










THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                                   Volume II Issue 2   

  

1 

 

 

 

 

BAN BIÊN TẬP 

Niềm t in mớ i  là chủ đề  cho các bài viết năm 
mớ i  của Xuân Di LƲc. Chúng ta luôn luôn có thêm 
niềm tin mỗ i  lần năm mới đến như chúng ta đang 
xây đắp nồng thắm thêm tình thiêng l i êng của gia  
đình, tổ  t iên ông bà cha mẹ,  và  nhứt là niềm t in 
Tam bƴo dựa trên niềm tin hiện có. 

 

Nếu chúng ta chưa có ni ềm tin vững chắc ở  
chùa, Thầy, hay nơi đƲo tràng Niệm Phật của 
mình đang cư trú, chúng ta nên suy tư v ề mầm 
mống Phật tâm của mỗi ngườ i .  Phật t rong ta  
đang hằng luôn là tâm niệm không thể thiếu như 
hơi thở ,  huyết mƲch của con ngườ i .  

  

Nếu chúng ta chưa hẳn có niềm tin nơi Phật 
pháp, thiết nghĩ  chúng ta nên phát khở i  niềm 
chánh tín. Điều đó chính là tâm niệm của những 
người làm đƲo đức thường khắc cốt ghi tâm. 

 

Nhơn d ịp Xuân Tân Mão về vớ i  mái chùa Phật 
Tổ  thân thương, chúng ta  hãy trang nghiêm thân 
tâm theo  chủ  đề  chính của ĐƲo Tràng Niệm Phật.  
Đó là “THÂN ĐÂU, TÂM ĐÓ.”  

 

Kính chúc quý độc giƴ  nhiều an lƲc trong 
‘XUÂN MỚI,  NIỀM TIN MỚI,’ nhiều thắng duyên 
trên con đường tìm về ngôi nhà trường cữu của 
chánh pháp Như Lai.  
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             CHÖÔNG TRÌNH TU HOÏC 

 

 Khóa tu ni…m PhÆt thÜ©ng xuyên hàng tuÀn: 
ThÙ Bäy (tØ 8:00am Ç‣n 8:00pm) và 
Chû NhÆt (tØ 8:00am Ç‣n 5:00am) 

 
 ñoàn Ho¢ng Pháp Châu Âu 

Hòa ThÜ®ng Thích NhÜ ñi‥n 
ThÙ TÜ 30-3-2011 Ç‣n ThÙ Hai 4-4-2011 

 
 ñåi LÍ PhÆt ñän PhÆt LÎch 2555 

Chû NhÆt 8:00am ngày 15-5-2011 
 
 LÍ Húy Kœ  cÓ Hòa ThÜ®ng Thích Thi…n Thanh 

ThÙ Næm 8:00am ngày 21-7-2011 
 
 ñåi LÍ Vu Lan 

Chû NhÆt 8:00am ngày 14-8-2011 
 
 LÍ Tå ÷n – Hi…p Ky ChÜ T°, R¢m Hå NgÜÖn 

Chû NhÆt 8:00am ngày 06-11-2011 
 
 ThÜ©ng TÎch Quang Ph° Chi‣u Di ñà PhÆt ThÃt 

 (9 ngày) 
ThÙ Bäy 17-12-2011 Ç‣n Chû NhÆt 25-12-2011 
 
    CÁC CHI TIÊT KHÁC XIN LIÊN LAC 
 

CHUØØA PHAÄT TOÅ 

905 Orange Ave. 

Long Beach, CA 90813 

Phone: 562-599-5100 

Fax: 562-599-4100 

Website: www.chuaphatto.net 

Email: chuaphatto@ymail.com 

http://www.chuaphatto.net/
mailto:chuaphatto@ymail.com
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        S§ táo quân 

                      Næm tân 

                            Mão  

                            2011 

 
 

Ng†c Hoàng t†a trên ngai 

Mi…ng, tay, hô ra oai 

*NÀy, Tri․u thÀn, Væn, Võ, 

LÎnh Quä Nhân, nghe rõ, 

TrÜ§c gi© Çåi Çi…n khai. 

Nghe truy․n Çây: 

HÆu cung các thê nhi, 

Cùng tÃt cä n» tÿ, 

Quan, quân, tÆp h®p ráo. 

Nghiêm chÌnh ch§ lao nhao, 

Yên l¥ng, ch£ng Òn ào, 

Ch§ Ç‥ AI GIA quåu, ÇÃy nhé! 

*Các Công Công, nghe Çây: 

LÍ chào c© trên nÀy, 

Hát QuÓc ca hùng dÛng, 

 
M¥c ni…m v․ dân chúng, 

Hy sinh cõi ta bà, 

Phøc vø lš tÜªng chung. 

*LÍ chào c©: --- B¡t ÇÀu. 

Thû tøc có hÖi lâu 

Vua Tr©i Çâu làm Äu 

Ch£ng thÃy ai câu mâu. 

Xã hÖi mÜ©i læm phút 

Chuông báo hi…u døc thúc 

Các TÁO li․n vào hàng 

Ngay th£ng rÃt Çàng hoàng, 

Hàng d†c, v§i hàng ngang 

ñÙng dàn ngoài hành lang 

Ch© t§i phiên lính g†i. 

http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?fid=Inbox&mid=1_11255_AGJaimIAAMwsTTjzowZkASjTYLI&pid=8&tnef=&YY=1295592200406&newid=1&clean=0&inline=1
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?fid=Inbox&mid=1_11255_AGJaimIAAMwsTTjzowZkASjTYLI&pid=8&tnef=&YY=1295592200406&newid=1&clean=0&inline=1
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TÁO PHAÄT TOÅ, vào Çây, 

Phúc trình phäi cho hay, 

MÃy næm rÒi, TrÅm thÃy, 

Chùa khanh, khá l¡m ÇÃy!!!. 

            Thank you, thank you, VUA, 

Næm nÀy, ThÀn già nua, 

L¡m b†n trÈ trong Chùa, 

Ch£ng ai chÎu vi‣t s§. 

BÄm Ng†c Hoàng: 

ñÀu næm dâng s§ 

Trình tÃu sÖ sÖ 

Ch§ không tÖ mÖ 

Mong Ngài ch§ quª. 

*ñáo l… hàng næm 

ThÀn táo v․ thæm 

VÃn an Thánh th‥, 

Kính chúc m†i b․, 

Thành t¿u tràn tr․, 

Long nhan ÇËp khÕi chê, 

TrÈ hoài, má không x…, 

HÆu cung NÜÖng NÜÖng mê. 

Vån tu‣, vån tu‣, vån vån tu‣. 

Mª ÇÀu tÃu chÜÖng 

Phúc trình tÕ tÜ©ng 

NÖi Chùa PHAÄT TOÅ 

Mong ThÜ®ng Hoàng chi‣u cÓ. 

Trø xÙ chùa, xin rao: 

Trø Trì, là cÃp cao 

Thích thi…n Long sÓ nhÙt 

DÜ§i thÀy Cä, m¶t b¿c, 

Thích Thi…n ñåo là tên, 

Tä,h»u, ÇÙng hai bên: 

X‣p ThÜ©ng ChÖn, ThÜ©ng Tín. 

Nhà trù, có ThÜ©ng TÎnh, 

ThÜ©ng Gi§i, tÓt âm thinh 

Vi…t Nam h†c k… kinh 

ñích danh ThÀy ThÜ©ng Giác. 

C¶ng Chú Ti‥u, ThÜ©ng Låc 

H†c Çåo xÙ Úc Châu 

Ni SÜ Cänh, tu lâu, 

Cô Kim, ng¿ phòng ÇÀu, 

HÜÖng Çæng, Cô Hu… PhÜ§c 

TØ ñåo, th† gi§i trÜ§c, 

Hu… Trân, v§i Di…u ChÖn 

Ng†c ThuÆn, tu°i già hÖn, 

Thanh niên, còn ThÀy NhÅn, 

Minh ñæng, út chót tÆn, 

T°ng sÓ ThÀn Çi․u trÀn, 
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TÃt cä mÜ©i bäy vÎ. 

BÄm Thánh ThÜ®ng: 

Ti‣p Ç‣n, phÀn tin tÙc: 

Các vi…c ThÀn thao thÙc 

-M§i ÇÀu næm tháng nhÙt 

Good new, loan tin tÙc 
H¶i TÖØ THIEÄN bakery, 
Thành lÆp li․n m¶t khi 
ñám trÈ h‣t Ãm Ùc. 

-Sang qua tuÀn lÍ hai, 

ChÌ ÇÜ®c tám ngày rày 
Cô Trí Cæn bÎnh låi, 

Bác Sï b…nh vi…n chåy 
Quš ThÀy tính quá hay 
Chª Cô v․ Chùa ngay 

Cæn phòng sau gÓc cuÓi. 
-ThÀy Cä long nhân tØ, 
Tæng Ni cùng PhÆt Tº, 
Ch£ng n… thân m…t ÇØ, 
BÕ qua chuy…n riêng tÜ. 

-ñêm, ngày, ni…m thi‣t tha, 
NAM MOÂ A DI ÑAØ 

ChÜa tròn ba ngày qua, 
Cô <<C•N>> yên viên tÎch. 

-ThÀy Trø Trì, thû thÌ: 
Các Bác, ch§ lo chi 
Khi nào s¡p hÒi qui, 

CÛng ÇÜ®c n¢m phòng <<NH´>>. 
-Tr® ni…m s¡p lâm chung, 

Cho t§i phúc cuÓi cùng, 
H¶ ni…m sau tám ti‣ng 

Cho ngÜ©i Çã m…nh chung. 
-Các cø gi» tâm yên, 

Nh§, nghï,  PHAÄT cho chuyên, 
Quan tr†ng, <<Nh§ phát nguy…n>> 

Luôn tin sâu, nguy…n thi‣t, 
-Cõi  CÖÏC LAÏC ÇÜ®c v․, 

TÎnh th° là chÓn quê, 
•n <<m¥n>> trên Çó chê, 
Vì coi thÜ©ng sanh chúng. 
MuÓn tu tÆp cho Çúng, 

Món <<m¥n>> phäi cº kiêng, 
Chuy‥n tâm chay tÎnh li․n, 
N® chúng sanh dÀy c¶m, 
Nghi…p Çã gieo, khó trÓn, 
Tu ki‥u nÀy <<L‡ vÓn>>. 

BÄm Ng†c Hoàng: 
N»a tháng ÇÀu chÜa Çi (13/01) 

Tin buÒn tØ Ti vi 
Haiti bÎ ÇÎa chÃn 

Nhà cºa trong thÎ trÃn 
Cao Óc xÆp Çiêu tàn 

Xác ngÜ©i ch‣t ng°n ngang 
SÓ chôn trong gåch Ç° 
Dân chúng Çà quá kh° 
Gi© phäi chÎu thiên tai, 

Cúi xin Ngài ra tay 
CÙu giúp, cÙu giúp, cái mà cÜú giúp. 

-Lòng buÒn mÃy ngày rày. 
Ngày 28 tháng hai, 
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ñ¶ng ÇÃt l§n quá tay 
CÜ©ng Ç¶ hÖn tám chÃm 

Chili nÜ§c không may. 
-Kh¡p nÖi xäy thiên tai 
Liên miên toàn th‣ gi§i 
Kh° Çau luôn Çi t§i, !!! 

ThÀn Çây, có l©i khuyên: 
MuÓn cu¶c sÓng bình yên, 

Phäi nh§ SIÊNG NIEM PHAT 
Løc t¿ câu duy nhÙt 

Hóa giäi ÇÜ®c nghi…p duyên. 
Tháng 7---9: 

ñåo tràng ni…m PhÆt tu dã ngoåi 
ThÀy, trò, hai lÀn cùng ra ngoài 

Công viên THIÊN TH„N xanh tÜÖi mát 
Ven biên, nhìn bi‥n, cänh ÇËp thay! 
HUNTINGTON PARK, ch†n lÀn hai 
PhÆt Tº hÜªng Ùng Çông quá tay, 

ñåo kÿ tung bay phÃt ph§i 
Ni…m PhÆt, kinh hành, Çáng m¶t ngày. 

Tháng 10: 
ThÀy T´N ban Ç¥c ân: 

MuÓn con PhÆt tin tÃn 
Công phu ngày m¶t tæng 

Phát hành S– NIEÄM PHAÄT, 
Giúp tâm b§t læng xæng. 

-Ni…m PhÆt bao nhiêu câu, 
Phát nguy…n ni…m mau, lâu 

Nên nh© ngÜ©i Ãn chÙng. 
S¤n Çây ThÀn xin tâu: 
Çàn siêu Ç¶ vong linh 

T° chÙc quá linh Çình 
TrÜ§c ba ngày thûy tán 
Cùng låy sám chí tình. 

-Tro cÓt 43 vÎ 
ChuÄn bÎ tiÍn vong Çi 

Thân nhân Çông quá c« 
Bus l§n chª bÓn kÿ. 

M†i ngÜ©i lòng hoan h› 
Ti․n nong khÕi phäi chi 

V․ hai chi‣c tàu ni 
Chi phí Chùa Çài th†. 

***Các khóa tu trong næm: 
Hai ngàn mÜ©i Çã s¡m, 

ñÀy Çû không còn trÓng, 
LÎch trình cao t§i thÃp, 
Nhi․u giäng sÜ cao cÃp 
Quí ThÀy tØ n¶i, nhÆp. 

-HÜ§ng dÅn chúng tu tÆp 
ThÀy cây nhà, lá vÜ©n 
ThÖ gªi tØ Trung ÐÖng 
ñ‣n tÆn nhà PhÆt tº. 

-VÅn Ç․u Ç¥n cuÓi tuÀn 
MÃy ngày tu không ngØng 

TÜng bØng ti‣ng ni…m PhÆt, 
Thi‣t tha A Di ñà 

Âm thanh cao chÃt ngÃt. 
-Thi…t là Çàn con cÜng 
ThÀn quá Ç‡i vui mØng 

ñåo tràng càng Çông Çäo 
Xen lÅn bÓn màu áo, 

Vàng, lam, Çen, nâu sòng 
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TÃt cä ÇÒng m¶t lòng 
Thi‣t tha v․ cõi TÎNH 

BÄm Thiên ñ‣: 
Tháng Çuôi næm ông C†p (2010, Canh DÀn) 

Nhìn ÇÓng n‣p, thÃy ng¶p, 
Tính Ç‣m chín træm phao (lbs) 

Lá chuÓi, thùng chÃt cao, 
ñÆu xanh, cùng ÇÆu ÇÕ, 
ñÆu ph†ng m¶t bao to 

Nào ÇÆu Çen, ÇÆu tr¡ng, 
CÓt dØa thùng, s¡m s¤n 
ChuÓi chín và vân ... vân... 
Bánh tét gÀn ngàn Çòn. 

ThÀn æn rÒi, <<quá ngon>> 
ThÀy TÎnh, tính rÃt g†n 
Nên hôm nay không còn 

ñ‥ bi‣u cho Thánh ThÜ®ng. 
***Nh¶n nhÎp Çêm trØ tÎch, 
NgÜ©i Çông không ch‡ nhích 

NÖi Chánh ñi…n trang nghiêm 
KINH T¯ TÂM khai li․n. 

-Sáng s§m ngày ÇÀu næm, 
TØ các nÖi xa xæm 
Bà con v․ lÍ PhÆt 

ñ‣n tÓi vÅn rÀn rÀn. 
-ThÀy TÎnh chuÄn bÎ trÜ§c, 

NÃu bÓn nÒi súp nÜ§c 
Mì ti․m, lÅn món cÖm 

ñ‥ Çãi khách thÆp phÜÖng. 
-ñ‣n lúc nào trong ngày, 
Th¿c phÄm s¤n, Çã bày 

ñói lòng có æn ngay 
Chùa r¶ng rãi quá tay. 

-Trong nhà b‣p công quä 
Vi…c làm thÆt cao cä 

SuÓt ngày không nghÌ tay, 
Xin Ngài Ban <<M․ Çay>> cho h† å! 

BÄm Ng†c Hoàng: 
Hành hÜÖng thÆp t¿ trong tháng giêng, 

LÍ h¶i, PhÆt thÃt, vÅn liên miên, 
Tu tÆp tùy theo các ngày V´A 

Låy SÁM bao næm, ri‣t cÛng <<Ghi․n>>. 
LÍ MÏ, lÍ mình, gì cÛng tu, 

Tu chuyên, tu giÕi, tâm khÕe ru 
Næm nÀy không khác næm trÜ§c l¡m 

ThÀy hÜ§ng dÅn trò,  tu lu bù. 
ñ․ cÆp H¶i TØ Thi…n 

Th¿c hi…n ÇÜ®c nhi․u chuy…n 
L®i ích cho chúng sanh 

Khó, dÍ, cÛng hoàn thành 
-Hy v†ng næm TÂN Mão 
PhÆt nhi phát tâm häo 
Rûn rÌnh trong account 
Làm tØ thi…n cho båo 

Có giÃy xanh m§i månh 
Xan xÈ cho nó bänh (r¶ng rãi) 

Ch§ không lên m¥t làm chãnh .! 
*** K´NH TÂU: 

Næm rÒi còn lÃn cÃn 
Mong Thánh Hoàng khai ân 

Diêm phù Ç․ ÇÜ®c phÀn 
Giúp kinh t‣ hÜng thånh 
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Jop open nhanh nhanh. 
-MÃt vi…c hÖn næm trôi, 

ChÎu trÆn buÒn không thôi! hic...hic...hic... 
Con dân sao lÆn ÇÆn 

Bªi hãng xÜªng không cÀn. 
-Có gia Çình, Ç¶c thân, 

Kh° sª bill nó quÀn 
Ti․n chi tiêu nào Çû 
Xe, nhà, bÎ tÎch thu, 

V®, chÒng, khóc hu hu.!!! 
CU–I S§: 

***Næm m§i, Táo nhà ch£ng có chi 
L©i lành kính chúc Every body: 

SÙc khÕe bình thÜ©ng, không bÎnh hoån, 
Miên trÜ©ng, thanh tÎnh, tâm an låc, 
ChÖn thÜ©ng, bÃt di…t, t§i ngày Çi. 

-Kính chúc m†i ngÜ©i v»ng ÇÜ©ng tu, 
Chánh pháp, sáng soi, h‣t tu mù, 

Viên mãn bÒ Ç․, chân lš ng¶ 
Ngày v․ PhÆt Ç‣n rÜ§c cái V¨. 

***T§i Çây, s§ Táo Çã dài, 
ThÀn xin dØng bút ª ngay ch‡ nÀy, 

Vi‣t n»a thì ch£ng còn hay 
Chúng r¢ng: ‘‘thèo lëo’’, tÄy chay TÁO Bà. 

T°ng k‣t m†i vi…c næm qua, 
Ng†c Hoàng chuÄn s§, Táo Già cáo lui. 

 
     

   
Thân Tâm Thí 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trí tuŒ là ng†n Çèn, 

Xóa tan bóng vô minh. 

Là gia tài tuyŒt häo 

KÈ tr¶m không th‹ lÃy. 

 

Là khí gi§i tÓi th¡ng 

ñ‹ dËp tan kÈ thù 

Mê lÀm trÜ§c m†i s¿ 

Là ngÜ©i bån tÓt nhÃt, 

 

HÜ§ng dÅn pháp tu hành 

Là ngÜ©i thân không lìa 

BÕ khi ta nghèo khó 

Là thuÓc ch»a kh° Çau 

 

Không bao gi© tác håi 

Là sÙc månh siêu viŒt 

Luôn ch‰ ng¿ ác hånh 

 
Trích TruyŒn TiŠn Thân ñÙc PhÆt  

http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?fid=Inbox&mid=1_11255_AGJaimIAAMwsTTjzowZkASjTYLI&pid=14&tnef=&YY=1295592200421&newid=1&clean=0&inline=1
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Vấn đề tôi nói hôm nay là một chữ XẢ. 

Quí vị biết ngược với xả là gì không? Là cố chấp, 

nắm chặt. Cố là chặt, chấp là nắm; cố chấp là 

nắm chặt. Khác với nắm chặt là buông bỏ.  

 

Mới nghe đơn giản quá nhưng xét kỹ, quí 

Phật tử sẽ thấy tất cả chúng ta sống trên thế 

gian này, ai cũng than buồn than khổ, gốc tại cố 

chấp thôi, chớ không có gì khác. Bây giờ muốn 

hết buồn, hết khổ thì chúng ta phải làm sao? 

Phải xả, phải buông bỏ. Buông bỏ thì hết khổ.. 

Như vậy quá giản đơn, quá tầm thường. Chỉ cần 

quí Phật tử thực hiện được điều chúng tôi nhắc 

thì sẽ bớt khổ ngay trong cuộc sống hiện tại này. 

 

Lâu nay chúng ta cố chấp những gì mà 

bây giờ phải buông Xả? 

 

  Người thế gian luôn luôn nghĩ ai làm trái ý 

mình thì mình buồn, mình giận. Buồn giận nên 

bỏ liền hay nên giữ mãi? Có người thường hay 

nói: “Con giận người đó hai, ba chục năm không 

quên.” Giận hai, ba chục năm không quên thì 

nghe như khẳng khái lắm nhưng thật ra là dại, là 

khổ, chớ có hay gì đâu. 
 

Quí Phật tử nghĩ trên thế gian này chung 

quanh mình nào xóm giềng, thân tộc v.v… có 

bao giờ hoàn toàn không đụng chạm nhau đâu? 

Người ta nói vợ chồng như chén trong sống. 

Chén úp trong sống thế nào cũng có khua, huống 

là xóm giềng, thân tộc làm sao vừa ý mình hết, 

mà trái ý thì mình giận. Giận rồi chứa trong tâm. 

Chứa là cố chấp. Giận một người chứa trong 

lòng, giận hai người cũng chứa trong lòng. Nếu 

giận một trăm người thì sao? Chứa cả một trăm 

cái giận trong lòng, làm sao chịu nổi. 

 

Quí vị xét khi mình đang vui vẻ mà bỗng 

nhớ tới người mình giận thì lúc đó gương mặt 

quạu xuống liền. Sở dĩ chúng ta ngủ không ngon 

là cũng tại giận đó. Khi nào nằm nhớ lại hôm 

qua, hôm kia ai làm trái ý mình liền nổi giận lên, 

thì hết ngủ. Đó là chứa chấp oán hờn. Chứa chấp 

là khổ. Ta đang vui vẻ tươi mát mà chứa một cái 

giận, cũng như đem cục than bỏ trong tay hay 

trong da, trong thịt mình vậy. Nếu cục than bỏ 

trong tay, trong da, trong thịt thì sao? Nóng, khó 

chịu. Vậy mà lòng mình chứa một trăm cục than 

thì người này khổ nhiều ít?  

Khổ thứ nhất là khô héo vì ngủ không 

ngon, ăn không ngon. Giận quá làm sao ăn ngon, 

ngủ ngon được. Khổ thứ hai là giận làm cho mình 

dễ xấu. Quí vị thấy mỗi lần nổi giận lên gương 

mặt mình thế nào? Nổi giận lên thì con mắt đỏ 

ngầu, mặt đổi màu đổi sắc, không còn tốt đẹp 

nữa. Cả trăm cái giận ở trong lòng thì nó đốt riết 

mình khô héo, xấu xa. Như vậy ôm ấp cái giận 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://thumbnails.truveo.com/0021/DB/AA/DBAAD89E0037381C0A5EA7.jpg&imgrefurl=http://videos.apnicommunity.com/Video,Item,171465510.html&usg=__YHB1wJ3o-ubTQn1l3aLmAzBzbNk=&h=90&w=120&sz=5&hl=en&start=11&zoom=1&tbnid=HPsijXu6UBsU1M:&tbnh=66&tbnw=88&ei=ewI6TfnmFIOqsAOe-bGDAw&prev=/images?q=buong+XA&hl=en&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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mấy chục năm là khôn ngoan hay thiếu khôn 

ngoan? 

 

Bởi vậy nên người biết tu ai nói gì trái ý, 

mình giận chút rồi bỏ đi, xả đi. Giận làm chi, ngu! 

Ôm cái giận là ngu chớ không phải khôn, tội gì 

ôm cho khổ. Trong nhà Phật có câu: “Tăng hận 

bất cách túc” nghĩa là Tăng (người tu) giận 

không quá một đêm. Chúng ta là Phàm tăng nên 

tham sân si cũng còn, vì vậy gặp việc trái ý cũng 

giận. Nhưng giận chút thôi rồi bỏ, chớ không nên 

chấp chứa. 
 

Người thế gian thường thích chứa, chứa 

năm này qua năm nọ. Họ tưởng như vậy là hay, 

là khôn mà không ngờ đó là tự chuốc họa vào 

mình, tự đeo khổ cho mình chớ không có lợi gì 

hết. Vì vậy nên Phật dạy phải xả hết những giận 

hờn. Chứa chấp vừa bị khổ trong hiện tại, mà 

còn khổ cả vị lai nữa. 

 

Trong kinh Phật dạy, người khi sắp bỏ 

thân này qua đời khác thì nghiệp thương và 

nghiệp ghét sẽ đi theo. Bởi vì thương ai thì ta 

nhớ người đó, ghét ai cũng nhớ kẻ đó. Như 

chúng ta ngồi ôn lại trong lòng, thì nhớ những 

người mình thương và những người mình ghét 

nhiều nhất phải không? Ghét không mất, thương 

cũng không mất. Vì vậy càng chứa sâu thì khi 

nhắm mắt các nghiệp đó dẫn mình đi đến chỗ 

thương hoặc chỗ ghét. 

 

Do đó khi chúng ta thọ thân sau, nếu ôm 

ấp nghiệp ghét nhiều quá thì đến những gia đình 

gặp toàn chuyện buồn phiền, hờn giận, không 

vui. Có bao giờ chúng ta muốn gặp những người 

mình ghét không? Không muốn. Ai cũng muốn 

gặp người mình thương. Nhưng trong lòng thù 

oán nhiều quá thì nó sẽ dẫn mình gặp lại những 

người thù oán. Nên hiện tại khổ mà vị lai cũng 

khổ luôn. Điều này rất thiết yếu. 

 

Chúng ta phải khéo đừng nuôi dưỡng oán 

thù trong lòng, nên buông bỏ hết. Cái gì qua rồi 

không chứa chấp nữa. Hơn thua, phải quấy, 

chuyện đó không có gì quan trọng. Quan trọng ở 

chỗ làm sao cuộc sống mình bình an, thanh thản, 

tươi vui. Đó mới là điều đáng lưu tâm. Chúng ta 

sống muốn hạnh phúc, muốn được an lạc thì nên 

giữ hay nên xả? Nên xả.. Vì vậy tôi nói tu muốn 

cho hết khổ thì phải xả, đừng chứa chấp. Đó là 

điều thứ hai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều thứ ba, chúng ta đừng cố chấp ý 

kiến mình là đúng, ý kiến người khác là sai. Bởi vì 

ở thế gian này không có gì là đúng cố định mà 

cũng không có gì là sai cố định. Chúng ta mở 

miệng nói với ai cũng “Tôi nghĩ thế này là đúng”. 

Nếu nói tôi nghĩ như vậy là đúng, người thứ hai 

nói tôi nghĩ thế khác mới đúng, thì hai cái đúng 

nó đụng nhau. Mình đúng theo cái nghĩ của 

mình, người khác đúng theo cái nghĩ của họ. Ai  
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cũng đúng hết thì cãi lộn hay huề? Thế gian 

không ai chịu thua ai, mình đúng thì người khác 

sai, mà người khác đúng thì mình sai. Cho nên 

khi người ta nghĩ khác với mình, mà họ cho rằng 

họ đúng thì mình bực lên liền, và người kia cũng 

nổi tức vậy. Hai cái nổi tức sẽ đi đến khẩu chiến. 

Khẩu chiến không xong thì tới thân chiến. 

 

Như vậy chỉ một chữ Xả mà chúng ta 

được an ổn vui tươi. Cần gì phải nhiều. Một chữ 

mà biết tu là cả cuộc đời sống thoải mái, an vui. 

Ngược lại quí vị sẽ thấy mặt mày nhăn nhó hoài, 

bất mãn cái này, bất mãn cái nọ, bất mãn con 

cái, bất mãn vợ chồng, bất mãn xã hội… Mấy 

chục năm cứ nhăn nhó hoài, uổng một cuộc đời. 

Cho nên mình phải vui tươi xả bỏ, có mấy mươi 

năm ngắn ngủi, sống làm sao cho thảnh thơi, tạo 

phước lành để khi nhắm mắt được đến cõi lành, 

ở đó mà buồn giận làm chi cho khổ. 
 

Vậy mong quí Phật tử nghe hiểu, ứng 

dụng tu để tất cả chúng ta sống trên thế gian 

này lúc nào cũng tươi cười, không còn buồn bực. 

Đến lúc nhắm mắt ra đi chúng ta cũng vui luôn. 

Đó là kết quả tốt đẹp của người Phật tử khéo tu. 

 

THÔI HÃY BUÔNG BỎ 
(Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật 

để tặng các thân hữu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh ra thân giả tạm 

Chịu nhiều nỗi đắng cay 

Luật vô thường - chẳng sai. 

Đúng mãi! 

 

Chào đời bàn tay trắng 

Khi chết - trắng đôi tay 

Kiếp sau theo ta hoài. 

Nghiệp lực! 

 

Ta sống nên tỉnh thức 

Xác thân không của ta 

Chết rồi thân hủy hoại 

Định luật cõi ta-bà. 

Xót xa! 
 

Tài sản rồi cũng mất 

Vật chất chóng tiêu tan 

Vạn pháp đều như thế 

Trần gian mãi vô thường 

Đáng thương! 
 

Sống thiểu dục tri túc 

Không tham đắm lợi danh 

Nên vun bồi đạo đức 

Tránh nghiệp ác – làm lành. 

Nhân thiện! 

 
Khi ta già, bệnh, chết 

Tất cả chẳng theo ta 

Xác thân tan rả hết 

Nghiệp lực mãi theo ta. 

Thức tỉnh! 
 

Chấp nhận đời như thế 

Buông bỏ không thiết tha 

Danh lợi với tiền tài 

Luôn cả thân nhân ta… 
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Tyø Khöu THÍCH-CHAÂN-TUEÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töø khi con ngöôøi sinh ra cho ñeán khi töø giaõ coõi 

ñôøi naøy, cuoäc soáng ñaày daãy khoå ñau, khoå nhö thaät, khoå 

thieät söï, khoå vì phieàn naõo tham saân si ñaày aép thaân taâm, 

khoå vì nay thöông mai gheùt, nay thaân mai thuø, khoå vì moïi 

ngöôøi soáng chung quanh mình tö töôûng khoâng ñoàng 

nhau, khoå vì hoaøn caûnh traùi ngang luùc thuaän luùc nghòch, 

khoå vì côm aên aùo maëc vaát vaû gian nan, khoå vì caàu khaån 

van xin thì nhieàu, nhaän ñöôïc chaúng bao nhieâu, hoaëc 

chaúng ñöôïc gì caû! Khoå ôi laø Khoå! Ñôøi laø beå khoå! Cuoäc 

soáng con ngöôøi khoå nhieàu hôn vui, baát nhö yù nhieàu hôn 

söï caùt töôøng, duø ôû trong baát cöù hoaøn caûnh hay ñòa vò 

naøo cuûa xaõ hoäi. 

 Khi nhaän ñuùng, thaáy ñuùng, bieát ñuùng nhö thöïc, 

ñôøi laø beå khoå, nhöng khoâng vì theá caûm thaáy bi quan,  

chaùn ñôøi, sanh taâm mong caàu sanh veà coõi sung söôùng 

hôn cho thoûa taâm tham, thì con ngöôøi môùi thöïc söï goïi laø 

phaùt taâm choïn con ñöôøng chaân chính tu haønh cuûa ñaïo 

Phaät.  Neáu khoâng thaáy ñôøi soáng khoå nhö thaät, coøn thaáy 

cuoäc ñôøi haïnh phuùc, vui söôùng vaø höôùng taâm mong caàu 

sanh veà coõi sung söôùng hôn, sung söôùng cöïc ñieåm, thì 

ñöøng neân choïn con ñöôøng tu haønh cuûa ñaïo Phaät.  Choïn 

löïa nhö vaäy laø sai laàm – Taïi sao nhö vaäy? 

 Taïi vì loøng tham coõi sung söôùng hôn nhö vaäy seõ 

daãn daét ngöôøi tu laïc vaøo taø ñaïo. Con ñöôøng tu haønh 

chaân chính cuûa ñaïo Phaät laø con ñöôøng ñi ngöôïc laïi vôùi 

taâm tham lam, saân haän, si meâ vaø mong caàu yû laïi cuûa ngöôøi 

ñôøi.  Con ñöôøng tu haønh chaân chính theo ñaïo Phaät laø 

phaûi xaû boû nhöõng taâm nieäm ñaày tham lam, saân haân, si meâ, 

trong kinh saùch goïi laø taø nieäm, taïp nieäm hay voïng nieäm.  

Duø taïi gia hay xuaát gia, ngöôøi tu phaûi töï löïc reøn luyeän tu 

taäp, luoân giöõ gìn chaùnh nieäm, luoân trau gioài thuùc lieãm 

thaân taâm, coá söùc traùnh xa caùc aùc phaùp lôïi mình haïi 

ngöôøi. 

 Con ngöôøi phaûi ñaày ñuû nghò löïc, phaûi gan daï, 

kieân trì, chòu ñöïng vaø kham nhaãn, ñeå maïnh daïn döùt boû 

nhöõng thoùi hö, taät xaáu, chöù khoâng phaûi chæ bieát thöôøng 

vaøo nôi ñieän Phaät chæ ñeå cuùng kieán, leã baùi, caàu khaån, 

van xin, nöông nhôø tha löïc chö Phaät, chö Boà Taùt gia hoä, 

tieáp ñoä, trôï löïc, cöùu khoå cöùu naïn, giaûi thoaùt khoå ñau, tai 

öông, beänh taät, hay phoùng haøo quang tieáp ñoä nhöõng 

vong hoàn ngöôøi cheát veà coõi Taây Phöông Cöïc Laïc.  Con 

ngöôøi phaûi phaùt taâm töï löïc hoïc hieåu chaùnh phaùp, suy tö 

nghieàn ngaãm nhöõng lôøi daïy quí baùu trong kinh saùch, ñeå 

bieát aùp duïng, thöïc haønh trong ñôøi soáng thöïc teá haøng 

ngaøy. Chöù khoâng phaûi tu haønh suoâng baèng caùch chæ bieát 

tuïng Kinh, nieäm Phaät, trì chuù, ngoài thieàn, hay chuyeân 

luyeän buøa, luyeän pheùp ñeå coù thaàn thoâng, hay huyeãn 

thuaät, hoaëc ñeå khaån caàu ñöôïc sinh veà Cöïc Laïc, Nieát 

Baøn baèng nhöõng oai thaàn, tha löïc cuûa chö Phaät, chö Boà 

Taùt, ngoaøi ra khoâng coøn gì heát, khoâng bieát gì heát! 

 Muoán chaân chính tu theo ñaïo Phaät ñeå giaùc ngoä 

vaø giaûi thoaùt khoûi caûnh khoå ñau cuûa muoân kieáp sanh töû 

luaân hoài, con ngöôøi phaûi tích cöïc duøng söùc töï löïc cuûa 
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chính mình, chuyeån hoùa thaân taâm, chuyeån hoùa ba nghieäp 

chöa thanh tònh thaønh ba nghieäp thanh tònh, chöù khoâng 

phaûi baèng söï mong caàu, troâng chôø, van xin, caàu khaån tha 

löïc cuûa ngöôøi khaùc, duø cho thaønh taâm tha thieát ñeán ñaâu, 

cuõng nhö tín ngöôõng ngoaïi ñaïo maø thoâi.  Trong kinh 

saùch, ñöùc Phaät thöôøng daïy tu haønh moät caùch tích cöïc 

baèng nhöõng phaùp moân töï löïc, tònh toâng hay thieàn toâng, 

khoâng coù baøi phaùp naøo daïy tu taäp caàu tha löïc moät caùch 

tieâu cöïc, yû laïi.  Chaúng haïn nhö laø phaùp moân: nieäm Phaät, 

nieäm Phaùp, nieäm Taêng vaø nieäm Giôùi.  Chuùng ta neân bieát; 

Phaät laø taâm saùng suoát, Phaùp laø taâm chaân chaùnh, Taêng laø 

taâm thanh tònh.  Ñoù laø Töï Taùnh Tam Baûo. 

Ñöùc Phaät daïy:   

 

 Nieäm Phaät laø nhôù nghó ñeán taâm saùng suoát, nghó 

ñeán Phaät vaø soáng nhö Phaät, chöù khoâng phaûi chæ 

nieäm suoâng danh hieäu Phaät. 

   

 Nieäm Phaùp laø nhôù nghó ñeán taâm chaân chaùnh, 

nghó ñeán Phaùp vaø soáng nhö Phaùp, tu taäp ñuùng 

nhö Phaùp, noùi naêng nhö Phaùp, chöù khoâng phaûi 

chæ tuïng Kinh suoâng. 

 

 Nieäm Taêng laø nghó tôùi taâm thanh tònh, nghó ñeán 

Taêng vaø soáng nhö Taêng hoøa hôïp, khoâng choáng 

traùi nhau, chöù khoâng phaûi chæ cuùng döôøng trai 

taêng, leã laïy caùc vò taêng ñeå caàu phöôùc baùu. 

 

 Nieäm Giôùi laø nhôù nghó ñeán phaåm haïnh, Giôùi Ñöùc 

vaø soáng ñuùng Giôùi Haïnh, khoâng heà vi phaïm Giôùi 

luaät, duø chæ phaïm moät loãi nhoû nhaët naøo, chöù 

khoâng phaûi chæ haèøng thaùng vaøo ngaøy 30, ngaøy 

Raèm cuøng nhau tuïng Giôùi suoâng maø thoâi. 

ÔÛ ñaây, Ñöùc Phaät daïy nieäm töùc laø tö duy Phaät, 

Phaùp, Taêng vaø Giôùi ñeå thaáu trieät Phaät, Phaùp, Taêng vaø 

Giôùi haøm nghóa giaûi thoaùt nhö theá naøo, roài noi theo ñoù 

maø thöïc hieän neáp soáng vaø tu taäp nhö Phaät, nhö Phaùp, 

nhö chuùng Thaùnh Taêng vaø Giôùi luaät ñaõ daïy.  Coù hieåu 

bieát vaø tu taäp nhö vaäy, thì môùi coù giaùc ngoä vaø giaûi thoaùt 

thöïc söï.  Coøn nhö chæ bieát nieäm suoâng danh hieäu Phaät, 

tuïng Kinh suoâng, cuùng döôøng Trai Taêng vaø ñaûnh leã chö 

Taêng vaø tuïng Giôùi, duø coù nieäm Phaät, Phaùp, Taêng vaø 

Giôùi nhö vaäy cho ñeán muoân kieáp ngaøn ñôøi, thì cuõng 

chaúng coù giaùc ngoä vaø giaûi thoaùt ñöôïc chuùt naøo.  Tham – 

Saân – Si – Coá chaáp – Ngaõ Maïn, neáu khoâng taêng thì cuõng 

coøn y nguyeân.  Nhöõng söï tu haønh sai laïc naøy khieán chaúng 

coøn ai tu chöùng.  Ngöôøi tu haønh maø hieåu Phaät giaùo nhö 

vaäy, töùc laø chaúng hieåu Phaät giaùo gì caû. 

Töôïng töï, trong Kinh A Di Ñaø, ñöùc Phaät coù daïy: “Kyø 

ñoä chuùng sinh, vaên thò aâm dó, giai taát nieäm Phaät, nieäm 

Phaùp, nieäm Taêng”. Hoaëc: “Vaên thò aâm giaû, töï nhieân giai 

sinh, nieäm Phaät, nieäm Phaùp, nieäm Taêng chi taâm”.  Nghóa laø:  

Nhöõng dieäu phaùp aáy, chuùng sinh coõi naøy, khi nghe ñöôïc 

roài, heát thaûy ñieàu nieäm: nieäm Phaät, nieäm Phaùp, nieäm 

Taêng.  Hoaëc: Ai nghe tieáng aáy, töï nhieân sinh taâm: nieäm 

Phaät, nieäm Phaùp, nieäm Taêng. 

Xöa nay, chæ coù nhöõng ngöôøi löôøi bieáng, doái mình gaït 

ngöôøi, khoâng chòu nghieân taàm hoïc hieåu giaùo lyù, khoâng 

thaáu roõ lôøi daïy cuûa chö Phaät, chö Toå, do ñoù tin böøa, laøm 

caøn vaø rao giaûng nhöõng ñieàu sai laàm, meâ tín, muø môø.  Soá  
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ngöôøi meâ tín tu muø naøy, coù caû Tu Só vaø Cö Só, ñôn giaûn 

hoùa phaùp tu tònh ñoä ñeán möùc toái ña, khuyeân ngöôøi chæ 

caàn nieäm: Nam Moâ A Di Ñaø Phaät, thì chaéc chaén ñöôïc 

vaõng sanh, khoâng caàn ñoïc tuïng Kinh ñieån, khoâng caàn 

hoïc hieåu giaùo lyù, sôï bò loaïn taâm, khoâng vaõng sanh. 

Hoï laäp ra caùc ban hoä nieäm, töï phong caùi quyeàn 

quyeát ñònh daùm tuyeân boá ngöôøi naøy ñöôïc vaõng sanh, 

ngöôøi kia khoâng vaõng sanh, ngöôøi naøy löu Xaù Lôïi, ngöôøi 

kia khoâng, maëc duø ngöôøi cheát suoát ñôøi khoâng bieát chuøa 

chieàn, kinh keä hay tu taäp gì raùo! Tieác thay, soá ngöôøi naøy 

thu huùt ñöôïc ñaùm ñoâng si meâ, cuøng taàng soá coá chaáp, 

löôøi tu taäp nhöng mong caàu vaø tin chaéc ñöôïc vaõng sanh 

Cöïc Laïc cho söôùng caùi ñaõ, roài heïn leân treân ñoù tu tieáp 

sau, deã daøng hôn nôi coõi Ta Baø naøy. 

Khi böôùc chaân vaøo ñaïo, ta thöôøng ñöôïc nghe daïy: 

baøi hoïc tu taäp töï löïc ñaàu tieân laø phaûi döùt boû caùc ngheà 

nghieäp aùc ñang sanh soáng haøng ngaøy, nghóa laø ngöôøi 

muoán tu haønh theo ñaïo Phaät, thì phaûi ngöng ngheà aùc, 

haønh ngheà thieän, ngöng vieäc aùc laøm vieäc thieän.  Qua baøi 

Kinh döùt caùc ngheà aùc, chuùng ta thaáy roõ söï töï löïc cuûa 

ñaïo Phaät ngay töø ban ñaàu.  Khoâng laøm caùc ñieàu aùc, 

sieâng laøm caùc vieäc thieän, giöõ Taâm YÙ thanh tònh.  Ñoù laø 

chö Phaät giaùo. 

Khi böôùc chaân vaøo Ñaïo, ta thöôøng ñöôïc nghe daïy: 

“Thoâng suoát nhöõng gì caàn phaûi thoâng suoát, döùt boû 

nhöõng gì caàn phaûi döùt boû, tu taäp nhöõng gì caàn phaûi tu 

taäp, trau gioài nhöõng gì caàn phaûi trau gioài”.  Nhöõng vieäc 

laøm naøy laø haønh ñoäng töï löïc. Trong Kinh Phaùp Cuù, ñöùc 

Phaät coù daïy: 

Töï mình ñieàu aùc nhieåm oâ 

Töï mình thanh tònh chính mình 

Töï mình phaân minh thieän aùc 

Ñaïo Phaät laø moät toân giaùo xaây döïng treân neàn taûng 

Thieän Phaùp, moïi aùc Phaùp caàn phaûi loaïi tröø döùt boû.  Nhôø 

coù loaïi tröø aùc Phaùp, taêng tröôûng thieän Phaùp thì cuoäc 

soáng môùi coù söï giaûi thoaùt an vui, haïnh phuùc cho mình, 

cho ngöôøi – Khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc hôn. 

Loaïi tröø aùc Phaùp chæ coù töï löïc khoâng theå coù tha löïc.  

Nhöõng ñieàu laøm aùc phaûi töï mình döùt boû chöù khoâng theå 

caàu caïnh ngöôøi khaùc giuùp mình ñöôïc.  Ví nhö nhôø ngöôøi 

khaùc giuùp mình ñöøng aên caép, aên troäm coù ñöôïc khoâng? 

Khoâng coù theå ñöôïc, phaûi töï mình bieát ñoù laø moät vieäc 

laøm xaáu aùc, khieán ngöôøi ta saàu khoå thì mình neân töï löïc 

döùt boû, cuõng nhö töï löïc döùt boû caùc ngheà nghieäp aùc chöù 

khoâng theå caàu chö Phaät giuùp mình ñöôïc. 

Ñaïo Phaät nhìn cuoäc ñôøi vôùi ñoâi maét nhaân quaû, chæ 

coù töï löïc döùt boû ñöôïc nghieäp nhaân, nghieäp quaû maø 

thoâi, duø cho coù moät Ñaáng vaïn naêng naøo ñoù cuõng khoâng 

giuùp con ngöôøi vieäc naøy ñöôïc.  Ñaõ gieo nghieäp nhaân, thì 

con ngöôøi coù chaïy ñaøng trôûi cuõng khoâng traùnh thoaùt 

nghieäp quaû.  Thaâm tín chaùnh lyù nhaân quaû laø phaùp tu töï 

löïc cuûa ñaïo Phaät. 

Thôøi ñöùc Phaät coøn taïi theá, khi nghieäp quaû ñeán vôùi 

caùc vò ñaïi ñeå töû do nghieäp nhaân ñaõ taïo töø nhieàu kieáp 

tröôùc, kieáp naøy duø ñaõ chöùng ñaéc, caùc Ngaøi vaãn phaûi 

ñeàn traû chöù khoâng coù chuyeän coøn nghieäp maø ñöôïc 

vaõng sanh -  Ñöùc Phaät coøn khoâng can thieäp hay cöùu 

giuùp gì ñöôïc caû.  Con ngöôøi neân nhôù vieäc naøy ñeå laøm 

göông, coá gaéng heát söùc töï löïc tu taäp, tinh tieán khoâng 

ngöøng, khoâng löôøi moûi.  Ñoù môùi laø chaùnh kieán vaø chaùnh 

tín cuûa ngöôøi phaùt taâm tu theo Phaät. Trong Kinh Phaùp 

Cuù, ñöùc Phaät coù daïy: 

Leân non xuoáng bieån vaøo hang 

Nghieäp nhaân quaû baùo ñaõ mang 

Khoâng ai traùnh ñöôïc thoaùt ñöôïc 

Nhö hình vôùi boùng theo mình. 

Ñaïo Phaät qua hình thöùc Nghi Leã cuûa moät toân giaùo 

nhaèm phaùt trieån mang aùnh saùng töø bi vaø trí tueä tôùi quaûng 
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ñaïi quaàn chuùng, ñoä taän chuùng sanh nhöng coát tuûy cao 

sieâu cuûa ñaïo Phaät laø phi toân giaùo.  Nghóa laø: Ñaïo Phaät laø 

toân giaùo duy nhaát chuû tröông khoâng toân thôø moät Ñaáng 

Thieâng Lieâng vaïn naêng coù quyeàn löïc toái cao hay ban 

phöôùc giaùng hoïa treân sinh meänh con ngöôøi.  Ñaïo Phaät 

laø moät toân giaùo Bi-Trí-Duõng xaây döïng con ngöôøi Töï 

Giaùc, Töï Löïc, Töï Ñoä, Töï cöùu mình thoaùt ra khoûi caûnh 

khoå, neân coøn goïi laø: “Ñoäc Cö, Ñoäc Boä, Ñoäc Haønh”.  Toùm 

laïi: 

 Khi meâ laàm, chuùng con khoå – Nguyeän xin cöùu khoå 

 Khi giaùc ngoä, chuùng con khoå – Nguyeän xin töï ñoä 

Nhôø theá, con ngöôøi môùi bieát ñaïo Phaät laø ñaïo töï löïc, 

töï löïc môùi thöc laø TU… chính laø nghóa ñoù vaäy.  Con 

ngöôøi phaûi töï thaép ñuoác leân maø ñi.  Thaép leân vôùi chaùnh 

Phaùp.  Kinh saùch tha löïc khoâng phaûi laø Kinh saùch lieãu 

nghóa cuõa ñaïo Phaät: “Y lieãu nghóa, baát y baát lieãu nghóa”. 

Ñaïo Phaät coù neàn ñaïo ñöùc nhaân baûn – Chaùnh lyù 

nhaân quaû” Soáng; 

 

Khoâng laøm khoå mình, 
Khoâng laøm khoå ngöôøi, 

Khoâng laøm khoå chuùng sanh. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xuân cuÓi ÇÀu xin tå l‡i 

MË! MË! Öi 

con låi không v․ ÇÜ®c 

NhÜng trong con 

luôn có MË trong lòng 

Con vÅn bi‣t 

MË ngóng Ç®i mong ch© 

Ngày con v․ 

cho MË nhìn tÆn m¥t 

Con cûa MË 

có còn nhÜ thuª trÜ§c 

ThÜa MË! 

n»a Çoån ÇÜ©ng 

BÜ§c tha hÜÖng lÜu låc 

TÆn Çáy lòng 

Không ai hÖn-B¢ng-MË 

Gi»a canh khuya 

ti‣ng chuông chùa vang v†ng 

Trong chánh Çi…n 

áo phong trÀn con cªi bÕ 

Pháo vang r․n 

áp cä ti‣ng chuông ngân... 

con cûa MË gi© Çây! 

ñã quÿ bên chân PhÆt 

http://www.flickr.com/photos/28515533@N03/4016908778/
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SangyeTenzin-TrúcPháp 

1. HẠNH TỪ-BI 

          Trong mƲng sống của muôn loài. Xót thương 
và tận tâm giúp đở người đói khổ, cô đơn, đau ốm, 
tật nguyền. Buồn khi thƶy kẻ làm dữ, khuyên nhủ họ 
bỏ dần và dứt hẳn việc dữ. Vui khi thƶy người làm 
lành, khuyến khích giúp đỡ họ phát triển thêm điều 
thiện; ƶy là hƲnh TỪ-BI. 

 
2. HẠNH HỈ-XẢ 

          Ai chê bai không giận, ai khinh ghét chẳng hờn. 
ĐƲi lượng với người chống đối lƲi mình. Lƶy ơn trƴ 
oán, chứ không lƶy oán báo oán. Trong đời chỉ có 
“Những BƲn đã và đang thông cƴm, hiểu biết mình” 
và “Những BƲn chưa thông cƴm, hiểu biết mình”. 
Tuyệt nhiên không có ai là “Kẻ Thù”, ƶy là hƲnh HỈ-
XƳ. 

3. HẠNH NHU-HOÀ 

Với người đối nghịch dùng mềm mỏng mà 
khuyên lơn, dùng ôn hoà mà hoá độ. Dầu gặp rối 
ren, gay cƶn thế nào cũng bình tỉnh điều đình cho ổn 
thoƴ; ƶy là hƲnh NHU-HÒA. 

 
4. HẠNH NHẪN-NHỤC 

Vui chịu đủ các phương thử thách, gặp biến 
cƴnh thế nào cũng biết cách chìu theo, không phiền 
muộn trách than, không ngã lòng thối chí. Thành 
công không kiêu căng, thƶt bƲi không nãn chí, ƶy là 
hƲnh NHẪN-NHỤC. 

5. HẠNH CHÍ-THÀNH 

Thành thật với mọi người, dù trong đƲo hay 
ngoài đời cũng vậy. Từ lời nói đến việc làm, nhứt 
nhứt đều ngay thẳng thật thà, xử sự chẳng mưu mô 
lừa đƴo. Tự mình siêng năng học hỏi để tiến bộ 
không ngừng, đem sự hiểu biết thực lòng giúp người 
được hiểu biết, để cùng nhau làm lợi ích cho chúng 
sinh, ƶy là hƲnh CHÍ-THÀNH. 

6. HẠNH TINH-TẤN 

Cố tâm tiến lên con đường lập công bồi đức. 
Trong không khởi một niệm ác để tâm hồn luôn thư 
thái, ngoài không biếng nhác tháo lui, dù lâu dài 
cũng một mực chăm lo tu học và chăm làm việc 
thiện, gắng làm tròn bổn phận mình với đƲo, với đời; 
ƶy là hƲnh TINH-TƵN. 

 
7. HẠNH BÌNH-ĐẲNG 

Xem vƲn vật vốn đồng thể, xem muôn loài 
đều đồng tánh . Đối đãi với người không phân biệt 
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giai cƶp, quốc tịch, màu da; cùng chẳng so đo phú 
quí, sang hèn … 

Lƶy đức làm trọng, lƶy tình người mà đối đãi 
nhau. Không cậy thế ỷ quyền, không xu phụ người 
thế lực, xem ta như người, xem người như ta; ƶy là 
hƲnh BÌNH-ĐẲNG. 

  
8. HẠNH BÁC-ÁI 

Xem tƶt cƴ chúng sanh là con một cha, 
thương người mến vật, trọng mƲng sống muôn loài 
không phƲm giới sát. Tiến lên một bậc, tùy duyên 
mà cứu vật cứu người, ƶy là hƲnh BÁC-ÁI. 

9. HẠNH TỰ-TẠI 

Phàm ở đời lâm vào cƴnh ngộ nào cũng biết 
tuỳ phận mà yên. Gặp may không đắc chí, gặp rũi 
chẳng nao lòng. Được ca ngợi không tự cao, bị chê 
trách không oán giận. Gặp cƴnh khổ hay vui, lành 
hay dữ , đều biết đó là do nhân quƴ tƲo ra nên tâm 
không dao động; ƶy là hƲnh TỰ-TƱI. 

10. HẠNH GIẢI-THOÁT 

Trong không dƶy lên vọng tưởng, ngoài 
không mắc kẹt cƴnh trần. Tâm cƴnh không hai, thân 
vật làm một; tuỳ duyên với công việc mà không 
vướng mắc, siêng làm mọi việc lợi ích quần sanh mà 
thật thƶy như không làm; ƶy là hƲnh GIƳI-THOÁT. 

 

 

 

 

Người có lỗi lớn nhất trên trái đất này là tôi, 
chính tôi và chỉ 1 mình tôi 

(SangyeTenzin-TrúcPháp) 

 

 

 

 Ta khôn, ta tìm cái khôn của kẻ ngu mà học 
hỏi 

 Ta ngu, ta tìm cái ngu của kẻ khôn mà chỉ 
trích chê bai 

 Ta tốt, ta tìm cái tốt của kẻ xƶu mà bắt 
chước noi theo 

 Ta xƶu, ta tìm cái xƶu của kẻ tốt mà phê bình 
dèm pha (Trúc Pháp) 

 Hãy biết ơn những người khiển trách ta 
Vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ. 

 Hãy biết ơn những người làm ta vƶp ngã 
Vì họ khiến năng lực của ta mƲnh mẽ. 

 Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta 
Vì họ đã dƲy cho ta biết tự lập. 

 Hãy biết ơn những người đánh đập ta 
Vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta. 

 Hãy biết ơn những người lừa gƲt ta 
Vì họ tăng tiến kiến thức cho ta. 

 Hãy biết ơn những người làm hƲi ta 
Vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta. 

 Hãy biết ơn tƶt cƴ những người khiến ta 
được Kiên Định Thành Tựu 
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Minh Doan 

Hạnh phúc là gì khi con hỏi Mẹ,   

Mẹ trả lời “Bên Mẹ có con”.   

Tuổi mười ba đâu biết gì hạnh phúc, 

Nhưng vẫn ngờ  câu Mẹ nhắn con. 

 

Tuổi xuân xanh con đi tìm hạnh phúc 

Là ước mơ trên cả những ước mơ 

Là vì sao hơn ngàn vì sao khác.  

Con đi tìm hạnh phúc kẻ kiêu căng. 

 

Rồi  thời gian bỏ  lại  vết thời gian,   

Bao ước mơ như ngọn nến lúc đêm tàn. 

Đến một chiều trở về  nơi vắng Mẹ 

Chợt hiểu rằng câu Mẹ  nhắn con. 

 

Hạnh phúc, là “Bên con có Mẹ” . 



THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                                   Volume II Issue 2   

  

21 

 

Ð/Ð. THÍCH TÂM MẪN "NHẤT BỘ NHẤT 
BÁI" TRONG MƯA GIÓ QUA ĐÈO CẢ 

Bài, ảnh: Bảo Thiên 

Trong những ngày này, dù là cuối mùa mưa 
gió của Miền Trung nhưng hành trình “Nhƶt Bộ 
Nhƶt Bái” (đi 1 bước, lƲy 1 lƲy) của Ð/Ð. Thích Tâm 
Mẫn vẫn được thực hiện như đã định và đang cần 
mẫn vượt từng cây số một trên Đèo Cƴ.  

Cho đến trưa ngày 22-11, Ð/Ð. Thích Tâm 
Mẫn đã tiến gần sát đến giữa Đèo Cƴ, khu vực ranh 
giới tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên dưới những cơn 
mưa nặng hƲt kèm theo gió mƲnh và khí lƲnh từ 
Miền Bắc tràn vào.  Theo quan sát của chúng tôi, do 
mưa kéo dài và tiết trời khá lƲnh nên toàn thân ÐƲi 
Đức ướt sũng kể cƴ Bộ Y Tỳ Kheo khoát phía ngoài, 
mỗi bước lƲy là mỗi sự cố gắng càng lướt trước 
những cơn gió giật mƲnh nơi ngọn đèo heo hút này. 
Tháp tùng cùng ÐƲi Đức còn có khoƴng gần 10 vị 
Phật tử địa phương niệm Phật đi theo phía sau và vài 
vị thanh niên giữ trật tự đồng thời báo hiệu cho các 

phương tiện giao thông đang qua đèo.  Anh PhƲm 
Thành, một người dân địa phương thuộc huyện Cam 
Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã theo chân ÐƲi Đức trong 
suốt đoƲn đường dài từ đầu tỉnh Khánh Hòa cho 
biết, mặc dù thời tiết không được thuận lợi nhưng 
trung bình hàng ngày ÐƲi Đức vẫn "Nhƶt Bộ Nhƶt 
Bái" khoƴng 8 tiếng, giống ngày bình thương. “Tuy 
nhiên do đường lên Đèo Cƴ dốc cao và có những 
ngày gió mƲnh thổi ngược chiều kèm theo mưa nặng 
hƲt nên Thầy chỉ có thể đi được trên dưới 1km/ngày 
trong khi với đoƲn đường bằng phẳng có thể đƲt 
được 2km.” Anh Thành nói.  

Hành trình "Nhƶt Bộ Nhƶt Bái" của Ð/Ð. 
Thích Tâm Mẫn bắt đầu từ mùng 2 Tết Kỷ Sửu 
(2009), xuƶt phát tƲi Chùa Hoằng Pháp (TP.HCM) 
đi Yên Tử (tỉnh Quƴng Ninh) dự kiến sẽ được hoàn 
tƶt viên mãn trong thời gian 4 năm.  Kể từ khi thực 
hiện đến nay, tâm nguyện của ÐƲi Đức đã gây xúc 
động mƲnh đến cộng đồng cư dân mƲng cũng như 
quần chúng địa phương tƲi mỗi nơi đi qua.  Tâm sự 
với chúng tôi, Anh Thành bộc bƲch: “Bƴn thân gia 
đình có thờ Phật nhưng không thuần thành nhưng 
khi biết được hƲnh nguyện của Thầy tôi vô cùng cƴm 
phục vì mình không thể nào làm được như thế.  Tự 
đáy lòng, tôi đã phát tâm tham gia giữ trật tự để hỗ 
trợ cho Thầy trong suốt đoƲn đường xuyên qua tỉnh 
Khánh Hòa.  Trong thời gian đến, vì bận công việc 
làm ăn không thể tiếp tục cùng Thầy đi các tỉnh, 
thành khác nhưng có điều kiện tôi sẽ có gắng tìm 
đến để vƶn an sức khỏe Thầy.”  

Ðèo Cƴ là một con đèo hiểm trở và hùng vĩ 
bậc nhƶt tƲi miền Trung Việt Nam, nằm tƲi ranh giới 
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giữa tỉnh Phú Yên (huyện Ðông Hòa) và Khánh Hòa 
(huyện VƲn Ninh), trên Quốc lộ 1A.  Ðỉnh đèo có 
cao độ 333m vượt dãy núi ÐƲi Lãnh với chiều dài 
tổng cộng 12km trong đó 9km thuộc địa phận Phú 
Yên và 3km thuộc địa phận Khánh Hòa. Ðèo nằm 
giữa hai sườn núi Hƴo Sơn (Hốc Ao) và núi Ðá Bia 
(ThƲch Bi Sơn). Nếu như đi qua khỏi Đèo Cƴ, Đ/Đ. 
Thích Tâm Mẫn sẽ "nhƶt bộ nhƶt bái" được 542km 
tính từ TP.HCM.   Sau đây là những hình ƴnh tiếp 
theo mà phóng viên Giác Ngộ ghi nhận được ở giữa 
Đèo Cƴ (thuộc tỉnh Phú Yên) vào lúc 8 giờ 30 phút 
ngày 22-11 vừa qua về hành trình "Nhƶt Bộ Nhƶt 
Bái" của Ð/Ð. Thích Tâm Mẫn. Xin giới thiệu đến 
quý độc giƴ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Håo Nhiên (Theo tuÀn báo Giác Ng¶) 
 
 
Trong tâm thÙc cûa con ngÜ©i chÙa Ç¿ng 

rÃt nhi․u håt giÓng. Có nh»ng håt giÓng dÍ thÜÖng 
nhÜng cÛng có rÃt nhi․u håt giÓng không dÍ 
thÜÖng; có nh»ng håt giÓng làm PhÆt nhÜng cÛng 
có rÃt nhi․u håt giÓng làm chúng sanh. N‣u mình 
Ç‥ cho nh»ng håt giÓng không dÍ thÜÖng, nh»ng 
håt giÓng cûa giÆn h©n, ganh tœ, ích k›, hÖn thua... 
có cÖ h¶i phát sinh thì mình nhìn Çâu cÛng thÃy 
"phân bò" h‣t. NgÜ®c låi, n‣u mình bi‣t nuôi dÜ«ng 
và phát tri‥n nh»ng håt giÓng tØ, bi, h›, xä, nh»ng 
håt giÓng thÜÖng yêu, cäm thông, tha thÙ... thì 
mình nhìn ai cÛng thÃy dÍ thÜÖng, nhìn Çâu cÛng 
thÃy TÎnh Ç¶, thÃy PhÆt. 

 
"Cho nên, tâm th‣ nào thì nhìn ra th‣ Ãy" 

"ThÜÖng ngÜ©i thÜÖng cä lÓi Çi, ghét ngÜ©i ghét cä 

tông chi h† hàng". ñó, cÛng cái tâm Ãy, khi có tình 
thÜÖng thì ngay cä lÓi Çi mình cÛng thÃy ÇËp, thÃy 
thÜÖng, nói chi nhìn thÃy ngÜ©i ta cÜ©i! VÆy mà khi 
không thÜÖng n»a, lúc Çã ghét rÒi, thì Çâu chÌ ngÜ©i 
Ãy Çáng ghét, cä bà con cûa ngÜ©i ta cÛng trª 
thành ngÜ©i xÃu. Vì vÆy, ngÜ©i h†c PhÆt phäi bi‣t 
nuôi dÜ«ng, làm l§n månh tình thÜÖng và s¿ hi‥u 
bi‣t trong tâm mình. Khi tâm mình có næng lÜ®ng 
tØ bi và trí tu…, nó së làm tÜÖi mát Ç©i sÓng cûa t¿ 
thân và Çem Ç‣n cho m†i ngÜ©i xung quanh ni․m an 
låc, hånh phúc. Khi Ãy nhìn Çâu mình cÛng có th‥ 
thÃy hoa, dù khi hoa Çang là rác. 

 
H†c PhÆt, luÆn Thi․n không phäi Ç‥ tranh 

cao thÃp, hÖn thua, mà Ç‥ chuy‥n hóa n¶i tâm. Khi 
ti‣p xúc v§i m†i ngÜ©i, nguy…n ti‣p xúc và khÖi dÆy 
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nh»ng håt giÓng thÜÖng yêu, hi‥u bi‣t, tØ bi h› xä.  
ñó là mình Çang nuôi dÜ«ng nhau, Ç‥ xây d¿ng m¶t 
cu¶c sÓng an lành, hånh phúc. Nhìn vào cái xÃu cûa 
nhau thì ch£ng có ích l®i gì mà còn thêm m…t. Rõ 
ràng khi mình phê bình ai, giÆn h©n ai, së thÃy m…t 

vô cùng.  Cu¶c sÓng së tÓt ÇËp hÖn n‣u mình bi‣t 
nhÆn thÙc theo chi․u hÜ§ng tích c¿c, m†i ngÜ©I së 
dÍ thÜÖng hÖn n‣u mình bi‣t khÖi dÆy và nuôi dÜ«ng 
håt giÓng thÜÖng yêu, hi‥u bi‣t; ‘’ Tâm tÎnh là cõi 
PhÆt’’, Çó là bí quy‣t Ç‥ xây d¿ng TÎnh ñ¶. 

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

 
XUÂN TỊNH ĐỘ 
                        Thân Tâm Thí   

   
 

 

 

 

Qua một tuần lễ mưa tuôn dầm dề, ảnh 

hưởng từ mấy trận bão thổi vào tiểu bang 

California.  Nước mưa như đã tẩy sạc các bụi 

bặm trần thế.  Đất Cali đang cần nước, nay được 

mưa như thế nầy thì quá đủ rồi. Nhìn bã cỏ xanh 

mướt, nhyư đã thỏa mãn với nhu cầu mà đất trời 

đã ban cho.  Mùa đông lạnh giá sắp hết, nhưng 

bên ngoài cây cối vẫn đứng yên trơ cành, xơ xát. 

Con người cùng cảm nhận sự thay đổi của thiên 

nhiên, của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông dài lạnh 

lẽo, cùng đón mừng cái TẾT dân tộc, cổ truyền.  

Lòng con người nhẹ nhõm, thở phào và nở nụ 

cười hoan hỉ.  Thiên nhiên quả thật nhiệm mầu. 

Năm hết, Tết đến. 

Con người đâu có ai mà thích sống trong 

cảnh mùa đông giá rét.  Đông sắp tàn, mùa xuân 

sắp sang, bầu trời sẽ xanh, ánh nắng mặt trời sẽ 

ban cho quả địa cầu được ấm áp hơn, muôn hoa 

đua nở, cây cối đơm hoa, kết trái, chim bay rợp  

 

 

trời tìm về vùng đất hứa. Cây cối vẫn còn ngũ 

yên trong mùa đông còn lại.  Nhân thế cùng chờ 

đợi, cùng ý tưởng: Năm hết, Tết đến. Cũng như 

bầy chim di cư về miền nắng ấm, chúng bay cả 

đàn trên bầu trời, trong khi chúng ta  " Chỉ bay 

có một mình". 

  

Thế nên, mỗi người trong chúng ta phải 

cần phối hợp với đại chúng, năng lượng của tập 

thể tu tập, trợ lực rất quan trọng và cần yếu.  Bởi 

vì : " Đại chúng như hải".  Nhờ đó, Quí Liên 

hữu sẽ có được Thầy lành, bạn tốt hướng dẫn, 

xách tấn, tinh chuyên niệm Phật trên con đường 

tìm về sự giải thoát cho chính mình. 

Nơi đây, chốn già lam, một đạo tràng, là 

một trung tâm tu học, một niệm Phật đường 

trang nghiêm, thanh tịnh. Ở mọi nơi, mọi thời, 

người Phật Tử thuần thành câu lục tự : Nam Mô 

A Di Đà Phật vẫn đều đặn trong từng hơi thở, 

hợp nhất tâm, khẩu, ý, tương ưng trong chánh 

niệm, nhiếp tâm trong câu niệm Phật. 

Trong cơ thể, trong từng tế bào, sáu chữ 

Di Đà chan hòa trong châu thân, đây mới thật là 

chân lý của người tu Tịnh Độ, tìm được sự an 

tịnh cho tâm hồn.  Cõi Tịnh Độ không ở đâu xa, 

mà ở ngay trong chính mình, thì hạnh phúc hiện 

tiền.  Mùa xuân sẽ đến với muôn loài chúng sanh 

và đến trong mỗi người chúng ta.  Tràn ngập 

niềm an vui và tươi mát. 
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       Theo Pháp Môn 

“ Một Đời Thành Tựu” 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Bí quyết niệm Phật không gì lạ, chính là 

cần nhiều niệm. Niệm từ lúc thô sơ cho đến khi 

thuần thục, nuôi dưỡng thành thói quen niệm 

Phật. Đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật hết 

lòng cung kính niệm, ứng dụng vào các việc như 

ăn mặc, đi đứng thường ngày. Lâu ngày như thế, 

tự mình có thể biết được sự mầu nhiệm trong 

câu niệm Phật.  

 

Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được 

qua biển sinh tử Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời 

đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít 

có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ 

qua được biển sinh tử”.Thời đại mạt pháp, căn 

khí chúng sinh ngu si yếu đuối. Không nương tựa 

vào sức đại từ, đại nguyện của đức Phật A Di Đà 

mà có thể đời này thành tựu sự giải thoát sinh 

tử, trong ức ức vạn người khó có một. Vậy hãy 

cẩn thận tuân theo lời chỉ dạy của đức Phật. Xin 

khuyên các vị hãy thành thật niệm Phật, một cửa 

thâm nhập, bằng không thì khó lo xong việc lớn 

sinh tử!  

Chẳng biết tốt xấuThời mạt pháp nếu bỏ 

đi pháp môn niệm Phật thì không có bất cứ pháp 

môn nào có thể giải thoát được sinh tử. Bạn 

chẳng biết được tốt xấu, chẳng biết mình là 

phàm phu ngã mạn, trí tuệ mờ tối, chướng sâu, 

phước mỏng, nghiệp dày. Không chịu căn cứ vào 

lời dạy của đức Phật, thành thật tu hành nương 

nhờ sức Phật cứu giúp. Pháp môn niệm Phật 

không thể nghĩ bàn. Lại theo ý riêng tu hành các 

pháp môn khác thì không có cách gì đạt được lợi 

ích và thọ dụng chân thật, lại không thể giải 

thoát khổ đau sinh tử trong đời này! 

Nguyên nhân Như Lai ra đời. Đại sư 

Thiện Đạo nói rằng: ”Nguyên nhân Như Lai ra đời 

chỉ nói bản nguyện của Phật A Di Đà“. Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni tại đời ác năm trược nói pháp 49 
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năm, điều quan trọng nhất là dạy chúng ta niệm 

Phật một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, giới thiệu 

cho chúng ta pháp môn Tịnh Độ thù thắng, có 

thể một đời thành tựu việc giải thoát sinh tử.  

Người niệm Phật có đại phước báo. 

Người có thể nghe và tin đến được một câu Nam 

Mô A Di Đà Phật này, họ đã nhiều đời nhiều kiếp 

đến nay tích lũy bao nhiêu nhân duyên căn lành 

phước đức, mới có thể đời nay gặp nghe và thọ 

trì pháp môn Tịnh Độ. Vì thế, người hay niệm 

Phật đều có phước báo lớn.  

 

Phước báo trời, người Đời nay nếu 

không niệm Phật cầu vãng sinh, tất cả sự nỗ lực 

chỉ là phước báo nhân thiên, không có cách gì 

đời nay thoát khỏi sinh tử, vẫn còn trở lại luôn 

hồi nơi sáu đường, quả thật đáng tiếc.  

 

Tro tànTro tuy đã tàn nhưng hơi nóng 

vẫn còn ngấm ngầm bên trong, chỉ cần một làn 

gió thoảng qua cũng làm nó lóe sáng lên, rồi sau 

đó trở lại nguội như trước. Tâm của người tu 

hành cũng nên tập như đống tro tàn, không sinh 

thêm chuyện phiền phức, khởi tâm phân biệt 

phải trái. Chỉ cần một câu A Di Đà Phật giữ vững 

đến cùng!  

 

Niệm Phật là hạnh chánh Kinh Di Đà 

nói rằng: ”Không thể dùng chút ít nhân duyên 

căn lành phước đức mà được sinh về cõi Cực 

Lạc”. Nên người niệm Phật phải thường niệm 

Phật để làm hạnh chánh, lấy sáu độ và vạn hạnh 

làm phụ thêm. Không nên để tâm phan duyên. 

Đối với các duyên xấu cần phải hết sức tránh xa, 

đối với các duyên tốt cần phải nỗ lực tùy duyên 

mà làm. Nhưng cần phải có trí tuệ cân nhắc và 

có chừng mực. Không nên bỏ gốc theo ngọn, các 

hạnh chánh và hạnh phụ lộn xộn. Chỉ đuổi theo 

phước báu trời người mà quên mất việc lớn giải 

thoát sinh tử của chính mình.   

Niềm tin sâu Chúng ta là những người 

tu học theo pháp môn Tịnh Độ. Đối với thế giới 

Cực Lạc ở Tây phương, không những chỉ có niềm 

tin mà cần phải tin cho thật sâu. Đối với thế giới 

Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà và 

pháp trì danh hiệu Phật, có được niềm tin sâu sẽ 

vãng sanh không nghi. Dù cho bất kỳ sự cản trở 

phỉ báng nào, đều không dao động đến tín tâm, 

cầu sinh Tịnh Độ của chúng ta. Được vậy mới gọi 

là người có niềm tin sâu.  

 

Nguyện cấp thiết Chúng ta đã tin sâu 

lòng đại từ đại bi không bờ bến của đức Phật A 

Di Đà. Chúng ta nên phát nguyện cầu sinh về thế 

giới Cực Lạc. Không chỉ là nguyện thôi, mà phải 

nguyện cấp thiết. Trong tâm phải hết lòng thiết 

thực chán chia lìa cái khổ vô cùng của thế giới Ta 

Bà, vui mừng cầu cái vui vô cùng của thế giới 

Cực Lạc. Lập nên nguyện rộng lớn, chắc chắn 

cầu sinh về cõi Cực Lạc ở phương Tây. Dù cho 

bất cứ tiếng tăm và lợi dưỡng nào, hoặc bệnh 

khổ hành hạ đều không thể thay đổi tâm nguyện 

cầu sinh Tịnh độ của chúng ta. Được vậy mới gọi 

là người có nguyện tha thiết. 

 

Tự hỏi lương tâm Nếu hiện tại đức Phật 

A Di Đà hiện thân trước mặt chúng ta, mở rộng 

cánh cửa của thế giới Cực Lạc ở phương Tây để 

tiếp dẫn chúng ta đi về với Ngài, ngay tại đây, 

người có nguyện đi ít lại càng ít. Đây là do người 

tu học pháp môn Tịnh Độ có niềm tin nhưng 

không được sâu, có nguyện nhưng nguyện không 

tha thiết, có thực hành nhưng thực hành không 

đủ sức, y như cứ quyến luyến cõi Ta Bà. Đối với 

danh lợi thế tục, tình duyên con cái nhiều thứ 

ràng buộc. Vẫn còn nhiều duyên không buông 

xuống. Mọi người tự hỏi lương tâm mình. Đối với 

thế giới Cực Lạc, ba món tư lương “Tín, Nguyện 

và Hạnh” của các bạn đầy đủ được bao nhiêu? 
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Đối với danh lợi trần duyên của thế giới Ta Bà, 

bạn đã buông bỏ được bao nhiêu?  

Thành thật niệm Phật Chân thật niệm  

Phật chính là thành thật đem một câu A Di Đà 

Phật làm “bổn mạng nguyên thần” của chính 

mình. Cần phải rành mạch, rõ ràng, miên mật, 

khít khao mà trì niệm. Tuyệt đối không vì bất cứ 

phương pháp huyền diệu, thần kỳ nào hay bất cứ 

người có danh vọng học vấn làm cho dao động. 

 

Sống chuyển thành chín, chín chuyển 

thành sốngNgười hành trì pháp môn niệm Phật 

cần phải thực hành hai nguyên tắc lớn “chỗ sống 

chuyển thành chín, chỗ chín chuyển thành sống”, 

nghĩa là phải đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật 

niệm cho thật nhiều. Luôn thúc giục chính mình 

trong bốn oai nghi đi đứng, nằm ngồi; luôn để 

khởi một câu Phật hiệu. Lâu ngày dài tháng niệm 

thành thói quen tốt niệm Phật. Đến phút lâm 

chung rất quan trọng, Phật hiệu tự nhiên liền có 

thể đề khởi lên được, lúc này nguyện vãng sinh 

đã có phần nắm chắc trong tay. T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heo

ột 

Đời Thành Tựu   

http://www.flickr.com/photos/claudiasnell/4672898013/
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Nhọc công tìm khắp đông tây 

Nào hay hạnh phúc ở ngay tâm mình 
Trích Tập-san Phật-Học Tịnh-Quang Canada 15 (Tết Tân Mão 2011)  

*  
     

Hạnh Phúc Ở Đâu  
Thích-Chân-Tuệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước khi phát tâm tu học, con người cứ 
tưởng Phật pháp chỉ ở trong kinh điển, chỉ ở nơi 
niết bàn, hay ở cõi Phật và chỉ dành cho các nhà sư 
trong chùa chiền, tự viện. Không ngờ Phật pháp ở 
khắp thế gian. Phật pháp ở tƲi thế gian. Sống trong 
thế gian, nhận được Phật pháp, đó mới là niềm an 
lƲc và hƲnh phúc chân thật nhƶt. 

HƲnh phúc không có ở bên ngoài, không có 
ở địa phương nào, không có ở thành phố lớn hay 
thị xã nhỏ, dù nơi đó giàu sang hay đang phát triển, 
không có ở Việt Nam, không có ở Hoa kỳ, Canada, 
Âu châu hay Úc châu. HƲnh phúc không có trong 
nhà, không có trong chợ, không có trong chùa. 

HƲnh phúc ở trong tâm của mỗi người. Khi 
thân tâm an lƲc, con người hưởng được hƲnh phúc 

chân thật. Đó chính là niềm mơ ước của con người. 
Đó chính là câu chúc nhau chân thật nhƶt, trang 
nghiêm nhƶt. Chúc các bƲn thân tâm an lƲc. 

Khi nào thân của con người được bình an? 
Thân của con người được bình an là khi con người 
đang hưởng phước.  Nghĩa là: con người đầy đủ 
mắt tai mũi lưỡi, tứ chi lành lặn, không bệnh tật, 
được ăn no, mặc ƶm, sống nơi an ninh, không gặp 
bƶt trắc, hiểm nguy.  

Khi nào tâm của con người được hỷ lƲc? 
Tâm của con người được hỷ lƲc là khi con người 
đang hưởng phước. Nghĩa là: con người được an 
nhiên tự tƲi trong cuộc sống, không bị sợ hãi bởi 
các lời hăm he, hù dọa, gƲt gẫm của các tà sư, 
không lƲc vào tà đƲo, mê tín dị đoan, không bị tà 
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kiến trói buộc, tà pháp sai sử. Tâm của con người 
được hỷ lƲc nhƶt là khi con người sống đời tri túc,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biết đủ, tri nhàn, biết thư giƴn, không còn tâm 
tham lam, sân hận và si mê. 
 

Thân được bình an, tâm được hỷ lƲc, không 
do lời cầu nguyện, hay chúc tụng, không do ơn 
trên, thánh thần thiên địa ban cho. Bởi lẽ, tƲi sao 
trời lƲi ban cho người này, không ban cho người 
kia, không ban cho tƶt cƴ mọi người? Thực ra, thân 
tâm an lƲc có được, chính là phước báu, là công 
đức và phước đức, tƲo nên do sự tu tâm dưỡng 
tánh của chính bƴn thân. 
 

Có sáu phương cách để tƲo nên phước báu, 
đó là: bố thí, trì giới, nhẫn nhịn, tinh tƶn, thiền định 
và trí tuệ. Trong kinh sách, gọi đó là  Lục Độ Ba La 
Mật.  
 
 Thực hành bố thí, tâm con người hoan hỷ, bớt 

tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen. Phước báu vô 
lượng.    

 
 Thực hành trì giới, 5 giới căn bƴn, 10 giới 

thiện, 250 hay 348 giới xuƶt gia, tâm con 

người bớt loƲn động, được an tịnh, nhứt tâm. 
Phước báu vô lượng. 

 
 Thực hành nhẫn nhịn, nhẫn mà không thƶy 

nhục, nhịn mà không thƶy thiệt, tâm con 
người từ bi hơn, khoan dung, độ lượng hơn.  
Phước báu vô lượng.  

 
 Thực hành tinh tƶn, làm việc phước thiện, cứu 

người giúp đời không mệt mỏi, tâm con người 
an vui hơn khi thƶy người khác an vui. Phước 
báu vô lượng. 

 
 Thực hành thiền định, tức giữ được sự bình 

tĩnh thƴn nhiên trong cuộc sống, tâm con 
người dễ dàng hỷ xƴ, không sân hận, không 
kích động; hành động, lời nói và ý nghĩ thƴy 
đều thanh tịnh. Phước báu vô lượng. 

 
 Thực hành trí tuệ là bước cuối cùng, tâm con 

người sáng suốt, giác ngộ chân lý, giƴi thoát 
phiền não khổ đau trong sanh tử luân hồi. 
Đây chính là cứu cánh tột cùng của đƲo Phật. 
Phước báu vô lượng. 

 
Phước báu vô lượng tức là hƲnh phúc vô biên.  
 

Sách có câu:   Thứ nhứt thì tu tại gia, 
                               Thứ nhì tu chợ, 
                              Thứ ba tu chùa. 
 

Người tu tƲi gia thực hành lục độ, tƶt được 
phước báu, rốt ráo sẽ được thân an tâm lƲc, đó 
không còn là lời chúc tụng suông nữa. Đó chính là 
sự thực. 
 

Người tu tƲi gia, cũng phƴi ra chợ, tiếp xúc 
với đời, không tránh khỏi. Người tu tƲi chợ thực 
hành lục độ, cũng được thân an, tâm lƲc, không 
nghi. Đó chính là sự thực. 
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Người tu tƲi gia có lúc đến chùa, hoặc phát 
tâm xuƶt gia, thực hành lục độ, nhƶt định được 
thân an tâm lƲc. Đó chính là sự thực. 

 
Tƶt cƴ đều do tâm tƲo. Tâm tƲo được an lƲc 

hƲnh phúc, nếu trong cuộc sống, con người biết 
thực hành lục độ. Con người đã có an lƲc hƲnh 
phúc trong tâm, dù sống bƶt cứ ở nơi nào trên thế 
gian, trong bƶt cứ hoàn cƴnh nào, trong bƶt cứ thời 
đƲi nào, cũng cƴm nhận được thân tâm an lƲc.  
 

Ngược lƲi, tâm tánh xƶu xa, ích kỷ, nhỏ 
nhen, ganh tị, đố kỵ, hiềm khích, thù hận, cuồng 
tín, dù sống tƲi gia, tƲi chợ hay tƲi chùa, dù sống 
bƶt cứ nơi nào trên trái đƶt, con người cũng cƴm 
thƶy phiền não và khổ đau, không sao tránh khỏi.  
 

Tóm lƲi, con người biết tu tập, nên quán xét 
tâm tánh chính mình, cố gắng tu tâm dưỡng tánh. 
Khi tâm tánh con người sáng suốt, chân chánh và 
thanh tịnh, không cần lập nguyện, cũng được vãng 
sanh tịnh độ. Sống hƲnh phúc, chết bình an. Nhƶt 
thiết duy tâm tƲo, chính là nghĩa đó vậy. 
 

Suốt đời tìm khắp đông tây 

Ai hay hạnh phúc ở ngay tâm mình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chim về trổi giọng thiên thai 

Ngày đông trở gót hoa cài áo xuân 

Thước tha dưới bóng Hồng Quân 

Giữa dòng nhân thế tưng bừng điểm trang 

 

Hóa duyên Bồ Tát hai hàng 

Nắm tay bạn lữ nhân gian dặm dài 

Nẻo đời vàng óng hoa mai 

Nụ cười Di Lạc thoát ngoài chiêm bao 

 

Đưa về cố quận xưa nào 

Trong ta chợt hiện đường vào bến Xuân 

Đây đang vang vọng tin mừng 

Ba ngàn thế giới vô chừng điển quang 

 

Phiêu bồng dừng bước lang thang 

Đời vui, xuân ngọt vọng vang kinh cầu 

Mới hay trong cuộc bể dâu 

Đã thăm thẳm đợi thiền thâu đến kỳ... 
  

              Chim Quyên 
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Cõi đời một kiếp yêu em 

Dẫu là bỏ cuộc, mộng tìm dáng xưa 

Kỳ nữ Kim Cương chiếm một vị trí đặc biệt 
trong cuộc đời, trong tâm hồn và trong sáng tác của 
Bùi Giáng. Trong tâm hồn ông, Kim Cương là "đệ 
nhƶt mỹ nhân" trong thiên hƲ. Ông yêu Kim Cương 
bằng một tình yêu lƲ lùng nhƶt thế gian. Chỉ có thể 
nói đó là một tình yêu bƶt tử. Đã có rƶt nhiều giai 
thoƲi xung quanh mối tình kỳ bí này. 

Đối với Kim Cương, tuy là mối tình đơn 
phương từ phía Bùi Giáng, nhưng nữ nghệ sĩ đã rƶt 
trân trọng tình yêu của ông, một sự trân trọng vô 
cùng cƴm động và hiếm thƶy. Nhiều năm qua, nghệ 
sĩ Kim Cương có những lý do riêng nên đã không lên 
tiếng một cách chính thức. Lần đầu tiên, bà tiết lộ 
với Báo Thanh Niên một số sự thật về thiên tình sử 
này, vì đã đến lúc bà không còn lý do để tiếp tục im 
lặng… Chúng tôi tƲm gác những phần cuối của loƲt 
bài Bùi Giáng – thi sĩ kỳ dị để giới thiệu riêng cùng 
bƲn đọc những tiết lộ của Kim Cương. Chúng tôi xin 
tỏ lòng biết ơn nghệ sĩ Kim Cương. Những tiết lộ 
này sẽ giúp cho công chúng hiểu rõ hơn con người 
và sự nghiệp của một thi sĩ độc đáo vào bậc nhƶt 
của đƶt nước.  

Có lẽ trong cuộc đời của thi sĩ Bùi Giáng, 
ngoài chuyện văn chương ra thì chuyện tình đơn 
phương của ông với Kim Cương là nổi bật nhƶt, kỳ 
lƲ nhƶt, và cũng cƴm động nhƶt. Kim Cương còn giữ 
rƶt nhiều bài thơ của ông viết tặng riêng bà, cƴ hình 
ƴnh nữa, nhưng từ lâu bà từ chối mọi lời yêu cầu của 
các tờ báo, nhà xuƶt bƴn xin được phát hành, đặc 
biệt sau khi Bùi Giáng vừa qua đời nhiều đơn vị còn 
đặt vƶn đề "mua" những tƶm ƴnh, tập thơ đó. Bà 
nói: "Tôi không muốn đem tình cƴm của Bùi Giáng ra 
đánh bóng tên tuổi của mình hoặc làm gì đó có dƶu 
ƶn kinh doanh. Dù tôi không yêu ông, nhưng tôi 
trân trọng tình yêu của ông. Tuy nhiên, bây giờ sau 
loƲt bài của Báo Thanh Niên, tôi thƶy đây không còn 
là chuyện riêng tư nữa, mà Bùi Giáng là một sự kiện 
văn học chung của đƶt nước, cần có thêm nhiều 
thông tin về ông. Và vì không lên tiếng nên có 
những thêu dệt không đẹp cho Bùi Giáng, vì vậy tôi 
chỉ muốn nói rõ một vài sự thật để người ta hiểu 
đúng ông hơn".  

Kim Cương biết Bùi Giáng lúc bà khoƴng 19 
tuổi, còn theo đoàn cƴi lương của má Bƴy Nam 
nhưng đã được mệnh danh là "kỳ nữ". Thật ra, ông 
chú ý đến bà trong một đám cưới của đôi bƲn HƲnh 
– Thùy. Sau đám cưới, một hôm Thùy bƴo Kim 
Cương: "Có một ông giáo sư ĐƲi học Văn khoa, đi 
học ở Đức về, ái mộ chị lắm, muốn đến nhà thăm 
chị". Kim Cương trƴ lời: "Ừ, thì mời ổng tới". Hóa ra 
là Bùi Giáng, lúc ƶy đang dƲy học, cũng áo quần 
tươm tƶt chứ chưa có "điên điên" như sau này. Bùi 
Giáng lui tới, mời Kim Cương lên xe đƲp ông chở đi 
chơi, rồi cƴ cầu hôn, nhưng bà đều né tránh. Bởi sau 
vài lần tiếp xúc, bà thƶy ở ông toát lên cái gì đó "kỳ 
kỳ", bƶt bình thường, nên bà sợ. Đeo đuổi mãi 
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không được, Bùi Giáng thở dài nói: "Thôi, chắc cô 
không ưng tôi vì tôi lớn tuổi hơn cô (Bùi Giáng lớn 
hơn Kim Cương mười mƶy tuổi), vậy cô hứa với tôi 
là sẽ ưng thằng cháu của tôi nhé. Nó trẻ, lƲi đẹp 
trai, học giỏi". Kim Cương ngần ngừ: "Thưa anh, 
chuyện tình cƴm đâu có nói trước được. Tôi không 
dám hứa hẹn gì đâu, để chừng nào gặp nhau hẵng 
tính…". Ý bà muốn hoãn binh. Nhưng Bùi Giáng đã 
đùng đùng dắt cháu tới. Trời ơi, hóa ra đó là thằng 
nhỏ mới… 8 tuổi. Kim Cương hết hồn, thôi rồi ổng 
đúng là không bình thường!  

Từ đó, mỗi năm Bùi Giáng mỗi bệnh nặng 
hơn. Ông không có vợ con, suốt ngày đi lang thang 
ngoài đường, hò hét, rồi cứ địa chỉ nhà Kim Cương 
mà tới. Thằng bé Toro con của Kim Cương lúc ƶy 
khoƴng 5 tuổi, thường trố mắt ra nhìn ông, và hỏi: 
"Mẹ ơi, sao bác này giống cái xe hoa quá?". Tư duy 
trẻ con thật ngộ nghĩnh, nhưng lƲi rƶt chính xác. Thì 
trên người Bùi Giáng có đủ thứ: nào hộp lon treo 
lủng lẳng, nào lá cờ giắt sau lưng, nào nhánh cây, 
vòng hoa trên đầu… cƴ một nƴi chuối đeo thường 
xuyên trên cổ. Không mở cửa cho ông vào là ông la 
hét, đập cửa, chửi um sùm, ném đá nữa, khiến hàng 
xóm náo động. Nhưng riết rồi quen, mỗi lần ông tới 
nhà Kim Cương ai nƶy đều cười. Má Bƴy Nam ở trên 
lầu chỉ cần nghe la rùm beng, đập cửa ầm ầm, là hỏi: 
"Bùi Giáng phƴi không?". Nhiều lần ông say khướt, 
nằm ịch xuống gốc cây trước nhà Kim Cương, mọi 
người phƴi khiêng vào. Bà lắc đầu: "Sợ ổng chết. 
Tướng tá vầy có thể chết bƶt cứ lúc nào. Nhưng 
khiêng vô rồi cũng sợ rủi ổng chết trong nhà mình. 
Mà điều, không nỡ bỏ ổng lăn lóc ngoài đường, thƶy 
tội quá".  

Nhưng điều  hay nhƶt là mỗi khi vô nhà Kim 
Cương ông lƲi sáng tác thơ để tặng bà. Tiện tay xé 
bƶt cứ tờ giƶy, tờ lịch nào là ông viết ào vô đó. 
Nguồn thơ yêu cứ tuôn trào như suối, không vơi cƲn 
theo năm tháng. Về sau, khi ông "quậy" quá thì Kim 
Cương nghĩ ra cách, không mở cửa, mà lòn một 
cuốn sổ ra khe cửa cho ông viết thơ. Ông hí hoáy 

một hồi, rồi vui vẻ bước đi. Suốt 40 năm, cƴ chục 
cuốn sổ tay đã đầy ắp chữ của ông, chỉ riêng tặng 
"nương tử Kim Cương". Bà trân trọng gìn giữ trong 
ngăn tủ. Những vần thơ yêu với nét chữ ngƴ 
nghiêng chệnh choƲng nhưng hồn nhiên say đắm lƲ 
kỳ. 

Kính thưa nương tử Kim Cương 
Tấm lòng rộng mở phi thường bấy nay 
Ngàn năm điêu đứng đọa đày 
Thiên thu sử lịch cau mày về sau 
Thưa em đời mộng dạt dào 
Tình yêu vô tận yêu đào vô biên 
Kể từ tao ngộ đầu tiên 
Kim Cương vô tận, thuyền duyên vô cùng 
Bốn mươi năm đã lẫy lừng 
Âm thầm tưởng niệm lạ lùng giai nhân 
Trái tim thiết thạch vô ngần 
Từ tam thu tới tử phần hôm nay 
Kể từ sử lịch xa xuôi 
Bất ngờ một bận bùi ngùi yêu em 
Lang thang vạn dặm độc hành 
Cẩm nang bỏ cuộc đời mình trao em 

 

 

 

 

 

 

. 
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Nhân dịp đầu năm, đi chùa lễ Phật, nhìn thƶy 
muôn hoa đua nở, vẻ đẹp tao nhã của thiên nhiên 
như lời chúc phúc tốt lành đến với tƶt cƴ mọi người. 
Một sức sống vui tươi vô cùng kỳ diệu khi nhìn cƴnh 
sắc xinh tươi của "Mùa Xuân", tâm tình ai ai cũng 
cƴm thƶy phƶn khởi và hoan hỷ đón mừng mùa xuân 
an lƲc hƲnh phúc, cát tường như ý. Hương xuân làm 
con người lƲc quan yêu đời, cũng là thời gian mà 
người tu tâm dưỡng tánh có thể chuyển mình tự 
đứng lên, vượt thoát quá khứ nhiều phiền não, nhìn 
về tương lai đầy hứa hẹn.  
  

Đệ tử Phật gia ai ai cũng mong ước được vô 
lượng an lƲc, vƲn sự cát tường, Phật sự hanh thông, 
Phật đƲo viên thành và đƲt được mùa xuân miên 
viễn, như những lời chúc đầy đƲo vị mỗi khi xuân về. 
Mong ước đƲt được những điều chúc tụng đầy ý 
nghĩa trong dịp xuân về, người con Phật nên hiểu rõ 
ràng về giáo lý nhân quƴ và sự thực hành đúng 
chánh pháp, áp dụng giáo lý đƲo Phật trong đời 
sống hằng ngày.  

 
  Điều quan trọng vô cùng sâu sắc của Phật 
pháp, thể hiện qua giá trị nhân cách sống cao 
thượng chân chánh của người tu, đó chính là "Xuân 
trong nét đẹp của người tu", kết quƴ là sự an lƲc cát 

tường như ý, không mong cầu cũng luôn luôn hiện 
hữu. 

NÉT ĐẸP CỦA NGƯỜI TU XUẤT GIA 

Theo sự tích của Đức Phật, hình ƴnh thanh 
tịnh, từ tốn, bước chân an lƲc xuƶt trần của một vị 
Sa môn, cùng tƶm áo cà sa đơn giƴn, đầu trần chân 
đƶt, cuộc sống ung dung tự tƲi đã làm Thái Tử Tƶt 
ĐƲt Đa xúc động. Xuƶt thân từ cung vàng điện 
ngọc, địa vị cao sang quyền quí tột đỉnh, nhưng cuộc 
sống của vị Sa môn Cồ Đàm đơn giƴn thuần khiết, 
cơ cực khổ hƲnh thể hiện qua một con người siêu 
việt xuƶt thế. Đức Phật là nét đẹp đƲo hƲnh đầy đủ 
"Từ bi và Trí tuệ". Sự kính phục tuyệt đối của nhân 
loƲi về chân lý đƲt đến cứu cánh giƴi thoát sanh tử, 
ngàn đời nay đến đời sau đối với Ngài là vô cùng vô 
tận. 
  

Sống trong giới pháp của Đức Phật, người 
tu xuƶt gia không phƴi bận rộn miếng cơm manh áo, 
không lo toan chuyện thị phi thế gian, là đang được 
hưởng gia tài của cha lành Thế Tôn để lƲi. Trên bước 
đường hành đƲo, có nhiều chông gai trắc trở, đồng 
thời cũng có nhiều cám dỗ của vật chƶt danh lợi 
trong giai đoƲn tự chế ngự bƴn thân, đó là thử 
thách, rèn luyện công phu tu tâm dưỡng tánh.  
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  Đối với mùa xuân mỗi năm qua mau, kiếp 
sống con người thật ngắn ngủi, nếp sống thanh tịnh 
trầm mặc của các vị tu sĩ là khép lƲi bớt lục căn: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 
  
Mắt:  Không thƶy vật chƶt là vĩnh cửu, là quí giá, cần 
nắm giữ cho riêng mình. 
  
Tai:  Không nghe nhiều, không chƶp vào tiếng khen 
chê, sanh tâm thương ghét phân biệt. 
  
Mũi: Không để cho mùi vị, hương lƲ làm tâm tán 
loƲn, sanh tâm mê đắm, thích hưởng thụ. 
 
Lưỡi: Không để cho cƴm giác ngon dở, ưa thích sai 
khiến, tƲo nghiệp chẳng lành. 
  
Thân: Không hơn thua, đẹp xƶu phô trương, sanh 
lòng khinh mƲn đua đòi. 
  
Ý: Không để cho ý sanh vọng tưởng điên đƴo, tâm 
thức tán loƲn sẽ rơi vào tội lỗi. 
  

Chứng thực cho sự giƴi thoát của con người, 
là được sống thƴnh thơi trong an nhàn, tâm an tĩnh, 
trí sáng suốt, rời xa những bon chen, xô bồ của cuộc 
sống thường ngày, rời xa vòng danh lợi thế gian, 
thoát khỏi bể khổ trầm luân. Ƶy chính là khi 
Tâm ta hoàn toàn an tĩnh.  
  

"Nét đẹp của người xuƶt 
gia" không phƴi là hình tướng 
khác thường bên ngoài, không 
phƴi mũ cao, áo thêu áo gƶm, 
đủ màu đủ sắc. Xuân đối với 
người xuƶt gia là cái đẹp trong 
sáng ở nội tâm, khi Tâm thanh 
tịnh, rời xa được lòng tham lam, sân 
hận, si mê, nhân cách thuần hậu, 
nguyện đem lợi lƲc cho mình cho người. Tâm 
hƲnh người xuƶt gia cao thượng chân thật vô ngã vị 
tha, ắt sẽ đƲt đến Niết bàn vô lượng an lƲc, đó là 

"Xuân trong nét đẹp của người tu xuƶt gia", cũng là 
giá trị hƲnh phúc bƶt tận cho người tu ngay tƲi thế 
gian. 
   

NÉT ĐẸP CỦA NGƯỜI TU TẠI GIA 

ĐƲo Phật không đòi hỏi mọi người đều phƴi 
lên Chùa để tu, cầu Kinh sớm hôm và hàng ngày 
phƴi ăn chay khổ hƲnh hay buộc phƴi hoàn toàn cắt 
đứt tƶt cƴ tình thương với người thân, mới gọi là 
biết tu. Ý nghĩa của chữ TU là tu tâm sửa tánh. Đức 
Phật dƲy:  
  
 
 
 
  

Khi những vọng tâm, vọng tưởng, vọng 
thức, vọng niệm đã dứt sƲch, thì sẽ chế ngự được 
tham lam, sân hận, si mê. Kết quƴ thực tế, cũng là 
phần thưởng cho những cố gắng, nổ lực không 
ngừng của người tu tƲi gia, trước mắt là những  
chuỗi ngày hƲnh phúc, vui vẻ, đầy an lƲc. 
  

Một người yếu đuối sợ khó khăn, tâm tánh 
ích kỷ, thích mơ mộng danh lợi, đòi hỏi nhiều về thú 
vui vật chƶt riêng bƴn thân, muốn một cuộc sống "tu 

tƲi gia" không dễ dàng thực hiện được. Một 
ví dụ, như làm cha mẹ muốn tu tƲi 

gia, vừa trách nhiệm lo miếng cơm 
manh áo cho gia đình, cho các 

con, lƲi còn phƴi hộ trì Tam 
Bƴo, tu học Phật pháp, niệm 
Phật, ngồi thiền, tụng kinh, tự 
soi rọi thanh lọc tâm, không 
phƴi ai cũng làm được. Nếu 

thực hành vẹn toàn được công 
phu "tu tƲi gia", người tu luôn luôn 

chịu hy sinh rƶt nhiều cho riêng bƴn 
thân mình, tâm ý cao thượng khó làm khó thực 

hiện, nhưng đó chính là môi trường tu tâm dưỡng 
tánh tuyệt vời nhƶt. 
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  Người muốn tu, ở hoàn cƴnh nào cũng tu 
được, nếu hiểu được cách tu theo lời Phật dƲy, nghĩa 
là áp dụng tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xƴ, khoan 
dung rộng lượng trong đối xử, biết tự kềm chế thú 
vui vật chƶt, mƲnh dƲn hy sinh lợi ích cá nhân, biết 
xƴ bỏ ích kỷ nhỏ nhen. Người tu tƲi gia tự độ và còn 
có thể độ được cho những người thân trong gia đình 
và làm tƶm gương  cho con cháu noi theo. Sống biết 
đủ, không đòi hỏi nhiều, không bận rộn vào cuộc vui 
vô nghĩa, người "tu tƲi gia" sẽ có rƶt nhiều thời gian 
cho việc nghiên tầm kinh điển, tu học để khai sáng 
trí tuệ, trưởng dưỡng từ bi. 
  

"Nét đẹp của người tu tƲi gia" là cuộc sống 
chân thật hồn nhiên, một nhân cách trong sƲch và 
một tâm Bồ Tát tƲi gia vô chƶp vô phân biệt, vượt 
qua được hình tướng xuƶt gia, nhưng vẫn có thể 
thành tựu đƲo nghiệp.  Người "tu tƲi gia" có thể đem 
lƲi cho mình, cho những người thân sống chung 
quanh sự bình yên tuyệt đối trong tâm hồn, sự thoƴi 
mái vô cùng qua cung cách cư xử trong từng cử chỉ, 
lời nói, việc làm cũng như ý nghĩ. Đó là ý nghĩa vi 
diệu tuyệt vời "Xuân trong nét đẹp người tu tƲi gia", 
ngay từ những điều vô cùng giƴn dị trong cuộc sống 
hằng ngày.  
  

Tóm lƲi, mùa xuân trong nét đẹp của người 
tu xuƶt gia hay tƲi gia là ở tâm hƲnh của Bồ Tát, 
nhân cách nghiêm tịnh, giới đức khiêm cung. Được 
gần các "Bậc Thiện Nhân" con người sẽ cƴm nhận vô 
lượng an lƲc hƲnh phúc, như được hưởng gió mát và 
ánh nắng ƶm áp, đầy đƲo vị của những cánh hoa 
xuân tươi đẹp.  
  

 Trang nghiêm giới hạnh, đó là thân đẹp.  
 Ăn ở hiền hòa, thủy chung, đó là nết đẹp.  
 Cư xử khiêm hạ, từ tốn, đó là cử chỉ đẹp.  
 Giúp đỡ người bị nạn hay đói nghèo, đó là tấm lòng 

đẹp. 

 Hiếu với cha mẹ, kính bậc hiền thánh, đó là tâm 
hồn đẹp.  

 Gặp người đau khổ, sợ hãi, nói lời an ủi, đó là ngôn 
ngữ đẹp. 

 Không khởi tà niệm, luôn chánh trực, đó là ý đẹp.  
 Biết độ lượng, bao dung, đó là đức hạnh đẹp. 
 Khai mở tâm trí, phá trừ vô minh, đó là trí tuệ đẹp. 
 Đạt được giác ngộ và giải thoát, đó là nét đẹp tối 

thắng. 
  

Mùa xuân tuyệt đẹp với một tâm thức an 
bình tự tƲi, người biết tu hãy quay trở về nội tâm, 
thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, trưởng dưỡng tâm từ 
bi, thƶy được Phật tánh không sanh, không diệt của 
mình, để ngộ ra "ý xuân vi diệu" này.  Có như vậy, ta 
mới có thể thanh thƴn sống đời, không tự ti cũng 
không tự tôn, với cái nhìn tự tƲi, vô úy giữa muôn 
sự có không, đúng sai, hơn thua, được mƶt, vinh 
nhục.  
  

Ở thế gian tƶt cƴ các pháp sanh diệt đều là 
vô thường.  "Mùa xuân trong nét đẹp người tu" mới 
thật sự đem lƲi thân tâm an lƲc, phước trí trang 
nghiêm, tùy tâm mãn nguyện, vƲn sự cát tường. 
  

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

TKN Thích Nữ Chân Liễu (CANADA) 
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Tetsugen, một kẻ mộ Thiền ở Nhật, quyết định ấn tống kinh Phật, lúc bấy giờ chỉ bằng Hán ngữ. 

Bản in tạng kinh phải được khắc bằng bản gổ đến sáu ngàn tấm, một công tác to lớn vô lường. 

Tetsugen bắt đầu du hành và quyên tiền đóng góp của bá tánh thập phương. Vài kẻ có lòng, 

biếu ông cả trăm lượng vàng, nhưng hầu hết còn lại thì chỉ cúng vài xu. Ông cảm tạ mỗi khách bố thí 

lòng tri ân ngang nhau. Sau mười năm Tetsugen kiếm đũ số tiền để khởi sự công tác. 

 Nhưng lúc ấy sông Uji gây lụt lội. Nạn đói kéo theo. Tetsugen dùng tiền đã quyên góp được để in 

kinh, phân phát cứu đói. Rồi ông ta lại bắt đầu đi quyên góp trở lại. Vài năm sau, một trận ôn dịch tràn 

lan khắp nơi. Lần nữa, Tetsugen lại phân phát hết tiền quyên góp để cứu nhân độ thế.   
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  Ông lại khởi công lần thứ ba, và sau mười hai năm ông đạt được ước nguyện. Bản gỗ in bộ kinh 

đầu tiên hiện được trưng bày tại Tu viện Obaku ở Kyoto. Người Nhật thường truyền tụng cho con cháu 

nghe rằng Tetsugen đã làm ra ba bộ kinh, và rằng hai bộ đầu còn vượt trội hơn bộ chót.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Một nông dân nhờ một vị tăng phái Tendai tụng kinh cho vợ anh ta vừa mất. Sau thời kinh, Anh 

hỏi: "Ngài có tin rằng vợ tôi hưởng được phước đức của thời kinh không?   

"Chẳng những chỉ vợ của gia chủ mà tất cả chúng sanh đều được hưởng cả," vị tăng trả lời. 

 "Nếu ngài bảo mọi chúng sanh đều được phước”, người nông dân bảo; "vậy thì họ sẽ dành hết 

vì vợ tôi rất yếu đuối. Xin ngài chỉ tụng kinh cho vợ tôi thôi."  

Vị tăng giải thích rằng người Phật tử nào cũng muốn hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. 

"Đó là một giáo lý cao thượng”. 

 Anh nông dân kết luận, "nhưng xin ngài dành cho một ngoại lệ. Tôi có tên láng giềng thô bạo 

hằng xử tệ với tôi. Xin ngài loại nó ra khỏi cái thành phần chúng sinh kia nhé."  

 

 

 

 
 

 

 

 

Tokyo thời Minh Trị có hai Thiền sư nổi bật 

với hai cá tính trái ngược hẳn nhau. Một người tên là 

Unsho, một đại sư của Shingon (là Chơn Ngôn Tông, 

Mật Tông).   Unsho giữ gìn giới luật của Phật một 

cách nghiêm chỉnh. Unsho không bao giờ uống rượu, 
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dù chỉ một giọt nhỏ, ông cũng không dùng cơm sau mười một giờ vào buổi sáng.  

Một người khác tên là Tanzan, là một giáo sư Triết ở Đại học Hoàng Gia Nhật, ông không bao giờ 

để ý đến giới luật. Khi nào thích ăn, Tanzan ăn. Khi nào thích ngủ ngày Tanzan ngủ. 

 Một hôm Unsho đến viếng Tanzan nhằm lúc Tanzan đang uống rượu, mặc dù lưỡi của một Phật 

tử thì không được nhiễm một giọt nhỏ nào cái thứ nước độc hại đó. Tanzan đón mừng Unsho “Ồ, chào 

sư huynh. Anh uống rượu không?”   

Unsho nghiêm giọng phàn nàn “Tôi không bao giờ uống rượu!”  

Tanzan nói “Một người không biết uống rượu không phải là người”  

Unsho nổi sùng kêu lên “Anh muốn bảo tôi bất nhân hả? Đúng! Bởi vì tôi không dầm mình trong 

thứ nuớc độc ấy. Rồi nếu tôi không là người, tôi là cái gì?” Tanzan tươi cười đáp “Là một ông Phật”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Gudo tuy là quốc sư, nhưng ngài vẫn hay du hành như một kẻ khất sĩ lang thang. Một hôm trên 

đường đi Edo, một trung tâm văn hóa và chính trị quan trọng, ngài đến gần một ngôi làng có tên là 

Takenaka. Trời đã tối và mưa tầm tả, Gudo ướt mẹp và đôi dép rơm đã tơi tả. - một căn nhà tranh gần làng, 

ngài thấy có khoảng bốn hay năm đôi dép bày ở cửa sồ và muốn vào hỏi mua một đôi. Người đàn bà thấy 

ngài ướt lạnh, thương tình mời ngài trú qua đêm. Gudo nhận lời và cám tạ bà ta. Ngài đến trước bàn thờ giữa 

nhà tụng một thời kinh. Sau đó bà mẹ của bà chủ và bầy con ra chào. Nhìn thấy cả nhà buồn bả, ngài hỏi cớ 

sự. "Chồng con là kẻ cờ bạc say sưa", người đàn bà kể lể. "Khi ổng ăn bạc thì uống rượu say mèm rồi về nhà 

đánh đập vợ con. Nếu ổng thua thì đi vay mượn khắp nơi. Lắm khi say quá lại không về nhà. Con phải làm 

sao?"  

 

  "Ðể bần tăng giúp cho," Gudo nói. "Ðây có ít tiền, hãy đi mua một chung rượu ngon và ít đồ nhấm. 

Rồi bà đi nghỉ đi. Bần tăng sẽ tọa thiền trước bàn thờ." Nữa đêm, ông chồng say khướt trở về, la lối om xòm. 

"Con mẹ nó đâu, tao về nhà đây này. Có cái gì ăn không?" 

 

  "Có" Gudo nói, "Bần tăng bị mắc mưa và được bà nhà thương tâm cho tạm trú qua đêm. Ðể đền đáp 

bần tăng có mua một ít rượu và đồ nhấm dành cho ông dùng."  

 

 Gã đàn ông hài lòng, uống sạch chung rượu rồi ngã lăn trên sàn mà ngủ. Gudo tọa thiền cạnh bên. 

Sáng sớm hôm sau, gã đàn ông tỉnh dậy quên hẳn mọi chuyện đêm qua. 
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    "Ông là ai? - đâu đến đây?" gã hỏi Gudo khi ngài vẫn còn trầm tư mặc tưởng. "Bần tăng là Gudo từ 

Ðông Kinh đến, trên đường đi Edo," Thiền sư trả lời. Gã đàn ông xấu hổ quá, liền miệng xin lỗi quốc sư. 

Gudo mĩm cười. "Mọi sự, mọi vật trên đời đều vô thường," ngài giảng giải. "Cuộc đời rất ngắn ngủi. Nếu ông 

cứ tiếp tục cờ bạc và rượu chè thì ông chẳng làm được việc gì hữu sự, lại còn làm khổ vợ con."  

 

 Gã đàn ông chợt ngộ, như ra khỏi cơn mê.  "Ðại sư nói đúng," anh ta dõng dạc. "Làm sao con có thể 

đền bù cho ngài về lời dạy này! Hay là để con mang hành lý hộ ngài và tin ngài một đoạn đường.  

 

 "Nếu ông muốn," Gudo tán đồng. Hai người lên đường. Sau khoảng ba dặm, Gudo bảo y quay về. 

"Xin được thêm năm dặm nữa," gã nài nỉ.  

 

 Họ tiếp tục đi. "Giờ ông nên quay về," Gudo khuyên. "Hẳn thêm mười dặm nữa," gã đàn ông xin. 

"Hãy về ngay," Gudo bảo sau khi đã đi hết mười dặm."Xin cho con theo Ðại sư suốt đời," gã tuyên bố. 

 

  Những thiền sư hiện đại của Nhật đều là môn đệ của người kế thừa Gudo. Tên của ngài là Mu-nan, 

người đàn ông đã không bao giờ quay trở lại. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 Thiền sư Hakuin được mọi người tán tụng là một bậc đạo hạnh. Cạnh thiền thất có một cô gái xinh 

đẹp mà bố mẹ là chủ một cửa hàng thực phẩm. Bỗng dưng một hôm bố mẹ cô khám phá ra rằng cô đang 

mang bầu. Cô không chịu khai ai là tác giả của cái bào thai, nhưng sau bao lân cật vấn cô bảo là Hakuin. Cha 

mẹ cô điên tiết lên đến đối chất với Hakuin. Ngài chỉ nói "Thật vậy sao?". 

   Ngay khi đứa bé vừa chào đời, nó được giao cho Hakuin, lúc bấy giờ danh dự của ngài đã bị tổn 

thương nghiêm trọng, nhưng ngài vẫn thản nhiên. Ngài tận tình chăm sóc đứa bé và thường đi sang hàng 

xóm để xin sữa và các thức cần thiết khác để nuôi trẻ sơ sinh.  

  Một năm sau, cô gái xinh đẹp kia không chịu đựng được lương tâm cắn rứt, bèn thú nhận với bố mẹ 

rằng người cha thật sự của đứa bé là anh hàng cá trẻ tuổi. Bố mẹ cô gái vội vả đến tạ lỗi với thiền sư, mong 

ngài thứ tội và xin nhận lại đứa bé.   

 Hakuin chấp thuận và khi trao đứa bé lại ngài chỉ nói: "Thật vậy sao?".  
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PHAÄT TOÅ ! 



 

 

 

 

 

 

Khoảng cách giữa người và người, hoặc giữa người với các loài vật khác 

đối đãi qua lại với nhau tất cả đều có sự hỗ tương cho đi và đáp lại. Nếu 

không phải là trực tiếp để nhận, thì cũng sẽ có nhân quả tuần hoàn, kết 

cuộc rồi chúng ta cũng sẽ nhận lại những gì mình đã từng gây ra. 

 

Ở núi Nam có một ngôi chùa, bên trong 

chánh điện thờ một pho tượng Phật Tổ. Nhiều 

người kể lại rằng pho tượng Phật Tổ này rất là 

linh ứng, nếu có tín đồ nào có lòng thành cầu 

nguyện thì Phật tổ phát quảng đại bi tâm cứu 

giúp, khiến người cầu nguyện đạt được nguyện 

vọng của mình. Có một người tín đồ nghe được 

tin này, anh ta liền bày tỏ lòng thành của mình 

bằng cách sắm thật nhiều lễ vật, tự mình leo 

từng cấp núi rồi lên tận núi Nam để cúng dường 

cầu nguyện. Hôm đó nhằm ngày lễ 19/6 âm 

lịch, tức là ngày vía của Bồ tát Quán Thế Âm. 

Anh ta gánh nhiều phẩm vật lên non để cúng 

dường, mong cầu hi vọng toại nguyện điều một 

gì đó. Trước chánh điện nguy nga với pho 

tượng Phật vô cùng linh thiêng, anh ta bày 

phẩm vật dâng lên bàn cúng dường Phật Tổ, rồi 

quỳ xuống chắp tay, thành tâm mắt đối mắt 

nhìn chăm chú vào pho tượng Phật tổ, thành 

tâm cầu nguyện rằng: “Kính lạy Đức Phật linh 

thiêng nhiệm mầu! Trên đường công danh của 

con đã mười lần đi thi nhưng đều không được 
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trúng tuyển. Nghe tin Ngài có vô lượng vô biên 

pháp lực, xin Ngài đoái thương đến lòng thành 

của con và giúp con lần này được có tên trên 

bảng vàng”. 

Người tín thí thành tâm cúng dường và 

khấn vái xong rồi, liền thâu dọn phẩm vật để 

chuẩn bị đem về nhà.Vừa mới gánh đồ đạc 

bước ra khỏi cổng chùa thì thấy một người ăn 

xin đưa tay hướng về anh ta và nói: “Anh thí 

chủ rộng lượng ơi! Tôi đã chịu đói ba ngày ba 

đêm rồi, xin anh thương tình bố thí cho tôi một 

ít phẩm vật mà anh vừa mới cúng trong chùa 

xong, để cho tôi nhờ thức ăn đó mà được no 

lòng.” 

Người thí chủ nhìn thấy kẻ hành khất 

vừa rách vừa dơ, trong lòng anh ta tỏ vẻ khinh 

chê đưa tay xua xua nói rằng: “Cút đi, cút đi! 

Nhìn coi ngươi kìa, vừa rách vừa dơ, đừng có 

đụng vào phẩm vật của ta, đồ đã cúng xong ta 

sẽ đem về cho vợ con ta ăn! Làm gì mà có 

phần cho ngươi?” 

  Người hành khất vẫn quỳ như vậy và nói 

rằng: “Anh thí chủ rộng lòng ơi! Tôi đói sắp 

chết mất, chỉ cần một ít phẩm vật mà anh đã 

cúng xong là đủ rồi, tôi van xin anh đó!” 

Người thí chủ sợ người hành khất giành 

giựt đồ vật cúng xong của mình liền tức tốc 

gánh phẩm vật một mạch cắm cúi chạy xuống 

núi mà đầu không ngoảnh lại. 

Người hành khất đói khát kiệt lực, quấn 

chặt tấm thảm rách nát vào thân của mình rồi 

ngồi co ro ở một góc trước cổng chùa. Trời càng 

lúc càng tối dần, đêm càng về khuya càng lạnh, 

người hành khất vỏn vẹn chỉ có một tấm thảm 

rách bao gọn tấm thân mình và trú lạnh qua 

từng đêm đông. 

Không biết từ nơi nào bỗng nhiên xuất 

hiện một chú chó con toàn thân đầy ghẻ lác, 

khập khiển với 3 chân, khó nhọc với từng bước 

từng bước đến bên người ăn xin, rồi giành một 

góc tấm thảm để chui vào tìm một chút hơi ấm 

cho thân thể ghẻ lác của mình. Trên thân của 

chó con ghẻ lác lở lói đầy mình, máu mủ chảy 

ra thấm vào làm dơ và hôi tanh tấm thảm của 

người hành khất. Thấy vậy người hành khất liền 

sanh tâm sân giận nói với chó con rằng: “Cút 

đi, cút đi chỗ khác! Coi kìa, trên thân của ngươi 

toàn là ghẻ lác, máu mủ tanh hôi chảy đầy, 

ngươi đừng làm dơ tấm thảm của ta chứ, ở đây 

không phải là cái ổ của ngươi đâu!” 

Chó con không nhịn được sự đau đớn, 

mắt nhuốm đầy lệ và từ từ từng bước rời khỏi 

tấm thảm rách của người hành khất. Ngay 

trong đêm đó chó con ghẻ lác tội nghiệp kia 

liền bị chết cóng trong cơn lạnh buốt da ở trước 

cổng chùa. Qua ngày hôm sau, tuy là người 

hành khất có tấm thảm lông kia che thân 

không bị chết cống, nhưng cũng vì không có 

thức ăn nên cũng bị đói meo mà chết rồi. 

Nửa năm sau, người thí chủ thành tâm 

cúng dường lễ vật để cầu nguyện ngày nào lại 

thêm một lần nữa đi thi bị trượt. Anh ta sân si, 

sồng sộc chạy lên chùa Nam Sơn, hướng về 

pho tượng Phật tổ mà oán trách rằng: “Không 

phải Ngài có pháp lực vô biên nhiệm mầu sao? 

Thì ra là lừa dối mọi người! Nếu Ngài quả thật 

là linh thiêng mầu nhiệm, tại sao chỉ cần giúp 

cho tôi thi đậu có tên trên bảng vàng thôi thế 
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Ngài cũng không tìm cách giúp tôi được, mà để 

cho tôi thi trượt nhiều lần thế này?” 

Phật tổ đưa lên tờ giấy báo trúng tuyển 

của anh rồi hỏi rằng: “Vì sao phải giúp đỡ 

anh?” 

Người thí chủ đáp rằng: “Tôi lòng thành 

mang phẩm vật lên núi cúng dường, vì vội vàng 

để lên chùa cho kịp vào ngày vía 19/6, một giờ 

một khắc cũng không dám nghỉ mệt, đây tất cả 

đều là sự thành tâm thành ý của tôi thì Ngài 

phải nên giúp đỡ tôi chứ!” 

Phật tổ liền gọi linh hồn của người hành 

khất đến, linh hồn hành khất hướng về người 

thí chủ than van nói rằng: “Tôi chỉ cầu xin anh 

bố thí một chút thức ăn mà anh đã cúng xong, 

để tôi ăn vào cho đỡ đói lòng, vậy mà lúc đó 

mà anh cũng không cho. Đến nỗi một chút tâm 

thí xả của anh cũng không có, Phật tổ làm sao 

mà giúp đỡ anh được chứ? Nhưng mà Phật tổ 

ơi! Ngài cũng tàn nhẫn nhìn tôi chết đói, không 

cho tôi một chút gì để ăn, chẳng lẽ Ngài không 

có một chút thương tình sao?” 

Phật tổ lại kêu linh hồn của chó con đến, 

linh hồn chó con hướng về linh hồn người hành 

khất sủa gâu gâu để than rằng: “Tôi chỉ cầu xin 

anh nhường cho tôi nằm một bên nơi tấm thảm 

của anh thôi, để cho tôi nhờ tấm thảm ấy mà 

kiếm chút hơi ấm, đối với anh một chút tổn hao 

cũng không ảnh hưởng gì, mà anh lại không 

cho, thế thì người thí chủ làm sao thí xả thức 

ăn cho anh? Phật tổ làm sao thương xót đến 

anh?” 

Cuối cùng Phật tổ chỉ người thí chủ và 

nói rằng: “Để cho ngươi có tên trên bảng 

vàng”, rồi lại chỉ vào người hành khất nói thêm: 

“Làm cho ngươi đầy đủ cơm ăn áo mặc đối với 

ta thì chuyện đó chỉ làm cho ta nhọc công một 

chút thôi.” Nhưng mà, các ngươi một chút từ bi 

tâm nghĩ đến người khác cũng không có, chỉ là 

một phân một tấc giúp đỡ người khác cũng 

không chịu nghĩ đến mà biểu hiện, thì các 

ngươi có chỗ nào xứng đáng để cho ta ra tay 

giúp đỡ không? 

Nói xong Phật tổ thuận tay ném tờ trúng 

tuyển của người thí chủ vào góc núi, xem như 

là con đường công danh của người thí chủ kia 

không có duyên. 

Lời bàn:  

Ngụ ngôn dụ rằng: Có một người bạn 

nói với tôi rằng: Con người bây giờ thiệt là bỏn 

xẻn, đến nỗi chỉ một nụ cười hàm tiếu cũng 

không cho được người khác, chẳng lẽ cứ âu sầu 

ủ dột, nhăn nhó mặt mày, khiến cho người 

khác có cảm giác diện mạo đáng ghét khó coi. 

Câu nói này làm cho tôi (tác giả) khởi tâm viết 

nên câu chuyện này. 

Chúng ta lúc nào cũng dễ dàng đem tất 

cả tâm trí đặt vào nơi mà chúng ta mong đợi để 

“đạt được”, trong tâm trí từng giờ từng khắc 

không lúc nào mà không tính toán, chúng ta 

làm những việc này thì đạt được những ích lợi 

gì nào? Có thể thọ hưởng thâu lượm được 

thành quả gì? 

Nhưng mà rất ít khi chúng ta đem tâm 

trí của mình đặt vào nơi “Hỉ xả”. (Hoan hỉ ban 

tặng niềm vui cho người, bỏ qua những điều 

mà mình đã giúp đỡ và nguời khác hại mình). 

Nếu nghĩ lại xem chúng ta làm như vậy, đem 
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tâm hỉ xả, một mặt trên thì cầu Phật gia hộ, 

dưới thì giúp đỡ quan tâm đến mọi người, nhất 

là những người có duyên đến gợi ý cầu mình 

giúp đỡ. Như vậy có phải là đối với người khác 

họ sẽ có cảm giác rất là dễ chịu, hay là có thể 

cảm thất nhẹ nhàng hay sao?  

Song, giả sử chúng ta dù một ít đồ vật 

cũng không muốn cho người khác, thì có tư 

cách gì để đòi người khác phải cho lại chúng ta? 

Những lúc mà chúng ta có đồ vật và quyền 

năng để biếu tặng người khác, mà chúng ta 

không chịu thí xả và giúp đỡ họ. Rồi đến lúc 

chúng ta cần sự giúp đỡ thì làm sao có tư cách 

để yêu cầu người khác ra tay giúp mình? 

Khoảng cách giữa người và người, hoặc 

giữa người với các loài vật khác đối đãi qua lại 

với nhau tất cả đều có sự hỗ tương cho đi và 

đáp lại. Nếu không phải là trực tiếp để nhận, 

thì cũng sẽ có nhân quả tuần hoàn, kết cuộc rồi 

chúng ta cũng sẽ nhận lại những gì mình đã 

từng gây ra. 

Autumn Lotus 

dịch từ Tạp chí Văn học Ye Putao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không bi‰t tên tác giä! 
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 Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em 

Là bài thơ anh kể về đôi dép 
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết 
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ 
 
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ 
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước 
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược 
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau 
 
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao 
Cùng chia sẻ sức người chà đạp 
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác 
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia 
 
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi 
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh 
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết 
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu 
 
Cũng như mình trong những phút vắng nhau 
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía 
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế 
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh 
 
Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành 
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối 
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội 
Lối đi nào cũng có mặt có đôi 
 
Không thiếu nhau trên những bước đường đời 
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái 
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại 
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung 
 
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song 
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc 
Chỉ còn một là không còn gì hết 
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
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Vua Arthur trẻ tuổi của nước Anh, bị quân 

Pháp phục kích và bắt giữ. Lẽ ra vua Pháp đã giết 

ngài, nhưng vẻ trẻ trung đáng yêu của Arthur đã làm 

cho vua Pháp cƴm động. Ông ta hứa sẽ trƴ tự do 

cho Arthur nếu ngài giƴi được một câu đố cực khó. 

Thời hƲn để Arthur đưa ra câu trƴ lời là một năm. 

Nếu sau một năm anh không tìm ra lời giƴi, Arthur 

sẽ phƴi chết. Câu đố là:  

Phụ nữ thật sự muốn gì? 
  

Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái 

nhƶt thế gian này cũng phƴi bó tay. Và với Arthur 

câu đố này quƴ là một thử thách quá lớn. Nhưng dù 

sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chƶp 

nhận mƲo hiểm. Khi trở về Anh quốc, ngài hỏi tƶt cƴ 

mọi người từ các công chúa, các cô gái mƲi dâm, 

các vị cha xứ đến cƴ các quan toà nhưng không ai 

có thể đưa ra một câu trƴ lời hoàn hƴo. Điều mọi 

người khuyên vua là đến hỏi bà phù thủy già bởi vì 

có lẽ chỉ còn bà ta mới giƴi được câu đố hóc búa đó.  
 

Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. 

Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến 

của mụ phù thủy. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trƴ lời 

nhưng với một điều kiện. Đó là bà ta muốn lƶy 

Garwain - hiệp sĩ dũng cƴm nhƶt hội bàn tròn, bƲn 

thân nhƶt của vua. Arthur thƶt kinh. Bà ta vừa xƶu 

vừa bẩn thỉu. Ngài chưa từng bao giờ thƶy một ai 

đáng sợ như mụ ta. Không! ngài sẽ không để bƲn 

thân của mình phƴi chịu thiệt thòi đến như vậy. Khi 

biết chuyện, Garwain đã nói với Arthur rằng sự hy 

sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với 

sự sống của vua và sự tồn tƲi của hội bàn tròn. Và 

chàng hiệp sĩ quyết định hy sinh. 
  

Cuộc hôn nhân được chƶp thuận và vua 

Arthur cũng nhận được câu trƴ lời. Điều phụ nữ thật 

sự muốn đó là: “Có toàn quyền quyết định mọi 

việc trong cuộc sống của mình”. Ngay lập tức ai 

cũng nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. 

Vua của họ nhƶt định sẽ được cứu. Quƴ thật vua 

nước láng giềng rƶt hài lòng với lời giƴi đáp và cho 

Arthur khỏi cái án tử hình. 
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LƲi nói về đám cưới của mụ phù thủy và 

chàng hiệp sĩ. Tưởng chừng như không có gì có thể 

khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên 

chàng hiệp sĩ của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng 

mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lƲi, mụ ta làm 

nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoƴng mụ lƲi lƶy cái 

tay bẩn thỉu của mụ nhón cái này một chút, bốc cái 

kia một tí. Thật chẳng ra làm sao cƴ. Mọi người thì 

hết sức khó chịu.  
 

Đêm tân hôn, Garwain thu hết can đƴm 

bước vào phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng 

không phƴi là mụ phù thuỷ già nua xƶu xí mà là một 

cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ. Nhận 

thƶy sự ngƲc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sĩ, cô gái 

từ tốn giƴi thích là vì chàng rƶt tốt với cô lúc cô là 

phù thuỷ nên để thưởng cho chàng hiệp sĩ cô sẽ trở 

thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng 

trong một nửa thời gian của 24 giờ một ngày. Vƶn 

đề là chàng phƴi lựa chọn hình ƴnh của nàng vào ban 

ngày hay ban đêm. Chao ơi sao mà khó thế? 

Garwain bắt đầu cân nhắc: Ban ngày nếu nàng là 

một cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng 

đi khắp nơi, nhưng ban đêm sao ta chịu cho nổi? 

Hay là ngược lƲi nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bƲn bè 

cơ chứ, cứ để nàng ta xƶu xí trước mặt mọi người 

đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ được ở bên 

cƲnh thiên thần này?  

Garwain đã trƴ lời “ Nàng hãy tự quyết 

định lấy số phận của mình.  Nàng muốn đẹp hay 

xấu vào lúc nào cũng được “. Tƶt nhiên câu trƴ lời 

này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh 

đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa 

thân thành một cô gái xinh đẹp suốt đời. Đó là phần 

thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ. 
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KẺ GÁNH CỎ KHÔ 
TRÊN ĐƯỜNG 

THIÊN LÝ 
         Con 

đường ƶy, khởi 
bước, ngỡ không 
mƶy khó và chắc 
cũng chẳng có 
chi dài, vì nương 
theo sự chỉ bƴo 
của các vị ĐƲo 
Sư, các bậc thiện 

tri thức giƴng giƴi lời Phật dƲy, thì sự giƴi thoát, 
giác ngộ có bao xa! Tùy căn cơ người nghe, lời 
giƴng dƲy chỉ gom về một mối, là muôn kinh, vƲn kệ, 
hằng hà pháp môn cũng chỉ để giúp ta nhận ra, rằng 
mỗi chúng sanh đều có Phật Tánh sáng chói như 
nhau, nhưng nếu không thƶy, chỉ bởi vô minh che 
lƶp mà thôi. Nhận ra, và xóa sƲch được bụi vô minh 
thì chúng sanh “sẽ thành Phật” đó, lập tức là 
“Phật đã thành”. 
 

Không phƴi vô cớ mà Đức Phật khai thị Hội 
Pháp Hoa bằng lời xác định một sự thật mới mẻ như 
thế. Sự thật này là kinh nghiệm của chính bƴn thân 
Đức Phật khi ánh sao mai canh ba hiện lên rực rỡ, 
chiếu sáng cƴ khu rừng mà sa môn Gotama đã ngồi 
thiền định dưới gốc cây bồ đề suốt bốn mươi chin 
ngày đêm. Đó là phút giây kỳ diệu của sự chứng 
ngộ.  

Cũng khu rừng đó, gốc cây đó, con người, 
đó, ánh sao đó, nhưng tƶt cƴ đều hoàn toàn mới mẻ, 
vì con người đó vừa bứt phá được mọi gông cùm 
xiềng xích phiền não bằng thanh gươm trí tuệ. Phƴi 
nhận ra cội rễ khổ đau mới có thể chặt đứt chúng để 
trở thành con người tự do, tự tƲi, vốn sẵn tiềm ẩn 

nơi mỗi chúng sanh. Nhưng ở không gian và thời 
gian đó, sự thật này lƲi khó tin đến mức khiến hơn 
năm ngàn vị Thanh Văn Duyên Giác hốt hoƴng đứng 
dậy, rời Pháp Hội, xuống núi! 

 
 Làm sao tin nổi là mọi chúng sanh, bƶt kể 
sang hèn giầu nghèo, khi nhận ra được là trong hình 
hài phàm phu này, có một vị chân nhân, thì kẻ đó 
đang là Phật! Và, nếu chịu tin như thế rồi, việc còn 
lƲi chỉ là ân cần chăm sóc và quán sát cái thân tâm 
phàm phu này, hăng hái lau chùi bụi bậm đi, tẩy rửa 
uế nhiễm đi, sẽ thƶy được vị chân nhân bên trong. 
  

Nhưng vị chân nhân đó, dung mƲo ra sao, 
già trẻ thế nào, để có thể thƶy hay không thƶy? 
Dùng cái thân tướng phàm phu giƴ tƲm, do kết hợp 
từ đƶt, nước, gió, lửa, để đi tìm cái không hình 
không tướng, không biết từ đâu đến và chẳng biết 
sẽ về đâu thì có dễ không?  

 
Chắc là không, vì cõi ta-bà, muôn “Phật sẽ 

thành” vẫn nổi trôi trong biển khổ, hoặc phó mặc 
trầm luân, hoặc nhọc nhằn cầu học. Kẻ phó mặc 
trầm luân, ví như đã an phận theo dòng sinh tử, còn 
người cầu học mới phƴi khổ công nhọc trí, bôn ba 
tìm thầy, nương pháp để chỉ cho cách tìm ra cái 
“đang ở trong ta”.  

 
Một vị giƴng sư, mỗi lần đăng tòa thuyết 

pháp, đều nhắc nhở đƲi chúng: “Ngoài đời-thường, 
học vị nào, công việc nào cũng có lúc hoàn tƶt. ĐƲt 
kết quƴ rồi, người đó có thể nghỉ ngơi, hưởng thụ 
công trình của mình, bằng cách này hay cách khác. 
Nhưng với người cầu sự giác ngộ giƴi thoát thì 
không có phút nào được ngưng nghỉ, bởi phút nào 
giƴi đãi, phút đó mƶt ngay chánh niệm; mƶt chánh 
niệm thì thân, tâm, ý, theo vọng mà hành xử ngay!” 

 

Đây là lời nhắc nhở rƶt quan trọng cho 
những ai thực tâm cầu đƲo. Lời nhắc này cũng nói 
lên sự dễ, hoặc khó, trong việc lau bụi vô minh, hiển 
lộ Phật Tánh. LoƲi bụi này chẳng phƴi chỉ bám vào 
một nơi, một chốn, cũng chẳng phƴi chờ gió, chờ 
mưa nó mới di chuyển, lây lan. Để cho một ý bƶt 
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thiện khởi lên mà không kịp nhận diện, nó có thể 
biến thành hành động, nhanh như tia chớp. Tác hƲi 
hơn, nếu nó còn mưu lược phác họa chương trình, 
rồi thân tâm ý cùng hỗ trợ nhau tích cực hành động 
thì chẳng bao lâu, giọt nước sẽ biến thành sóng 
thần, thành cuồng phong bão tố! Nhân vật Hitler chỉ 
không ngăn được thành kiến không ưa một chủng 
tộc, mà dẫn đến việc sát hƲi hơn sáu triệu dân Do 
Thái vô tội trong những lò hơi ngƲt!  

 
Lịch sử nhân loƲi từng chứng minh vô vàn sự 

bi thƴm, mà Đức Phật đã cƴnh giác: “Không tỉnh 
thức nhận diện để kịp ngăn chặn những bƶt thiện ý, 
thì cũng như coi thường một con rắn nhỏ, có thể 
khiến ta mƶt mƲng, coi thường một đốm lửa nhỏ, có 
thể thiêu rụi thôn làng”. 

 
Suy ra từ lời dƲy này, cũng chớ coi nhẹ điều 

thiện nhỏ, mà không làm, vì dù sự việc điều thiện đó 
có nhỏ, nhưng khởi được ý-thiện và hành động theo 
ý-thiện đó thì kết quƴ có thể vô lượng. 

 
Trong sáu căn, Ý là kẻ chỉ đƲo, rồi với sự 

hợp lực và tuân theo của năm căn kia, Ý nào khởi lên 
cũng có thể thành hành động. Chính vì thế mà 
chúng ta tìm thƶy trong TƲp A Hàm, riêng sự quan 
trọng về việc hộ trì sáu căn đã được lồng vào câu 
chuyện về tỳ-kheo Vangisa, suốt mười ba kinh. Câu 
chuyện dẫn cho thƶy những tiến trình nguy hiểm khi 
sáu căn được thƴ lỏng. Thầy Vangisa là vị tỳ-kheo 
xuƶt sắc trong nhiều lãnh vực nghệ thuật, từng được 
Đức Thế Tôn ngợi khen tài sáng tác thi kệ, nhưng vì 
không dành đủ sự quan tâm tới sáu Căn khiến khi 
chúng đối trước Trần, đã dễ nẩy ra Thức ngã mƲn, 
rồi mƶt chánh niệm đến nỗi suýt bi lụy vì nữ sắc. 
May nhờ có nội lực tu tập, thầy sớm nhận ra, bèn 
tìm tới Ngài Ananda, xin giúp đỡ.  

 
Do việc này, một lần, Đức Thế Tôn đã 

nghiêm túc dƲy rằng: “Này các thầy tỳ-kheo, sáu 
căn của các thầy, mỗi căn là một đƲi dương mênh 
mông, sâu thẳm. Trong mỗi đƲi dương đó đều có vô 
số loài thủy quái sống giữa những dòng xoáy ngầm 
vô cùng hung hãn. Các thầy chỉ là những chiếc 

thuyền nan, bập bềnh trên biển cƴ, nếu không cẩn 
trọng trong từng phút giây, thuyền sẽ bị sóng ngầm 
và thủy quái nhận chìm, tiêu diệt ngay!” 

 
Quƴ là một thí dụ gợi hình, đầy linh động, 

khiến kẻ lơ mơ như tôi mà qua lời cƴnh giác quý báu 
này, tôi đã bật nhớ, trong một lần giƴng pháp, giƴng 
sư đã viết lên bƴng một câu, bằng Hán tự: “Phù vi 
đƲo giƴ, như thị càn thƴo, hỏa lai tu tỵ”.  Nghĩa nôm 
na, tôi hiểu đƲi ý là “Người cầu đƲo, ví như kẻ đang 
gánh cỏ khô, thƶy lửa, phƴi tránh xa.” 

 
Lửa ở đây, tƲm nhận diện là những tư duy và 

hành động sai lầm, từ mười sử tiêu biểu, gồm tham, 
sân, si, mƲn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến 
thủ, giới thủ. Mười sử này khai triển thành tám vƲn 
bốn ngàn trần lao, cuốn ta trôi lăn trong dòng phiền 
não, sinh tử luân hồi.   

 
Lửa tinh vi và mênh mông vô hình vô tướng 

như thế, lúc nào cũng vây quanh đời sống, ẩn hiện 
dưới muôn hình vƲn trƲng, làm sao mà sự chểnh 
mƴng chẳng khiến ta dễ dàng bị đốt cháy! 

 
Vừa chợt nhớ lƲi ví dụ này, tôi tưởng như 

gánh cỏ khô trên vai đang được ai đó chƶt cho đầy 
hơn, nặng hơn, vì nó mang theo một thông điệp 
không thể không đáng sợ: “Này, thân mƲng đang 
vùi trong cỏ khô, hãy nhìn cho rõ, những gì là lửa 
nhé!”     

 
Trên đường thiên lý hôm ƶy, gió đi theo, và 

cùng cƶt tiếng hát với đoàn người gánh cỏ: 
 

“Nhờ ơn Thầy chỉ dạy, 
Cám ơn gánh cỏ khô 
 Vì cỏ, ta tránh lửa, 

Xa lửa, gần Chân Như…” 
      

Huệ Trân 

(Trung tuần tháng cuối, năm 2010) 
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 Tháng 1 :   -  Tết Dương Lịch: Lễ Phật Cầu Nguyện - Thứ Bảy 01-01-2011 
 

 Tháng 2 :   -  Mùng Một Tết Nguyên Đán, Tân Mẹo (Chủ Nhật 03-02-2011): Vía Đức Phật Di Lặc Hạ  Sanh. 

                       -  Mùng Bốn Tết (Chủ Nhật 06-02-2011): 3:00 P.M. Cúng Sao Hội 
- Rằm Tháng Giêng (Chủ Nhật 20-02-2011) 11:00 A.M. Cúng Rằm - 3:00 P.M. Cúng Sao Hội 
 

 Tháng 3 :    -  Thích Ca Phật Thất (2 ngày): Thứ Bảy 12-03-2011 đến Chủ Nhật 13-03-2011. 
- Quán Âm Phật Thất (2 ngày): Thứ Bảy 19-03-2011 đến Chủ Nhật 20-03-2011. 
-  Phổ Hiền Phật Thất (2 ngày): Thứ Bảy 26-03-2011 đền Chủ Nhật 27-03-2011. 
 

 Tháng 4 :    -  Chương trình của phái đoàn hoằng pháp Châu Âu: (Từ Thứ Tư 30-03-2011 đến Thứ Hai 04-04-2011). 
- Đầu Đà Ca Diếp Phật Thất (2 ngày): Thứ Bảy 09-04-2011 đến Chủ Nhật 10-04-2011. 
- Chuản Đề Vương Phật Thất (2 ngày): Thứ Bảy 16-04-2011 đến Chủ Nhật 17-04-2011. 
 

 Tháng 5 :    -  Đại Trí Văn Thù Phật Thất (2 ngày): Thứ Bảy 07-05-2011 đến Chủ Nhật 08-05-2011. 
- Khóa tu cúng dường Đại Lễ Phật Đản (3 ngày): Thứ Sáu 13-05-2011 đến Chủ Nhật 15-05-2011 
- 11:00 A.M. Chủ Nhật 15-05-2011: Chính thức cử hành Đại Lễ Phật Đản PL 2555 
 

 Tháng 6 :    -  An Cư Kiết Hạ Tại Phật Học Viện Quốc Tế. 
 

 Tháng 7 :    -  Quán Âm Thành Đạo Phật Thất (3 ngày): Thứ Sáu 15-07-2011 đến Chủ Nhật 17-07-2011. 
- Thứ Năm 21-07-2011: Lễ Húy Kỵ lần thứ 16, cố Hòa Thượng Thích Thiện Thanh, vị khai sơn 

Chùa Phật Tổ Long Beach: 

 8:00 A.M. - Phật Tử vân tập, tụng kinh, niệm Phật. 

 10:00 A.M. - Cung Tiến Giác Linh cố Hòa Thượng. 

 11:00 A.M - Cúng Dường Trai Tăng. 
 

 Tháng 8 :    -  Vu Lan Thắng Hội và Khóa Tu Báo Hiếu (3 ngày): Thứ Sáu 12-08-2011 đến Chủ Nhật 14-08-2011. 

 10:00 A.M. Chủ Nhật 14-08-2011: Chính thức khai lễ Vu Lan Thắng Hội. 

 3:00 P.M. Chủ Nhật 14-08-2011: Hoàn mãn Khóa Tu Báo Hiếu mùa Vu Lan. 
 

 Tháng 9 :    -  Địa Tạng Phật Thất (2 ngày): Thứ Bảy 03-09-2011 đến Chủ Nhật 04-09-2011. 
 

 Tháng 10 :  -  Quán Âm Bồ Tất Xuất Gia Phật Thất (2 ngày): Thứ Bảy 15-10-2011 đến Chủ Nhật 16-10-2011. 
 

 Tháng 11 :   -  Lễ Tạ Ơn - Hiệp Kỵ Chư Tổ, Rằm Hạ Nguyên - Khóa Tu Dược Sư Sám Pháp (3 ngày): Thứ 
                            Sáu 04-11-2011 đến Chủ Nhật 06-11-2011. 
 

 Tháng 12 :   - Thường Tịch Quang Phổ Chiếu Di Đà Phật Thất (9 ngày): Thứ Bảy 17-12-2011 đến Chủ  
                            Nhật 25-12-2011. 

-  Tết Dương Lịch năm 2012: Chủ Nhật 01-01-2012
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Thông ÇiŒp này ÇÜ®c gªi bªi Anthony De Croud m¶t nhà truyŠn giáo tØ Nam Phi 

 
1- Có tiŠn ta có th‹ mua ÇÜ®c m¶t ngôi nhà. NhÜng 

không mua ÇÜ®c m¶t t° Ãm. 

 

2- Có tiŠn ta có th‹ mua ÇÜ®c m¶t ÇÒng hÒ. 

NhÜng không th‹ mua ÇÜ®c th©i gian. 

 

3- Có tiŠn ta có th‹ mua ÇÜ®c m¶t chi‰c 

giÜ©ng. NhÜng ta không th‹ mua ÇÜ®c giÃc 

ngû. 

 

4- Có tiŠn ta có th‹ mua ÇÜ®c m¶t cuÓn sách. 

NhÜng không mua ÇÜ®c ki‰n thÙc 

5- Có tiŠn ta có th‹ Ç‰n khám Bác Sï. NhÜng 

không th‹ mua ÇÜ®c sÙc khÕe tÓt 

 

6- Có tiŠn là có th‹ mua ÇÜ®c ÇÎa vÎ. NhÜng 

không có th‹ mua ÇÜ®c s¿ n‹ tr†ng 

 

7- Có tiŠn là có th‹ mua ÇÜ®c máu. NhÜng 

không th‹ mua ÇÜ®c cu¶c sÓng 

 

8- Có tiŠn ta có th‹ mua ÇÜ®c th‹ xác. NhÜng 

không mua ÇÜ®c tình yêu 
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TIEÀN

http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?fid=Inbox&mid=1_12732_AGVaimIAAEioTTyAYwrZnTpon0k&pid=2&tnef=&YY=1295820398234&newid=1&clean=0&inline=1


THIỆN THANH NGUYỆT BÁO                                                                   Volume II Issue 2   

  

56 

 

 

 

  

TIEÀN.   

 

http://www.sodahead.com/fun/happy-leaf-erikson-day-and-happy-4th-of-july/blog-367917/
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Tieàn, ohhhh! tieàn ñeïp quaù, tieàn ñaõ quaù, v.v .... 

Noùi veà tieàn coù theå noùi hoaøi maø vaãn khoâng heát. Tieàn 

noù ñoàng haønh vôùi mình suoát caû cuoäc ñôøi töø luùc môùi 

sinh ra cho tôùi khi mình cheát. Coù nhieàu ngöôøi ñaõ 

cheát roài maø cuõng ñöôïc gaëp laïi tieàn, khoâng phaûi chæ 

coù gaëp laïi thoâi maø coøn ñöôïc xaøi tieàn nöõa chöù. Ngöôøi 

soáng gôûi tieàn baèng qua ngaân haøng, coøn ngöôøi cheát 

thì xaøi tieàn vaøng maû cuûa ngöôøi thaân ñoát veà aâm phuû... 

Tieàn noù laøm mình sung söôùng vaø cuõng laøm cho mình 

ñau khoå vì; 

 Tieàn coù theå mua ñöôïc quyeàn löïc, danh 

voïng,chöùc quyeàn... ñem cho mình moät cuoäc 

soáng ñaày ñuû veà vaät chaát nhö ôû Thieân Ñaøng. 

 Tieàn cuõng coù theå khieán cho mình baùn reû caû löông 

tri... khoâng coøn thaân nhaân, baïn beø bean caïnh 

quan taâm chaêm soùc, soáng chaúng khaùc naøo cheát 

nhö soáng trong Ñòa Nguïc. 

 Tieàn nhö con dao hai löôõi coù theå cöùu soáng ñöôïc 

ngöôøi vaø cuõng ñoàng thôøi gieát cheát ngöôøi 

  Tieàn khoâng coù chaân maø noù ñi ñöôïc voøng  quanh 

theá giôùi ñem ñeán cho ngöôøi Nuï Cöôøi vaø  Nöôùc 

Maét. 

 Tieàn coù khaû naêng taïo cho ngöôøi ñöôïc nhieàu hy 

voïng vaø cuõng laøm khoâng ít ngöôøi bò that voïng. 

 Coù ngöôøi ñöôïc theâm chuùt tieàn laøm hoï caûm thaáy 

an toaøn vaø vui veû, coøn trong khi ñoù coù ngöôøi coù 

raát laø nhieàu tieàn nhöng vaãn khoâng caûm thaáy gì caû. 

  Coù ngöôøi raát laø quyù tieàn coøn coù nhieàu ngöôøi thì 

xaøi tieàn xaû laùng...Tieàn, coù ngöôøi ngaån cao ñaàu 

leân, coù ngöôøi phaûi cuùi ñaàu nhìn xuoáng... 

 

Mình coù nghe ngöôøi noùi:   

     
 
      
 

Baây giôø toâi ñang 

xuoáng trong khi 

nhieàu ngöôøi xung 

quanh toâi kieám 

ñöôïc vaø coù cô hoäi 

xaøi raát nhieàu 

tieàn... Thoâi trôøi ñaõ 

khuya roài, buoàn 

nguû, toâi phaûi ñi 

nguû ñaây! coù theå 

trong giaác nguû toâi 

seõ mô gaëp ñöôïc 

nhieàu tieàn... good 

night.   HT     

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img188.imageshack.us/img188/9878/thiepxuan15mh.jpg&imgrefurl=http://www.tuoitrecuoi.com/phorum/showthread.php?9400-Thi%E1%BB%87p-Gi%C3%A1ng-Sinh/page2&usg=__8isrK4hLPM0LqgZ783R29e_z83s=&h=761&w=640&sz=57&hl=en&start=754&sig2=Sjlg1ZnAUBs_UnW4DexxaA&zoom=1&tbnid=Y_QAHNUwY-rUMM:&tbnh=142&tbnw=119&ei=MFc3TZinEYv4swOw8eCaAw&prev=/images?q=thiep+xuan&start=740&hl=en&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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  Ti․n là thÙ cÀn nhÃt trong cu¶c sÓng 

cûa chúng ta, nhÜng các bån có bi‣t r¢ng trong 

ti․n có nhi․u mänh l¿c khác nhau, tuy ti․n là 

m¶t t© giÃy ÇÜ®c nhà nÜ§c cho là giá trÎ ÇÜ®c 

sº døng, th‣ các bån có bi‣t chính nó Çã, Çang, 

së làm ra nhi․u t¶i l‡i hay thiên Çàng tùy theo 

ngÜ©i sº døng, Çôi khi ti․n làm chû con ngÜ©i ta 

nºa Çó. 

Khi ta có nhi․u ti․n thì ta phäi mua 

nh»ng gì ta thích, k‥ cä cÜ§i v® trÈ, Çem låi 

hånh phúc cá nhân cho chính mình, Çôi khi ta së 

Çi lÀm ÇÜ©ng låc lÓi. Vì muÓn nhi․u ti․n ta phäi 

Çánh Ç°i nhi․u thÙ  mà ta không bao gi© ta 

mua ÇÜ®c b¢ng ti․n Çó là tình cäm gia Çình anh chÎ em cha mË, ngÜ©i thân quy‣n, v® chÒng vv... 

Ai trên Ç©i này nghï là có nhi․u ti․n là hånh phúc, nhÜng riêng tôi Ç‣n bây gi© ch®t tÌnh ra , tôi chÌ 

Ü§c ao cu¶c sÓng ÇÖn giän làm vi…c PhÆt s¿ bên cånh có m¶t SÜ Phø dåy tôi v․ PhÆt Pháp, làm nh»ng gì 

phøng s¿ chúng sanh là tôi rÃt hoan hÌ, tôi làm ngh․ rÃt t¿ do Ç‥ khoäng trÓng Çó cho vi…c h†c Çåo và 

th¿c hành hånh BÒ Tát  

TN 
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Ti․n, ti․n là gì? Là m¶t phÜÖng ti…n trong cu¶c sÓng, khi có ÇÜ®c 
nhi․u ti․n thì ta muÓn gì cÛng ÇÜ®c, có m¶t cu¶c sÓng nhung løa vàng 
son mà ai ai cÛng Ç․u mong muÓn ÇÜ®c nhÜ vÆy. NhÜng riêng tôi thì tôi 
nghï r¢ng "Ti․n" là m¶t phÜÖng ti…n thÆt nhÜng khi có ti․n chÜa  h£n là 
Çã có tÃt cä vì trên Ç©i nÀy cÛng có nh»ng thÙ mà ti․n không th‥ mua 
ÇÜ®c ch£ng hån nhÜ hånh phúc. NhÜng khi nói Ç‣n hånh phúc thì th‣ nào 
g†i là hånh phúc và th‣ nào thì không hånh phúc?  

 
Con ngÜ©i ta  cÛng có rÃt nhi․u ngÜ©i có rÃt nhi․u ti․n båc nhÜng 

h† vÅn thÃy cô ÇÖn và không ÇÜ®c hånh phúc.  Là vì sao? Theo tôi nghï là 
vì h† l uôn luôn cäm thÃy cô ÇÖn không có tình thÜÖng cûa nh»ng ngÜ©i 
chung quanh h† ch£ng hån nhÜ gia Çình, cha me, anh chÎ em, v® và con 
ho¥c là xa hÖn n»a là bån bè.  

 
Song song Çó cÛng có nhi․u ngÜ©i có ti․n v§i mÙc trung bình 

thôi nhÜng h† có m¶t Ç©i sÓng thÆt hånh phúc bên cånh ngÜ©i thân 
cûa h†.  

 
NhÜ vÆy thì sao? Có ti․n không phäi là có tÃt cä? Vì ti․n không 

mua Çu®c hånh phúc và s¿ bình an.  NhÜ vÆy thì tôi t¿ hÕi mình có 
cÀn nhi․u ti․n không? theo tôi m¶t ngÜ©i muÓn có ÇÜ®c hånh phúc 
thÆt s¿ thì hãy cÀu xin cho mình có m¶t cu¶c sÓng thoäi mái và bình 
an, sÓng hånh phúc bên cånh ngÜ©i thân thÜÖng cûa mình và có ti․n 
vØa Çû cho mình trong nh»ng phÜÖng ti…n là vui rÒi.  NhÜ vÆy là mình Çã 
có m¶t cu¶c sÓng thÆt hånh phúc trong ki‣p nÀy.  

 
Quãng MÏ 
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TiŠn 
 

  

TiŠn rÃt cÀn thi‰t trong cu¶c sÓng cûa con ngÜ©i, nhÜng 

l¡m lúc tiŠn cÛng có th‹ khi‰n chúng ta mÃt Çi hånh phúc mà 

không hay bi‰t gì cä. 
 

ñÒng tiŠn cÛng có th‹ khi‰n chúng ta thÃy sung sÜ§ng và 

mŒt mõi vì chåy theo ÇÒng tiŠn. N‰u nói gi»a tiŠn và hånh phúc 

thì së có m¶t ngÜ©i chåy theo tiŠn và ít ngÜ©i chåy theo hånh 

phúc. Th¿c t‰ , chúng ta ai cÛng cho r¢ng là tiŠn rÃt cÀn thi‰t 

nhÜng cÛng có Ça sÓ ngÜ©i cho r¢ng hånh phúc cÀn thi‰t hÖn. 
  
Hånh phúc là sao? là khi  mình có ngÜ©i bên cånh ho¥c 

ngÜ©i chung quanh mình chÎu hi‹u và l¡ng nghe , tØ Çó mình së 

Çi Ç‰n dÍ thông cäm và chia sÈ, s£n sàng næng n°, yêu thÜÖng 

và chæm sóc cho nhau. Chúng ta nên nh§ r¢ng tiŠn chÌ là tiŠn 

mà thôi, mÃt Çi có th‹ tìm låi ÇÜ®c. ñØng gì tiŠn mà Çi låc 

hÜ§ng,  ÇØng gì tiŠn mà Çánh mÃt Çi bän tánh con ngÜ©i.  ñØng 

vì tiŠn mà Çánh mÃt Çi giá trÎ cûa mình và k‹ cä tình gia Çình 

(cha, mË, anh chÎ em, v® chÒng, con cái etc...) 
  
Còn hånh phúc thì chúng ta cÓ g¡ng gìn gi» tØng gi©, tØng phút giây cûa ngày tháng næm, th©i gian 

trôi qua rÃt nhanh và së không bao gi© kéo låi ÇÜ®c, khi mình hi‹u ÇÜ®c chân lš này mình së thÃy hÓi ti‰c, 

thôi mình cÓ g¡ng không Çiên Çäo vì tiŠn nhé. 

  
Nam Mô A Mi ñà PhÆt, 

 
DiŒu Tâm 
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 TIỀN một miếng kim loại hay một mảnh giấy nhỏ,thông 

thường chùng không cò một già trị nào cả.nhưng khi được đúc 

khuông in ấn và đuợc ghép cho chúng một danh từ là TIỀN thì 

chúng lại trở nên vô cùng giá trị.  

Không biết tôi đã quen thuộc với danh từ TIỀN này từ 
lúc nào,từ lúc biết vòi vĩnh mẹ đễ xin tiền mua kẹo ? Từ dạo nào 
TIỀN đã gắn liền với cuộc sống với sinh hoạt hằng ngày cuả tôi 
cho mãi đến bây giờ và có lẽ mãi về sao.... Hằng ngày tôi mãi 
vật vã với công việc để lo kiếm tiền hầu lo cho gia đình cho cuộc 
sống . Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải nô lệ với đồng tiền 
như thế này? nhưng rồi lại nghỉ nếu không có tiền thì đời sống 
gia đình mình sẽ ra sao đây? trong khi hằng trăm việc cần phải 
lo..nào tiền nhà tiền xe tiền baỏ hiểm v.v.. 
  

Có tiền mua tiên cũng đuợc hay có tiền là có tất cã...đ.úng hay sai? nếu như vậy taị sao đúc PHẬT lại 
bỏ tất cã cung vàng điện ngọc tiền tài vợ đẹp con ngoan để mưu tìm con đuờng giải thoát cho chúng sanh? 
 Trong va chạm hằng ngày tôi đã thấy một đồng bạc có giá trị thật lớn đối với một nguời,nhưng lại vô nghiã 
với nguời khác...Như vậy TIỀN bao nhiêu thì đũ...? 
 

Trong cuộc sống ai..ai cũng cần tiền có nguời kiếm tiền thật dể , nhưng có nguời làm quần quật suốt 
ngày cũng chẵng đủ ăn ! chưa kể có lắm nguời phải xin ăn đầu đuờng xó chợ. 
Với tôi đồng tiền thật quan trọng với đời sống của tát cã chúng ta , nhưng làm sao xử dụng đồng tiền cho 
thật ý nghĩa thì đồng tiền đó mới thật sự mua đuợc đuợc tất cã những gì ta mong muốn. 
  
Thiện Đức 
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Båch Tuy‰t 

 

Chân Tâm là tÃt cä  

Là tÃm lòng r¶ng mª 

Là cho không cÀn nhÆn  

Là ánh sáng tâm hÒn 
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Tác giả: 6015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài sân, lá đang đâm chồi, sinh sôi thật nhiều 
như những nụ hoa đang mong chờ khí tiết mùa xuân để 
cùng nở rộ và khoe sắc với nàng xuân.  Thời tiết đang bắt 
đầu se lƲnh, làm cho lòng người chùng xuống, lắng đọng 
tâm hồn, để có thể nhìn thật sâu vào nội tâm, cƴm nhận 
những dòng tâm thức của mình trong vòng xoáy một năm 
qua. 

  
Trên bầu trời trong xanh, từng đàn chim én rủ 

nhau bay lượn trong nắng ƶm bình minh, tƲo nên không 
gian bát ngát tràn đầy dƶu hiệu của mùa xuân tươi vui đang 
đến. Chính không gian mang thông điệp của năm mới đầy 
tin yêu và hy vọng này đã đốt lên ngọn lửa yêu thương, 
nhân bƴn, vốn bị chôn vùi trong buồn vui, lo toan, phƴi trái, 
địa vị và danh lợi của con người trong xã hội. Những bận 

rộn đó luôn dày xé bao kẻ yếu đuối trước cám dỗ của cuộc 
đời, do từ tánh tham không đáy. 

  
Trong không khí của mùa xuân, tôi xin chia sẻ cùng 

với mọi người về Mùa Xuân Chánh Niệm, bởi vì yếu tố này 
sẽ đem về cho chúng ta một đời sống thật thong dong, tự 
tƲi, để hóa giƴi và đối trị những lầm lỡ, những phiền não, 
ganh đua, tranh giành hơn thua, còn mƶt.  

 
Có bao giờ chúng ta tự suy tư rằng những sự 

tranh giành để chiếm hữu, rồi nó có mang đến cái hƲnh 
phúc mà chúng ta đang mong cầu không, hay chỉ là những 
đau khổ triền miên??? Chỉ cần quán chiếu đơn giƴn ta cũng 
nhận ra điều này, vì khi ta được, tƶt có kẻ thua, khi ta còn, 
tƶt có kẻ mƶt. Kẻ thua và mƶt kia đau khổ đã đành, nhưng 
trong tương quan xã hội, ta sẽ là đối tượng của tâm sân 
hận và oán hờn kia! Khi ƶy, cái do ta tranh giành mà có, 
liệu còn là hƲnh phúc không, hay đó chỉ là cái bóng mà 
chúng ta tưởng là hƲnh phúc? 

“Việc danh lợi nhỏ, mọi người ưa thích 

Việc sanh tử lớn, chẳng ai lo” 
 
Cái lo nhỏ, như danh lợi mà mọi người đều cho là 

việc lớn, phƴi làm cho được, thậm chí nếu cần đánh đổi cƴ 
đƲo lý của con người để có thì cũng sẵn sàng đổi. Nền tƴng 
đƲo đức bị tâm tham bao phủ, tƲo nên tƶm màn sương vô 
minh che lƶp mắt ta. Khi con mắt đã bệnh thì có thƶy được 
ánh sáng bình minh của mùa xuân  chăng, hay chỉ còn là 
một mầu đen của vô minh dày đặc? 

Quây quần bên ƶm trà xuân với gia đình, với huynh 
đệ, pháp lữ, ta có gọi được tâm về trong giây phút hiện tƲi, 
với tách trà, hương trà, mới thực sự là ta đang uống trà với 
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nhau. Ngược lƲi, nếu chỉ có thân hiện diện mà tâm thì đang 
rong ruổi theo một toan tính nào thì ta chỉ đang uống 
những toan tính mơ hồ đó, chứ không phƴi là uống trà. Đã 
không đang uống trà thì làm sao  hưởng được hương vị hậu 
ngọt của trà, và tình thân của những người đang chia sẻ? 

 
Cũng thế, chỉ chánh niệm hay tỉnh thức mới đem 

con người thật thụ trở lƲi bƴn nguyện và sống cùng với nó. 
Đây là mùa xuân đích thực mà chúng ta cần phƴi tìm về và 
chiêm nghiệm. Đời sống hƲnh phúc, hay mùa xuân hƲnh 
phúc là những người bƲn đồng hành tương quan với chánh 
niệm như hình với bóng. Nếu để người bƲn tỉnh thức ra đi 
thì niềm hƲnh phúc cũng phƴi tự tan vỡ, cho dù chúng ta có 
dùng mọi thứ vật chƶt quý nhƶt gọi mời, cũng không thể 
đón người bƲn tốt đó quay về; họa chăng là nhận ra lớp bụi 
bẩn che phủ, tự tay lau chùi cho sáng rõ mặt gương tâm. 

 
HƲnh phúc thật sự phƴi được xây dựng trên nền 

tƴng của chánh niệm thì mùa xuân của chúng ta sẽ trở về. 
Mùa xuân đích thực ƶy ở ngay trong tầm tay, cùng với 
chánh niệm, ánh quang minh sẽ đẩy lùi những u tối của 
cuộc sống. 

 
Đây là nụ cười mùa xuân vĩnh cửu, hãy trao cho 

nhau như là Tƶm Thiệp Đầu Xuân, bởi vì trong nụ cười đó 
luôn có sự tỉnh thức. 

 
Qua ý nghĩa này, tôi sẽ không cần cầu chúc quý 

Phật tử được thịnh vượng, an lƲc, hƲnh thông, vì tự nó sẽ 
hiện diện trong nhà của quý vị, nếu chúng ta biết xây dựng 
căn nhà hƲnh phúc bằng những viên gƲch chánh niệm. 

 

Thân ái,  

6015 

 

   

 

 

 

 

Lất phất ngoài hiên tuyết trắng rơi  
Ngồi đây mà ngóng mãi bên trời  
Ở miền Bắc Mỹ chiều đông lạnh  
Mơ về cố quận nhớ khôn nguôi  
   

Nhà tôi ở giữa ngọn đồi cây  
Quạnh quẽ cô liêu suốt tháng ngày  
Mùa đông gió bắc từng cơn thổi  
Hồn nghe giá buốt nỗi u hoài  
   

Thuở ấy giờ nầy nơi cố hương  
Xuân về nắng ấm rực bên đường  
Bóng ai tha thướt tà áo mới  
Hồn tôi trải rộng đến mười phương  
   

Xin trả cho tôi một mảnh hồn  
Của ngày xuân cũ chốn quê hương  
Để tôi đi trọn đường lưu lạc  
Mỗi độ xuân sang bớt chút buồn !  

                BƲch Loan 
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Nam Mô A Di Đà 
Phật 

Tôi đã đi tìm và đi 
tìm và cuối cùng tôi đã tìm 
được ngôi Chùa tình 
thương, đó là ngôi Chùa 
Phật Tổ ở tƲi Long Beach. 
Khi tôi bước chân đến ngôi 
Chùa và tôi đã được đón 
nhân tình thương của quý 
Thầy, Ni Sư, Sư Cô và quý 
Phật Tử và các em. Trong 
lòng tôi rƶt là vui. Trước 

đây, tôi hay buồn và khóc trước bàn Phật ở trong ngôi 
nhà của tôi.  Buồn vì mình sanh ra trong hoàn cƴnh nầy 
và khóc vì nhiều người đau khổ, đói nghèo….Mà mình 
không làm được gì cƴ. Nhiều lúc thƶy mình thật bƶt 
dụng. Rồi, tôi chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện cho tƶt cƴ 
chúng sanh ở trước bàn thờ nho nhỏ của mình. 

Mỗi cuối tuần, tôi thường tự một mình đi đến 
Chùa nầy sang đến Chùa khác nhưng tôi chưa được đủ 
duyên ở lƲi những ngôi Chùa đó. Rồi một hôm ,chị 
tôi,Tịnh Nguyện, gieo duyên tôi đến Chùa Phật Tổ vào 
ngày Vía A Di Đà năm 2009. Ngày đó, tôi được đi kinh 
hành và niệm phật từ 12pm đêm  qua tới 6am giờ sáng. 
Lòng tôi cƴm thƶy mình được Phật mỉm cười và đón nhân 
mình. Quý Thầy , Sư Cô và Phật Tử hoan hỉ cho tôi một 
nụ cười kính thương làm lòng tôi được âm áp. Tôi cƴm 
nhận được , đây là đúng đƲi gia đình của tôi ở trong Ngôi 
Chùa Phật Tổ.  

Trong ngôi Chùa tình thương nầy, tôi rƶt quý và 
kính Sư Phụ Thiện Long. Sư Phụ của tôi, lúc nào cũng 

trầm lặng và nhìn quý Phật Tử mỉm cười với ánh mắt tư 
bì. Lòng tôi rƶt hƲnh phúc khi mình được một người Sư 
Phụ như vậy. Kế đó Thầy Thiện ĐƲo, Thầy Thiện Nhẫn, 
Thầy Thường Tín, Thầy Thường Chơn, Thầy Thường Tịnh 
và Thầy Thường Giới. Luôn luôn cho tôi tình thường như 
"Thầy và Trò" và cho tôi được học hỏi thêm về Phật Pháp 
trong buổi thuyết giƴng vào ngày cuối tuần. Rồi lƲi đến 
quý  Ni Sư, và Sư Cô. Đó là một Ni Sư, Sư Cô Ngọc 
Thuận,Sư Cô Từ ĐƲo, Sư Cô Như Phước, Sư Cô Huệ 
Chơn và Sư Cô Huệ Trân.  Quý Ni Sư và Sư Cô rƶt dễ 
thương, thương tôi và giúp tôi hiểu thêm về hương linh 
trong phòng Tổ và cúng như thế nào và cầu nguyện như 
thế nào. Cuối cùng, không quên một người, đó là Chú 
Minh Đăng. Chú Minh đăng luôn có nụ cười trên khuôn 
mặt của Chú. Mọi người luôn vui vẽ khi gập Chú. 

Băng Pháp Khí. Trong băng, có Cô Thanh Ngà, 
Chú Thiện Thanh, Cô Khuê, Chị Nguyên Anh và Chị 
Hương Tô bỏ rƶt nhiều thời gian để tập luyện. Bao nhiêu 
thời gian bỏ ra, thì Cô, Chú và các Chị không ngƲi mà 
gắng tập để cho buổi lễ bắt đầu mƲnh lực hơn vào mỗi 
sáng Thứ Bƴy và Chủ Nhật.  Lòng tôi cƴm thầy gần với 
Phật khi được cùng ca với Băng Pháp Khí.  

Nhà Bếp Trên và Bếp Dưới. Nhà Bếp Trên thì có 
một em gái, đó là  "Bé 2" và một người nữa là Chị 
Michelle hay thường gọi là "Mì Xào". Bé 2 và Chị 
Michelle rƶt vui vẽ và chịu cực làm công quƴ để giúp cho 
Hội Từ Thiện càng tiến mƲnh hơn. Để những các em  ở 
Việt Nam được sự giúp đỡ của Hội Từ Thiện nầy. Còn 
Bếp Dưới, thì có Thầy Tịnh, Dì 5, Cô Định Anh và Chị 
Thanh Ý (và còn nhiều quý Phật Tử khác mà tôi chưa 
được biết tên).  Thầy Tịnh luôn luôn lúc nào cũng lo cho 
quý Phật Tử từng bữa cơm, sáng, trưa, chiều và tối. Dù 
nắng hay mưa Thầy vẫn tiếp tục nƶu và nƶu. Thầy không 
bao giờ ngừng tƲy. Tôi thƶy mà thương Thầy, vì Thầy hy 
sinh mà nƶu cho chúng sanh. Kế đó, Dì 5 lúc nào cũng ở 
bên cƲnh Thầy Tịnh. Lo cho Thầy Tịnh như dọn phòng, 
giặt quần áo và Dì laị ra bếp phụ làm cơm với Thầy Tịnh. 
Dì 5 cũng không ngưng tay. Cô Định Anh ít nói, như nói 
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ra thì phát âm theo giọng người tiều, nghe dễ thương. Cô 
cũng chịu cực làm công quƴ trong bếp. Còn Chị Thanh Ý, 
lúc nào cũng siêng năng làm không nghĩ tay. Đôi lúc Chị 
Thanh Ý  vừa làm và vừa ca nữa. Vui thiệt…Làm Bếp 
Dưới rƶt nhộn nhịp.  
 

Bếp Nƶu Cơm, kế phòng Tổ. Bếp đó có Chị Hà 
và Chị Diệu Tâm. Chị Hà  là người lo nƶu  cơm. Chỉ  cứ 
nƶu cơm và nƶu cơm. Ai nói thì nói, chỉ biết mỉm cười 
thôi…. Còn Chị Diệu Tâm, luôn luôn hoan hỉ giúp quý Sư 
Phụ và Thầy , mỗi người một ly nước giƴi khát trong lúc 
niệm Phật trong Chánh Điện. 

Bãi đậu xe và phòng vệ sinh thì có Chú Tâm và 
Cô Bé .  Chú Tâm luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ Phật Tử 
kiếm chỗ đậu xe. Và hết mình siêng năng giữ vệ sinh luôn 
luôn sƲch sẽ.  Còn Cô Bé , rƶt dễ thương, hay thường 
phụ Chú Tâm. Cô ít nói nhưng lúc nào Cô cũng cười.  

Xung Quanh Chùa. Có Anh Kiên và Anh Bƴy, 
hay thường lo tưới cây và dọn dẹp bàn ghế. Bao nhiêu 
công sức, Anh Kiên và Anh Bƴy làm hết mình để giữ gìn 
ngôi Chùa sƲch và đẹp.  

Lớp Việt Ngữ  thì lƲi có Thầy Việt, Thầy An, 
Thầy Tuƶn ,Thầy Thuận, Cô Giáo Duyên và còn thêm vài 
Thầy Cô mà tôi chưa dám hỏi tên. Tôi quý Thầy Cô vì 
Thầy Cô thương các em học sinh mà hy sinh thời gian 
vào Chùa để giúp các em học được tiếng Việt và giữ được 
ngôn ngữ của nước Việt Nam mình.  Rƶt quý công sức 
của Thầy Cô.  

Qúy Phật tử như Bác, Dì , Cô Chú và Anh Chị ở 
đây  lúc nào cũng vui vẽ và thương nhau.  Khi tôi gặp 
quý Bác, Dì, Cô Chú và Anh Chị thì thông thường trao 
đổi câu hỏi thâm băng "A Di Đà Phật Chào Bác…. Bác 
có khỏe không? "  Sau đó rồi cho nhau một nụ cười tình 
thương. Ngày nào tôi không gâp Bác, Dì , Cô Chú và 
Anh Chị, thì lòng tôi lƲi nhớ và thƶy cái gì thiếu thiếu 
nữa.  Đôi khi tôi không đến chùa được, quý Bác cũng 
quan tâm cho tôi như Dì Giác Thọ.  Dì Gọi tôi và nhắn 

những lƲi lời mà làm tôi rƶt cƴm động lắm…. "Cô TH 
ơi… hôm nay đi kinh hành mà không thƶy Cô, tôi thƶy 
nhớ nhớ.  Nên tôi ra ngoài gọi hỏi thăm Cô có sao 
không? " (cƴm ơn Dì   …) Tôi thương quý Bác, Dì, Cô 
Chú và Anh Chị hay quan tâm không riêng vì tôi mà tƶt 
cƴ các Phật Tử ở ngôi Chùa Phật Tổ.  

Những các em trong ngôi Chùa nầy, điều lễ 
phép, kính trọng trên dưới, thương nhau và giúp đỡ cho 
nhau. Các em từ lớn tới nhỏ như em Amy, Từ Phong, 
Hiền, Linh, Như, Nhi Thai, Julie, Tatiana, Vy, Gia-
Bƴo,ThienLy, Angelina, Minh Luật và Quƴng-Trí luôn phát 
tâm phụ rửa chén, lao chén sau mỗi bữa cơm. Tôi thương 
các em nhỏ nầy vì còn nhỏ mà đã biết phát tâm thì hy 
vọng tương lai các em  sẽ giữ được Tâm Bồ Đề nầy..  

Từ ngày đến Chùa, tôi được hiểu về Phật Pháp 
nhiều hơn và lòng tôi được an lƲc hơn trước. Tôi xin cƴm 
ơn Chị Tôi đã gieo duyên tôi với ngôi Chùa tình thương 
nầy, đó là Chùa Phật Tổ. Tôi  kính mến và cƴm ơn Sư Phụ 
tôi, quý Thầy, Ni Sư, Sư Cô, và quý Phật Tử và các em đã 
và đang cho tôi một tình thương ƶm áp. Đây là đƲi gia 
đình của tôi trong ngôi Chùa Phật Tổ.  

Nam Mô A Di Đà Phật 
TH 
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Lão Tô:                
 

 

 

Lão: Già, ông già. Tô: họ Tô. 

Lão Tô là ông già họ Tô. Đó là ông Tô Đông 
Pha, một Nho gia lỗi lƲc vào thời nhà Tống bên Tàu. Ông 
là người nổi nhƶt trong số Bát ĐƲi gia thời đó, vì văn thơ 
của ông rƶt hay, rƶt phong phú, khoáng đƲt, còn tư 
tưởng và tánh tình thì cũng phức tƲp nhƶt. Bát ĐƲi gia là 
8 văn hào lớn mà trong đó có ba người là thuộc gia đình 
họ Tô, gồm: 

Tô Tuân (1009-1066) 
Tô Thức (1037-1101) (Tô Đông Pha) 
Tô Triệt (1039-1112) (Tử Do). 

Tô Tuân là cha của Tô Thức và Tô Triệt. Số năm 
ĐƲi gia còn lƲi là: Hàn Dũ, Liễu Tôn Nguyên, Âu Dương 
Tu, Vương An ThƲch, Tăng Củng. 

Tiểu sử của Tô Đông Pha: 

Tô Thức, tự là Tử Chiêm, hiệu là Đông Pha, sanh 
ngày 19-12-Bính Tý (1037) tƲi huyện Mi Sơn, quận Mi 
Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Thuở nhỏ, hai anh em Tô Thức và 
Tô Triệt học rƶt thông minh, có tài ngang nhau, mỗi 
người một vẻ, anh Tô Thức thì vui vẻ khoáng đƲt, em Tô 
Triệt thì nghiêm cẩn, ít nói. 

Khi hai anh em có đủ sức học để lên kinh đô dự 
thi Tiến Sĩ thì gia đình lo cưới vợ cho họ trước ở quê nhà, 
để khi thi đậu thì khỏi lo các nhà thế phiệt ở kinh đô kêu 
gƴ con bắt rể. Sau hai tháng vƶt vƴ đi qua miền núi non 
Tứ Xuyên đƶt Thục, đến tháng 5 năm 1056, ba cha con 
họ Tô mới tới kinh đô, ở trọ trong chùa Hưng Quốc. 

Kỳ thi Tiến Sĩ năm 1057, Âu Dương Tu làm 
Chánh Chủ khƴo, hai anh em Tô Thức và Tô Triệt đều đậu 
cao. Năm đó, Tô Thức được 22 tuổi và Tô Triệt được 20 
tuổi. Hai anh em được vua Tống Nhân Tôn khen ngợi: 
"Hôm nay, Trẫm đã tìm được hai vị Tể Tướng sau nầy cho 
con cháu của Trẫm." 

Vua Nhân Tôn băng, Anh Tôn lên nối ngôi, rƶt 
trọng văn tài của Tô Thức, muốn đặc cách thăng chức 
Hàn Lâm để thƴo các tờ chiếu, dụ, nhưng Tể Tướng Hàn 
Kỳ ngăn cƴn, nói rằng, Tô Thức còn quá trẻ, chờ lúc tài 
năng già dặn rồi sẽ giao, nên bổ Tô Thức vào làm trong 
Sử Quán. 

Vợ của Tô Thức mƶt, sau đó Tô Tuân cũng đau 
bịnh và mƶt. Tô Thức (Đông Pha) và Tô Triệt (Tử Do) tƲm 
xin nghỉ việc quan để đưa hai quan tài về quê là Mi Sơn 
an táng.  Khi mãn tang, Tô Thức tục huyền với cô em họ 
của vợ là nàng Vương Nhuận Chi. Lúc đó, vua Tống Anh 
Tôn bổ Vương An ThƲch làm Tể Tướng, chủ trương Tân 
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Pháp, lập ra Tân Đƴng, áp dụng chánh sách mới để làm 
quốc gia hưng thịnh. Tô Thức (Tô Đông Pha) và Tô Triệt 
(Tử Do) thì theo Cựu Đƴng, đối lập với Tân Đƴng. Giữa 
Tô Đông Pha và Vương An ThƲch có một giai thoƲi lý thú 
sau đây: 

Đông Pha đọc thơ của Vương An ThƲch, thƶy 2 
câu: 

Minh nguyệt sơn đầu khiếu, 
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm. 

Đông Pha chê là vô lý, bởi vì: trăng sáng mà sao 
lƲi hót ở đầu núi, còn con chó vàng sao lƲi nằm trong 
lòng hoa được? Do nghĩ như vậy nên Đông Pha lƶy bút 
sửa chữ KHIẾU ra chữ CHIẾU, sửa chữ TÂM thành chữ 
ÂM, thành ra: 

  Minh nguyệt sơn đầu chiếu, 
Hoàng khuyển ngự hoa âm. 

Nghĩa 
là: 

Trăng sáng chiếu ở đầu núi, 
Chó vàng nằm dưới bóng hoa, 

Sau đó, Tô Đông Pha bị đổi tới một miền ở phía 
Nam nước Tàu, nơi đó, Đông Pha thƶy một loài chim tên 
là Minh Nguyệt, và một loài sâu tên là Hoàng khuyển. 
Lúc đó, Đông Pha nhớ trực lƲi hai câu thơ của Vương An 
ThƲch, có nghĩa là: 

Con chim Minh Nguyệt kêu ở đầu núi, 
Con sâu Hoàng khuyển nằm giữa đóa hoa. 

Đông Pha hối hận là mình đã sửa bậy, và tự biết 
kiến thức của mình còn kém họ Vương rƶt nhiều. Trong 
triều đình lúc đó, phe Cựu Đƴng có Tư Mã Quang cầm 
đầu, chống lƲi phe Tân Đƴng của Vương An ThƲch. Tô 
Đông Pha thường chỉ trích Tân pháp nên bị phe Tân 
Đƴng đẩy ra khỏi kinh đô, đến xứ Hàng Châu. Hết hƲn 3 

năm ở Hàng Châu, Tô Đông Pha xin đổi lên tỉnh Sơn 
Đông để sống gần gũi với em là Tử Do (Tô Triệt). 

Sau đó, Tô Đông Pha lƲi xin đổi sang Từ Châu, ở 
phía đông kinh đô. Danh tiếng của Tô Đông Pha ở Từ 
châu mỗi ngày một nổi. Khi Âu Dương Tu mƶt, Tô Đông 
Pha được xem là sao Bắc đẩu trên văn đàn. Tô Đông Pha 
bị phe Tân Đƴng ghen ghét, gièm siểm, trích ra vài câu 
thơ của Tô để kết tội khi quân. Vua Anh Tôn nghe theo, 
biếm Đông Pha làm một chức quan nhỏ ở Hoàng Châu, 
không được hưởng bổng lộc. Quan địa phương cƶp cho 
ông một khu đƶt hoang ở dốc phía đông của thị trƶn, gọi 
là Đông Pha, cách thị trƶn chừng hai dặm. Tô cƶt nhà ở 
nơi sườn dốc, nên mới lƶy hiệu là Đông Pha, rồi phƴi tự lo 
làm ruộng nuôi sống gia đình. 

Tháng 3 năm 1084, Tô Đông Pha được vua cho 
phép về ở nơi Nhữ Châu, gần kinh đô. Lúc đó, nhà vua 
nhận thƶy Tân Pháp không đem lƲi khƴ quan cho đƶt 
nước, nên nhà vua trở lƲi dùng Cựu Đƴng, đưa Tư Mã 
Quang lên làm Tể Tướng. Vua Thần Tôn băng, Triết Tôn 
lên nối ngôi mới có 9 tuổi, nên Thái Hậu phƴi ra nhiếp 
chánh, gọi Tô Đông Pha về triều, phong chức Hàn Lâm 
ĐƲi Học Sĩ, năm sau lãnh chức Thị Độc, giƴng sách cho 
vua Triết Tôn nghe. 

Tháng 3 năm 1089, Đông Pha được phong chức 
Long Đồ Các Học Sĩ, làm Thái Thú Hàng Châu, cai trị 6 
tỉnh miền đó. Cuối năm 1092, Tô Đông Pha được vời về 
kinh đô lãnh chức Binh Bộ Thượng Thư, rồi sau đó là Lễ 
Bộ Thượng Thư. Vua Triết Tôn lƲi bỏ Tư Mã Quang, 
dùng Chương Đôn làm Tể Tướng. Chương Đôn theo Tân 
Đƴng, lƲi là tên gian thần, tìm cách tiêu diệt Cựu Đƴng. 

Tô Đông Pha biết tai họa sắp rơi xuống mình nên 
xin đổi ra Định Châu, một nơi nghèo khổ ở phương Bắc, 
nhưng vẫn không tránh khỏi tai họa. Chương Đôn tâu 
vua Triết Tôn là Đông Pha khi xưa làm thơ có ý phỉ báng 
Tiên đế, Triết Tôn nghe theo và đày Tô Đông Pha xuống 
đƴo Hƴi Nam. Năm đó, họ Tô được 57 tuổi. Còn Tử Do 
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thì bị đày xuống Lôi Châu, một bán đƴo đối diện với đƴo 
Hƴi Nam. 

Tháng giêng năm 1100, vua Triết Tôn băng, em 
là Huy Tôn lên nối ngôi. Thái Hậu, vợ của vua Thần Tôn, 
thính chánh. Bà ra lệnh ân xá hết các quan thuộc Cựu 
Đƴng. Tô Đông Pha được trở về Nam Kinh, muốn mua 
nhà ở tƲi Thường Châu vì phong cƴnh nơi đó thích hợp 
với ông, nhưng em ruột là Tử Do mời Ông đến ở chung 
tƲi Dĩnh Châu. Ngày 14-7 âm lịch, năm 1101, Tô Đông 
Pha bị bệnh và mƶt, hưởng thọ 64 tuổi. Về sau, vua Hiến 
Tông thời Nam Tống phong tặng cho Tô Đông Pha là 
Văn Trung Công. 

Sự nghiệp Văn chương: 

Tô Đông Pha sáng tác rƶt nhiều thơ văn: 4000 
bài thơ, 300 bài từ, còn tƴn văn thì có nhiều bài hay. Tác 
phẩm của ông lưu lƲi có: 

 Đông Pha Văn Tập -60 quyển,  
 Đông Pha Thi Tập -25 quyển,  
 Đông Pha Từ - 1 quyển,  
 Cửu Trì Bút Ký -2 quyển,  
 Đông Pha Chí Lâm -5 quyển.  

Ngoài ra, Tô Đông Pha nhớ lời dặn của cha là Tô 
Tuân lúc lâm chung, ông viết tiếp cuốn Dịch Truyện mà 
Tô Tuân đã viết còn dang dở, rồi ông viết thêm những 
cuốn như: Luận Ngữ Thuyết, Thư Truyện để truyền bá 
đƲo Nho. 

Tô Đông Pha hoàn toàn theo học thuyết của 
Đức Khổng Tử, nhưng nghệ thuật của ông lƲi chịu ƴnh 
hưởng của Lão Trang. Do đó, văn của ông như hành vân 
lưu thủy, hùng vĩ mà khoáng đƲt, không chịu sự trói buộc 
nào cƴ. Tô Đông Pha chẳng những giỏi về thơ văn, từ, 
phú mà tài vẽ của ông cũng rƶt nổi tiếng, lƲi thông cƴ âm 
nhƲc. Thật là một Thiên tài trác tuyệt. 

Tô Đông Pha cũng rƶt hâm mộ ĐƲo Phật và ông 
cũng tự xem mình như một Phât tử. Ông thường đàm 
luận thân mật với các thiền sư. Sách Thiền tông lục có 
chép một câu chuyện về tánh Ngã mƲn của Tô Đông Pha: 

Đông Pha có một thiền sư thân tình là Phật Ƶn, 
ông nầy rƶt lỗi lƲc. Chùa của Phật Ƶn ở bờ tây sông 
Dương Tử, trong khi nhà của Đông Pha ở bờ phía đông. 
Một hôm,  Đông Pha đi thuyền sang thăm Phật Ƶn, 
nhưng không có thiền sư ở nhà. Đông Pha bèn viết lên 
một miếng giƶy mƶy chữ có ý bông đùa: Tô Đông Pha là 
một Phật tử vĩ đƲi mà dù có 8 ngọn gió thổi cũng chẳng 
động được. 

Phật Ƶn về, thƶy tờ giƶy của Đông Pha viết như 
thế, sư mỉm cười và viết thêm: Nhƴm nhí ! Những gì mà 
ông vừa viết chẳng hơn một phát rắm. Sư Phật Ƶn sai đệ 
tử đem tờ giƶy đó qua trƴ cho Đông Pha. Tô Đông Pha 
thƶy thiền sư Phật Ƶn lăng mƲ mình thì nổi giận, tức tốc 
đi thuyền qua sông để hỏi Phật Ƶn. Khi Đông Pha qua 
tới, thƶy Phật Ƶn liền la lên: “Ông có quyền gì mà thóa 
mƲ tôi bằng lời lẽ như vậy? Quen biết tôi lâu ngày mà 
chẳng lẽ ông mù quáng đến thế sao?”. 

Phật Ƶn lặng lẽ quan sát họ Tô rồi mỉm cười nói: 
“Tô Đông Pha, một Phật Tử vĩ đại mà 8 ngọn gió 
không lay động được, thế mà giờ đây chỉ một phát 
rắm cũng đủ thổi ông ta bay qua sông đến tận bờ bên 
nầy.” 

Tô Đông Pha nghe lời nói đó xong thì bƶt ngờ, 
đứng sửng khá lâu và tỉnh ngộ. Đó là thiền sư Phật Ƶn 
dùng cái mưu chước ƶy để thức tỉnh Tô Đông Pha về cái 
tánh Ngã mƲn của mình, để họ Tô đến gần với giáo lý của 
Phật. 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Phong Thần đừng tưởng 
chuyện mờ hồ, Giữa biển 
ai từng gặp Lão Tô. 
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Tâm th‰ nào thì nhìn ra 

th‰ Ãy 

N‰u mình Ç‹ cho nh»ng håt giÓng không dÍ 

thÜÖng, nh»ng håt giÓng cûa giÆn h©n, ganh tœ, 

ích k›, hÖn thua... có cÖ h¶i phát sinh thì mình 

nhìn Çâu cÛng thÃy "phân bò" h‰t. NgÜ®c låi, n‰u 

mình bi‰t nuôi dÜ«ng và phát tri‹n nh»ng håt 

giÓng tØ, bi, h› xä, nh»ng håt giÓng thÜÖng yêu, 

cäm thông, tha thÙ... thì mình nhìn ai cÛng thÃy dÍ 

thÜÖng, nhìn Çâu cÛng thÃy tÎnh Ç¶, thÃy PhÆt. 
 

M¶t hôm, Tô ñông Pha Ç‰n chùa Kim SÖn 

chÖi v§i ThiŠn SÜ PhÆt ƒn cä ngày. Hai ngÜ©i ÇÓi 

nhau luÆn ThiŠn, ñông Pha hÕi PhÆt ƒn:’’Ngài 

thÃy tôi th‰ nào?’’ 
 

PhÆt ƒn Çáp:’’RÃt trang nghiêm, giÓng m¶t 

ông PhÆt!’’ Tô ñông Pha nghe nói vô cùng phÃn 

khªi. PhÆt ƒn låi hÕi Tô ñông Pha:’’Ông thÃy ta 

ra sao?’’ 
 

ñông Pha thÃy PhÆt ƒn mÆp tròn, låi m¥c áo 

Çen, bèn Çáp ngay:’’GiÓng m¶t ÇÓng phân bò!’’ 
 

PhÆt ƒn không nói gì, ñông Pha cho r¢ng 

mình Çã th¡ng m¶t keo, lòng rÃt sung sÜ§ng, vŠ 

nhà h§n hª nói v§i Tô Ti‹u Mu¶i:’’Này Mu¶i 

Mu¶i, hÒi nào t§i gi© anh bÎ ƒn lão cho Ço ván 

mãi, ÇÃu không låi ông ta. Không bi‰t hôm nay 

Hòa ThÜ®ng trª c© hay h†c sï này g¥p may mà 

ƒn lão không còn l©i Ç‹ nói, không có lš Ç‹ trình 

ÇÃy.’’ 
 

Nói rÒi bèn thuÆt låi chuyŒn luÆn chi‰n vØa 

qua. Tô ti‹u mu¶i thiên tÜ hÖn ngÜ©i, tài hoa xuÃt 

chúng, nghe ca ca k‹ xong câu chuyŒn, liŠn nói: 

‘’Xì, anh thua ÇÆm rÒi!’’ 

ñông Pha tÙc quá m¡ng:’’Ta làm sao låi thua? 

N‰u ta thua sao ông Ãy không nói m¶t l©i nào?’’ 
 

Tô ti‹u mu¶i nói: ‘’Này ca ca, tôi xin hÕi anh, 

PhÆt quš hay phân bò quš?’’ 
 

ñông Pha nói:’’ñÜÖng nhiên là PhÆt quš 

rÒi!’’ 
 

Tô Ti‹u mu¶i nói:’’PhÆt là ƒn lão thÃy, còn 

phân bò là anh thÃy, th‰ có phäi là anh bÎ Çánh úp 

không? ƒn lão Ç¡c th¡ng hoàn toàn, còn gì Ç‹ nói 

n»a!’’ 
 

ñông Pha nghe ti‹u mu¶i nói th‰, nhÜ bong 

bóng xì hÖi, bi‰t r¢ng bÎ rÖi vào tròng cûa PhÆt 

ƒn, thua m¶t keo n¥ng. 
 

(Trích tØ Cát Ç¢ng tÆp) 
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 Træng ThÖ 
 

ThÖ thÄn nhìn træng hÕi š thÖ 

R¢ng sao không Ç‰n Ç‹ tôi ch© 

Hoa mai vào ra Çành thÖ thÄn 

ThÖ thÄn nên buÒn g®i š thÖ 

 

Sào såc cây thÜa khë g†i cành 

NgÜ§c nhìn træng, træng vÅn màu xanh 

Ngàn næm thuª trÜ§c nay còn tÕ 

SÓng mãi muôn Ç©i v§i sº xanh 

 

ñÙng mãi vào ra luÓng ngÄn ngÖ 

Kéo nghiêng tà áo, ngó træng thÖ 

VŠ Çâu træng tá, næm châu tÕ 

Sao chÌ riêng ta luÓng h»ng h© 

 

Mình buÒn muÓn g†i chÎ H¢ng Öi! 

Có th‹ m©i mình lên ÇÃy chÖi 

Hay là e thËn trùm xiêm áo 

Khi‰n kÈ yêu træng luÓng ngÆm ngùi 

 

                          BT 

 

 

. 

 

BT 

 

MÃy ai 

 

 

BT 
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Mắm Lóc Chưng 
Chay 

                                 Vật Liệu :  
           

                                 1 cái bắp chuối 

            Nám tươi (loại nào cũng được) 

            4 miếng chao đỏ 

            4 muỗng canh dầu ăn 

            2 muỗng canh dầu ăn 

             Gia vị, tiêu, đường, bột nêm… 
 

Cách Làm : 
 

- Bắp chuối bỏ lớp già, xẻ đôi đem luộc, vớt ra 

vắt cho ráo, để vào máy xay cho nhuyển. 

 

- Chao đỏ tán nhuyển, để vào bắp chuối.  

Nắm rửa với chút muối cho sạch, rồi cũng 

để vào máy xay. 
 

- Ướp gia vị nhớ là đừng làm cho mặn lắm vì 

có chao sẵn rồi. 
 

- Tay thoa chút dầu ăn, nắn theo hình trái 

chuối, áo bột bên ngoài, đem chiên vàng. 
 

- Gừng rửa sạch, xắt sợi, lấy tô, để con mắm 

vào gừng để trên mặt, rắt chút tiêu cho 

thơm. 
 

- Chưng cách thủy, khoảng 15 phút là được. 

Món nầy ăn còn nóng, ăn chung với dưa leo, 

chuối sống v.v… 

Chúc quí bạn thành công - Hội Từ Thiện 
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Næng l¿c cûa mình (t¿ l¿c) có th‹ giúp cho 

chính mình ÇÜ®c giäi thoát vào lúc 

 lâm chung: 

 

  M†i ngÜ©i Ç․u có næng l¿c ti․m tàng có th‥ giúp chính mình vÜ®t qua khó khæn tr¡c trª lúc lâm 
chung. PhÆt BÒ Tát và các ChÜ T° SÜ thông rõ vi…c này nên các Ngài bày ra pháp môn ni…m PhÆt làm 
phÜÖng ti…n giúp chúng sanh khai mª và sº døng cái næng l¿c ti․m tàng vô biên mà nó có s¤n ª trong m°i 
chúng sanh. PhÜÖng ti…n cûa các Ngài là gì? ñÖn giän, g†n gàng và dÍ hi‥u, Çó chính là Tín-Nguy…n-Hånh. 
ñÖn giän nhÜ th‣ Çó mà nó låi có công næng Ç¶ tr†n ba cæn (thÜ®ng, trung và hå) thì m§i bi‣t nó thù 
th¡ng nhÜ th‣ nào. M¶t giáo pháp viên ÇÓn và thù th¡ng bÆc nhÃt mà chính các ñ£ng Giác BÒ Tát nhÜ 
Quán Th‣ Âm, ñåi Th‣ Chí, Væn Thù Ph° Hi․n ...v...v...cÛng phäi áp døng nó mà sanh v․ cõi Tây PhÜÖng C¿c 
Låc Ç‥ có th‥ thành PhÆt. Th‣ Tôn Çã khai thÎ rõ ràng trong Kinh Vô LÜ®ng Th†, Kinh Thû Læng Nghiêm và 
Kinh Hoa Nghiêm rÒi, không cÀn nói r¶ng ra thêm. VÆy, cái công næng cûa Tín-Nguy…n-Hånh là gì? Nó chính 
là cách thÙc giúp qui Ç¶ng næng l¿c s¤n có cûa bån Ç‥ Çåt ÇÜ®c trång thái thi․n ÇÎnh ª trong bÃt cÙ sinh 
hoåt nào (Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi và ngay trong khi Çang ngû). Vì vÆy, pháp môn ni…m PhÆt còn g†i là "Thâm 
Di…u Thi․n".  
 
  DÜ§i  Çây tôi xin trình bày cho bån, làm sao mà Tín-Nguy…n-Hånh có th‥ giúp bån qui Ç¶ng ÇÜ®c 
toàn b¶ næng l¿c Thi․n ñÎnh cûa bån Ç‥ lúc lâm chung bån có th‥ liÍu sanh, thoát tº, vãng sanh C¿c låc, 
m¶t Ç©i thành PhÆt.  
 

  Næng l¿c (T¿ L¿c) qui Ç¶ng tØ Tín-NguyŒn-Hånh 

 
 Tâm tín thành nÖi PhÆt A Di ñà, cõi nÜ§c C¿c Låc chính là næng l¿c vô biên giúp bån vÜ®t qua tÃt 

cä khó khæn trª ngåi công vi…c ni…m PhÆt Ç‥ Çåt thành tâm nguy…n vãng sanh. Trong Kinh Hoa 
Nghiêm PhÆt dåy "duy tâm sª hi…n, duy thÙc sª bi‣n". Khi Ç¥c m¶t ni․m tin tuy…t ÇÓi vào cái gì, thì 
cái Çó nó së thành. Tín có næng l¿c không th‥ nghÌ bàn; ví dø; n‣u bån tin r¢ng bån có th‥ trª thành 
m¶t bác sï, thì chính ni․m t¿ tin này là næng l¿c thúc ÇÄy bån chæm h†c, chæm làm, vÜ®t qua m†i 
khó khæn Ç‥ Çåt thành tâm nguy…n. 
 

 Nguy…n l¿c tha thi‣t muÓn sanh v․ nÜ§c C¿c Låc chính là næng l¿c vô lÜ®ng kéo bån phäi nhÃt tâm 
ni…m PhÆt tha thi‣t ngày Çêm không ngØng dÙt. CÛng giÓng nhÜ m¶t h†c sinh hi‣u h†c vì muÓn 
(nguy…n) Çåt thành công danh mà phäi ngày Çêm mi…t mài bên Çèn sách. 
 

 Hånh: Hånh là næng l¿c k‣t tø do công phu tu tÆp tØ trong quá khÙ cho Ç‣n nay; quá khÙ có th‥ tØ 
nhi․u Ç©i, nhi․u ki‣p v․ trÜ§c hay chÌ là quá khÙ ª trong Ç©i này. NgÜ©i có công phu tu tÆp thì phäi 
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Çoån trØ tÆt ÇÓ tham lam, sân si, nghi mång. Vì vÆy là chÜ§ng ngåi làm cho tâm bån bÎ dính m¡c, 
không th‥ buông xä. Và chính nó là nguyên nhân và y‣u tÓ ÇÜa bån vào trong trång thái u-minh, 
mÃt chánh giác, rÒi sau Çó nó dÅn d¡t bån vào trong ba ÇÜ©ng ác Çåo (ÇÎa ngøc, ngå quÌ và súc 
sanh). 
 

MuÓn cho tâm cûa bån an trú không dính m¡c, thÜ giãn, thÜ thái, thanh thân, thì bån 

phäi th¿c hiŒn các pháp nhÜ sau: 

 
a- ñoån trØ bÃt cÙ nghi ho¥c, hÓi hÆn hay do d¿ trong lòng, Ngay cä nh»ng vi…c làm ác Çã phåm cÛng 

không cho nó vÜ§ng bÆn tâm bån. Bi‣t mình Çã làm l‡i là giác. Bi‣t l‡i thì sºa l°i quy‣t không phåm 
n»a, nhÜ vÆy là làm xong cái công vi…c sám hÓi rÒi. Làm xong rÒi thì buông xä nó ra m¶t cách rÓt 
ráo, không Ç‥ cho m¶t chút gì còn xót låi, còn dính m¡c låi trong tâm cûa bån n»a.  
 

b- Ngay cä nh»ng vi…c thi…n lành, khi làm xong rÒi cÛng buông nó ra luôn, không Ç‥ cho nó dính m¡c 
trong tâm, vì nh»ng suy nghÌ Ç․u là v†ng tâm làm tâm bån không ÇÜ®c r‡ng l¥ng thanh tÎnh. ñØng 
Ç‥ nh»ng vi…c thi…n này làm cho tâm bån Ç¡c š mà sanh ra cái ni…m hay hành Ç¶ng cÓng cao ngä 
mån mà luÓng u°ng tÃt cä công phu và công ÇÙc mà bån Çã tåo. 
 

c- Buông  bÕ tÃt cä s¿ dính m¡c ÇÓi v§i bÃt cÙ ai mà bån có mÓi quan liên månh më nhÃt trong Ç©i 
này, k‥ cä s¿ quan h… thÜÖng hay ghét, than hay oán. 
 

d- Nhi‣p tâm ni…m PhÆt không tán loån, không v†ng tÜªng. LÃy danh hi…u PhÆt A Di ñà làm công phu 
phá v†ng, phá mê Ç‥ Çåt ÇÜ®c và gi» ÇÜ®c trång thái thanh tÎnh, thÜ thä cûa Tâm. N‣u bån làm 
ÇÜ®c nhÜ th‣, thì m¥c dÀu thân bån vÅn ª trong hình tÜ§ng con ngÜ©i, tâm bån bình-Ç£ng v§i tâm 
PhÆt A Di ñà - r‡ng l¥ng nhÜ hÜ không. MuÓn làm ÇÜ®c nhÜ vÆy thì lúc ni…m PhÆt nên dØng tÃt cä 
chuy…n nói (làm ngÜ©i bÎ câm) mà ni…m "A Di ñà PhÆt". Ni…m theo tØng nhÎp thª, tØng cÖn Çau, 
tØng cÖn lånh buÓt giá, hay ngay cä lúc vui hai buÒn ...v...v... Khi bån Çang ÇÜ®c an trø vào trong 
câu PhÆt hi…u cÛng chính là bån ÇÜ®c an trø vào trong t¿ tánh cûa chính mình, không dính m¡c và 
thÜ thái, không v†ng tÜªng. Lúc Çó, bån cÓ gi» cho tâm cûa bån ª trong trång thái v¡ng l¥ng, 
trÓng r‡ng, chÌ còn gi» m¶t ni…m "A Di ñà PhÆt" ª trong tâm. 
 

Tâm không có màu s¡c ho¥c hình tÜ§ng Ç‥ nhÆn ra ÇÜ®c nó, nhÜng nó thì tuy…t ÇÓi trÓng 
r‡ng và nhÆn bi‣t sáng tÕ thÃu suÓt hoàn toàn (viên minh), Çó là t¿ tính cûa tâm bån. NhÆn bi‣t 
tâm nhÜ th‣, trª thành ch¡c ch¡n v․ tâm, Çó là ki‣n (thÃy, bi‣t). ñ‥ duy trì không bÎ tán loån 
trong trång thái tÎnh chÌ, không v†ng ni…m ho¥c chÃp thû Çó là trång thái thi․n ÇÎnh. Ÿ trong 
trång thái Çó, không bÎ dính m¡c vào chÃp thû ho¥c tham luy‣n, chÃp nhÆn ho¥c ÇÓi kháng, mong 
cÀu ho¥c s® hãi, ÇÓi v§i bÃt cÙ v†ng thÙc nào cä. 
 

e- ñØng gºi lòng ª các nÖi cÜ trú cûa ngÜ©i sÓng bình thÜ©ng; chÌ gºi lòng mình nÖi cõi Tây PhÜÖng C¿c 
Låc cûa PhÆt A Di ñà mà thôi. 
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Vào th©i Çi‹m ch‰t, bån nên phäi bi‰t là bån së träi qua nh»ng cäm giác gì? Vào lúc s¡p lâm 

chung bån phäi träi qua nhiŠu cäm giác kh° Çau cùng c¿c, nh»ng cäm giác này gây ra bªi 

nh»ng nguyên nhân sau: 

 
1- Vào lúc ÇÎa Çåi hòa nhÆp (tan bi‣n) vào trong thûy Çåi, thân th‥ trª nên n¥ng n․ và thân th‥ 

không th‥ t¿ nÜÖng nh© thân. 
 

2- Vào lúc thûy Çåi hòa nhÆp vào trong hÕa Çåi, mi…ng và mÛi khô khan, ngÜng nói bí l©i. 
 

3- Vào lúc hÕa Çåi hòa nhÆp vào trong phong Çåi, thân nhi…t bi‣n mÃt. 
 

4- Vào lúc phong Çåi hòa nhÆp vào trong thÙc Çåi, bån chÌ có th‥ thª ra khò khè và hít vào nÃc nghËn. 
Vào lúc Çó, bån së có cái cäm giác nhÜ sau: ÇÜÖng bÎ Çè bªi m¶t ng†n núi rÃt l§n, ÇÜÖng bÎ sÆp bÅy 
trong bóng tÓi, ÇÜÖng bÎ buông rÖi vào vô tÆn cûa hÜ không. N‣u tâm bån nghe nhÆn và ni…m ÇÜ®c 
câu PhÆt hi…u m¶t cách thanh tÎnh thì toàn th‥ bÀu tr©i së t¿ nhiên tÜÖi sáng r¿c r« nhÜ m¶t tÃm 
gÃm träi r¶ng. 
 

Nh»ng bóng tÓi và s¿ Çè n¥ng trong tâm li․n ÇÜ®c tan bi‣n. Nhi․u hÖn th‣ n»a, hình tÜ§ng 
cûa PhÆt A Di ñà t¿ nhiên hi…n ra ª trong tâm cûa bån, v§i nh»ng quang minh sáng di…u vô thÜ®ng 
nhÜ træm nghìn m¥t tr©i chi‣u sáng cùng m¶t lúc. Quang minh sáng r¿c, nhÜng minh di…u lå thÜ©ng 
nó không làm bån chói m¡t khó chÎu, mà ngÜ®c låi nó làm cho bån tÜÖi tïnh, sáng suÓt và r‡ng l¥ng 
lå thÜ©ng. T¿ nhiên bån không còn cái cäm giác kh° Çau gây ra do tÙ Çåi cûa bån Çang phân ly n»a. 
ñây chính là thành quä cûa næng l¿c ni…m PhÆt cûa bån (t¿ l¿c) cùng næng l¿c ti‣p dÅn cûa PhÆt A 
Di ñà (tha l¿c), 
 

Vào lúc này, tính giác (viên minh) cûa bån së nh¡c nhª bån: ñØng bÎ tán loån! ñØng xúc 
Ç¶ng! Không lâu n»a PhÆt A Di ñà së ti‣p dÅn bån v․ cõi C¿c Låc. Bån phäi ráng gi» cho tâm bån 
luôn r‡ng l¥ng t¿ nhiên và ti‣p tøc ni…m PhÆt không ngØng, ngay cä khi g¥p ÇÜ®c ñÙc PhÆt A Di ñà 
xuÃt hi…n. Tåi sao vÆy? Vì n‣u bån gi» ÇÜ®c tâm r‡ng l¥ng nhÜ hÜ không (không xúc Ç¶ng vì vui mØng 
theo thói tøc cûa th‣ gian chúng sanh) khi g¥p PhÆt, thì bån së sanh v․ cõi C¿c Låc v§i phÄm vÎ 
rÃt là cao. Vì ngay lúcv§i s¿ tr® l¿c cûa PhÆt A Di ñà, bån së Çåt ÇÜ®c ni…m PhÆt Tam Mu¶i hay 
NhÃt Tâm BÃt Loån. N‣u bån còn có cái ni…m vui mØng xúc Ç¶ng khi g¥p PhÆt, phÄm vÎ vãng sanh 
cûa bån  bÎ hå thÃp xuÓng vì bån có dính m¡c v†ng tâm cûa ngÜ©i phàm phu. 
Khi bån thÃy PhÆt A Di ñà xuÃt hi…n, bån cÛng ÇÒng thÃy vô sÓ PhÆt, BÒ Tát và Thánh Chúng ÇÒng 
xuÃt hi…n Ç‥ nhi‣p th† ti‣p dÅn bån. Hình tÜ§ng và dung måo cûa các vÎ PhÆt ª cõi Tây PhÜÖng 
cÛng giÓng h…t nhÜ PhÆt A Di ñà. Hình tÜ§ng và dung måo cûa các BÒ Tát cÛng ÇÒng giÓng h…t 
nhÜ Quán Th‣ Âm và ñåi Th‣ Chí không có tÜ§ng sai khác. Bån cÛng ÇÜ®c nghe ti‣ng cûa Thánh 
chúng ni…m PhÆt vang Ç¶ng cä bÀu tr©i v§i nh»ng âm thanh vi di…u hòa nhã và tùy hÌ. 
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Nên lÜu š, trÜ§c khi g¥p PhÆt, ma chÜ§ng (nghi…p chÜ§ng) cùng sinh cûa bån së loan Ç¶ng cái tâm 
cûa bån, làm chánh ni…m cûa bån bÎ søp Ç°, bån muÓn ni…m PhÆt cÛng rÃt là khó khæn hay ch£ng 
ni…m ÇÜ®c; nó phát ra nh»ng âm thanh chói tay và uy mãnh và làm mê m© bån. Ÿ vào th©i Çi‥m 
này, bån hãy tu… tri Çi․u này: 
 
1- Cái cäm giác ÇÜÖng bÎ Çè ép xuÓng bªi m¶t ng†n núi thì không phäi là ÇÜÖng bÎ Çè ép xuÓng bªi 

m¶t ng†n núi. ñó là chính các bån Çang hòa nhÆp. Hãy ÇØng s® hãy chuy…n Çó! 
 

2- Cái cäm giác ÇÜÖng bÎ sÆp bÅy trong bóng tÓi thì không phäi là bÎ sÆp bÅy trong m¶t bóng tÓi. 
ñó là næm quan næng cûa bån Çang hòa nhÆp! 

 
3- Cái cäm giác ÇÜÖng bÎ buông rÖi vào trong vô tÆn cû hÜ không thì không phäi là ÇÜÖng bÎ buông 

rÖi. ñó là tâm cûa bån không có cái gì Ç‥ nÜÖng nh© bªi thân và tâm cûa bån Çã ly bi…t và hÖi 
thª cûa bån Çã ngØng låi. 

 
  VÆy bån phäi cÓ g¡ng nÜÖng nh© vào câu PhÆt hi…u không gián Çoån Ç‥ tâm cûa bån không bÎ mê 
m© bªi nh»ng cäm giác hÜ v†ng này. TÃt cä nh»ng quang cänh, các hình tÜ§ng, các âm thanh, ánh sáng 
Ç․u là cûa chính bån Ç․u là do tâm cûa bån änh hi…n do nghi…p l¿c chiêu cäm. Hãy ÇØng nghi ho¥c gì v․ 
Çi․u Çó. N‣u bån cÙ cäm thÃy nghi ho¥c, bån së bÎ ném vào trong sinh tº luân chuy‥n. Quy‣t ÇÎnh sáng tÕ 
hÖn Ç‥ thÃy chÌ là chuy…n t¿ diÍn-hi…n, n‣u bån nÜÖng nh© an trú vào câu PhÆt hi…u (nó cÛng chính là tính 
viên minh trong chân không di…u h»u quang minh bi‣n chi‣u), thì trong tính chân không di…n h»u quang 
minh bi‣n chi‣u Çó bån së chÙng Çåt ba thân - Pháp thân, báo thân, Ùng hóa thân - và trª thành giác ng¶. 
Ngay lúc Çó bån có ném vào trong sinh tº luân chuy‣n, bån cÛng së không Çi vào Çó.  
 

Bån nên bi‣t r¢ng A Di ñà PhÆt chính là vÎ PhÆt bäo h¶ và cÛng là t¿ cánh hi…n h»u cûa bån Ç‥ duy 
trì tâm bån v§i chánh ni…m không bÎ tán loån. TØ th©i Çi‥m này, Çi․u rÃt quan tr†ng là ª trång thái không 
mong cÀu và s® hãi gì cä, không chÃp và thû cái gì cä ÇÓi v§i tÃt cä các ÇÓi tÜ®ng cûa nh»ng quan næng 
cûa sáu thÙc cÛng nhÜ ÇÓi v§i nh»ng dÅn dø mê Ç¡m, hånh phúc và sÀu mu¶n. Và tØ bây gi© trª Çi, n‣u bån 
Çã Çåt "tÎnh chÌ an ÇÎnh", bån së có th‥ b¡t ÇÀu có khä næng Çäm lïnh bän tính ª trong trung h»u và trª 
thành giác ng¶. Th‣ nên Çi‥m tÓi y‣u cho sinh m…nh (cûa tu… m…nh) là chÃp trì câu hÒng danh A Di ñà 
PhÆt liên tøc, không gián Çoån, không tán loån tØ chính th©i Çi‥m này. 
 

Ma chÜ§ng cùng sinh là tÆp khí hi…n tåi ÇÜa Ç‣n vô minh, nghi ho¥c và do d¿ cûa bån. Vào lúc Çó, 
lúc ª ÇÎa tº, bÃt cÙ hi…n tÜ®ng dÍ s® nào xuÃt hi…n; Thí dø: nh»ng âm thanh, nh»ng màu s¡c và nh»ng ánh 
sáng, hãy ÇØng bÎ mê Ç¡m dÅn dø, hãy ÇØng nghi ho¥c và hãy ÇØng s® hãy. N‣u bån bÎ rÖi vào nghi ho¥c dù 
chÌ m¶t th©i Çi‥m, bån së lang thang trong cõi sinh tº luân chuy‥n, vì th‣ nên hãy Çåt ÇÜ®c 
  Î     Ì    ÇÎ    hoàn toàn (không thay Ç°i và không bÎ chÃm dÙt bÃt thình lình) 
 

Ÿ th©i Çi‥m này, nh»ng lÓi dÅn vào tº cung (cºa ngõ tái sinh) hi…n ra nhÜ nh»ng cung Çi…n cõi tr©i. 
Hãy ÇØng bÎ tham luy‣n ÇÓi v§i chúng. Hãy tin ch¡c ch¡n vào Çi․u nhÆn bi‣t sáng tÕ thÃu suÓt Çó. Hãy t¿ 
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tåi không còn mong cÀu và s® hãi! Vào th© Çi‥m Çó, tính giác viên minh trong sáng thÃu suÓt cûa chính 
bån (t¿ l¿c) cùng v§i quang minh ti‣p dÅn cûa PhÆt A Di ñà (tha l¿c) së là c¶ng l¿c cÙu Ç¶ bån. Khi Çåt 
ÇÜ®c pháp thân giÓng nhÜ hÜ không cho l®i ích chính mình, bån së thành t¿u l®i ích trong tÃt cä h»u tình 
trong tÆn hÜ không vô lÜ®ng pháp gi§i. Bån có th‥ hóa hi…n các thÙ báo thân và Ùng hóa thân làm l®i ích 
cho tÃt cä h»u tình trong tÆn hÜ không vô lÜ®ng pháp gi§i, và lúc Ãy tâm cûa bån së lan tõa vån h»u vô 
tÆn xÙ. 
 

K‣t luÆn: Do vì tâm cûa chúng ta quá xa r©i v§i giác ng¶ và tÌnh thÙc, do vì nghi…p chÜ§ng và t¶i ác 
cûa chúng ta quá nhi․u Ç‣n không th‥ tính k‥, mà phÜ§c báu thì quá nhÕ bé nhÜ håt mè. Do vì tÆp khí 
tham, sân, si, nghi, mång cûa chúng ta quá n¥ng n․ tåo thành m¶t màn vô minh dÀy Ç¥c bao trùm che 
phû NhÜ Lai tánh thÜ©ng chi‣u. Cho nên, ª ngay trong cu¶c sÓng hi…n tåi, chúng ta phäi g¥p nhi․u ngang 
trái kh° Çau, g¥p các thÙ h° ÇÒ l¶n x¶n. Cho Ç‣n lúc lâm chung, chúng ta không bi‣t nÖi nào Ç‥ Çi, Ç‥ Ç‣n, 
bÕ m¥c cho nghi…p l¿c dÅn d¡t lang thang trong sáu nëo luân hÒi sanh tº. Nay nh© chút phÜ§c m†n sót låi 
mà chúng ta g¥p ÇÜ®c pháp môn quäng Çåi thù th¡ng cûa PhÆt A Di ñà do ñÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni 
PhÆt t¿ trao truy․n chÌ dåy. Nh»ng ngÜ©i có Çåi tín thành, Çåi nguy…n l¿c, tinh tÃn dÛng mãnh, và thông 
tu…, nh»ng ngÜ©i luôn luôn nh§ Ç‣n ThÀy cûa h† là ñÙc Thích Ca Mâu Ni PhÆt, nh»ng ngÜ©i luôn luôn tín 
nhi…n vào PhÆt A Di ñà, nh»ng ngÜ©i thân tâm n° l¿c trong th¿c hành, nh»ng ngÜ©i có tâm an tÎnh, và có 
khä næng buông bÕ các mÓi quan tâm ÇÓi v§i Th‣ gi§i này. Chính nh»ng ngÜ©i này là nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c tÃt 
cä các ñÙc NhÜ Lai ÇÒng thanh khen ng®i; vì h†, ª trong Ç©i trÜ§c, Çã tØng g¥p PhÆt  quá khÙ quy y, chiêm 
bái, cúng dÜ©ng và cÛng Çã tØng ÇÜ®c PhÆt th† kš BÒ ñ․. Nh»ng ngÜ©i tin nhÆn và chân thÆt tinh tÃn tu 
tÆp giáo pháp này chính là nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c thØa hÜªng cûa cäi vô tÆn cûa các ñÙc NhÜ Lai trong mÜ©i 
phÜÖng ba Ç©i. tåi sao? Vì giáo pháp này Ç․u ÇÜ®c tÃt cä các ñÙc NhÜ Lai trong mÜ©i phÜÖng th‣ gi§i có 
vô sÓ vô lÜ®ng các ñÙc NhÜ Lai nhi․u nhÜ cát cûa sông H¢ng, ÇÒng thanh khen g®i và tán thán không th‥ 
nghï bàn, không có sai khác. 
 

ñ… tº tøc gia cûa Tam Bäo: th‣ danh LÜu Minh Trí, pháp danh Trí Thành, 
pháp hi…u: Giác Hi‣n.  

 
 Phøc nguy…n cho tÃt cä h»u tình trong thÆp phÜÖng pháp 

gi§i, tÃt cä ông bà, cha mË, h† hàng quy‣n thu¶c và bån h»u 
...v...v... ª trong vô lÜ®ng ki‣p quá hi…n vÎ lai Ç․u g¥p pháp môn 
ni…m PhÆt cûa PhÆt A Di ñà và Ç․u sanh tâm hy h»u, tín, 
nhÆn và phøng hành. 

 
 Phøc nguy…n cho tÃt cä chúng sanh trong thÆp phÜÖng pháp 

gi§i ÇÒng vãng sanh C¿c Låc, ÇÒng thành PhÆt Çåo, dÙt trØ 
tÆn gÓc c¶i rÍ sanh tº kh° Çau. 

 

                  LÜu Minh Trí, Di…u Âm Trí Thành-Vi‣t xong ngày 12-01-2011 (Tây lÎch) 
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Mỗi năm đều ray rức 

Khi bánh mức trở về 

Lòng mình rất ray rức 

Vì biết tết trở về 
 

Bao năm tháng xa quê 

Căm cùi câu chuyện đời 

Bao tháng ngày xa phương 

Nơi Mỹ quốc siêu cường 
 

Hưởng sự đời bình thường 

Không ngờ lại vô thường 

Văn minh và văn hóa 

Lẫn lộn cái nào hơn 
 

Bởi mình u-minh quá 

Nên Tết về không hay 

Đồng tiền bao trăn trở 

Cho việc Tết xuân về 
 

Mình trong chờ vào đâu 

Đời là hạt mưa ngâu 

Văn minh và văn hóa 

Mỹ lắm lụy phiền 

Có tiền cũng như không 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại về 

Khi đến mình vui Xuân vẫn đi 

Xuân đến người buồn Xuân vẫn xong 

Đi đến, đến đi, đi và ở Xuân 

 

Phải mở lòng đi mới Xuân lòng 

Xuân về mai nở có gì đâu 

Xuân đi Xuân hết có chi buồn 

Vui buồn chỉ thế có gì lo 

 

A Di Đà sao không lo? 

Mà chỉ quanh co chữ Xuân về 

A Di Đà Phật mới là Xuân 

Xuân trọn muôn đời một kiếp Xuân 

 

A Di Đà Phật 

Muôn đời mùa Xuân 
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Ta chán ngÜ©i Ç©i chán th‰ gian 

Chán lòng Çi‹u trá, š gian tham 

Giä nhân, giã nghïa qua l©i nói 

Ganh ghét tÎ hiŠm, ôi nhÕ nhen 

 

Bªi th‰ cho nên ta Ü§c ao 

SÓng xa nhân loåi th¿c Òn ào 

Xa Ç©i ô tr†c, xa nhân th‰ 

Non bÒng chÓn Ãy ta tiêu dao 

 

Ta sÓng phiêu diêu v§i gió mây 

V§i tr©i lÒng l¶ng kh¡p Çông tây 

V§i thú rØng ngoan và gió thoäng 

Ÿ xa nhân th‰ hiŒn quanh Çây 

 

Ta chán m« mÀu và gian dÓi 

Ta buÒn khi phäi nói ÇÀu môi 

Nh»ng gì khác v§i lòng mong muÓn 

ñ‹ rÒi cÙ th‰ tháng ngày trôi 

 

                            TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch» duyên ch» phúc hÕi nh»ng ai 

Há dám cÆy riêng m¶t ch» tài 

Phúc, h†a, tai ÜÖng nhÜ m¶ng äo 

DÜ«ng tâm ta hÜªng thú thanh trai 

 
TB 

 

 

 

 

 

Xuân Ç‰n, xuân Çi, xuân låi t§i 

NgÜ©i vui xuân Çó, ta vui Çâu? 

Ngàn næm Xuân mãi Çâu già nhÌ 

Hªi Öi! Cu¶c th‰ l¡m cÖ cÀu. 

 
TB 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://files.myopera.com/Amy_168/blog/khoc886976[1].gif&imgrefurl=http://my.opera.com/Amy_168/&usg=__3ClRrt9pOzFbrxo7pyLn93Hgc9Y=&h=315&w=460&sz=383&hl=en&start=100&zoom=1&tbnid=tKLFA_NTJBGn4M:&tbnh=88&tbnw=128&ei=NdU5TffXNoWesQPusPmCAw&prev=/images?q=ch%C3%A1n+n%E1%BA%A3n&start=80&um=1&hl=en&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.servitokss.com/wp-content/uploads/2009/07/man_question_mark.jpg&imgrefurl=http://www.servitokss.com/question-marks/&usg=__OYXhgEceQbIE0NhqDgtdAxnhbus=&h=359&w=286&sz=11&hl=en&start=7&zoom=1&tbnid=RtcmX_DtJpu3_M:&tbnh=121&tbnw=96&ei=Jd05TYugMIzGsAP9naGAAw&prev=/images?q=question+mark&hl=en&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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 Án Lâm 

 Án Sï Lâm 

 Án Ma Ni Bát Di HÒng 

 Án Tri‰t Lê, Chû LŒ ChuÄn ñŠ Ta Bà Ha 

 B¶ Lâm 

 

1. Án Lâm: Là tính pháp gi§i chân ngôn 

ThÀn chú này có công døng làm cho ba 

nghiŒp ngÜ©i trì chú, Çåo tràng và nÖi trì 

chú ÇÜ®c hoàn toàn thanh tÎnh. 

 

2. Án Sï Lâm: ñó là tâm chú cûa ñÙc Væn 

Thù SÜ L®i BÒ Tát. Ai trì chú này ÇÜ®c 

ñÙc Væn Thù SÜ L®i, các vÎ BÒ Tát, các vÎ 

ThiŒn ThÀn hiŒn Ç‰n cÙu Ç¶ cho ngÜ©i trì 

chú thoát khÕi tÃt cä tai nån. 

 

3. Án Ma Ni Bát Di HÒng: ñây là Tâm chú 

cûa ñÙc Quan Th‰ Âm. Ai trì chú này 

ÇÜ®c ñÙc Quan Th‰ Âm cùng các vÎ 

ThiŒn ThÀn hiŒn Ç‰n che chª cÙu Ç¶ khi 

hoån nån. 

 

4. Án Tri‰t LŒ Chû LŒ ChuÄn ñŠ Ta Bà Ha: 

ñây là tâm chú cûa Ngài ChuÄn ñŠ BÒ 

Tát, Ngài ChuÄn ñŠ BÒ Tát là hiŒn thân 

cûa Ngài Quán Th‰ Âm BÒ Tát, có m¶t 

hôm ñÙc Quán Th‰ Âm BÒ Tát Ç‰n trÜ§c 

ñÙc Thích Ca Mâu Ni Çãnh lÍ ngài và 

ch¡p tay båch: ñÙc ChuÄn ñŠ BÒ Tát có 

tâm chú nhÜ Çã ghi trên, bÃt kÿ ai trì tâm 

chú này có khä næng tiêu diŒt tÃt cä tà ma, 

ác qu›. M†i thÙ ma qu› không th‹ xâm 

nhÆp ngÜ©i trì chú Ãy. NgÜ©i trì chú này së 

ÇÜ®c mÜ©i phÜÖng các ñÃng NhÜ Lai, vô 

sÓ các vÎ BÒ Tát, vô sÓ các vÎ ThiŒn ThÀn 

hiŒn Ç‰n che chª cÙu Ç¶. Nói xong ñÙc 

Quan Th‰ Âm BÒ Tát ch¡p tay ÇÓi trÜ§c 

ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni tuyên Ç†c 

ThÀn Chú trên cûa ñÙc ChuÄn ñŠ BÒ Tát 

tÙc kh¡c mÜ©i phÜÖng ChÜ PhÆt NhÜ Lai 

cùng vô sÓ BÒ Tát, vô sÓ các Kim Cang và 

ThiŒn ThÀn hiŒn Ç‰n, tÃt cä Çåi chúng thÃy 

vÆy hoäng s® và ÇÒng lòng tôn kính, lúc 

bÃy gi© ñÙc Quán Th‰ Âm BÒ Tát båch 

v§i ñÙc Thích Ca Mâu Ni r¢ng: "TÜÖng t¿ 

nhÜ hôm nay, vŠ sau bÃt kÿ chí thành theo 

trì tâm chú này cûa ñÙc ChuÄn ñŠ BÒ Tát 

së ÇÜ®c các ñÃng NhÜ Lai, ChÜ BÒ Tát, 

ChÜ Kim Cang ThÀn và vô sÓ Thiên ThÀn 

hiŒn Ç‰n che chª, tÃt cä tà ma, qu› quái 

không Çû sÙc tác håi cÛng nhÜ xâm nhÆp 

gia cÜ  ngÜ©i trì chú này, ngÜ©i trì chú này 

có công ÇÙc hÜªng ÇÜ®c phÜ§c báu" "H»u 

cÀu t¡c Ùng, vô NguyŒn b¡t thành". 

 

5. B¶ Lâm: ñó là thÀn chú NhÃt T¿ ñåi 

Minh Châu Ngôn, ThÀn chú này do ñÙc 

Thích Ca Mâu Ni Ç‹ låi, chÌ có m¶t ch» 

nên g†i là NhÃt T¿ ñåi Minh ChÖn Ngôn. 

Ai trì chú này ÇÜ®c phÜ§c ÇÙc vô lÜ®ng và 

tiêu diŒt ÇÜ®c vô lÜ®ng t¶i chÜ§ng. 

TÜÖng lai khi ñÙc PhÆt Di L¥c ra Ç©i 

ngÜ©i trì chú này së ÇÜ®c phÜ§c báu g¥p ñÙc 

Di Låc theo kÿ cho thành PhÆt. 

 

Gªi ThÀy v§i tÃt cä lòng 

Kính nh§ Hòa ThÜ®ng 

ThuyŠn ƒn (Ngài Çã dåy trì tong chú này)
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Một toa thuốc rất 

hay cả về tinh thần 

lẫn thể xác 

    I. Sức khỏe: 

      Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức 
khỏe là một tình trƲng thoƴi mái hoàn toàn về thể 
chƶt và hoàn cƴnh, chứ không phƴi là một tình 
trƲng không có bệnh tật hay tàn tật”..  
 
    II. Bí quyết trường thọ:  
 
      1. Chƶp nhận với những gì mình đang có  
      2. Thích nghi với hoàn cƴnh của mình  
      3. Điều chỉnh để đƲt được điều mong muốn.  
 
   III. Phòng ngừa bệnh tật: 
 
      1. Không vui quá hƲi Tim 
      2. Không buồn quá hƲi Phổi 
      3. Không tức quá hƲi Gan 
      4. Không sợ quá hƲi Thần Kinh 
      5. Không suy nghĩ quá hƲi Tỳ 
      6. Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và 
lãng quên  
      7. Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn 
thua. 
  
    IV. Thức ăn & uống trong ngày:  
 

1. Một củ hành: chống ung thư 
2. Một quƴ cà chua: chống tăng huyết áp 
3. Một lát gừng: chống viêm nhiễm 
4. Một củ khoai tây: chống sơ vữa động mƲch 
5. Một trái chuối: làm phƶn chƶn thần kinh, 

bớt lo âu, chống táo bón, giƴm được béo 
6. Một quƴ trứng hay ít thịt nƲc: chống suy 

dinh dưỡng 

Uống 1 đến 2 lít nước mỗi ngày: giƴi độc cơ thể. 

     V. Triết lý của người Trung Hoa hiện đƲi:  
 
      1. Một Trung Tâm là sức khỏe 
      2. Hai Tí: Một tí thoƴi mái – Một tí nhiệt tình 
      3. Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – 
Quên hận thù 
      4. Bốn Có: Có nhà ở – Có bƲn đời – Có bƲn tri 
âm – Có lòng vị tha. 
      5. Năm Phƴi: Phƴi vận động - Phƴi biết cười -
 Phƴi lịch sự hòa nhã - Phƴi biết nói chuyện và Phƴi 
coi mình là người bình thường..  
   
  VI. Bƴo Sinh Thái Ƶt Chân Nhân:  
 
      1. Ít nói năng để dưỡng Nội Khí  
      2. Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí  
      3. Bớt ăn hăng mƲnh để dưỡng Huyết Khí  
      4. Đừng nhổ nước bọt để dưỡng TƲng Khí  
      5. Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí  
      6. Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí  
      7. Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí  
      8. Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí.  
   
  VII. Hãy Dành Thì Giờ - Mẹ Thêrêsa 
Calcutta:  
 

1. Hãy dành thì giờ để suy nghĩ  Đó là nguồn 
sức mƲnh.  

2. Hãy dành thì giờ để cầu nguyện  Đó là sức 
mƲnh toàn năng.  

3. Hãy dành thì giờ cƶt tiếng cười  Đó là tiếng 
nhƲc của tâm hồn.  

4. Hãy dành thì giờ chơi đùa  Đó là bí mật trẻ 
mãi không già.  

5. Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu  Ưu 
tiên Thiên Chúa ban.  

6. Hãy dành thì giờ để cho đi  Một ngày quá 
ngắn để sống ích kỷ.  

7. Hãy dành thì giờ đọc sách  Đó là nguồn 
mƲch minh triết.  
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8. Hãy dành thì giờ để thân thiện  Đó là 
đường dẫn tới hƲnh phúc.  

9. Hãy dành thì giờ để làm việc  Đó là giá của 
thành công.  

10. Hãy dành thì giờ cho bác ái  Đó là chìa 
khóa cửa thiên đàng. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Từ giả! 

 
 

Tình thương còn ở lại 

Nếu ta biết giúp đời. 

Thân nhân còn thương tiếc 

Nếu ta yêu mến người. 

Nhân ái! 

 

Nếu buông được tất cả 

Không còn tham, sân, si… 

Sống bao dung, hỷ xả 

Thân tâm thường an lạc. 

Quý thay 

 

Minh Lương Trương Minh sung 

California – ngày 08/12/2010 
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Bài sưu tầm của Ngọc Hải (Bích Vân) 

 

Sống ao ước muốn mong mọi thứ  

Chết một đồng một chữ không theo  

Thế gian tránh khổ, tránh nghèo  

Còn như danh lợi là điều mộng mơ  

 

Sống được những phút giờ thoải mái  

Kiếp con người được lãi thế thôi  

Bao nhiêu những phút vui cười  

Ấy là phần thưởng mà trời dành cho 

 

Sống với những buồn lo ngày tháng  

Với nhọc nhằn tối sáng hôm mai  

Nhịn ăn nhịn mặc nhịn vui  

Làm cho cuộc sống phí hoài biết bao  

 

Cái chết kia ai nào có thoát  

Số mệnh trời định đoạt ai hay  

Được vui hãy biết hôm nay  

Vì đời những cái rủi may bất thường  

 

Phúc với họa đôi đường ai biết  

Tạo niềm vui, tiêu diệt nỗi sầu  

Chẳng mong sang cả với giầu  

Tháng ngày mải miết đâm đầu đổ đi  

 

Hơn thiệt lắm rồi thì cũng chết  

Lãi trên đời là biết sống vui  

Như em: lòng dạ thảnh thơi  

Một mình một cõi, hết thời lo toan  

 

Cũng chẳng kể lòng tham: biển cả  

Cùng chẳng lo vất vả quanh năm  

Chẳng cần lo nghĩ đăm đăm  

Như ai chỉ biết góp năm vơ mười  

 

Sao không nghĩ kiếp người là mấy  

Gương thế gian trông thấy rõ ràng  

Sống thời tích lũy bạc vàng  

Chết thời tay trắng không mang được gì.  

 

Còn đương sống tiêu đi là lãi  

Chớ thiệt thòi vừa dại vừa ngu  

Bẩn keo chỉ biết có thu  

Chi ra lại sợ không bù được ngay  

 

Thành ra sống tháng ngày đầy đọa  

Miệng có thèm cũng chả dám ăn  

Lòng còn lo lắng băn khoăn  

Những cân nhắc chán lại dằn xuống thôi  

 

Trong vạn vật con người là nhất  

Của làm ra còn mất như chơi  

Chỉ duy có một con người  

Tan đi là hết muôn đời còn đâu  

 

Tài sản chẳng mong cầu quá xá  

Đủ ăn đủ mặc há lo âu?  

Của không tiếc bớt u sầu  

Tuổi xuân qua hết bạc mầu tóc mai 
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Söï Nhöùt Taâm---Lyù Nhöùt Taâm 

 Chẳng nghi là Tín, nếu có nghi thì Tâm chẳng chuyên nhất.  Vì thế, cầu sanh Cực Lạc hải lấy 

Tín làm đầu. Cần phải đọc khắp các kinh điển Đại Thừa, rộng học các lời dạy của chư Tổ.  Hễ 

sách nào chỉ dạy pháp Tịnh Độ thì đều phải tìm đọc hết cả để giải ngộ rằng Cực Lạc vốn là Tịnh 

Độ duy Tâm của ta đó thôi, chứ chẳng phải cõi nào khác; hiểu rõ Di Đà vốn là vị Chơn Phật 

nơi Bổn Tánh của ta, chứ chẳng phải là đức Phật nào khác.  Có hai điều quan trọng nhất:
 

-Giải ngộ Diệu Hữu trọn khắp cả, đầy đủ tất cả; lấy đó làm gốc cho việc ưa Tịnh.  

-Giải ngộ Chơn Không rời lìa một cách viên mãn, giải thoát một cách viên mãn hầu lấy đó làm 

cơ sở để lìa Uế. 
 

 Tín giải đã đầy đủ thì hãy nên Niệm Phật tu hành. 
 

Về Hạnh, có hai điều: một là Chánh Hạnh, hai là Trợ Hạnh. 

- Chánh Hạnh lại gồm hai thứ : một là Xưng Danh, hai là Quán Tưởng. 
 

- Xưng Danh là như Kinh Tiểu Bổn Di Đà dạy bảy ngày trì danh, nhất tâm bất loạn. 

Có Sự Nhất Tâm và Lý Nhất Tâm. 

 

Miệng xưng danh hiệu Phật, chú Tâm nơi duyên, tiếng Niệm tiếp nối, tâm tâm chẳng loạn.  Nếu như 

Tâm duyên theo ngoại cảnh thì nhiếp Tâm trở lại.  

 

*** SỰ NHỨT TÂM 
 

Cánh này đòi hỏi phải sanh Tâm quyết định, đoạn trừ ý niệm nghĩ đến những chuyện sẽ 

xảy ra sau này, vứt bỏ thế sự, buông bỏ tâm duyên theo cảnh khiến cho niệm Tâm dần dần 

tăng trưởng từ chốc lát đến lâu ngày, từ nhiều đến ít, một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày cốt sao 

thành tựu được Nhất Tâm Bất Loạn mới thôi.  Đó là Sự Nhất Tâm. 
 

 Nếu đạt được như vậy thì thành tựu Tịnh Nhân sanh về Cực Lạc; lúc lâm chung tất 

nhiên giữ được chánh niệm, thân không bịnh khổ, chẳng bị sự ác trói buộc, biết trước giờ 

chết, thân tâm hoan hỷ, qua đời một cách tốt lành: ngồi tịch hay đứng mất, diện kiến đức Di 

Đà phóng quang tiếp dẫn, chắc chắn sanh về Tịnh Độ! 

 

***  LÝ NHỨT TÂM 
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 Lý Nhất Tâm cũng chẳng khác gì, chỉ là ngay trong Sự Nhất Tâm: trong mỗi mỗi niệm hiểu thấu 

suốt Tâm Niệm Phật và đức Phật được niệm suốt ba đời đều Bình Đẳng, mười phương chứa đựng lẫn 

nhau, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải Tự, chẳng phải Tha, không đến, không đi, chẳng 

sanh, chẳng diệt. 
 

 Cái Tâm nhất Niệm hiện tiền chính là cảnh Tịnh Độ trong vị lai.  Niệm mà không niệm, không 

niệm nhưng niệm, vô sanh mà sanh, sanh nhưng vô sanh.  Ở ngay trong cái chẳng thể niệm ấy lại sốt 

sắng niệm, ngay trong cái vô sanh ấy lại sốt sắng Cầu Sanh.  Đấy là ngay trong Sự Nhất Tâm hiểu rõ Lý 

Nhất Tâm. 
 

 Nếu như trong bốn oai nghi chẳng hề gián đoạn việc tu Tịnh Độ thì vãng sanh Tịnh Độ là 

chuyện tất nhiên! 
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