà trong m¶t ngày mÜa tÀm tä mà nÜ§c m¡t v§i 
nÜ§c mÜa hòa lÅn vào nhau, tôi cÛng không bi‰t ÇÜ®c tôi Çã khóc nhiŠu Ç‰n bao nhiêu n»a. ñau 
lòng tôi l¡m khi gÀn trút hÖi thª mË vÅn ghì ch¥t tay tôi nhÜ không muÓn xa r©i, tôi hi‹u là mË vÅn 
còn lo l¡ng cho ÇÙa con gái út tØ Çây cu¶c sÓng không còn nhÜ nh»ng ÇÙa con gái bình thÜ©ng có 
cha có mË yêu thÜÖng n»a. Tôi nói khë bên tai mË " MË Öi con bi‰t mË Çang rÃt lo l¡ng cho con, 
nhÜng xin mË hãy tin con, con së bi‰t cách t¿ lo l¡ng cho bän thân mình, mË Çau l¡m rÒi, hãy an 
nghÌ Çi, hay ngû Çi m¶t giÃc ngû dài mà tØ Çây trong giÃc mÖ con së nhìn thÃy mË". Sau nh»ng l©i 
nói v‡ vŠ an ûi tâm linh mË tôi Çã nhË nhàng ra Çi, th‰ là tôi Çã mÃt luôn mË............Ngày mÃt mË 
ng¿c áo tôi cài bông hÒng tr¡ng, bông hÒng tr¡ng nghïa là tôi mÃt mË tØ Çây!!!!!!!!!!!  

HÒng Liên 
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MỞ CỬA THIỀN - THIệN ĐứC 
 

CÓ AI SỐNG MÃI ĐỜI MIÊN VIỄN 

Ở CÕI NHÂN GIAN LẮM MUỘN PHIỀN 

HOA NỞ, HOA TÀN CƠN GIÓ THOẢNG 

SỐNG SAO TÂM ĐẠT CHỮ BÌNH YÊN 
 

 

TRĂM NĂM MỘT KIẾP DÀI HAY NGẮN 

NGHIỆP BÁO TRẦM LUÂN KIẾP HIỆN TIỀN 

MƯỢN THÂN TỨ ĐẠI ĐỀ PHƯƠNG ÁN 

ĐÓNG CỬA VÔ MINH MỞ CỬA THIỀN  
 

============================================================================ 

NHẠC: PHậT ĐANG TRONG TA 
 

Phật đang trong ta từ khi biết 
sẻ chia niềm đau. Phật đang trong ta 
từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật 
đang trong ta niềm hoan hỉ nói câu từ 
bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với 
muôn bàn tay. 

Phật đang trong ta từ khi ấy 
xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ 
khi ấy Pháp thân an vị. Phật đang 
trong ta miệng không nói đến câu thị 
phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt 
chứa chan từ bi. 

(ĐK) Phật đến chẳng mong 
cầu, Phật đi chớ tìm đâu, là vì lòng ta 
đắm mê não nề. Thề quyết quay trở 
về, dẹp tan những lầm mê. Biển trần 
khổ đau hóa vui tịnh độ. 

Phật đang trong ta đường đi 
tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang 
trong ta bàn chân bước trở nên hành 

thiền. Phật đang trong ta gặp oan trái 
hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta 
bình yên hóa khúc ca diệu âm. 
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Có T¶I Hay 
Không có T¶i 

Đạo hữu Lệ Hoa Wilson 

 – Tâm Tinh Cần -- 

 

Tôi  thÆt không bi‰t phäi b¡t nguÒn 
tØ Çâu Ç‹ câu chuyŒn Ç©i l¶n x¶n cûa tôi có 
ÇÜ®c m¶t chút ngæn n¡p Ç‹ bån hi‹u tôi 
hÖn. Thôi thì b¡t ÇÀu tØ m¶t ngày n¡ng 
ÇËp, tôi bÜ§c ra khÕi tòa án Saigon v§i cái 
giÃy ly dÎ trên tay. Tôi có m¶t trai và m¶t 
gái và quan tòa Çã r¶ng lÜ®ng xº cho tôi 
ÇÜ®c tr†n quyŠn gi» cä hai v§i ÇiŠu kiŒn là 
không nhÆn ÇÜ®c chu cÃp tØ ngÜ©i chÒng. 
Tôi hoan hô quan tòa cä hai tay. ñó là næm 
1969. 

Bà chÎ tôi có  hãng thÀu cung cÃp 
dÎch vø h§t tóc, gi¥t quÀn áo, bán hàng k› 
niŒm cho quân nhân MÏ tåi ViŒt Nam và 
hàng ngàn xe Çá Ç‹ häng PMK làm phi 
trÜ©ng. ñó là công cu¶c làm æn l§n lao có 
t§i vài træm nhân viên nên chÎ nhÆn cho tôi 
theo làm Ç‹ nuôi con. Do Çó tôi g¥p Ron, 
ngÜ©i chÒng hiŒn tåi. 

Bån Öi, không bi‰t tôi Çã tÓn bao 
niêu nÜ§c m¡t cho cu¶c hôn nhân nÀy. 
Không bi‰t tôi Çã nhÆn ÇÜ®c bao nhiêu l©i 
sï nhøc khi Çi sánh Çôi v§i ngÜ©i chÒng MÏ 

tåi ViŒt Nam. N‰u phäi Ç‰m h‰t nh»ng 
danh tØ thô bÌ, nh»ng ánh m¡t chê bai, 
nh»ng ÇÓi xº khinh båc cûa bån bè, cûa 
nh»ng ngÜ©i quen bi‰t cho Ç‰n nh»ng kÈ 
qua ÇÜ©ng vì tôi ‘lÃy MÏ’ thì ch¡c tôi phäi 
bi‰n thành con r‰t kh°ng lÒ v§i cä ngàn 
chân tay m§i Ç‰m h‰t n°i. Thôi ch£ng qua 
là cái nghiŒp. Ch¡c mình Çã dè bÌu, chê bai 
bao nhiêu là ngÜ©i ª nh»ng ki‰p trÜ§c  nên 
ki‰p nÀy nhÆn låi "gÆy ông ÇÆp lÜng ông" 
thôi mà. 

M‡i lÀn bÎ "tai nån" nhÜ vÆy, tôi giã 
v© ph§t tÌnh. Nh»ng nÜ§c m¡t tûi h° cÙ 
ch¿t tràn ra. Ông xã cÙ hÕi là "h† nó gì 
vÆy?", tôi thì cÙ "ai bi‰t Çâu, h† dùng danh 
tØ em không hi‹u!". NhÜng ông xã thì bi‰t 
vì anh có rÃt nhiŠu nhân viên ViŒt Nam 
làm viŒc cho anh và ch¡c h† Çã giäi nghïa 
cho anh hi‹u ÇÎa vÎ cûa ngÜ©i phø n» ViŒt 
Nam trong xã h¶i khi h† vô phÜ§c h‰t hôn 
v§i ngÜ©i MÏ.  

Sau khi anh hi‹u ÇÜ®c, tôi không 
bao gi© quên ÇÜ®c ánh m¡t cûa anh nhìn 
tôi trong nh»ng lÀn "tai nån" Çó. ñôi m¡t 
chÙa ÇÀy nh»ng bi‰t Ön, chia xÈ, nh»ng Çau 
thÜÖng, nh»ng cæm giÆn, nh»ng cäm thông 
... Anh cÀm tay tôi nói:"thÆt là không công 
bình cho em. Anh rÃt bi‰t Ön em. S¿ chÎu 
Ç¿ng nh»ng n°i nhøc nh¢n cûa em làm tan 
nát tim anh. Anh cäm thÃy không xÙng 
Çáng v§i s¿ hy sinh cûa em". Tôi chÌ nói 
nhÕ:" cä hai, em và h† ÇŠu là nån nhân, 
m‡i ngÜ©i m‡i cách. Có phäi chúng ta Çã 
hÙa là së cùng chung chÎu nh»ng niŠm vui 
và n°i kh° trên Ç©i  không? VÆy Çó không 
phäi là s¿ hy sinh. ñó là s¿ chia xÈ." 

Và tôi Çã sát cánh cùng anh n°i 
chìm trong cõi ta bà, trong nø cÜ©i khi gia 
Çình xum h†p, trong nÜ§c m¡t khi m¶t ÇÙa 
con s§m v¶i ra Çi, trong thành công, trong 
thÃt båi trong suÓt bÓn chøc næm qua.  
RÒi tr©i ÇÃt n°i cÖn gió bøi. Næm 1975 tôi 
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d¡t díu các con vŠ MÏ sÓng tåi CA. Bà mË 
chÒng ª tÆn Boston  qua CA thæm cháu n¶i 
và dâu lÀn ÇÀu tiên. MË ru¶t kËt tåi quê 
nhà, mË chÒng ª kŠ cÆn, thôi thì hãy vui 
v§i hiŒn tåi và nh»ng gì mình có. Gåo 
trÒng ª ViŒt Nam hay trÒng ª MÏ thì cÛng 
nÃu thành cÖm. MË ru¶t hay mË chÒng thì 
ngÜ©i Çàn bà Çó cÛng Çã dÜ«ng nuôi ngÜ©i 
mình yêu dÃu. Bà hÕi ch§ các cháu Çã ÇÜ®c 
r»a t¶i chÜa? Tôi nói g¡ng g†n "Då chÜa. 
Con Çåo PhÆt" Bà mÌm cÜ©i không nói gì 
và không bao gi© nh¡c låi. Hình nhÜ ngÜ©i 
MÏ có tâm hÒn r¶ng rãi 
hÖn. Bà hay løc l†i và gªi 
vŠ cho cháu n¶i nh»ng 
quy‹n thánh kinh rÃt cû 
cûa gia Çình. Tôi nhÆn và 
trân tr†ng giao låi cho các 
con. MË chÒng gÀn v§i 
dâu hÖn ngÜ©i con ru¶t. 

Th©i gian qua, m¶t 
hôm th¢ng con cä báo cho 
mË bi‰t là nó muÓn cÜ§i 
v®. Mình Çã già rÒi mà 
không hay bån Öi. Khi 
nghe con trình bày m†i 
ÇiŠu, bà chÎ la làng chói 
lói. Tr©i Öi, nó là con trai 
l§n nhÙt mà theo Çåo 
Chúa  thì lÃy ai mà th© 
phÜ®ng em? Bån Öi, bån 
nghÌ sao? To be or not to 
be? Nói Yes, con cÙ ti‰p 
tøc lo hôn lÍ hay nói No, 
No way. HØm, th© phÜ®ng là nó së nh§ t§i 
ngày mình theo PhÆt, Mua m¶t mâm Çû cä 
heo quay, gà vÎt, có cä bia rÜ®u, bÜng lên 
bàn th© Ç‹ m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ rÒi d†n 
xuÓng m©i bån nhÆu? Hay là nó cúng mâm 
chay nhÜng låi không æn, hay nó t§i chùa 
nh© ThÀy Ç†c m¶t th©i kinh? ThÀy lo Ç†c, 
nó lo nh§ t§ cái ÇÀu gÓi hÖi Çau vì quì lâu ! 
hay nó d†n m¶t cái bàn th© trong nhà, 
chÜng cái hình mình lên. Có ai Çó hÕi con 

nó ch§ hình cûa ai vÆt thì th¢ng cháu n¶i 
nhìn hình và nói "I don’t know" ! 

Cô Çó hiŠn không? Då hiŠn. Cô Çó 
giÕi không? Då giÕi. Cô Çó thích sæn sóc 
con cái, nhà cºa không? Då thích. Cô Çó 
thÜÖng con không? Då thÜÖng. VÆy thì 
Yes, con Öi, Yes.  MË chÌ thÃy con ÇÜ®c 
hånh phúc, an vui. MË tin vào s¿ khôn 
ngoan và l¿a ch†n cûa con (cho con h†c 
bao lâu ch¡c con không ngu Çâu, phäi 
không). V® chÒng con thÜÖng yêu nhau và 

tº t‰ v§i MË khi MË còn 
sÓng là con Çã "th© 
phÜ®ng" MË rÒi. Trong con 
Çã có dòng máu cûa MË, 
Con làm m¶t ngÜ©i chÒng 
tÓt, m¶t ngÜ©i Cha tÓt, m¶t 
con ngÜ©i tÓt là con th© 
phÜ®ng MË Çó, phäi 
không? Bån Öi, bån có thÃy 
tôi quá "væn minh" không?. 
Quá .. quá .. ti‰ng gì hä mà 
ngÜ©i MÏ thÜ©ng hay chÌ 
mÃy ông nghÎ viên trong 
Çäng dân chû Çó? à à, quá 
"liberal" không? 

VÆy tôi có hai th¢ng 
con theo Çåo Chúa cûa v® 
và næm ÇÙa cháu n¶i bi‰t 
PhÆt là Budha ch§ ch£ng 
bi‰t Nam Mô. Quên cho 
bån hay là tôi Çã không r»a 
t¶i ho¥c b¡t con theo Çåo 

nào h‰t. Tôi Ç‹ cho chúng t¿ do ch†n l¿a 
khi chúng Ç‰n tu°i truªng thành (ho¥c 
"ÇÜ®c" v® dÅn d¡t). Tuy nhiên tôi cÛng 
thÜ©ng Çem các con Çi Chùa khi chúng còn 
nhÕ và m‡i khi T‰t tôi ÇŠu dåy chúng låy 
bàn th© PhÆt và bàn th© T° Tiên. Cho Ç‰n 
bây gi© vÅn vÆy. Phäi låy bàn th© . ñó là 
ÇiŠu kiŒn duy nhÙt tôi Çòi hÕi gia Çình các 
xuôi gia trong ngày cÜ§i, dù h† là Çåo nào. 
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Tôi kính tr†ng tÃt cä các ÇÃng dÅn d¡t linh 
hÒn. 

M‡i khi gia Çình tø h†p tåi nhà 
th¢ng con cä, nh¢m ngày æn chay, tôi luôn 
có ít nhÙt m¶t món chay rÃt ngon do con 
Dâu Công giáo nÃu. Tôi bi‰t Ön Chúa Jesus 
quá Ç°i vì con dân cûa Ngài quä là m¶t 
ngÜ©i ÇÀu b‰p giÕi và là m¶t ÇÙa con dâu 
rÃt hi‰u thäo. 

Th‰ là tôi trª  thành minority, 
có nghïa là thi‹u sÓ trong gia Çình tôi. Ông 
xã, hai th¢ng con, hai cô dâu, næm ÇÙa 
cháu n¶i, tÃt cä là mÜ©i ngÜ©i con Chúa. 
M¶t ÇÙa con gái và chÒng cùng ba ÇÙa con 
tin tÜªng cä PhÆt lÅn Chúa. Ngày lÍ Giáng 
Sinh và cuÓi tuÀn th¢ng cháu ngoåi mÜ©i 
hai tu°i Çi Ç©n violon trong nhà th©. Khi vŠ 
nhà Ngoåi thì vô låy PhÆt và .. ngÒi thiŠn ! 
Th¢ng con út thì, bån có th‹ g†i nó là 
ngÜ©i vô tôn giáo, khuyên các cháu không 
nên m‡i chút m‡i Ç° thØa cho Chúa và khi 
xin t¶i thì phäi nh§ chØa cái t¶i Çó ÇØng lÆp 
låi và nhÆn xét r¢ng thuy‰t nhân quä cûa 
nhà PhÆt rÃt hay nhÜng Çôi khi PhÆt tº låm 
døng thuy‰t nhân quä Ç‹ chê Çè ngÜ©i khác 
và vì th‰ làm cho ngÜ©i ta Çau kh°. Bån 
thÃy có Çúng không? Nó m§i hai mÜÖi bÄy 
tu°i và Çôi khi nó nói chuyŒn Çåo PhÆt làm 
tôi cÛng ngÅn ngÖ. Nó nghiên cÙu Çåo PhÆt 
b¢ng ti‰ng MÏ. Tôi h†c PhÆt b¢ng ti‰ng 
ViŒt.Không bi‰t có khác nhau nhiŠu 
không? 

Nói cho bån mØng là dù thi‹u sÓ 
nhÜng Çåo PhÆt trong nhà tôi vÅn thÎnh 
vÜ®ng. Tôi chÜng bày tÜ®ng PhÆt tùm lum, 
trong vÜ©n hoa Ç¢ng trÜ§c, trong sân Ç¢ng 
trÜ§c, trong vÜ©n hoa Ç¢ng sau, trong sân 
Ç¢ng sau, ngay gi»a vÜ©n, trong luÓng hoa, 
gi»a bøi lan v.v.. Bàn th© PhÆt ª phòng 

khách, bàn th© PhÆt trong phòng th©, tÜ®ng 
PhÆt trên Çàn dÜÖng cÀm, tÜ®ng PhÆt trên 
ÇÀu ti vi. ñây cÛng là m¶t t¶i æn hi‰p ngÜ©i 
(chÒng) quá Çáng, ch¡c ki‰p sau låi phäi trä 
thôi. 

RÒi cách Çây hai tháng, khi anh 
và tôi cùng ª tu°i bäy mÜÖi, phäi bån Öi cái 
tu°i "thÃt thÆp c° lai hi" Çó, thì có m¶t 
ngÜ©i quen tØ ViŒt Nam qua chÖi. NgÜ©i 
này Çã Çi tu Chúa khi còn con gái mÜ©i bÄy 
tu°i và hiŒn nay Çã ÇÜ®c næm mÜÖi bÄy 
tu°i và Çã ÇÜ®c lên chÙc MË BŠ Trên. 
Trong khi trò chuyŒn, sÖ (tåm g†i nhÜ th‰ 
cho g†n) khám phá ra là chÒng thì Çåo 
Chúa chánh gÓc (quên nói cho bån bi‰t là 
mË chÒng mình gÓc gác ngÜ©i Ý), Çã ÇÜ®c 
r»a t¶i, Çã hÜªng h‰t các phép ban Ön v.v.. 
mà låi Çi cÜ§i m¶t ngÜ©i v® ngoåi Çåo, låi 
còn không b¡t v® theo Çåo cûa mình. Th‰ 
thì khi ch‰t së không ÇÜ®c vào nÜ§c Thiên 
ñàng, së không ÇÜ®c Chúa tha thÙ, së 
xuÓng ÇÎa ngøc vv.. Và SÖ chÌ cho tôi nên 
Çi ki‰m Cha Ç‹ xin Cha làm phép, xin 
Chúa tha t¶i cho ông xã Ç‹ ông xã ÇÜ®c trª 
vŠ v§i Chúa. 

Tôi hoäng hÒn nghÌ mình thÆt là t¶i 
l‡i, bÃy lâu nay chÌ lo cho linh hÒn cùa 
mình, còn ngÜ©i bån Ç©i thì mình låi th© Ö, 
may mà nh© có SÖ nh¡c nhª.Tôi bèn dÎch 
låi nh»ng l©i SÖ nói. Ông xã vÅn làm thinh 
(låi cho bån bi‰t anh là ngÜ©i ít nói nhÙt 
th‰ gian, bån có bi‰t tåi sao không?  Vì chÎ 
v® Çã nói h‰t th©i gian rÒi, anh chÒng làm 
gì còn ch‡ và th©i gian Ç‹ nói n»a, Çã cÜ§i 
nhau bÓn mÜÖi næm rÒi, phäi quen tánh 
quen n‰t ch§, phäi không bån? ) à hình nhÜ 
anh có lÀm thÀm cái gì là anh chÜa tØng 
bao gi© bÕ Chúa thì tåi sao phäi trª låi?. 
Tôi thì s® hãi nên thúc giøc anh mau Ç‰n 
tìm Cha. 
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Bån có thÃu hi‹u  ÇÜ®c n°i Çau lòng 
cûa tôi không? Ch¡c là không.  Vì Ç‹ hi‹u 
ÇÜ®c bån phäi ª trong hoàn cänh nÀy và tôi 
thì không muÓn cho bÃt cÙ ai vÜ§ng vào 
cái vòng tøc løy nÀy h‰t. GiÓng nhÜ cái 
ông gì Çó (trí óc tôi lúc nÀy chÆm chåp 
quá,  Çã quên béng tên °ng) Çang làm quan 
l§n v§i ÇÀy Çû v® ÇËp , con khôn, quyŠn 
cao, chÙc tr†ng thì b‡ng gi¿t mình tÌnh 
giÃc nam kha thÃy mình vÅn Çang ngÒi 
dÜ§i ÇÃt, v® con không, lÀu Çài không, tiŠn 
båc không, quan chÙc không. 

GiÓng nhÜ bån, tôi Çã "cho anh cä 
cu¶c Ç©i", nh»ng tÜªng mình Çã cùng ai 
chung chÎu nhøc nh¢n, hånh phúc, Çã cùng 
ai nª nø cÜ©i, lau nu§c m¡t, Çã cùng ai 
ngÄng m¥t, cúi ÇÀu . . . Ng© Çâu bØng con 

m¡t dÆy thÃy 
mình tay 
không ! 
mình Çã ÇÄy 
ngÜ©i ta 
xuÓng ÇÎa 
ngøc, mình 
là nguyên 
nhân Ç‹ 
ngÜ©i ta 
xuÓng ÇÎa 
ngøc. Bån 

khuyên tôi phäi làm sao? NgÜ©i ta xuÓng 
ÇÎa ngøc chÜa thì tôi không bi‰t, mà tôi thì 
Çã ª trong Çó rÒi. Lòng tôi tan nát, bån 
Öi.Tôi phäi Ç†c tøng kinh gì hä bån? LÜÖng 
Hoàng Sám? Thû Sám? Mà tøng thì æn 
thua gì!  N‰u tøng mà h‰t ÇÜ®c t¶i ÇÄy 
ngÜ©i xuÓng ÇÎa ngøc thì tôi nguyŒn Ç†c 
m‡i ngày, m‡i gi©, m‡i phút, tØ Çây cho 
Ç‰n h‰t cu¶c Ç©i.  

Ngày hôm sau khi ngÒi  æn cÖm, 
du§i cái dïa, tôi thÃy m¶t cái bao thÖ, gÓng 
nhÜ cái card chúc t‰t hay chúc sinh nh¿t 
vÆy. Tôi ngåc nhiên vì không phäi t‰t, cÛng 

ch£ng là sinh nh¿t. Anh ch£ng nói gì. Tôi 
mª card ra Ç†c nh»ng dòng ch» sau: 

"N‰u phäi xuÓng ÇÎa ngøc và vïnh viÍn bÎ 
cÃm cºa Thiên ñàng thì anh s£n sàng và 
hånh phúc chÃp nhÆn. Ngày em nhÆn l©i 
làm v® anh là ngày Chúa Çã ban Ön phÜ§c 
cho anh và chÃp nhÆn anh vào cõi Thiên 
ñàng và anh Çã ª Thiên ñàng tØ dåo Çó, 
nay sao låi còn phäi xin xÕ Ç‹ trª vào? Anh 
không æn næn, Anh không æn hÆn, Anh 
không van xin. Anh ch¡c r¢ng, SÖ Çã 
không nhìn thÃy nh»ng gi†t nÜ§c m¡t cûa 
em Çã Ç° ra cho anh, vì anh, vì hånh phúc 
cûa anh, vì t¶i l‡i cûa anh. N‰u thÃy thì anh 
låi tin ch¡c r¢ng SÖ së bäo anh:"Con hãy 
cäm Ön Chúa Çã 
cho con g¥p ngÜ©i 
v® ngoåi Çåo 
nÀy". Em hãy yên 
lòng, ÇØng thúc 
giøc anh tìm Cha. 
Chúa rÃt nhân tØ 
và thông cäm. 
Anh Çang ª Thiên 
ñàng." 

ñ†c xong, 
tôi ngÄn lên nhìn 
anh. Tôi låi Ç‹ cho nÜ§c m¡t chäy ra thÃm 
Ü§t t© thÜ. ñã lâu rÒi tôi không khóc. LÀn 
nÀy tôi không cÓ ngæn låi. Khóc ÇÜ®c cÙ 
khóc bån Öi. ChÌ s® r¢ng mình không khóc 
ÇÜ®c và không ÇÜ®c khóc! 

Bån có thÃy dÎ  không khi thÃy m¶t 
bà già bÄy mÜÖi tu°i còn khóc ÇÜ®c vì m¶t 
lá thÜ..(có th‹ g†i là thÜ tình không bån?).  
Không, ñây không phäi là thÜ Tình!.  ñây 
là thÜ Nghïa !. Tình yêu sôi n°i v§i døc 
v†ng, v§i ghen tÜÖng, v§i giÆn h©n Çã qua 
lâu rÒi. ñây là s¿ thÜÖng yêu, nâng Ç«, d¡t 
dìu nhau cûa hai con ngÜ©i Çang Çi vào 
Çoån cuÓi cûa cu¶c Ç©i mà không lãng 
quên nh»ng hÙa hËn ª bu°i ban ÇÀu. ñây là 
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Nghïa V® ChÒng. Dù cho bån có thành hôn 
v§i ngÜ©i ViŒt Nam, ngÜ©i MÏ, ngÜ©i 
Trung QuÓc, ngÜ©i ñåi Hàn, ngÜ©i Pháp, 
ngÜ©i da Çen, da tr¡ng, da màu .. thì nó vÅn 
tÒn tåi và r¿c r« trong tâm bån. 

Tôi hy v†ng mãnh liŒt r¢ng Chúa 
së không b¡t t¶i anh vì tôi tin r¢ng anh Çã 
sÓng giÓng nhÜ š Chúa: ThÜÖng Yêu, 
Trung Thành và Nhân ái. 

ñây là m¶t phÀn câu chuyŒn Ç©i l¶n 
x¶n cûa tôi và tôi xin chia xÈ cùng bån v§i 
tÃt cä trái tim tôi. Có t¶i hay không có t¶I ? 
Anh Çã Çi trÆt ÇÜ©ng cûa Chúa dåy? Anh 
Çang tØ bÕ Thiên ñàng và trên ÇÜ©ng 
xuÓng ÇÎa ngøc? Anh thÆt không bi‰t. Tôi 
là tên ác qu› Çang ÇÄy ngÜ©i vào chÓn tÓi 
tæm? Tôi thÆt không bi‰t. Chúng tôi chÌ 
bi‰t cÀu xin Chúa và PhÆt cho chúng tôi 
ÇÜ®c có m¥t bên nhau nh»ng khi hoån nån, 
ÇÜ®c giúp Ç« lÅn nhau nh»ng lúc vÃp ngã, 
ÇÜ®c nÃu cho nhau chèn cháo Óm Çau, 
ÇÜ®c n¡m tay nhau mÌm cÜ©i khi mª cºa 
nhà Çón Çàn con cháu. 

Bån Öi, tôi không cÀn phäi 
có bàn th© và anh thì không cÀn phäi ki‰m 
Cha Ç‹ r»a t¶i. Tôi vÅn là m¶t PhÆt tº 

thuÀn thành và anh vÅn làm dÃu thánh 
giá.Chúng tôi không quá "liberal" phäi 
không bån? Thiên ñàng và Ni‰t Bàn cûa 
chúng tôi có nghïa là "in the here,in the 
now" nhÜ SÜ Ông NhÃt Hånh vÅn nói. 
Không bi‰t chúng tôi có hi‹u Çúng š cûa 
SÜ Ông không? 

Hai chúng tôi T¶i L‡i và hånh Phúc 
n
g
a
n
g
 
n
h
a
u
,
 
C
cä PhÆt, cä Chúa ÇŠu rÃt Bác Ái và Công 
B¢ng, bån ÇÒng š không? 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                               Volume 1  Issue 11 

 

NGUYỆN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC ĐẾN TẤT CẢ CHÚNG SANH Page 85 

As a member of GĐPT Thiện   
Thanh 

I wanted to join organizations to make new friends, and learn 

new things. Girl Scouts was a popular group for girls my age in the U.S. 

and I chose it since I might have something in common with the other 

girls. The Buddhist Youth Association belonged to the Vietnamese 

community, and I wanted to be a part of it. 

I started going to Gotama temple (Chùa Phật Tổ) in 2006 to 
learn how to read, write, and speak Vietnamese. Later, I joined the 

Buddhist Youth Association (Gia Đình Phật Tử Thiện Thanh) to make 
new friends. I learned things like songs, dances, morse code, temple 

chants, and semaphore. When I went to the leadership training at camp 

Tuyết Sơn in 2007, I learned basic Buddhist rules, road symbols, as well as formations and commands. 

There, I also learned my Buddhist name: Thanh Thi. When I joined camps with other temples, I got to 

make new friends, learn new things, and become a vegetarian for 3 days. 

I joined Girl Scouts in 2003, to make new friends. I learned songs, how to start a fire, and other 

basic camping/survival tips. As I grew older, I did more advanced things like teach little kids and hosting 

events. When we did activities, we earned patches to show the world our achievements. Higher 

accomplishments got bigger awards. During the time I was in Girl Scouts, I gained values like 

responsibility and trust. When selling cookies, I helped make my group some money, as well as learned 

how to work on my own. On camping trips, I got to explore the place where we camped. 

In the future, I want to be able to read and write Vietnamese, and to speak it fluently. When I’m 

ready, I will also want to be Thiếu Nữ in Gia Đình Phật Tử Thiện Thanh.  I’m also working to earn the 
Silver Award in Girl Scouts, and I want to earn other awards in the future. I’m glad I joined both 

organizations, for it has gotten me as far as I have today. 

Thanh Thi - Nguyễn Thảo Vy 

Oanh Vũ Nữ GĐPT Thiện Thanh 
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THANKS to Chùa Phật Tổ, GĐPT Thiện Thanh 

Hello, my name is Michael GiaHòa Nguyễn.  My Buddhist name is Thiện 
Xuân.  I am currently a student at Lakewood High School at the age of 15.  My life 

has been hectic lately but, I have still managed to make it to temple every Sunday.  

Most of the time bright and early to step into the Gotama Temple (Chùa Phật Tổ) 
grounds feeling nostalgia taking over my body.  I have many inspirations for 

continuing and advice for the new younger kids.  I have been attending Chùa Phật 
Tổ for 7 years and a few months.  I joined Gia Đình Phật Tử Thiện Thanh when I 

was eight and have seen many changes made over the many years.  I have seen many friends come 

and go due to graduation, life, or work.  I, on the other hand plan to stay until I can become a Huynh 

Trưởng of GĐPT or maybe even higher.  The people and friends at temple inspire me to keep going.  I 

cannot say that I am the best son or student or friend but, I try to be as good as I can.  At temple I feel 

that my flaws are not such of a burden.  Everyone there understands and they motivate me to keep on 

moving on in my Buddhist career.  Like I have said and will always 

continue to say they are the reason I still go to temple.  The people 

there are the ones of our community that want to do something and 

want change.  Personally, the most enjoyable thing about being in 

GĐPT Thiện Thanh is the training camps and temple trips we do.  To 

me the people of my temple are my family.  We do a lot of things 

together; like the camping trips with other temples and families’ are 

worth all of the long study sessions and hard work.  For example, not 

to put anyone on blast but, this is like a positive thing – our camp 

with Chùa Phổ Đà that one time in the mountains where it was just 
there temple and ours was probably the best camp I’ve been to 

maybe my memory is off but, for the people who were there it was 

the Superhero Camp.  That was just too amazing honestly.  I have 

many reasons and inspirations for continuing my long journey ahead.  

There are still many things to come and I look forward to the future 

with all of its surprises.  For now I will just have to settle with the 

present and do the best that I can.  That is what GĐPT Thiện Thanh 
has taught me: that no matter how hard things get I can do it if I try 

and when I need it they will always have my back.  Thank you everyone for the amazing experience you 

have been a part and will continue being a part of.  Buddha is benevolent … all the time. 

 

Thiện Xuân - Michael GiaHòa Nguyễn 

Thiếu Nam Gia Đình Phật Tử Thiện Thanh 

Gotama Temple (Chùa Phật Tổ); Long Beach, California 
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 Gia Đình Phật Tử 
Gia Đình Phật Tử l à một tổ 

chức giáo dục tuổi trẻ Phật Giáo 
được thành lập 1943, với những 
danh xưng ban đầu là Đoàn Đồng 
Ấu Phật Tử, Phật Học Đức Dục, Gia 
Đình Phật Hóa Phổ.  Danh hiệu Gia 
Đình Phật Tử chính thức được thay 
thế Gia Đình Phật Hóa Phổ vào 
1951 tại chùa Từ Đàm  tại Huế - 

miền Trung Việt Nam.   Gia Đình 
Phật Tử là một hệ thống tổ chức có 

cương lĩnh, mục đích xây dựng thanh 
thiếu đồng niên có đạo đức bản thân tốt, 
khả năng tự lập, lãnh đạo để đóng góp 
vào công cuộc xây dựng gia đình, cộng 
đồng và xã hội theo tinh thần Phật Giáo 
với Châm Ngôn: Từ Bi - Trí Huệ - Dũng 
Tấn làm nền tảng, dựa vào 5 Điều Luật 
tượng trưng của 5 Hạnh: Tinh Tấn, Hỷ 
Xả, Thanh Tịnh, Trí Tuệ và Từ Bi làm sức 
sống cho đạo nghiệp tu và hành giáo lý 
Phật Pháp của một người Phật Tử. 

 Gia Đình Phật Tử (GĐPT) là môi trường tu học và hành giáo lý Phật Đà cho Oanh Vũ thuộc lứa 
tuổi từ 6 đến 13, Ngành Thiếu dành cho các em trên 13 đến 18 tuổi và Ngành Thanh dành cho các em 
thuộc tuổi đại học.  Đến với GĐPT các em được cùng nhau học tập và hỗ trợ nhau trau dồi Đức Dục, Trí 
Dục, và Thể Dục qua các môn học Phật Pháp, Hoạt Động Thanh Thiếu Niên, kỹ năng sống, sự vượt 
khó khăn trở ngại không nản chí và văn nghệ.  Các em sẽ có cuộc sống tươi mát hiểu người và yêu gia 
đình, yêu xã hội để cùng đóng góp xây dựng, phát triển xã hội thành một nơi đầy sự yêu thương, ấm áp 
và hòa bình lấy màu khói lam làm màu áo tượng chưng cho sự hòa hợp, không phân biệt. 

 Ngành Oanh Vũ lấy hình tượng trưởng thành của chim Oanh Vũ làm biểu tượng cho sự trưởng 
thành và phát triển  của các em đoàn sinh GĐPT nhỏ h ơn 13 tuổi.  Màu xanh lá cây của cấp bậc học 
Oanh Vũ tượng trưng cho mầm sống đẹp, sự phát triển tươi mới của tuổi trẻ.  Mở mắt chim non chờ mẹ 
che chở mớm cho từng hạt lúa non ngọt đầu đời dưới ánh sáng đạo pháp của Như Lai.  Chim Oanh Vũ 
đã mọc ra những lông vũ, cánh non đầu tiên; rồi chân đã cứng để có thể tự mình bay nhảy và trưởng 
thành bay vào đời đóng góp theo châm ngôn Hòa Thuận - Tin Yêu - Vui Vẻ với gia đình, với bạn, với xã 
hội và Đạo Phật .  Các em ngành Thiếu, tuổi trên 13 tới 18; lấy Từ Bi - Trí Huệ - Dũng Tấn làm châm 
ngôn để học và thực hành những lời Phật dạy theo 4 bậc học: Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện và 
Chánh Thiện.  Lá Bồ Đề tượng trưng Tâm Bồ Đề kiên cố sau từng bậc học.  Màu xanh dương của cấp 
bậc huy hiệu ngành Thiếu tượng trưng cho Định, sự tập trung tư tưởng ở lứa tuổi trưởng thành cần sự 
định hướng không sa ngã theo chúng bạn xấu.  Để phát nguyện là một Huynh Trưởng của tổ chức 
GĐPT, người huynh trưởng phải luôn ý thức trong việc tu và hành Phật Pháp để dẫn dắt các đàn em 
phát triển và xây dựng xã hội thật tươi mát, hạnh phúc và an lạc qua các bậc học Kiên, Trì, Định và Lực 
với đường hướng yếu chỉ của tổ chức Gia Đình Phật Tử. 

 Vui thay, Hạnh Phúc thay với chúng tôi để đ ược làm những chim Oanh Vũ, những bạn ngành 
Thiếu và Thanh, những Anh Chị Huynh Trưởng, và là những Cô Chú đã cùng yêu thương, cùng chăm 
sóc cho ngôi nhà tâm linh riêng trong bản thân chúng ta, chung trong những màu áo lam, những Anh 
Chị Em GĐPT ngày càng thành tựu vượt mê đến bến giác dưới ánh sáng tươi mát nhiệm mầu của Phật 
Pháp. Kế thừa tinh thần xây dựng và phát triển xã hội ngày càng tốt đẹp, được sự dạy bảo, yêu thương 

của Thầy Thích Thiện Long trụ trì chùa Phật Tổ thành phố Long Beach.  Gia Đình Phật Tử Thiện Thanh 

được hân hạnh thọ nhận tên Thầy khai sinh Chùa Phật Tổ - cố Hòa Thượng Thích Thiện Thanh làm tên 
Gia Đình Lam.  Với lòng kính thành, chúng con GĐPT Thiện Thanh nguyện xin cố gắng học hỏi và phát 
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triển thành một Gia Đình ấm áp tình đạo, ích lợi đến tha nhân.  Với sự tận tâm của Bác Gia Tr ưởng 
Tâm Như Nguyễn Đức Dương, các huynh trưởng Tâm Tịnh Lạc Đoàn Tâm Thuận, Từ Kiệt Tôn Thất 
Tuấn, Quảng Tín Ngô Thị Thùy Trang, Tâm Huy Võ Quốc Hy, cùng các Anh Chị Thầy Cô Giáo dạy Việt 

Ngữ: Nguyễn Đức An, Trịnh Tuấn, Nguyễn Hùng, Lâm Thảo, Lê Bích Duyên, Hoa Mary Yik, Nguyễn 
Tina, Nguyễn Nhung Kelly, Lê Duy Thắng, Nguyễn Huệ, Tạ Thị Thanh Hiền, Nguyễn ThanhThanh, 
Nguyễn Trang, Trần Thanh Ngọc đã chung sức xây dựng và phát triển Gia Đình Phật Tử Thiện Thanh 
ngày càng vững mạnh và an lạc. 

Mừng Phật Đản, Phật Lịch 2554 

Người yêu Màu Lam – 3T 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHUYỆN TRONG NHÀ 
Hạnh Phúc Gia Đình 

Trong một gia đình, một khi người cha, người mẹ muốn làm điều gì cho con mình, 
dù biết đó là việc tốt, vẫn phải nên hỏi ý của con mình trước, xem thử nó có thích, nó có bằng 
long, nó có điều gì cần phát biểu về việc mà cha mẹ sắp làm cho nó hay không? 

Như vậy, việc làm của cha mẹ mới thật sự mang lại hữu ích thích đáng cho con cái, 
mới được con cái quý trọng, gia đạo an vui, hạnh phúc. 

Trong thời đại hôm nay, đó là nếp sống gia đình có giáo dục, nếp sống biết trọng tinh 
thần bình đẳng, tự do, dân chủ và nhân quyền. 

Ban Biên - Tập PHTP 
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SEN MUÔN CÁNH 
   

 

          Hàng năm, khi bắt đầu thời điểm tháng tư 

âm lịch, người con Phật dù ở nơi đâu cũng c ảm 

thấy trái tim mình như nở rộ những đóa sen muôn 

cánh. Loài hoa tinh khiết mọc từ bùn nhơ đã tiêu 

biểu cho những gì thực tiễn của kiếp nhân sinh 

mà Đức Cồ Đàm đã thực chứng dưới cội Bồ Đề 

hai mươi sáu thế kỷ trước. Những đóa sen hé nở 

dưới bẩy bước chân đầu tiên của vị Thái Tử con 

vua Tịnh Phạn là thông điệp cực kỳ mầu nhiệm 

về một Đạo Cả ra đời, giúp chúng sanh tìm đư ợc 

sự giác ngộ, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.  

          Suốt hơn bốn thập niên, Đức Bổn Sư đã đi 

không ngừng nghỉ, tới mọi nơi có thể tới để miệt 

mài giảng dạy con đường Trung Đạo. Những lời 

dạy được trùng tuyên, qua bao thời gian, tùy mọi 

hoàn cảnh, môi trường mà cô đọng thành Kinh, 

Luật, Luận.  

          Đó là gia tài vô giá của người cha để lại 

cho những-đứa-con-cùng-tử.             

            Là con Phật, chúng ta đã làm gì khi nh ận 

gia tài đó? 1250 vị tỳ-kheo từng theo Phật thời 

xưa chính là tăng đoàn đầu tiên đã tuân l ời Phật 

dạy, lấy giáo pháp làm chỗ nương tựa, luôn tạo 

hoàn cảnh và cơ hội để cùng nhau trau dồi, học 

hỏi và truyền đạt cho những thế hệ tương lai.   

          Hạnh phúc thay, sau khi Đức Phật diệt độ, 

tăng đoàn đó vẫn tiếp tục đi, vẫn “ Bình bát cơm 

ngàn nhà. Thân rong muôn dặm xa. Trên dòng 

sanh tử đó. Nói Pháp, chỉ đường qua”  

Từng thế hệ đã nương nhau qua bờ mê, tới bến 

giác, thăng trầm, nhục vinh, thành hoại của đời-

thường chỉ là hoa nắng dưới bước chân những 

đoàn sứ-giả-Như-Lai, vì tự tính Tam Bảo nơi mỗi 

người đã s ẵn. Khả năng giác ngộ là Phật, kinh 

điển để tu học là Pháp và những yếu tố hổ trợ cho 

sự tu học là Tăng.   

          Bằng niềm tin vững chãi đó, không th ời 

nào thiếu vắng đoàn tỳ-kheo cùng bước những 

bước chân vương tượng, cất cao âm thanh của 

chúa sơn lâm để trùng tuyên những lời Phật dạy. 

Nên hai mươi sáu thế kỷ qua, Đạo Phật vẫn còn 

đây, như những mạch nước ngầm luân lưu, nơi 

đâu biết đào sới, nơi đó có giếng nước trong.   

          Nhưng làm sao để chúng sanh biết đào sới 

nếu không tiếp tục có đoàn lữ hành nuôi dưỡng 

tinh thần của 1250 bước chân xưa, giảng dạy và 

nhắc nhở lời cha lành?  

Sự truyền bá giáo pháp quan trọng như thế 

nên Đức Phật đã t ừng an ủi các đệ tử của Ngài 

trước giờ Ngài nhập Niết Bàn, là Ngài chỉ nhập 

diệt chứ không biến diệt, vì nếu còn những vị tỳ-

kheo tiếp tục học hỏi, tu tập và rao giảng giáo 

pháp thì quý vị chính là pháp thân Như Lai. Nhìn 

vào một tăng đoàn chân chính, là nhìn th ấy Như 

Lai.   
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          Hạnh phúc thay, thế hệ chúng ta vẫn còn 

được quỳ trước tôn tượng Chư Phật, đảnh lễ 

những hậu thân của tăng đoàn khi xưa, thầm lặng 

đi giữa thị phi, tỏa sáng nhân dáng của mười 

phương Bồ Tát để dòng Suối Từ tiếp tục khơi 

mạch, từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây.    

              Đức Phật từng nhìn ngắm hồ sen, thấy có 

cọng dài, cọng ngắn, có bông hàm tiếu, có bông 

nở rộ, có trắng, có hồng, có vàng, có đỏ mà Ngài 

liên tưởng đến căn cơ chúng sanh chẳng đồng đều 

nên mới bầy ra nhiều pháp môn, phương tiện. Do 

đó, những đoàn sứ giả Như Lai cũng tùy thu ận 

chúng sanh mà giảng dạy. Mầu áo, pháp môn có 

thể khác, nhưng diệu dụng thì chỉ là phương tiện, 

là thuyền bè đưa ta qua sông.   

          Riêng chùa Phật Tổ tỉnh Long Beach, miền 

Nam California Hoa Kỳ, Phật tử nơi đây có thuận 

duyên, hàng năm vào mùa Phật Đản, được cung 

thỉnh phái đoàn hoằng pháp Âu Châu do Hòa 

Thượng Thích Như Điển, phương trượng chùa 

Viên Giác, Đức Quốc hướng dẫn.  

          Từ hơn thập niên qua, phái đoàn này đã quy 

tụ được hàng chư tôn giáo phẩm tại nhiều quốc 

gia, cùng mang tâm nguyện “Trao truyền pháp 

giới là cúng dường Như Lai” Các vị đều là những 

nhà Phật học uyên bác, làu thông kinh điển, đem 

trí tuệ Bát Nhã soi sáng và chỉ dạy cho những ai 

cầu học. Lịch trình hoằng pháp dày kín hàng năm 

được sắp xếp hài hòa với mọi đề tài để mỗi nơi 

dừng chân, Phật tử được hưởng pháp thực cực kỳ 

sung mãn.   

          Phái đoàn hoằng pháp năm nay gồm quý 

ngài:  

          Hòa Thư ợng Thích Như Điển, phương 

trượng chùa Viên Giác, Đức Quốc.  

          Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, trú trì chùa 

Trúc Lâm, Chicago, Hoa Kỳ.  

          Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, phó trú 

trì tu viện Quảng Đức, Úc Đại Lợi.  

          Thượng Tọa Thích Thông Triết, trú trì thiền 

viện Chánh Pháp, Oklahoma, Hoa Kỳ.  

          Đại Đức Thích Thiện Thái, lưu trú 

Houston,  Hoa Kỳ.  

          Đại Đức Thích Hạnh Đức, Minesota, Hoa 

Kỳ.  

          Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, San Diego, Hoa 

Kỳ.  

          Đại Đức Thích Thiện Đạo, phó trú trì chùa 

Phật Tổ, Long Beach, Hoa Kỳ.  

          Ni sư  Thích nữ Minh Huệ, đệ tử y chỉ của 

Hòa Thượng Thích Như Điển.   

          Có lẽ chặng dừng dài nhất của phái đoàn là 

chùa Phật Tổ, bắt đầu từ 9:30 sáng thứ năm 13 

tháng 5 năm 2010 đến trưa chủ nhật 16 tháng 5 

năm 2010.  

          Khai mạc khóa giảng, Hòa Thư ợng Thích 

Như Điển, trưởng phái đoàn, đã hoan hỷ nhận xét 

rằng, ngày thứ năm mà sao Phật tử cũng tới đông 

thế? Quý vị không phải đi làm, đi học ư?  
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          Tuy Hòa Thư ợng hỏi, nhưng chắc ngài 

cũng chẳng chờ trả lời, vì nhìn bao gương m ặt 

tươi vui, hớn hở đã thấy ngay câu trả lời rồi. Đi 

làm, đi học, có thể thu xếp nghỉ một, hai ngày, 

nhưng đi nghe pháp từ một phái đoàn Chư Tôn 

Đức, một năm mới tới một lần thì không thể bỏ lỡ 

cơ hội. Phải không, thưa quý Ph ật tử chùa Phật 

Tổ?  

          Thượng Tọa Thích Thiện Long, trú trì chùa 

Phật Tổ đã nồng nhiệt ngỏ lời chào mừng phái 

đoàn và cảm niệm hảo ý đã đáp l ời thỉnh cầu của 

bổn tự để Phật tử nơi đây được có cơ hội đảnh lễ 

Chư Tôn Đức phương xa và được trực tiếp đón 

nhận pháp nhũ từ quý ngài.  

          Hòa Thư ợng trưởng đoàn đáp từ với sự 

hoan hỷ là nhận thấy sức khỏe của Thượng Tọa 

trú trì rất khả quan, Phật tử tu học tinh tấn, tự viện 

khang trang, đẹp đẽ.  

Những lời chân tình của nhị vị đã xóa ngay 

vị thế chủ và khách, chỉ còn là tình huynh đệ thân 

thương.  

Máy vi âm được chuyển đến Thượng Tọa Thích 

Nguyên Tạng để thầy giới thiệu từng vị trong phái 

đoàn. Mỗi vị sẽ nói chuyện cùng đại chúng khoảng 

hai mươi phút trước khi đi vào đề tài chính của từng 

vị, trong những ngày kế tiếp.  

          Trước hết là Hòa Thượng Thích Như Điển, 

vị thầy trí tuệ với sở học uyên bác, thường giảng 

dạy bằng năm ngôn ngữ: Đức, Pháp, Nhật, Trung 

Hoa và Việt Nam. Lần này, Hòa Thượng sẽ giảng 

đề tài “Lăng Nghiêm trực chỉ.”  

          Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, trú trì chùa 

Trúc Lâm, Chicago sẽ chia sẻ về “Kinh Bát Nhã 

và triết lý tánh không”  

          Thượng Tọa Thích Thông Triết, trú trì thiền 

viện Chánh Pháp, Oklahoma sẽ nói chuyện về 

“Hành trang về cõi Phật”  

          Đại Đức Thích Thiện Thái, lưu trú tại 

Houston sẽ đề cập về “Vòng luân hồi tam giới”, 

cùng với Đại Đức Thích Hạnh Tuệ sẽ giảng về 

“Cõi vô thường” và Đại Đức Thích Hạnh Đức 

chia sẻ đề tài “Giải thoát trong lòng bàn tay”  

          Vị tỳ kheo ni duy nhất trong phái đoàn là ni 

sư thích nữ Minh Huệ sẽ  giảng Kinh Trung Bộ. 

Trọn bộ này gồm 152 kinh nên mới nghe tên kinh 

thì tưởng là giảng bài cũ nhưng thực ra là ni sư sẽ 

tiếp tục đi vào chi tiết từng bài, trong 152 bài. Là 

đệ tử y chỉ của Hòa Thư ợng Thích Như Điển, ni 

sư đã đậu bằng cử nhân Phật học ở Việt Nam. Sau 

đó, ni sư qua Ấn Độ và lấy tiếp bằng tiến sỹ Phật 

học.  

            Riêng Đại Đức Thích Thiện Đạo, phó trú 

trì chùa Phật Tổ thì viện lẽ đã về tới “chùa nhà”, 

Phật tử nghe nhiều rồi nên xin miễn vào chương 

trình giảng. Tuy nhiên, Thượng Tọa Thích Thông 

Triết bật mí rằng, trên đường hoằng pháp, với đề 

tài “Niệm Phật theo phong cách khoa học” thầy 

Thiện Đạo đã hướng dẫn đại chúng niệm Phật với 

cách trình bầy và âm hưởng của tán tụng, rất 

phong phú khiến nhiều Phật tử sửng sốt thưa rằng 

“Chúng con chưa từng được nghe niệm Phật mà 

trầm hùng đến thế!”  
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          Cuối cùng, Thượng Tọa Thích Nguyên 

Tạng tự giới thiệu đề tài mà thầy sẽ thuyết giảng. 

Đó là “Phật Tổ và Phật ngọc.” Đại chúng cảm 

thấy thật ấm lòng khi thầy nhắc tới cố Hòa 

Thượng thượng Thiện hạ Thanh, vị khai sơn chùa 

Phật Tổ, bằng tất cả sự kính trọng và ngưỡng 

phục. Thầy chia sẻ một chi tiết đặc biệt là năm 

1967 khi cố Hòa Thượng Thiện Thanh đặt chân 

đến Ấn Độ du học cũng là năm th ầy Nguyên 

Tạng mới chào đời. Lời chia sẻ tưởng như ngẫu 

nhiên này, thực ra đã vô tình hiển lộ bản chất vô 

ngã rất đáng quý của thầy Nguyên Tạng.    

          Mỗi giảng sư chỉ dùng hai mươi phút ngắn 

ngủi để tâm tình với đại chúng và diễn giải tóm 

lược đề tài sẽ giảng, nhưng bằng tâm nguyện thiết 

tha trùng tuyên lời Phật dạy, quý vị đã rải xuống 

không gian đạo tràng Tịnh Độ này một chút 

Isipatana, một chút Jetavana, một chút 

Kutagarasala, một chút Venuvana, một chút 

Grdhrakuta …. những địa danh mà khi xưa Đức 

Thế Tôn từng thuyết giảng những bài pháp quan 

trọng.   

          Chúng con cảm nhận được như thế.  

          Và chợt liên tưởng tới bài kệ truyền pháp 

mà ngài A-Nan, đệ nhị Tổ Thiền Tông, đã ấn tâm 

cho ngài Thương-Na-Hòa-Tu:  

          “Bổn lai truyền hữu pháp  

          Truyền liễu vô ngôn pháp  

          Các các tu tự ngộ  

          Ngộ liễu vô vô pháp”  

Xin tạm dịch:  

          Xưa nay vốn giảng, nói có pháp  

          Giảng xong, hiểu ra, nói không pháp  

          Mỗi mỗi người tu phải tự ngộ  

          Ngộ rồi, nào có chi là pháp!   

          Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức 

đã thể hiện pháp thân Như Lai để chúng con được 

vào nhà Như Lai, học đạo Như Lai và vững tin 

bước trên đường Như Lai với sự dìu dắt từ bi và 

tận tụy của quý ngài.   

          NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI 

PHẬT   

Thượng Tọa Nguyên Tạng – Tu viện Quãng 

Đức – Úc Đại Lợi 
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Thuyền Bát Nhã 

 
Thuyền Bát Nhã đưa ta vào Bến Giác 
Cõi hư không, trầm mặc với bao la 
Gác ngoài tai chuyện thế tục, phồn hoa 
Mặc nhân thế đắm chìm mùi lục vị. 

  
Sống mặc khải, cuộc đời thêm ý nhị 
Giữa thiên nhiên, tâm ý sáng như tơ 
Mở cửa lòng giải thoát hết điều nhơ 
Mọi thành ý ươm đầy hương tinh khiết.  

  
Cũng là lúc tâm hồn đầy quán triệt 
Niềm vô ưu, bản ngã, chất men đời 
Như con thuyền dong lướt giữa biển khơi 
Không vướng mắc bến bờ ràng buộc, trói. 

  
Bình minh rạng, ánh mặt trời chói lọi 
Biển và mây cùng hợp tác với nhau 
Như vôi nồng quyện thắm với trầu cau 
Làm sự sống nẩy mầm trong vô tận.  
  
Thuyền Bát Nhã nâng tinh thần tinh tấn 
Ý thanh tao, cốt cách đượm nho phong 
Coi mọi điều trần tục có-như-không 
Có rồi mất, mất cũng là mầm có. 

  
Coi chuyện khó chẳng phải là chuyện khó 
Khó cũng là kết quả của không-không 
Chẳng có gì phải rối rắm, long đong 
Rồi mọi việc sẽ tinh tường giải quyết.  
  
Ðiều hệ trọng nên giữ lòng tinh khiết 
Chớ bận tâm nghi kỵ, ý dèm pha 
Ðừng bao giờ dùng tới những lời ngoa 
Thêm chuốc lấy ưu phiền cho trí não. 

  

Người Tâm Phật không bao giờ ảo não 
Cứ an vui tự tại với tâm thành 
Rồi cuộc đời ngát tỏa một màu xanh 
Hoán đổi hết những gì không chân chính.  

  
Trước vật chất chẳng bao giờ bịn rịn 
Mọi vật đều là những bóng phù du 
Chẳng bận tâm vì bóng tối thâm u 
Mở tâm sáng vút cao thành vô lượng.  
  
Thuyền Bát Nhã là con thuyền định hướng 
Cõi Bồng Lai rực rỡ ánh bình minh 
Ðạo cùng Ðời vượt thoát cõi u minh 
Nâng lẽ sống thăng hoa cùng tuệ giác.  

  
Sự kỳ diệu hân hoan thành nhã nhạc 
Vút cao lời tâm ý ngát thiên hương 
Dẫn ta đi vào hội cảnh thiên đường 
Nơi tìm đến con người cùng Giác Ngộ. 

  
Ðó là lúc Phật Ðà ra tế độ 
Ánh Ðạo Vàng rạng chiếu cảnh Bồng Lai 
Mọi người cùng thiền định với Như Lai 
Tâm tức Phật, Phật tức Tâm là thế!  
  
Sống tâm Phật đi vào lòng thế hệ 
Ðể con dân được sống cảnh an nhàn 
Ðể muôn người đuợc nói tiếng hân hoan 
Ðể sự sống muôn loài thành tâm ý. 
  
Không còn cảnh phải lo toan, ích kỷ 
Không duy tâm và cũng chẳng duy linh 
Nên cuộc đời tràn ngập ánh bình minh 
Muôn tiếng hát líu lo bừng sức sống.  
  
Thuyền Bát Nhã là con thuyền linh động 
Có rồi không, không rồi có, như nhau 
Chỉ có thuyền chỡ hết nỗi khổ đau 
Thuyền là ý, ý là Thuyền Bát Nhã. 
 
(Ðức Phố, ngày 02 tháng 02 năm 1997) 
                    Vĩnh Liêm  

 






	Tam su doi minh.pdf
	 
	 

	Tam su doi minh.pdf
	 
	 

	Bai Bao mua Phat Dan 79-81.pdf
	MỞ CỬA THIỀN - Thiện Đức
	CÓ AI SỐNG MÃI ĐỜI MIÊN VIỄN
	Ở CÕI NHÂN GIAN LẮM MUỘN PHIỀN
	HOA NỞ, HOA TÀN CƠN GIÓ THOẢNG
	SỐNG SAO TÂM ĐẠT CHỮ BÌNH YÊN
	TRĂM NĂM MỘT KIẾP DÀI HAY NGẮN
	NGHIỆP BÁO TRẦM LUÂN KIẾP HIỆN TIỀN
	MƯỢN THÂN TỨ ĐẠI ĐỀ PHƯƠNG ÁN
	ĐÓNG CỬA VÔ MINH MỞ CỬA THIỀN
	NHẠC: Phật Đang Trong Ta




