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Tâm Tình gửi gắm sẻ chia 
(THay lỜI Tựa)

Có thơ rằng:
“Nghịch cảnh của thế gian là Niết bàn của người tầm đạo

Hạnh phúc của người đời là địa ngục của người tu”
Hay:

“Thẳng thắn thật thà, thường thua thiệt,
Lỗi lầm lòn lỏi lại lên lương”.

Đọc được những vần thơ nghịch lý trên, tuy hơi 
trái tai nhưng rất tâm đắc, nghĩ lại thân phận mình, 
nếu không mồ côi mẹ, được sống trong tình thương 
đầm ấm của gia đình, thì chắc khó mà có cơ hội gần 
gủi để tu học Phật pháp, hầu hiều rõ được cuộc đời 
nầy là khổ - vô thường - vô ngã và nếu không có 
tinh thần “hy hiến, bất khuất, tự tin”, thì chắc cũng 
có nhiều bất mãn. Học Phật thì thấy rõ và biết vậy, 
nhưng rồi nghiệp chướng quá sâu dầy nên vẫn không 
tự chiến thắng nỗi mình, để đến khi thể nhập vào 
cuộc đời, sống với ái dục, lăn lộn cùng thế gian, hằng 
ngày phải đối diện với biết bao chuyện thị phi, rồi 
phải bon chen, tranh giành, chiếm hữu để lo cho hạnh 
phúc riêng mình, nhưng rồi có như ý được đâu! Có 
nhiều vị lo thụ hưởng, cho thỏa mãn “ngũ dục” là 
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hạnh phúc, tạo ra nhiều nghiệp báo để rồi phải “thân 
bại danh liệt”!

Với tâm nguyện “dùng đời thực hành đạo, dùng đạo 
hướng dẫn đời” cố gắng giữ trọn ý nghỉa trong cuộc sống, 
khi không còn đủ duyên để mãi là Thầy Tu, thì cũng vẫn 
giữ hạnh nguyện giúp đời, chuyển qua làm Thầy Giáo, 
một nghề vinh quang cao đẹp, trong các nghề cao đẹp. 
làm Giáo viên 5 năm, nhận nhiệm vụ Hiệu Trưởng cũng 
trên 10 năm, tổng cộng hơn 15 năm “hy hiến trong gian 
nan” phục vụ ngành Giáo dục, cũng đã xóa dốt và nâng 
cao trình độ cho trên 5000 (năm ngàn) lượt em học sinh, 
từ biết chữ cho đến khi có trình độ hết trung học cơ sở, 
bây giờ cũng đã có một số em làm Giáo Viên và phục vụ 
một số ngành nghề trong và ngoài nước. Nhưng trong 
vinh quang cũng lắm điều gian truân, cay đắng. Nếu 
không có phước đức thì dù có ra công sức bao nhiêu, 
nghèo vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn đeo khổ, có nhiều lúc 
phải chịu cảnh thê lương, thân tàn ma dại, khi dùng mọi 
âm mưu thủ đoạn để toan tính với cuộc đời, rốt rồi tay 
trắng vẫn hoàn trắng tay, mà tội lỗi phải mang theo suốt 
nhiều đời. Chiêm nghiệm lời Phật dạy, quán chiếu vào 
cuộc đời và những lời thơ trên, thật quá đúng và tuyệt 
vời! Nếu không nhận chân ra điều nầy, chấp thân nầy là 
thật, còn mãi và cho cuộc đời nầy là vui là hạnh phúc, 
để chạy theo ngũ dục, mãi đắm nhiểm với lục trần thì 
tội nghiệp cũng lắm đeo mang, trầm luân muôn kiếp. 

Khi biết khổ quay đầu là bến giác
Hiểu vô thường quyết buông xả tấn tu 
Lìa ngũ dục như vén đám mây mù
Trí tuệ phát tùy duyên an vui sống

Trong kinh đã dạy: “Phật pháp tại thế gian, chẳng 
lìa thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề, giống như tìm sừng 
thỏ.” Thật vậy, nếu ta biết sống an phận, đơn giản, tùy 
duyên, ít muốn, biết đủ, nhẫn nại, tôn trọng mọi người 
và luôn quán chiếu lại mình, thì ngay trong cuộc đời nầy, 
những đố kỵ, nghịch cảnh sẽ biến thành thắng duyên 
giúp ta có thêm động lực mà vững bước tiến lên con 
đường giải thoát, giác ngộ. Hãy luôn nhớ rằng: 

Như giữa đống rác nhớp, 
Quăng bỏ trên đường lớn, 
Chỗ ấy hoa sen nở, 
Thơm sạch đẹp ý ngời. 
   Kinh Pc. 58.

Đời là “như thị, như thị” sáng hoa nở, chiều 
hoa tàn, ngày mai, ngày mốt rồi cũng như vậy, tất cả 
có tồn tại mãi được đâu! Ta phải mạnh dạn buông 
xả, để thong dong tự tại, nhẹ nhàng vững bước, vì 
khi vô thường đến, đâu có mang theo được gì, ngoài 
nghiệp lực và oan trái đã gieo. Nếu ta không thấu 
rõ được điều nầy để phải nhiều vọng tưởng, phân 
biệt và dính mắc, gánh nặng còng lưng, thì khổ lụy 
suốt nhiều đời. 
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Được biết rằng: “Người mà trong tâm chứa đầy cách 
nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe 
được tiếng lòng người khác”. Vòng tay mở rộng chừng nào 
là ôm vũ trụ gôm vào bấy nhiêu “Khi trong tay anh nắm 
chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi 
thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội 
chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với 
quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ 
chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi”. Giác 
ngộ được như vậy, nên buông xả tất cả, quay lại với con 
đường giải thoát là cao đẹp nhất. Nhưng dù sao đi nữa, 
sống thể nhập với cuôc đời, mỗi khi khởi tâm động niệm, 
chắc phải gây nhiêu tội lỗi, nên thành tâm sám hối trong 
hằng ngày, hằng giờ bằng cách lạy Phật, là pháp sám hối 
nhiều lợi ích nhất, vừa lễ kính chư Phật, xưng tán Như 
lai, vừa sám hối nghiệp chướng, vừa luyện tập dưỡng 
sinh, cho sức khỏe được tốt, trong khi tâm vẫn luôn 
hướng về việc hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, 
ăn chay, tu tập... là một trong Tam phước, vận dụng 
nhiều thử thách, nhiêu khê, hay bị phủ phàng, bạc đãi 
để luyện tâm, thấu hiểu tình đời mà tấn tu đạo nghiệp.  
Đã trả hiếu cho Giòng họ, bằng cách đem niềm vui cho 
Cha, qua việc đem hết số tiền dành dụm được (hơn 400 
triệu đồng VN) để cúng dường Tam bảo gần 70 ngôi 
Chùa từ Nam chí Bắc, cúng dường Trai tăng, hỗ trợ và 
tặng quà cho khóa tu 1 ngày an lạc, gồm những Đạo 
Hữu xuất sắc tại các Đạo Tràng BQT ở toàn Tỉnh và Đạo 

Tràng BQT Chùa Pháp Bảo gồm Chư Tôn Đức trong 
môn phái tại Quảng Nam, Đà Nẳng, gần 200 ĐHPT, 
làm công tác Từ Thiện Xã Hội, phóng sinh, phóng đăng, 
Tu sửa, Tôn tạo mồ mả và đặc biệt lập Đàn Tràng hồi 
hướng Cầu siêu Bạt độ cho Tổ tiên, Ông Bà và Mẹ tại 
chùa Pháp Bảo Hội an, Quảng nam, ấn tống kinh, sách, 
đĩa, khi lần đầu về nước, vào đầu năm 2009, sau 5 năm 
xa cách. 

Suốt 7 năm hầu cận sư phụ, cũng phụ giúp được 
khá nhiều Phật sự, từ việc chùa cho đến Giáo hội, từ 
quốc nội đến hải ngoại, liên bang và liên châu, đối phó 
với ma vương và phụng sự cho bá tánh, tưởng rằng sẽ 
được hanh thông, nhưng vì nghiệp chướng, bệnh duyên, 
phước mỏng, tội dày, sức khỏe đã vào vòng tứ khổ, phải 
dang dỡ tâm nguyện, không còn đủ cơ hội để hầu cận sư 
phụ được nữa, nên đành ẩn dật tịnh dưỡng và an phận 
tu hành. Tuy ẩn dật nhưng vẫn thiết tha với con đường 
giải thoát, nên rồi sau những giờ tĩnh lự cũng có ngộ 
được đôi điều, thấy cần phải chia sẻ, thế là mượn đôi 
dòng chữ và mạng truyền thông toàn cầu, để gởi đến 
nhiều ngàn độc giả khắp nơi, nhiều bài viết, một số vần 
thơ và đã nhận được nhiều sự động viên, sách tấn, chia 
sẻ của những ân nhân Tốt, cũng nhiều an ủi! Rất mong 
nhận được sự cảm thông và chia sẻ của chư huynh đệ 
và những vị hảo tâm. Vị nào có tâm hiếu hạnh thì hãy 
quy về với sư phụ để phụng dưỡng, Hạnh Trung không 
vững mạnh để phát nguyện theo quý Ngài hầu thực hành 
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Hạnh Bồ Tát như Ngài Địa Tạng nỗi, xin được ở yên 
những nơi lan nhã để tịnh tu cho tâm tịnh, chắc quốc 
độ cũng tịnh theo. Đã phát nguyện: nếu chưa mang niềm 
vui, lợi ích đến cho mọi người, thì không bao giờ mang 
lại nỗi buồn hay bất lợi cho ai, nên không còn phước 
duyên và sức khỏe để hầu cận, giúp ích thêm được gi 
cho sư phụ, vậy nguyện “kính nhi viễn chi” chứ không 
dám làm phiền hay khiến sư phụ phải nhiều lo nghĩ, 
ở yên và tinh tấn tu tập đạt được sự an lạc, giải thoát 
và thực hiện đôi chút phước thiện, mang niềm vui cho 
đời và hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, khi nào sư 
phụ cần, gọi, tùy theo sức khỏe cũng sẳn sàng phụng 
tiếp, đấy chắc cũng là chút báo ân và điều ước mong 
của sư phụ vậy. 

Cổ nhân nói: “Nhiên đắc thánh nhân, thượng thọ 
thiên hạ chi trách”, đấy là chuyện thường tình của thế sự, 
khi có tâm hướng thượng mong cầu giác ngộ thì phải 
biết, biến phiền não thành bồ đề. Nên mặc dầu bị nhiều 
phân biệt, đối xử, vùi dập, nhưng nhờ vững niềm tin 
nơi tự thân và Tam bảo nên đã nhận được sự gia trì của 
chư Phật, qua sự nỗ lực tu tập, sám hối, luôn quán chiếu 
“tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi...” nên luôn 
tôn kính mọi người, yên lặng trước mọi thị phi, không 
thấy lỗi người mà phải luôn “tìm hay để học, tìm sai để 
sửa, tìm lỗi để tránh” sống đơn giản, khiêm tốn, bình dị, 
mặc dầu đang là “Chàng cùng tử” nhưng nhờ còn chút 
phước duyên, học theo hạnh của Thiện Tài Đồng Tử du 

vấn nhiều nơi, không câu nệ, chấp trước vào pháp môn 
nào, từ đó rất dễ dàng tiếp nhận được những sự sẻ chia, 
nên rồi cũng còn ít “ông trưởng giả”, khá nhiều thiện tri 
thức và người tốt cảm thông, chia sẻ và tạo điều kiện 
để đi về góp phần “trang nghiêm các đạo tràng” hầu tu 
tập và hoàn thiện “đạo làm người” để vững vàng bước 
vào “Đạo Thánh” hay “thoát vòng sinh tử”. 

Trong hạnh phúc đã ươm mầm đau khổ. Trong hội 
ngộ sẽ có ngày chia ly. Trong âm có dương, trong dương 
có âm, Trong họa có phước, trong phước có họa. Đấy là 
chuyện thường tình của thế gian, nếu không tu tập, biết 
sống hài hòa, hướng thượng, thì sẽ bị nhiều chi phối.

Nhưng đối với Phật giáo thì “phiền não tức Bồ đề”, 
trong rác có hoa, trong hoa có rác “tất cả đều do tâm 
tạo”, “người vui cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có 
vui đâu bao giờ” là vậy, nếu tâm ta tốt thì sẽ chiêu cảm 
được những điều lành, nên ta có thể “chuyển họa thành 
phước”, nếu ta biết giữ tâm an tịnh, “tâm bình thế giới 
bình, tâm tịnh quốc độ tịnh” đó là lời Phật dạy, chúng 
ta nên luôn ghi nhớ.. 

Bị cuốn vào dòng đời với nhiều thăng trầm, có lúc 
cũng lắm đắng cay, nhưng rồi cũng có nhiều ngày được 
cao danh vọng. Nhờ thấm nhuần Phật pháp hiểu đời là 
khổ, vô thường và tất cả đều bị chi phối bởi luật nhân 
quả, nên rồi cũng hóa giải được nhiều não phiền và trả 
phần nào oan trái trên cuộc đời. Chấp nhận thiệt thòi 
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và an phận làm người tầm thường để tâm được bình 
thường, vì “tâm bình thường là đạo” nhường lại tất cả 
danh lợi cho những ai đang mong cầu, nhưng cũng rất 
xót xa khi phải nhìn thấy cảnh khổ đau vì phải nhiều 
lo toan tính toán, lặn hụp trong ngũ dục, lục trần.

Hôm nay kỷ niệm 10 năm sống ở Úc (3-2-2004 đến 
3-2-2014) trong đó 7 năm “tùy thuận” lo hầu cận sư phụ và 
phụng sự cho bá tánh, còn lại 3 năm “sám hối” lo tịnh dưỡng 
bệnh và ổn định cuộc sống hầu hoàn thành trách nhiệm 
“đạo làm người”. Giờ nầy đây, nhờ vững tinh thần, kết hợp 
Đông + Tây y + Tâm linh + tự chữa bằng Gạo lứt muối mè, 
bệnh nan y cũng đã chuyển hóa và hồi phục tốt, được bảo 
lãnh người thân qua chăm sóc, nên gia đình “đồng tu” cũng 
đã lần hồi đoàn tụ, được chính phủ Úc với tinh thần “ba la 
mật” mặc dầu chưa đóng góp được gì, nhưng vẫn quan tâm 
cấp cho một căn nhà mới xây, tận tình chăm lo sức khỏe và 
đảm bảo cuộc sống, thật xứng đáng là một đất nước với đầy 
lòng Nhân Đạo và “hạnh phúc nhất thế giới”. Từ đây có được 
cơ hội và điều kiện để học theo hành trạng “đạo đời lưỡng 
toàn” của gia đình Bàng long Uẩn và Tuệ Trung Thượng Sĩ 
mà chăm sóc và sách tấn nhau tu tập. 

“Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên, 
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm 
Đối cảnh không tâm, hỏi chi thiền?”
    Trần Nhân Tông

Khi trở lại Tu là chấp nhận “thất bại” trên đường 
danh lợi, vì đã kinh qua và ngán ngẫm quá rồi, để mong 
tâm được an tịnh mà hưởng chút “an lạc, giải thoát” thì 
chắc cũng đã phần nào làm đúng theo bản hòai của chư 
Phật và dâng tặng cho đời. Hạnh Sa môn là sống nơi 
lan nhả, “khất sĩ” cơm ăn của muôn nhà (sống nhờ trợ 
cấp xã hội), hằng ngày “an trụ tâm”, “hàng phục tâm” 
và “độ tận chúng sanh”, bằng cách tịnh niệm, lễ bái, hầu 
hạn chế vọng tưởng, phân biệt, chấp trước (nguồn gốc 
của phiền não) phát khởi , hay “biết vọng không theo” 
đấy cũng là cách “bố ma” và “phá ác” tận gốc rể! Cảm 
ơn đời và tất cả những ai đã tưới nước, vun phân, cho 
hoa trái hôm nay được nẩy mầm. Được như vậy là nhờ:

* luôn nhắc nhở toàn gia đình giữ Bồ Đề 
Tâm kiên cố, tinh tấn tu tập, vì chỉ có tu tập 
hướng đến con đường giải thoát, giác ngộ mới 
cứu độ mình, độ người và đền ơn môt cách hoàn 
hảo nhất, cụ thể là giúp cho gia đình đồng tu 
của ta được an lành như ngày hôm nay. Hãy cố 
gắng gìn giữ và phát huy.

* Thấy được sự lợi ích của luật lệ ở thế 
gian, cụ thể muốn đến nơi được an toàn cần 
phải chấp hành đúng luật đi đường. Nên muốn 
đạt đến bờ giác ngộ, giải thoát phải lấy “giới luật” 
và “khổ” làm thầy, mang tâm nguyện thọ giới để 
Tu, dùng giới luật để làm hàng rào ngăn chận tự 
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thân và ngoại nhân không dám xâm phạm nhau, 
nên cũng giúp trang nghiêm cho bản thân cùng 
các đạo tràng, ở tại Tịnh thất riêng mà an lạc tự 
tại, miễn sao nếm được hương vị độc nhất của 
Phật pháp đó “hương vị giải thoát”, hơn là phải 
làm “cái thìa” để phải múc hòai mà không biết 
được hương vị gì, mặc cho ai có thị phi, biếm 
nhẻ, tôn trọng hay phỉ báng, hãy âm thầm hoan 
hỷ trả nghiệp và cầu nguyện cho tất cả đều trọn 
thành Phật đạo. Không dám:

Ước vọng tu cao kéo một đoàn,
Cùng về Cực lạc miền lạc bang
Nhưng tâm Bồ đề bị đánh mất,
Địa ngục đa nhân đè liên hoàn

* luôn nhớ ơn và tìm cách đền ơn đáp 
nghĩa, trước mắt lo tu tập và làm các việc phước 
thiện, in kinh sách, đĩa Phật pháp ấn tống và 
khuyến tấn mọi người cùng tu, sẵn sàng thăm 
hỏi, lắng nghe những người cần chia sẻ.

* lấy việc hành trì miên mật trong hằng 
ngày làm “thân giáo” để cùng sách tấn nhau tu 
tập, kết quả đã Phật hóa được gia đình đồng tu 
và ảnh hưởng tốt đến giòng họ hai bên.

* Sống theo Tam tự kinh “nhân chi sơ, tánh 
bản thiện” để đem tâm bình thường, giản dị, thật 
thà chất phát mà đối đãi với mọi người.

* Khiêm cung và tôn trọng mọi người vì 
hiều rằng “tất cả là Phật sẽ thành” chịu khó lắng 
nghe, hài hòa với tất cả, nên học hỏi được nhiều 
điều hay nơi mọi người.

* Áp dụng pháp tu hằng ngày “lạy Phật sám 
hối” nên vừa tiêu trừ được nghiệp chướng vừa 
tịnh được tâm vừa rèn luyện sức khỏe, để tinh 
thần luôn được sảng khoái. 

* Rất tâm đắc và thấu rõ “Thâm tín chư 
Phật, giai sung mãn” nên cố gắng và quyết tâm 
hành trì theo lời Phật dạy, tất cả giao cho Phật, 
Bồ Tát sắp xếp, tập buông xả và không chạy theo 
ngũ dục nên cũng hưởng được phần nào sự an 
vui đầy đủ.

* Học đòi thực hiện theo hạnh “Ít muốn, 
biết đủ” không ham muốn trước những tiện nghi 
vật chất hiện đại, nên rồi cũng thấy an nhiên 
trong cuộc sống.

* Sống biết sẻ chia và đã sinh hoạt toàn 
gia đình nên luôn tâm niệm và thực hiện theo 
bốn câu sau: 

“Tất cả niềm vui có được trên đời
Đều do đem an lạc cho kẻ khác
Tất cả khổ đau có ra trên đời
Đều do muốn hạnh phúc cho riêng minh”
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Do vậy rất tiết kiệm trong hưởng thụ và sẳn sàng trong 
phục vụ, tích công, lủy đức, bằng cách: ăn chay, tùy hỷ trước 
mọi thành tựu và công đức của mọi người, không làm các 
điều ác, siêng làm các việc thiện, luôn nghĩ tốt về người. 

* Trì kinh PHƯỚC ĐỨC và Kinh DI GIÁO 
làm khuôn mẩu để thực hành theo, 

* Đọc kinh KHU RỪNG để chọn nơi mà sống. 
* Thực hành theo “Bảy Pháp Bất Thối” Đức 

Phật đã dạy.
* Huân tu theo Thập Nguyện Phổ Hiền
* Hằng ngày công phu: cụ thể là Tịnh tâm, 

trì tụng Thần Chú Đại Bi từ 49 đến 108 biến 
hoặc nhiều hơn và lạy 108 vị trong Đại Bi Sám 
Pháp trong một thời.

An nhiên tự tại
Sáng kinh chiều kệ tối hành thiền
Tự tại an nhiên trông giống tiên
Thiểu dục an lành tri túc sướng
Đa cầu khổ lụy nhọc thường niên
Tương chao rau quả môi trường hợp
Gạo lứt muối mè thuận tự nhiên
Rọi sáng soi mình ta hãy quán
Tùy duyên vui sống với bạn hiền

Được như ngày hôm nay là nhờ ở sự nhiệm mầu 
của Phật Pháp, luôn hộ trì cho những ai sống với chân 

tâm, biết tôn trọng nhau, tinh tấn tu hành và luôn nghĩ 
đến tha nhân, đặc biệt luôn ghi nhớ công ơn của Sư phụ, 
cũng như cảm tạ lòng nhân đạo quá lớn của con người 
và đất nước Úc Đại lợi, đã cưu mang những đồng hương 
và riêng bản thân gia đình Hạnh Trung. Không gì hơn, 
nguyện vững niềm tin với Tam bảo, cả gia đình cùng sách 
tấn tu tập, đem hết khả năng góp phần phụng sự xã hội 
và góp nhặt những bài viết, những vần thơ đã sáng tác và 
đăng tải ở các báo, kỷ yếu, những bài sưu tầm hữu ích... 
gom lại đóng thành một cuốn sách “GÓP NHẶT SẺ CHIA” 
hay “ĐỊNH HƯỚNG ĐƯỜNG TU” để làm chút quà mọn, 
kính dâng lên Sư Phụ, Chư Tôn Đức cùng tất cả Thân 
Hữu, nhân kỷ niệm 10 năm sống ở Úc. Chắc cũng còn 
khá nhiều sai sót, chân thành hoan hỷ đón nhận sự lượng 
thứ và chỉ giáo của các bậc cao minh, để hoàn thiện mọi 
điều. Bên cạnh đó thực hiện một số lễ nghi về Tâm linh 
để trả Hiếu, chia sẻ vật chất cùng nhau để tạo chữ Hòa. 
Rất mong tất cả Phật Tử, Thân Bằng Quyến Thuộc, Bạn 
Hữu xa gần hãy có TÂM TỐT để NGHĨ, NÓI và HÀNH 
XỬ TỐT về nhau, TIN SÂU NHÂN QUẢ cùng hướng về 
con đường tu tập, tạo phước điền, gieo nhân Giàu bằng 
cách Cúng Dường, Bố Thí cùng làm lợi ích cho tha nhân 
và xã hội. “Bổ bất túc, Thí hữu dư”! Có gieo nhân lÀNH 
ngày hôm nay, thì mới mong ngày mai có quả TỐT để 
thu hoạch. ai hôm nay chỉ biết tiếp nhận, thụ hưởng mà 
không lo ban cho, gieo tạo phước lành, thì ngày mai sẽ 
nghèo khó khổ đau.
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Cuộc sống thế gian, phải nhiều tất bật để lo cho miếng 
cơm manh áo, rồi chạy theo ngũ dục, lục trần biết bao áp 
lực, bận rộn và căng thẳng, quy về chốn Thiền môn và Phật 
Pháp. để tìm chút “tĩnh lặng tâm hồn” hầu có được an lạc, 
Giải thoát. Đấy là lý do chư Phật ra đời và là nhiệm vụ của 
Thiền môn. Nhưng nếu không bị  “ngũ dục cám dỗ”,  “lục 
trần kéo lôi” sống “buông xả” an phận thủ thường, “ít muốn, 
biết đủ” có được sự “thanh thoát”, “an nhàn”, thì chắc được 
chư Thiện Hữu Tri Thức “tùy hỷ” và hỗ trợ cho Phật tánh 
trong nhau luôn hiển hiện. Sống quan tâm, đem an vui, 
hạnh phúc và thành tựu đến cho tha nhân, đấy cũng là 
cách lo cho mình khôn ngoan và lợi ích nhất. 

Có người hỏi Đức Phật  : “Hạnh phúc chân thật là 
gì?” Ngài trả lời: “Sống điềm đạm trong mọi thăng trầm, 
thắng bại, được thua, vinh nhục vẫn mỉm cười”. Hãy cố 
gắng sống theo đúng như lời Phật dạy, ta sẽ trải nghiệm 
được sự nhiệm mầu và chúc cho tất cả cùng nhau hưởng 
chung niềm an lạc.

Kỷ niệm mười năm sống Úc châu (2004 – 2014)
Tin sâu Phật Pháp rất nhiệm mầu
“Lưỡng toàn đời đạo” nguyền sống đẹp
Dâng tặng cho nhau lời nguyện cầu

Kính thương
An Lạc Thất
6/27 Tulloch Ave, Pennington SA 5013
Những ngày cuối năm 2013

T. Viên Thành - Hạnh Trung - Trần Văn Đệ

Tel: (+61) (8) 8240 2521 or Mb: 0401686207

Email: h_trungkinh@yahoo.com

những điều cần suy nghĩ
để định hướng cho việc Tu Tập

và hoằng pháp lợi sanh
Tại sao khi gần nhập Niết bàn, Đức Phật không truyền 

y bát cho Tôn giả an Nan người đa văn đệ nhất, mà lại 
truyền cho Ngài Ca Diếp người chuyên tu hạnh đầu đà?

Có phải chăng Đức Phật khẳng định rằng, muốn 
tiếp nối Đạo Giác ngộ, Giải thoát của Ngài, thì phải có 
tu và là người thực chứng, chứ không chỉ có tài trí mà 
nối truyền được.

Tại sao Ngài a Nan là đại đệ tử thuộc hàng Đa văn 
đệ nhất, ghi nhớ tất cả những lời của Đức Phật dạy, trong 
49 năm thuyết pháp, nhưng không dự được vào hàng ngũ, 
của đại hội kiết tập Kinh điển lần thứ nhất?

Có phải chăng vì quá thông minh, với trí tuệ siêu 
tuyệt, và là em được làm thị giả, hầu cận Đức Phật, nên 
thị hiện việc sinh tâm ỷ lại, dễ duôi, không nỗ lực Tu tập, 
nên lúc đầu không chứng được a la Hán và dự phần vào 
kiết tập kinh điển lần thứ nhất! Để làm gương mà dạy 
cho những người cầu Phật đạo sau nầy.

Tại sao Ngũ Tổ Hoằng Nhẩn chỉ truyền y, Bát lại cho 
Ngài Huệ Năng, người mới tu, không biết chữ, mà không 
truyền lại cho Ngài Thần Tú, là Thầy Giáo thọ nhiều uy 
tín, với giáo lý uyên thâm, trong nhiều năm tu tập?



Định hướng Đường Tu 25Định hướng Đường Tu24

Có phải chăng Ngài Huệ Năng vì dốt, nên an phận 
sống nhà dưới với tâm chân chất trong phận sự giả gạo, ít 
vọng niệm, không ngã chấp, mặc dầu đã thấy đạo, nhưng 
hiểu được ý tổ nên vẫn chuyên Tâm tu niệm và ngộ được 
Đạo. Còn Ngài Thần Tú, vì quá uyên thâm, nên phải luôn 
động niệm, phân biệt, bởi phận sự của người tài giỏi, nên 
chưa triệt ngộ?

Tại sao các nước Phật giáo Nam truyền, thì hầu hết 
Đạo Phật là quốc giáo và tồn tại cho đến bây giờ, còn các 
nước Phật giáo Bắc truyền, thì có khi phát triển mạnh, 
nhưng cũng có lúc bị tiêu diệt gần hết, hoặc phải mai 
danh ẩn tích hay phải đào tẩu, lưu vong?

Có phải chăng những ai, y theo kinh Di giáo mà Tu, 
giữ đúng giới luật và thực hành theo đúng hạnh của Ngài 
(trì bình khất thực, sống xả ly, tịch tịnh...) thì sẽ mãi mãi 
được trường tồn và lợi lạc quần sanh. Còn quá tuỳ duyên, 
phương tiện, hướng ngoại tìm cầu thì sẽ dễ bị từ từ xa 
lìa chánh pháp và rồi sẽ dễ bị diệt vong hay thành ma sự.

Qua những sự kiện trên, chắc mỗi người con Phật 
chúng ta, đã thấy rõ được việc hành trì tu chứng, là quan 
trọng nhất. Không ai mà chẳng biết lục tổ Huệ Năng ít 
chữ, không đọc kinh được. Ấy vậy mà ngài đã khơi nguồn 
tuệ giác cho dòng thiền Tào Khê tuôn chảy rạng ngời khắp 
chốn, và tiếp nối đến tận ngày nay. Phải chăng hiện tướng 
“mù chữ” chỉ để khẳng định một điều chữ nghĩa chẳng 
qua là phương tiện ban đầu nhập đạo. Hành giả cần phải 

buông bỏ chữ nghĩa, bằng cấp và tri thức (sở tri chướng) 
mới mong đạt đến sự chứng ngộ tự tánh, có như vậy mới 
đạt được cứu cánh giải thoát và mới có đủ đạo lực, năng 
lực để thực hiện nhiệm vụ hoằng pháp, lợi sanh. Biết rằng 
“tu mà không học là tu mù, học mà không tu là đảy sách”, 
nhưng học là để trạch pháp mà tu cho đúng lời Phật dạy, 
hầu trở về với chân như, rồi mới tiến đến độ sanh thì mới 
vững vàng, và điều đặc biệt nhất, chúng ta phải luôn nhớ: 
nhơn Giới sanh Định nhơn Định phát Tuệ, thì Tuệ của ‘Vô 
sư trí’ đó, mới chính là sự nghiệp của người Tu, chứ không 
phải qua học vị, hoặc mảnh bằng Cử nhân, Tiến sĩ, hay sự 
vay mượn, nơi ‘trí hữu sư’ mà cho đó là Tuệ!

Xin mỗi người con Phật chúng ta, đang đi trên con 
đường Giác ngộ, hãy luôn ghi nhớ: “Phản quan tự kỷ bổn 
phận sự, bất tùng tha đắc” và thường tâm niệm rằng: “khi 
chưa chứng A La Hán, thì chưa thể tin tâm mình được”, 
nếu chưa biết lội, mà vội nhảy xuống nước để cứu người, 
thì coi chừng không cứu được người, mà có khi mình bị 
chết đuối. Nếu chưa có của, mà muốn cho, thì lấy gì mà 
cho. Nếu ý nguyện độ sanh quá cao, trong khi chưa đủ 
đạo lực để cảm hoá người khác, mà vội xuống núi, để 
cứu nhân độ thế, thì ‘cửa tùng đôi cánh gài’ sẽ khiến cho 
ta, không vào được cửa đạo và dễ bị chìm đắm trong sự 
níu kéo của ngũ dục trần gian.

      T. Hạnh Trung
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định hướng cho đường Tu
Thích Hạnh Trung, đã đọc 3215

“Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và làm nở 
hoa cho cuộc sống’’ đó là lý tưởng giải thoát, giác ngộ, 
thoát ly sanh tử, mà người tu và mọi người Phật tử 
phải hướng đến và đạt cho được, để tự thân được an 
lạc hầu làm điều kiện căn bản xây dựng gia đình hạnh 
phúc, giúp xã hội được bình an, góp phần vào kiến 
tạo hòa bình cho thế giới, và Tinh độ nơi trần gian.

Tại sao phải cầu giải thoát, giác ngộ? ai ràng buộc 
ta? ai làm cho ta mê mờ mà phải cầu giác ngộ? Tâm ta 
vẫn luôn trong sạch như mặt trời vẫn luôn toả sáng kia 
mà! Có bao giờ mặt trời không toả sáng đâu! Có phải 
chăng do bởi mây ngăn che nên mặt trời tạm thời không 
chiếu soi khắp cả được, cũng vậy, tâm của mỗi chúng ta 
vẫn luôn trong sáng, nhưng vì một chút vô minh, vọng 



Định hướng Đường Tu 29Định hướng Đường Tu28

tưởng “chấp ngã, chấp pháp”, khiến cho tham - sân - si 
khởi lên làm mê mờ tâm trí để phải tạo ra muôn ngàn 
tội lỗi.

Tự trong tâm vọng niệm khởi lên, thì cũng phải 
tự trong tâm vắng lặng, mới trả lại sự trong sáng của 
chân tâm được. “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng 
tha đắc’’ có nghĩa là tự soi xét lại mình đó là phận sự 
chính, không vì ở ngoài mà được, không tìm cầu ở đâu 
ngoài tâm mà được là như vậy đấy.

Tại sao chúng sanh phải chịu nhiều đau khổ, có 
phải chăng do ái dục gây ra, vì: “Ái dục là gốc khổ đau, 
ham muốn nhiều luỵ khổ càng sâu, nhọc nhằn sinh tử bấy 
lâu, đều do ái dục dẫn đầu gây nên’’. Biết được gốc rễ là 
do ái dục, mà ái dục là do thấy mọi cảnh chung quanh 
đều thật có, trường tồn vĩnh viễn để rồi ham muốn lo 
toan góp về để thụ hưởng, tất cả đều phục vụ cho bản 

ngã mà gây nên cả. Nhưng thực tế trong cuộc đời có 
cái gì là trường tồn mãi mãi đâu nhỉ! Có đó rồi cũng 
mất đó, có rồi hoàn không kia mà, nếu ta cứ mãi chạy 
theo sắc dục, những tiện nghi vật chất hiện đại của vô 
thường, sinh diệt này, thì cái của báu chân thường vắng 
lặng trong mỗi chúng ta sẽ khó mà hiển lộ, và trầm luân 
sinh tử chúng ta vẫn mãi đeo mang. Nếu không có niềm 
vui chân thật bên trong, thì mọi tiện nghi vật chất bên 
ngoài chỉ là suối nguồn đau khổ. Niềm vui chân thật 
chỉ có khi không còn bản ngã, tức là vô ngã mà vô ngã 
tức là Niết bàn.

Thấy rõ ràng được như vậy nên đức Phật đã nói 
Tâm kinh Bát nhã và chư Tổ đã đưa vào nghi thức cho 
chúng ta trì tụng hằng ngày, với mục đích là nhắc nhở 
chúng ta luôn nhớ và thực hiện theo, mà câu quan trọng 
nhất là: “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết 
khổ ách”, có nghĩa là phải luôn quán chiếu thấy năm 
uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) này đều là không, tức 
là VÔ NGÃ “nghĩa là không có một cái gì tự nó sinh ra, 
tự nó tồn tại và giữ nguyên vị trí cố định của nó mãi 
mãi, tất cả đều phải chuyển biến. Vật thể thì chuyển biến 
từ vật này để sinh ra một vật khác; từ thân thể này qua 
thân thể khác. Tinh thần thì chuyển biến từ một loài này 
qua một loài khác, tất cả cũng giống như nước gặp nóng 
biến thành hơi, hơi tụ lại thành mây, mây gặp lạnh biến 
thành mưa, mưa biến thành nước tuôn xuống ao, hồ, 
sông, suối…rồi tràn vào biển cả, và cứ thế luân hồi xoay 
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chuyển. Sự thay đổi vật chất đến tinh thần như vậy là vì 
tự thân nó không có một cái gì đích thực là nó, mà phải 
do nhiều duyên hợp lại mới thành. Nếu có một cái gì đó 
đích thực là nó, thì không thể nào kết hợp được với một 
cái khác để sinh ra một cái khác nữa. Cái không đích thực 
đó gọi là vô ngã”. Hiểu rõ điều này để không bị chấp chặt 
và dính mắc vào, thì qua khỏi hết mọi nạn tai khổ ách.

Muốn vô ngã và bào mòn được bản ngã, thì mỗi 
chúng ta phải luôn quên mình đi, lo sám hối tội lỗi tự 
bao đời, thường luôn soi xét lại mình và hay mang an 
vui hạnh phúc đến cho mọi người, sống tùy duyên, đơn 
giản, ít muốn, biết đủ là ta đã lần hồi giảm bớt khổ đau 
và từng bước đi vào con đường an lạc để đạt đến sự giải 
thoát và giác ngộ. Chỉ có đơn giản như vậy, nếu chúng 
ta có chánh kiến và tinh tấn tu tập, giới định nghiêm trì 
thì trí tuệ sẽ phát sinh, thần thông hiển lộ. Đây là cách 

tu tập bình dị, hiệu quả để biến pháp Phật nhiệm mầu 
thành những thang thuốc trị tâm bệnh thần diệu và là 
dưỡng chất nuôi sống tô đẹp cuộc đời, đó cũng là cách 
tu để báo ơn, đền ơn một cách rốt ráo nhất.

Đức Phật, nhà đại y vương đã có dạy: “Nước của 
bốn đại dương chỉ có một vị đó là vị mặn, giáo lý của Ta 
cũng chỉ có một vị đó là hương vị giải thoát” hương vị 
này là những phương thuốc thần diệu để trị tâm bệnh, 
hướng vào tâm để tu đó là chánh đạo, còn hướng ra 
ngoài tâm là ngoại đạo, nếu ai sử dụng pháp Phật để 
trị tâm bệnh mà không lành thì hãy xem lại tâm ta có 
được an chưa, hay việc sử dụng có đúng thuốc, có đúng 
liều lượng, có đúng thời gian và sử dụng liên tục hay 
không? (cũng giống như mài củi lấy lửa, nếu chưa có lửa 
mà ngưng thì sẽ không bao giờ có được lửa, tu hành mà 
không đến nơi đến chốn thì cũng khó mà thành Phật).

Phật tại tâm chứ có đâu xa, nếu ta cứ chạy theo 
bên ngoài mãi tìm cầu, coi như tà kiến thì muôn kiếp 
có mãi tu hành đều thành vô ích, cũng như “gãi ngứa 
ngoài giày” mà thôi.

   Thích Viên Thành (Hạnh Trung)
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chữ ngã Trong Thông điệp đản sinh
21/12/2010 Thích Viên Thành Đã đọc: 5127
Khi mới sinh ra đời, trong bảy bước đi trên sen 

hồng nâng gót ngọc, Thái tử Tất Đạt Đa một tay chỉ 
lên trời, một tay chỉ xuống đất, đã gởi một Thông điệp 
rất quan trọng cho nhân loại: “Thiên thượng, thiên hạ 
duy ngã độc tôn”.

Có nhiều cách lý giải thông điệp này, tùy theo 
nhận thức, mục đích của từng người. Nghĩa đơn giản 
nhất của thông điệp này là: “Trên Trời, dưới Trời chỉ 
có cái Ta là quan trọng nhất”. “Ngã” có thể giúp ta tiến 
lên thành Thánh và có thể thành Phật nếu biết đem 
“cái Ta” ấy phụng sự cho chúng sanh. Nhưng nó cũng 
có thể đưa ta đoạ xuống địa ngục, bàng sanh hoặc 
thành a tu la. 
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Đức Phật đã thấy rõ được sự tác hại của bản ngã 
nên Ngài đã cảnh tỉnh chúng sanh phải luôn quán chiếu 
và hãy nên cẩn trọng về nó.

Cũng vì bản ngã hay muốn thể hiện cái “ta” này, 
lúc nào cũng chứng tỏ ta hơn mọi người, không muốn ai 
hơn mình. Nếu có ai hơn, liền đố kỵ tìm cách nói xấu, 
hoặc không bao giờ thấy được điều hay, tốt của người để 
hoan hỷ. Điều này đã khiến biết bao nhiêu người phải 
cô đơn, lạc lõng, phiền não, trở thành ngông nghênh.

Tự ngã của ta hay kiêu căng, rồi tiến đến cực đoan, 
độc đoán, độc tài… có thể làm ta trở thành người vong 
ân bội nghĩa, tự mãn trên sự thành công. “Cái ta” luôn 
yêu cầu được đáp ứng, thoải mái thụ hưởng. Và rồi cái 
ta ấy phải bị mọi người oán trách, xa lánh vì đã tự tạo 
ra lo sợ, gây biết bao oan trái, làm tổn phước lực để rồi 
phải trở thành tán gia bại sản, thân bại danh liệt, chết 
trong ô nhục.

Cũng vì cái “ta” này đã khiến cho nhiều gia đình 
tan nát, mất hạnh phúc; cha mẹ con cái, anh chị em 
không có sự đồng thuận. Trái lại ai nấy thích sống 
riêng theo cảm tính của mình, mạnh ai nấy lo, thích 
hưởng thụ dục lạc, rồi cũng vì nuông chìu con cháu, 
muốn gì được nấy mà không hướng dẫn đạo đức, 
uốn nắn lúc còn măng, để trưởng dưỡng “cái ta” mỗi 
ngày mỗi lớn, dạy không được nữa, khiến hư thân, 
mất nết, nguy hại cho xã hội. Đến khi thành tre rồi, 

làm sao uốn cho nổi; than trời trách đất, rốt cuộc con 
hư, gia đình tan nát!

Cái “ta” này đã khiến cho xã hội phải nhiều điêu 
linh thống khổ. Kẻ sống với cái ta sẽ trở nên “Độc tài 
chuyên chính”, chứng tỏ “bản ngã” hách dịch, cửa quyền. 
Cũng vì cái “ta” và muốn thể hiện “cái ta” này, bao nỗi 
bất hòa có mặt, xã hội phải nhiều xáo trộn, lắm chia rẽ, 
nhiều hận thù. Vì cái ta, muốn làm bá chủ thiên hạ, mới 
xảy ra hai cuộc chiến tranh thế giới. Cái ta đã khiến cho 
nhiều người chạy theo ngũ dục, phải bỏ dở con đường 
cao đẹp và chịu khổ cực trong đọa xứ.

Bởi vì chấp ngã, con người sẽ thể hiện hai bản năng: 
một là bản năng sinh tồn, lúc nào cũng muốn tranh 
giành, gom góp để bảo tồn sự sống cho riêng mình, lúc 
nào cũng lo hạnh phúc, lợi lạc cho riêng mình để quên 
đi những người khốn khổ chung quanh. Hai là bản năng 
hưởng thụ, luôn khao khát tìm kiếm những khoái lạc 
của nhục dục tầm thường, khiến họ phải đoạ lạc vào 
chốn khổ đau, mất đi nhân cách, hao tổn phước báu, 
gây khổ lụy cho nhiều người. Riêng người chấp ngã sẽ 
có nhiều ích kỷ, cao ngạo, muốn thụ hưởng, sinh tâm 
tham lam, luyến ái, xem mình quan trọng, là cái rốn của 
vũ trụ… Họ muốn mọi người phải tôn trọng, phải phục 
tùng mình, ai trái ý phật lòng mình, thì sanh tâm nóng 
giận. Nếu làm thân phận kẻ đứng sau thì “bản ngã” tự 
tạo ra tố chất của phiền não, bực dọc, oán trách người 
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trên. Nếu làm người có quyền hành thì kẻ ấy sẽ tăng 
trưởng việc trù dập, bắt nạt kẻ dưới, và sanh ra muôn 
vàn bao oan trái chất chồng.

Cái “ta” núp bóng dưới nhiều chiêu bài tốt đẹp, thể 
hiện dưới nhiều góc độ, rất khó vượt qua. Nó thầm kín 
chi phối, sai sử khiến cho con người tạo ra muôn vàn 
tội lỗi, ác nghiệp, luôn hơn thua, kiêu mạn, chỉ trích, 
công kích người khác. Cái ta luôn tìm lỗi người để mà 
che đậy sự sai lầm hay tội lỗi của mình.

Từ cái “ta” này sinh ra muôn vàn phân biệt, đối 
xử. Thấy cái gì cũng là của ta: thân ta, gia đình ta, dòng 
họ ta, làng xã ta, quốc gia ta, tiền bạc, nhà cửa, chức 
quyền, địa vị của ta… Cái ta hì hục bảo vệ những thứ 
“của ta” như thể nó sẵn sàng mọi thủ đoạn để tranh 
giành chiếm giữ.

Đây chính là nguồn gốc của hận thù, xung đột, 
chiến tranh, tang thương biến đổi. Nếu không tu pháp 
buông xả với tinh thần vô ngã thì con người sẽ “chấp 
ngã” nhiều hơn.

Chấp thủ “cái ta” này càng thâm sâu chừng nào, thì 
tự ái, ngã mạn càng cao chừng nấy. “Chấp cái ta” này đã 
khiến cho sự học rộng, hiểu nhiều trở thành một “Sở tri 
chướng,” cản trở con đường tiến tu. Cái ta sẽ làm cho 
sự thông thái trong giao tiếp, giảng giải trở thành một 
trong tám nạn là “Thế trí biện thông” mà đức Phật đã 
chỉ rõ trong các kinh điển.

Theo đức Phật, chấp ngã là nguyên nhân của mọi 
sự khổ. Kinh Viên Giác cũng dạy rõ: “Chấp ngã và chấp 
pháp là nguyên nhân của vô minh. Vô minh dẫn chúng 
sanh chạy theo hình tướng bên ngoài, đánh mất bản tâm, 
sinh ra muôn vàn tội lỗi!”

Phải biết rằng con người chết vì sắc diện (đẹp), 
con voi chết vì cặp ngà (quý), ve sầu chết vì tiếng kêu 
(to), đom đóm chết vì điểm sáng (chói), ong chết vì sáp 
mật (ngọt), chồn chết vì chất xạ hương (thơm), con nai 
chết vì cái sừng (bổ), chim sẻ chết vì bộ lông (tốt). Tất 
cả cũng đều do quá coi trọng, chăm sóc và thể hiện ra 
cái bên ngoài, biểu hiện của “Cái tôi sở hữu” mà quên 
đi Phật tánh, tình người, tình đồng loại, luôn hiện hữu 
ở bên trong ta.

Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên: “Khai 
thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”. Ngã chấp từ lâu 
đã che mờ Phật tánh của chúng sanh, nên khi mới vừa 
xuất hiện ở cõi đời này, đức Phật dạy: “Thiên thượng, 
thiên hạ duy ngã độc tôn”. Trên tinh thần này, HT. Thích 
Thiện Siêu khẳng định: “Vô ngã là Niết bàn,” và ta có 
thể thêm vế thứ hai: “Có ngã là có địa ngục”.

Nhận chân được nhu cầu chuyển hóa “cái ta”, Phật 
dạy các đệ tử phải thực hành trì bình khất thực: “Bình 
bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh 
xem trần thế, nói pháp độ người qua”. Ngài cũng đã thu 
nhận các hạng người ở giai cấp thấp hèn làm đệ tử, cũng 
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không ngoài mục đích phát triển Phật tánh trong mỗi 
chúng sanh và dẹp đi những “ngã chấp” trong đầu các 
vua, quan và những người ở giai cấp trên.

Trong bài Bát Nhã Tâm kinh, đức Phật cũng đã 
dạy: “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ 
ách”, nghĩa là “quán soi thân thể, cảm giác, ý niệm, tâm 
tư và nhận thức là không thực thể, tức không có cái tôi 
thì lập tức sẽ qua hết mọi khổ đau hoạn nạn”.

TU cHUYỂN HÓA cÁI TÔI
Chỉ có tu hành, dẹp đi được “cái ta” tiến đến vô 

ngã thì mới vào được cửa đạo và thực chứng được Niết 
bàn. Chỉ có dẹp đi được “cái ta” thì con đường tu mới 
được hanh thông, không còn bị ngũ dục và tham sân 
si chi phối. Còn “cái ta” là còn thích hưởng thụ hơn là 
phục vụ, nên tham sân si… sẽ lớn dần theo thời gian. 
Đóng góp với tâm “hữu ngã” sẽ đánh mất tâm Bồ đề 
nên làm thiện pháp sẽ thành ma nghiệp!

Thấy được cái nguy hại của “bản ngã” là có chánh 
kiến. Dẹp đi “cái ta” là chìa khoá vào đạo, là cứu cánh 
của việc tu hành, là thước đo của người tu. Đức Đạt lai 
lạt Ma đã nói: “Càng tu lâu chừng nào, càng thấy mình 
không là gì cả, đó mới chính thực là tu”.

Tu là quá trình chuyển hoá nội tâm, làm triệt tiêu 
“bản ngã” và chuyển đổi nghiệp lực của mình chứ không 
phải ở những thành tựu về vật chất bên ngoài. Do vậy 

nhắc nhở hay giúp đỡ nhau dẹp trừ “ngã chấp” là nhiệm 
vụ của người tu.

Muốn chuyển hoá “cái ta” để trở thành “vô ngã” 
thì chúng ta phải xem mình là nhỏ và thấp nhất. Hãy 
quên mình có thể chấp nhận làm một thùng rác, để chứa 
đựng những dơ bẩn của cuộc đời, cho cuộc đời được 
trong sạch, thơm tho.

Phải tu theo hạnh của Bồ tát Thường Bất Khinh 
trong kinh Pháp Hoa, không dám xem thường ai, thể 
hiện sự khiêm cung, vì tất cả đều là Phật sẽ thành. Phải 
sống hòa thuận, học hỏi được những điều hay, lẽ phải 
nơi mọi người, luôn quán chiếu tìm lỗi mình, để hoàn 
thiện tự thân, không nên thấy lỗi người, vì thấy lỗi người, 
lỗi mình ngay bên ấy (Pháp Bảo Đàn kinh). Phải thường 
xuyên tôn kính mọi người, đảnh lễ chư Phật, Bồ tát, học 
hạnh Thánh hiền, sống đúng theo giới luật, biết hy sinh 
và luôn phụng sự cho tha nhân với một tình thương và 
sự hiểu biết.

Tất cả công đức ta tạo ra, đều hồi hướng đến đạo 
Vô thượng Bồ đề. Xem sự thành đạt hôm nay là do nhờ 
được gia hộ của chư Phật, Bồ-tát và trợ lực của các thiện 
trí thức, cũng như sự đóng góp của mọi người, cùng sự 
tinh tấn vượt khó vươn lên, chứ không phải là nhờ sự 
tài giỏi của riêng ta. Bên cạnh đó, ta cũng phải tuỳ hỷ 
đối với những thành tựu, phước báu của những người 
khác. Từ đó mới tạo được công đức. Chỉ có hương giới 
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đức mới bay ngược gió và lan toả khắp muôn phương, 
cho mọi người quy kính.

Tu chuyển hoá “cái ta”, thế giới mới hy vọng hòa 
bình, chúng sanh mới an lạc và đó mới là “Kính mừng 
Phật đản” một cách thiết thực, vì thực hành đúng bản 
hòai của chư Phật, giúp cho Phật tánh trong mỗi chúng 
sanh được hiển lộ.

Thích Viên Thành (Hạnh Trung)

lợi ích của BỐ Thí
Hạnh Trung

Với Tuệ giác và lòng Từ bi của Đức Phật, thấy 
chúng sanh ở cõi Ta bà, đang đắm nhiễm trong khổ 
đau, nên Ngài đã thị hiện xuống trần, vào cung vua, 
nhưng rồi biết rõ rằng do THaM ÁI với NGŨ DỤC 
mà con người mãi trầm luân, đau khổ. Do vậy Ngài đã 
từ bỏ ngai vàng, danh lợi, để vào rừng sâu, với nhiều 
năm đi tham cầu học đạo và sáu năm khổ hạnh, tìm 
kiếm con đường thoát khổ cho chúng sinh, cũng như 
khi còn nằm trong bụng mẹ Ngài đã khiến cho Hoàng 
Hậu Ma Gia phát tâm mở kho BỐ THÍ cho dân ng-
hèo. Đó là Ngài đã thực hành những hạnh NỘI và 
NGOẠI TÀI THÍ, nhờ hạnh BUÔNG XẢ nầy đã giúp 
cho Ngài hanh thông trên con đường tìm ra ánh đạo, 
rồi suốt 49 năm ròng rã Ngài đã lội bộ khắp Ấn Độ 
để hóa duyên, dạy cho mọi người tu, tức là Ngài thực 
hành hạnh PHÁP THÍ, đây là pháp tu thù thắng nhất, 
vì có thể giúp cho nhiều người, nhiều nơi, nhiều đời, 
chuyển hóa được khổ đau thành ra Niết bàn, an lạc, 
trong đó Ngài đã chỉ rõ chân lý của cuộc đời, giúp cho 
nhiều chúng sanh biết tu, hết hoang mang, lo sợ và 
rồi thoát khổ, tức là Ngài đã thực hành VÔ UÝ THÍ. 
Phước Huệ song tu, do vậy Phước Đức của Ngài tròn 
đầy, truyền mãi, gần ba ngàn năm, cho đến ngày nay 
vẫn còn sung mãn.
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Những chứng ngộ và trải nghiệm được, Ngài đã 
truyền lại cho chúng đệ tử, những pháp tu và lợi ích của 
hạnh BỐ THÍ. Trong đó có hai pháp tu mà Ngài cho là 
quan trọng, hay giảng dạy cho đệ tử thực hành hạnh Bồ 
Tát là: lục Độ Ba la Mật (Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, trí tuệ) và Tứ Nhiếp Pháp (Bố thí, 
ái ngữ, lợi hành, đồng sự), cả hai pháp tu nầy, pháp Bố 
Thí đều đứng vào hàng đầu. 

BỐ THÍ là ban cho một cách rộng rãi, cho ra mà 
không bao giờ muốn nhận lại, Bố thí mà không biết 
mình bố thí, đó mới chính thật là Bố Thí. Đời là khổ, 
không, vô thường, vô ngã, bốn pháp ấn nầy là chân lý 
đã có mặt xuyên suốt trong các kinh điễn của Đức Phật 
và cũng là thực tế hiển nhiên của cuộc đời. Có thân, 
có của, có danh, có lợi... là có khổ, Như vậy những ai 
muốn thoát khổ thì phải biết BỐ THÍ, ai muốn tiến đạo 
cũng phải BỐ THÍ vì biết buông xả những thứ nặng nề, 
phiền trược, mới có thể nhẹ nhàng vươn lên cao và vào 
được cửa đạo, điều đặc biệt, khi biết BỐ THÍ là đã có 
được lòng Từ, Bi, niềm Hỷ lạc và sự Xả ly, bốn Tâm Vô 
lượng đều có mặt. 

Không đợi đến khi nào có tài sản, của cải thật 
nhiều, chúng ta mới bố thí được, mà BỐ THÍ về TINH 
THẦN mới thật là quan trọng, đó là NỘI TÀI THÍ tức 
bố thí bằng tấm lòng chân thật, bằng sự hy sinh kham 
nhẫn của mình, mới có được công đức. Tâm ta không 

cố chấp hay dính mắc những điều như ý hoặc bất như 
ý, luôn hoan hỷ thứ tha, mắt chỉ cần có cái nhìn trìu 
mến thân thương, tai chịu khó nghe những lời tâm sự, 
lưỡi biết có lời khen điều hay, miệng nở một nụ cười, 
một lời chia sẻ, an ủi, vỗ về, khuyên răn đến vớí những 
người đang khổ, hay một hành động, bảo bọc, bao dung 
những người đang gặp nạn, dắt người già yếu, trẻ em, 
tật nguyền qua nơi nguy hiễm, hoặc vui theo những việc 
làm thiện ích, thành công của người, mà không một chút 
kể công, là ta đã thực hành hạnh bố thí ba la mật. BỐ 
THÍ là một việc làm nhẹ nhàng nhưng rất cao đẹp và 
nhiều lợi ích, giúp ta từng bước xả bỏ được Tâm THaM, 
điều kiện quan trọng để không còn Tâm SÂN và như 
thế sẽ được sáng suốt, dứt luôn Tâm SI. Ba độc không 
còn, sẽ hanh thông trên con đường giải thoát, giác ngộ. 

Đức Phật nhờ BUÔNG XẢ tất cả, nên mới được 
tất cả. Gần ba ngàn năm rồi, mà sự nghiệp của Ngài vẫn 
truyền lưu mãi mãi, nhân loại và chúng sanh khắp chốn 
cũng rất nhiều lợi lạc đều nương nhờ vào sự Buông Xả 
của Ngài. Khi hai bàn tay nắm lại, ta sẽ không ôm thêm 
được gì, nhưng khi hai bàn tay buông ra, vòng tay mở 
rộng, ta sẽ ôm được rất nhiều.

Bàn tay mở rộng chừng nào
Là ôm vũ trụ gôm vào bấy nhiêu

Khi ta thực hành hạnh Bố Thí là đã gieo nhân giàu, 
đang và sẽ mang hạnh phúc đến cho ta và cho người, 
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vì người có đạo đức, rất hoan hỷ khi thấy người khác 
hạnh phúc, cũng như sẽ gặt hái được những quả giàu 
sang sung sướng và có thể chứng thánh quả, nếu biết 
hướng nhân bố thí nầy đến quả Vô thượng Bồ đề. 

“Sướng gì hơn sướng làm lành.
Cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu”

hay
“Tất cả niềm vui có được trên đời

Đều muốn mang an lạc cho người khác (sống vị tha)
Tất cả khổ đau có ra trên đời

Đều do muốn hạnh phúc cho riêng mình”(sống ích kỷ)
là như vậy đấy.

Tài sản là của năm nhà (lửa cháy, nước trôi, quan 
+ trộm đoạt lấy, vợ, chồng, con phá, bệnh hoạn), chúng 
ta không giữ mãi được đâu. Cỗ nhân có dạy “Người ăn 
thì còn, mình ăn thì hết” Có mở lòng rộng lớn thì mới 
dung chứa hết được những phước đức Trời đất ban cho. 
Có ăn uống vào thì phải chịu khó thải ra, bèn không thì 
phải đi bệnh viện, cũng vậy có thu vào thì phải nghĩ đến 
việc cho ra một cách hữu ích, bèn không thì nó cũng xé 
bọc mà ra, lúc đó sẽ có nhiều đau khổ. Mình sống đây là 
nương nhờ ở mọi người, vậy ta PHẢI CÓ QUaN ĐIỂM 
PHỤC VỤ, chứ đừng nên có QUaN ĐIỂM HƯỞNG 
THỤ mà mắc nợ đời, hãy buông ra giúp ích xã hội, cho 
tài sản được lưu thông, có cho ra mới hút được cái khác 
vào và sẽ sinh sôi nẩy nở ra thêm, bèn nếu không, thì 

sẽ bị hôi thối như giòng nước tù đọng, không sử dụng 
được gì, mà đôi khi còn nguy hại nữa. Biết gieo trồng ra, 
ta sẽ gặt hái lại được rất nhiều, giống như một hạt lúa 
ta đem gieo trồng, sẽ gặt được cả hằng trăm hạt thóc, 
nếu ăn là mất hết, nếu để mãi trong bồ, rồi sẽ có ngày 
bị chuột, bọ ăn hoặc là bị mốc hư vậy.

Ta biết chia sẻ đến những người bệnh hoạn, neo 
đơn khốn khổ, hay cung dưỡng cho cha mẹ, những bậc 
trưởng thượng và hộ trì Tam bảo tức là ta biết mang 
những hạt giống gieo cấy vào những ruộng phước phì 
nhiêu, sau nầy ta sẽ gặt hái được rất nhiều, phước đức 
cũng từ đây sinh khởi. Trên con đường tu tập, Bố thí 
là một phương pháp thực tập rất nhiệm mầu. Bố thí 
với tâm thành kính, không nhớ tưởng, giúp Ta vừa tu 
phước vừa tu huệ, vừa quán triệt được sự “vô thường” 
của vạn vật, “khổ” của cuộc đời, “không” của muôn pháp, 
cũng như quên mình giúp người, tập cho Ta thể nghiệm 
được tinh thần “vô ngã”. “Ta hãy học theo Đức Phật và 
kinh nghiệm trực tiếp từ hai hành động của mình: ban 
cho và nắm giữ lại, cái nào sẽ mang lại cho ta khổ đau 
và cái nào sẽ mang lại cho ta nhiều hạnh phúc hơn? Ta 
sẽ thấy rõ. Đức Phật có dạy: “Này các Đệ tử, trong cuộc 
sống này, một người biết ban cho sẽ có ba hạnh phúc. Ba 
hạnh phúc ấy là gì? Trước khi bố thí tâm người ấy cảm 
thấy hạnh phúc. Trong khi bố thí, tâm người ấy cảm thấy 
an lạc. Và sau khi bố thí tâm người ấy cảm thấy rất hân 
hoan.” Điều đặc biệt, ta hãy quán xét trong xã hội hiện 
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tại, với luật nhân quả và biệt nghiệp cũng như cộng 
nghiệp, khi thực hành hạnh BỐ THÍ ta cần biết và lưu 
ý, để thấy được sự nhiệm mầu của Phật Pháp:

* NỘI và NGOẠI TÀI THÍ sẽ được giàu sang, 
sung sướng.

* PHÁP THÍ sẽ được thông minh, trí tuệ.
* VÔ Úy THÍ sẽ được mạnh khỏe, sống lâu.
- Mình bố thí mà không khuyên mọi người cùng bố 

thí = sau nầy sẽ được giàu, nhưng ở chung với nhà nghèo.
- Mình không bố thí mà khuyên mọi người bố 

thí = sau nầy sẽ nghèo, ở chung với nhà giàu.
- Mình không bố thí, cũng không khuyên mọi 

người bố thí = sau nầy sẽ nghèo, ở chung với nhà nghèo.
- Mình bố thí cũng khuyên mọi người cùng bố 

thí = sau nầy sẽ được giàu, ở chung nhà giàu.

Ta hãy thử thực tập và hãy tự chính mình trải 
nghiệm đi! sẽ tràn đầy an lạc, hạnh phúc, cho tự thân 
và cho tha nhân, tất cả mọi người đều thực hành được 
hạnh Bố Thí, lúc đó không còn gian tham, trộm cướp, 
của rơi không ai lượm, nhà không cần khóa cửa, mọi 
người sống cảnh thanh bình an lạc, như vậy thì trần 
gian nầy sẽ hoá thành Tịnh độ!.

T.Viên Thành (Hạnh Trung) 06/08/2013 

BỐ Thí là diệT lÒng Tham
Cúng dường bố thí chân thành

An vui hiện tại, để dành mai sau,

Hiện nay ta được sang giàu

Biết rằng ngày trước ta hay làm lành

Bây giờ bố thí thực hành

Ngày sau giàu có vinh danh nhiều đời

Ngày nay đói rách tả tơi

Trước đây bỏn xẻn sống đời tham gian

Muốn cho hết cảnh cơ hàn

Mở lòng của cải rộng ban toàn cầu

Muốn cho diệt hết khổ đau

An lạc kẻ khác ta mau tiến hành

Buông xả sự nghiệp công danh

Tỉnh thức nhân thế phát sanh tâm từ

Phước đức trùm khắp thái hư

Nhưng chỉ đến với những người phát tâm

Hoa sen chỉ mọc trong đầm

Hạnh phúc phú quý không lầm đắm mê

Trí tuệ soi sáng mọi bề

Lòng tham dứt hẳn si mê không còn

Phật không phải ở núi non

Hay trong chùa đẹp sơn son thép vàng 

Phật ngự khắp cả thế gian 

Trong tâm vắng lặng muôn ngàn từ bi 

Vui cho lợi ích tức thì 

Được người yêu mến, tham thì cũng tiêu

Tâm hồn phơi phới như diều

Lâng bay theo gió mọi điều bình an

Cho ra chớ sợ tiêu tan 

Mà làm thiện ích, cũng đang để dành 

Ngân hàng công đức ghi danh 

Những ai mở rộng lòng thành hiến dâng

Cho là báo đáp tứ ân 

Lá lành đùm rách ân cần giúp nhau 

Vòng tay mở rộng chừng nào

Là ôm vũ trụ gom vào bấy nhiêu 

Quẳng gánh ta được nhiều điều 

Vừa nhẹ thân xác vừa tiêu lo phiền 

Thế gian muốn sống như tiên 

Cúng dường, bố thí hãy liền phát tâm. 

T. Viên Thành (Hạnh Trung)
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cảm niệm và Tri ân
(Thích Hạnh Trung)

Người Phật tử Miền Bắc Việt Nam có câu ca dao:
“ Nhiều năm tích đức tu hành

Chưa đi Yên Tử chưa thành quả tu”
Còn bây giờ thì:

“Là Phật tử, phải về thăm đất Phật
Tứ động tâm, mầu nhiệm thật lạ thường

Hướng lòng thành, ta cầu nguyện hành hương
Trí tuệ phát, mọi tai ương chuyển hoá”

Như người Phật tử thuần thành với tín tâm cao, ở 
khắp năm châu, mà chưa đi về thăm được xứ Phật để 
chiêm bái, đó cũng là một điều thiệt thòi rất lớn. Vì trong 
kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có huyền ký rằng: “Này 
ananda, có bốn Thánh tích, người thiện tín cư sĩ cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính, với niềm suy tư: Đó là nơi Như 
lai đản sanh (Lâmbini- Lâm Tỳ Ni) , Đó là nơi Như lai 
chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác (Bodgaya- Bồ Đề 
Đạo Tràng), đó là nơi Như lai chuyển Pháp luân vô thượng 
(Sathnath - Vườn Lộc Uyển 073 Ba La Nại), đó là nơi Như 
lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn (Kushihagar- nơi Sa 
la song thọ). Này ananda, những ai trong khi chiêm bái 
những Thánh tích với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những 
vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh về cõi 
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lành, hoặc ở cảnh giới chư Thiên”. Như vậy, theo Phật dạy, 
những ai có đủ duyên lành hành hương chiêm bái, đảnh 
lễ Tứ động tâm trên, thì xem như có phước báo rất lớn. 
Nếu những vị ấy phát tâm cầu giải thoát, giác ngộ, thì 
việc chiêm bái Tứ thánh tích sẽ trợ duyên cho các hành 
giả rất nhiều, trong lộ trình tu tập, nhất là sự tinh tấn và 
nhiếp phục tâm.

Với truyện và phim Tây Du đã làm mê hoặc biết 
bao nhiêu người, từ nam phụ lão ấu đều rất thích xem 
mỗi khi có trình chiếu, trong đó có Hạnh Trung. Đến 
khi lớn lên được học Phật pháp lòng hướng về Đức Phật 
và quê hương của Ngài rất là thôi thúc! Nhưng biết bao 
năm rồi ước mong vẫn là vô vọng, vì bản thân thì bất 
tài, vô sản nên đành an phận thủ thường.

Rồi không biết Hạnh Trung đã gieo được duyên 
lành gì? Trong một cái tâm muốn buông xả hết mọi 
chuyện đời, ngay cả gia đình, sự nghiệp, vợ con cũng đã 
hiến dâng hoàn toàn cho Đạo, để rồi chỉ lo tu tâp, làm 
công tác xã hội phụng sự mọi người trong điều kiện và 
khả năng cho phép. Chắc là cảm ứng được lòng thành 
và đặc biệt nhất là sự hòai niệm về cố hương và bạn 
cố tri của Thượng Toạ Thích Như Điển Phương trượng 
chùa Viên Giác Đức Quốc đã sống trọn tình trọn nghĩa, 
có thuỷ có chung, đúng mực tình người đã bỏ ngoài tai 
những tiếng thị phi, để sẵn sàng chiếu cố và tận tình 
giúp đỡ những người bạn thân năm xưa đang bị khốn 
khổ giữa dòng đời. Thật là một hạnh nguyện Bồ Tát lợi 

tha cao quý. nhờ hạnh nguyện đó mà biết bao nhiêu 
người, thấm nhuần ơn mưa móc, để có được cơ hội và 
điều kiện quay về bờ giác. Trong đó có gia đình Hạnh 
Trung, với bốn người thì cả bốn người đã xuất gia 3 và 
1 quy y về làm công quả nơi cửa Phật để mong cầu giải 
thoát, giác ngộ. Và không biết bao nhiêu Tăng, Ni sinh 
Việt Nam đang theo học Đại học trong nước hay du học 
ở nước ngoài cũng đều được Thượng Toạ cấp học bổng 
hàng năm cho đến khi nào tốt nghiệp mới thôi, thật là 
một tâm từ vô hạn. 

Riêng Hạnh Trung đã được đi về nguồn Trúc lâm 
yên Tử ở Việt Nam và hôm nay lại được Thượng Toạ 
tạo điều kiện cho về hành hương chiêm bái xứ Phật thì 
thật là một giấc mơ đã thành hiện thật.

Thật vậy khi cầm được Passport có xin được Visa và 
giấy máy bay trên tay, Hạnh Trung vẫn còn ngỡ ngàng 
không biết đây có phải là thật hay là đang mộng? Khi 
đến được xứ Phật được đón tiếp niềm nở, nhiệt thành 
tại phi trường Kolkata và sau đó được đua về Trung 
Tâm Tu Học (TTTH) Viên Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng 
(BĐĐT) (Bodhgaya, Bihar, India) để ngơi nghỉ, lúc đó 
Hạnh Trung mới biết chắc rằng đây là sự thật. 

TTTH Viên Giác tại Bodhgaya-India là một nơi 
mà hai đệ tử của Hòa Thượng, Thích Như Điển là Đại 
Đức Thích Hạnh Nguyện và Đại Đức Thích Hạnh Tấn 
đã dày công xây dựng, vượt biết bao khó khăn và nhiều 
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lao tâm, lao lực để mua được đất và vận động đóng góp, 
mà cực nhất vẫn là quản lý khâu thi công... để hôm nay 
tại Bồ đề Đạo Tràng nơi đất Phật đã có được hai ngội 
chùa Việt Nam (Việt Nam Phật Quốc Tự và Trung Tâm 
Tu Học Viên Giác) mà TTTH Viên Giác là lý tưởng nhất 
đối với khách hành hương và tu học. Ảnh hưởng được 
hạnh nguyện của Thượng Toạ, nên chúng đệ tử và các 
huynh đệ tại TTTH Viên Giác Ấn Độ đã hy sinh sự tu 
học riêng của từng cá nhân để sẵn sàng lo tiếp đón và 
phục vụ cho các đoàn hành hương hay khi nào có người 
đến ở để tu học. Tâm tuỳ hỷ công đức đối với những 
người lo tu học và nhiệt thành của các vị trách nhiệm 
cộng thêm sự đầy đủ tiện nghi ăn, ở nhất là được ăn 
những món ăn có hương vị quê hương đối với những 
người xa xứ lâu năm, thêm phần Trung tâm ở gần Đại 
Tháp, đi bộ khoảng 5 phút, rất thuận lợi cho việc tu 
tập, cả ngày lẫn đêm. Với những đặc điểm như vậy nên 
TTTH Viên Giác thật là một nơi lý tưởng để Phật tử 
khắp nơi về tá túc tu học, trong thời gian hành hương 
nơi đất Phật.

Hai ĐĐ Thích Hạnh Nguyện và Thích Hạnh Tấn 
đã chấp nhận dấn thân đi đến đất Phật rồi phát nguyện 
lạy tam bộ nhất bái từ Sathnath (vườn Lộc Uyển, Ba La 
Nại nơi Đức Phật chuyển Pháp luân) về đến Bodhgaya 
(Bồ Bề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo) là khoảng 
250 Km, phải mất gần 1 tháng, trung bình mỗi ngày 
phải lạy khoảng trên 2000 ngàn lạy. Sau đó quý Thầy 

lại phát nguyện đốt ngón tay để cúng dường Chư Phật.
Cảm ứng được lòng thành và chí nguyện cao cả đó mà 
TTTH Viên Giác được hoàn thành, với mong ước là để 
thể hiện tính cách văn hoá giáo dục của Phật giáo Việt 
Nam trên đất Phật, vừa là nơi ngơi nghỉ cho chư Tăng, 
Ni và Phật tử khắp nơi về đây chiêm bái và tu tập.

Khi hoàn tất và làm lễ khánh thành xong thì hai 
Đại Đức cũng từ giã công trình để mỗi người mỗi nơi 
mà tiếp tục tu học và phụng sự chúng sanh, không màn 
hưởng thụ, chẳng thiết lợi danh, thật là những con người 
rất đáng cho ta ngưỡng mộ và học hỏi. Tại sao hai ĐĐ 
khi cực khổ khó khăn để xây dựng thì có mặt, mà lúc 
hoàn thành lại ra đi không thiết tha chấp thủ? Có phải 
chăng quý Thầy như những con nhạn bay qua bầu trời 
không để lại dấu vết gì, hoặc quý Thầy có những con 
đường giải thoát cao đẹp hơn nữa cần tiến bước, hay là 
sợ kiêu mạn, lợi danh sẽ chôn vùi chí nguyện?

Khi đến tu học tại TTTH Viên Giác ở Ấn Độ, hay 
có khi nào nghe biết đến điều nầy thì cũng xin mỗi 
chúng ta nên thầm thán phục và tự hỏi lại lòng mình 
là có được như vậy hay chưa? Và nhất là những vị đang 
đảm trách nhiệm vụ quản lý trung tâm nầy, phải làm 
sao cho trung tâm mỗi ngày thêm phát triển theo đúng 
danh xưng và tầm cỡ của nó, để vừa đáp ứng lại hòai 
bão của chư Tôn đức, vừa giúp cho Tăng, Ni, Phật tử 
muốn về đây tu tập có được sự tự tin và thoả mái mà 
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an tâm tu học. Muốn được như vậy chắc là phải nỗ lực 
rất nhiều, luyện tập tu trong công việc, lấy chánh niệm 
làm đầu và luôn luôn niềm nở, lịch thiệp lấy sự hy sinh 
làm phương châm phục vụ:

“Tất cả niềm vui có được trên đời
 Đều do đem an lạc đến cho kẽ khác
 Tất cả khổ đau có ra trên đời
 Đều do lo hạnh phúc cho riêng mình”

Trong những ngày ở tại TTTH Viên Giác, các phái 
đoàn sẽ được hướng dẫn đi tìm hiểu các dấu tích trong 
khuôn viên tháp Đại Giác rồi tu tập lễ bái, vừa được 
hướng dẫn đi thăm các Phật tích quanh vùng như: Khổ 
Hạnh lâm nơi Đức phật tu khổ hạnh 6 năm với 5 anh em 
Kiều Trần Như, nơi nàng Sujata dâng sữa cho Đức Phật 
và nền nhà của Nàng, nơi ông già dâng bó cỏ cho Đức 
Phật làm bồ đoàn ngồi thiền định cho đến ngày chứng 
đạo, rồi xa hơn nữa là núi linh Thứu nơi Đức Phật gỉang 
kinh Pháp Hoa, Trúc lâm tinh xá, Đại học Nalanda, núi 
Kê Túc nơi Ngài Ca Diếp ẩn tu. Về Tỳ Xá ly nơi có vườn 
xoài của nàng kỵ nữ cúng dường cho Phật là nơi lưu giữ 
Xá lợi nhiều nhất. Nơi đây với khu tinh xá có nền nhà Cấp 
Cô Độc, có ao nước nơi con khỉ dâng bát mật cho Đức 
Phật và đặc biệt là có trụ đá của Vua a Dục dựng, đến 
nay với đầu Sư tử trên đỉnh trụ đá vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi đi thăm các Phật tích chung quanh vùng 
BĐĐT xong, chúng ta sẽ được hướng dẫn đi chiêm bái 

các Phật tích và 3 trong 4 động tâm còn lại:(1Vườn lộc 
Uyển, nơi chuyển pháp luân, 2/ KUSHINaGaR nơi Phật 
Nhập Niết Bàn. 3/ vườn lâm Tỳ Ni ở Nepal nơi đản 
sanh của Đức Phật.) Viếng Xá vệ Quốc với Kỳ Thọ Cấp 
Cô Độc, mà người Phật tử Việt Nam nào cũng đã được 
nghe đọc tụng hằng ngày trong kinh Di Đà. Đoàn cũng 
được hướng dẫn đi thăm Taj-Mahal 1 trong 7 kỳ quan 
thế giới, Thành đỏ, đền thờ Đạo Bahai, và Thủ đô Delhi 
với những con đường rợp bóng cây xanh.

Khi đi chiêm bái và tham quan xong, nếu có nhu cầu 
tu học thì quay về lại BĐĐT để lễ lạy vì trong tứ động 
tâm thì ở đây là nơi có không khí tu tập cao nhất. Theo 
Đức Đalai lat Ma có dạy rằng: “nơi Đức Phật thành đạo 
có từ trường rất mạnh, nếu ai khởi tâm niệm chánh và làm 
các điều thiện thì phước đức sẽ nhân lên gấp 7 lần, còn nếu 
ai khởi lên niệm tà hay làm những việc bất thiện thì tội lỗi 
sẽ nhân lên gấp 7”. Nên những người có đạo tâm cao ở 
khắp nơi trên thế giới mà nhiều nhất là người Tây Tạng 
và người Tích lan đều đổ về đây trong mùa lạnh để tu 
tập rất là tấp nập, từ 4 giờ khuya đến khi Đại tháp đóng 
cửa (10 giờ tối). Trong khuôn viên Đại tháp lúc nào cũng 
có khoảng vài ngàn người đến để chiêm bái, lễ lạy, kinh 
hành, tham quan, mỗi người mỗi nhóm... đều có pháp tu 
riêng, thật đúng như Đức Phật đã tuỳ căn cơ mà lập ra 
vô lượng pháp môn tu, mà nhiều nhất vẫn là các Sư và 
Phật tử Tây Tạng với cách lạy riêng của họ, một kiểu lạy 
bày tỏ hết lòng cung kính với ngũ thể đều nằm sát đất.
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Thật đúng vậy, ở BĐĐT nơi Chư Phật quá khứ 
cũng đã thành đạo tại đây, nên từ lực rất mạnh, bản 
thân Hạnh Trung khi còn ở quê nhà VN, ngoài những 
lúc phát nguyện lạy sám hối như: Ngũ bách danh, Tam 
Thiên Phật, Vạn Phật... mỗi ngày lạy tối đa là 300 lạy, 
còn hằng tháng lạy Hồng danh hai kỳ, mỗi kỳ khoảng 
100 lạy là đã mệt nhừ ra rồi. Nhưng tại BĐĐT Hạnh 
Trung đã phát nguyện lạy bộ kinh Pháp Hoa mỗi chữ 
mỗi lạy, dù mỗi ngày lạy hơn 2 ngàn lạy, vẫn không thấy 
mệt, nên chỉ trong vòng một tháng năm ngày là đã lạy 
xong hơn 60 ngàn lạy. Về phần mầu nhiệm theo Hạnh 
Trung biết đã có những vị sau khi chiêm bái Phật tích 
về, những bịnh nan y như: ung thư máu, viêm gan siêu 
vi B...đã được hết bệnh. Và cũng tuỳ tâm mà cảm ứng, 
tuỳ theo sự nguyện cầu và nỗ lực tu tập của bản thân 
cũng giải được nghiệp mà tai qua nạn khỏi, gặp nhiều 
may mắn và tinh tấn tu hành hơn. Với từ trường mạnh 
và sự nỗ lực tu hành của chư Tăng, Ni và Phật tử như 
vậy nên tại BĐĐT vào mùa đông, mùa xuân nhất là khi 
nào có đại hội Charachatra thì nơi đây đã biến thành 
tịnh độ giữa trần gian.

Qua một vòng đi chiêm bái các Phật tích và tu 
tập lễ bái tại BĐĐT, Hạnh Trung cảm niệm rằng: Đức 
Phật và lời dạy của Ngài thật là một chân lý siêu việt, 
khi còn tại thế suốt 49 năm ròng rã, Ngài và các đệ tử 
đã lội bộ, đi khắp Ấn Độ để hoằng dương chánh pháp, 
hoá độ chúng sanh, phá tan biết bao tà kiến và san bằng 

giai cấp để mọi người Ấn, đều cùng được nếm hương vị 
giải thoát, an lạc và qua việc đi bộ nầy cũng là bài dạy 
sống động cho pháp tu, thiền hành và tập luyện cho thân 
thể mạnh khõe mà ngày nay khoa học đã nghiên cứu 
và thực hành theo. Ngài đản sanh - thành đạo - giảng 
pháp - nhập Niết bàn tất cả đều ở dưới gốc cây, tức là 
Ngài muốn truyền một thông điệp lại cho muôn đời về 
sau, là hãy sống và bảo vệ thiên nhiên để hành tinh 
nầy vẫn mãi xanh tươi và muôn loài được bình yên 
trong cuộc sống.

Khi còn tại thế thì mang phúc lợi đến cho muôn 
loài, nhưng khi Ngài nhập diệt rồi thì, những ai thực 
hành theo lời dạy của Ngài đã được giải thoát, giác ngộ 
rồi, hay đã được sinh về những cõi cao đẹp hơn, hoặc 
cũng hưởng được cuộc sống an lành. Còn hiện tại thì 
đại đa số người dân tại Ấn Độ đã chối từ Đức Phật để 
thực hành theo các pháp tu ngoại đạo nên sự bất bình 
đẳng trong bốn giai cấp, lại trở về như xưa, nên giai cấp 
Thủ Đà la, đa số phải luôn bị khốn khổ, thật là nghiệp 
báo quả ư mạnh mẽ, nếu ta không biết nương tu theo 
pháp Phật để chuyển hoá nghiệp lực của từng người thì 
muôn kiếp cứ phải trầm luân trong đau khổ.

Vớí một chân lý sáng ngời và với một lòng từ vô 
hạn, nên mặc dầu Ngài đã nhập diệt hơn hai ngàn năm 
rồi mà những Phật tích và những lời dạy của Ngài vẫn 
còn mang mãi lợi ích cho chúng sanh. Cho dầu người 
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dân Ấn không còn tu theo Phật nhiều nữa, nhưng những 
ảnh hưởng bởi giáo lý và cuộc đời của Ngài mà họ có 
một nhân sinh quan: “sống đây là cõi tạm...” nên việc ăn, 
mặc, ở của họ thật là đơn giản và tự tại trước cái chết... 
nên những làng quê luôn rất thanh bình và không có 
nghĩa trang. 

Do đâu mà Đức Phật có được những siêu việt, suốt 
mấy ngàn năm nay như vậy? Phải chăng Ngài đã dám 
buông bỏ hết cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp con xinh, để 
dấn thân tìm đạo cứu nhân sinh và rồi chỉ rõ cho mỗi 
chúng ta biết là: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh” và 
sẽ được thành Phật như Ngài, nếu biết buông bỏ ngoại 
cảnh, để quay về sống với bản Tâm thanh tịnh, sẵn có 
nơi mỗi chúng ta, còn nếu cứ mãi chạy theo sắc trần 
sinh diệt, thì muôn kiếp phải chịu trầm luân đau khổ.

Thật vậy, thân xác nầy sống tối đa cũng chỉ được 
khoảng một trăm năm, khi chết rồi cũng bỏ tất cả và 
trả về cho cát bụi, rồi mọi cảnh vật ở bên ngoài cũng 
sinh, trụ, dị, diệt vô thường, có cái gì còn mãi mãi vớí 
đời đâu, mà sao ta vẫn cứ mãi lo tom góp, dưỡng nuôi, 
tranh giành, chiếm đoạt... để phải tạo ra biết bao nhiêu 
nghiệp bất thiện, rồi gây đau khổ cho nhau, luân hồi 
quả báo! Chỉ cần “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không...” mà 
bài kinh Bát Nhả hằng ngày chúng ta thường tụng, thì 
sẽ “Độ nhất thiết khổ ách” (qua hết tất cả những khổ đau 
ách nạn), hai con đường diệt khổ và tạo khổ Đức Phật 

đã chỉ rõ ràng, vậy mỗi chúng ta hãy tự lựa chọn và 
quyết định cho tương lai của mình chứ không ai định 
đoạt cho ai được cả.

Có được những duyên lành và an lạc như ngày 
hôm nay là nhờ nơi công ơn to lớn:

- Của Cha mẹ đã cho Hạnh Trung có được hình 
hài trọn vẹn.

- Của Bổn sư là Hòa Thượng, thượng Như hạ Huệ 
hiện là Hội Chủ GHPGVNTNHN UĐl TTl, đã thế phát 
thâu nhận làm đệ tử năm 1964 khi còn nhỏ (12 tuổi)
và bao năm trời giáo dưỡng, để có được pháp thân huệ 
mạng hôm nay.

- Của Hòa Thượng, thượng Như hạ Điễn, Phương 
trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc đã tạo điều kiện tốt 
cho Hạnh Trung và gia đình được vững niềm tin tiến 
bước trên con đường hướng đến giải thoát, giác ngộ.

- Của Hòa Thượng, thượng Như hạ Tín làm y chỉ 
thế phát và TT Thích Như Thọ đã cho tòng chúng tu 
học sau khi tái xuất gia.

- Của Phật Pháp nhiệm mầu đã trang bị cho Hạnh 
Trung một số hành trang để khi bị nghiệp chướng phải 
trở lại với cuộc đời, có được những nội lực để “dùng 
Đạo hướng dẫn đời, và dùng đời thực hành Đạo” mà 
nhận chân được chân lý hầu trở lại con đường siêu thoát 
đang bỏ dở.
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- Của Chư Tôn Thiền Đức, đã truyền giới, làm y 
chỉ, hổ trợ, động viên, tạo điều kiện và của đàn na thí 
chủ thân quen đã ủng hộ, khuyến khích cho Hạnh Trung 
vững tin mà yên tâm tu học.

- Mà đặc biệt là sự hiểu đạo và hy sinh của người 
bạn đời hơn hai mươi năm chung sống đã mạnh dạn, 
hoan hỷ, sách tấn cho Hạnh Trung và hai con xuất gia 
đầu Phật.

Xin nhận nơi đây với sự cảm xúc tột cùng và lòng 
biết ơn vô hạn, để gọi là một chút nào đền ơn trong 
muôn một ấy, Hạnh Trung xin chân thành phát nguyện:

* luôn soi xét lại lòng mình và kính nhờ các bậc 
thiện tri thức chỉ bảo để tìm điều hay mà học, tìm sai 
mà sửa, tìm lỗi mà tránh... hầu hoàn thiện bản thân và 
tấn tu đạo nghiệp.

* luôn nghĩ về cái tốt của người để lòng được thanh 
thản an vui, hầu dễ thân thiện giúp người và mình mau 
tiến bộ.

* Nếu không có được khả năng đem đến an vui và 
lợi ích cho người thì quyết cố gắng không bao giờ mang 
lại nổi buồn và thiệt thòi cho kẽ khác.

* Nguyện tiếp tục tranh thủ thời gian rảnh rỗi để lạy 
sám hối những nghiệp chướng từ lâu đời, và cảm nhận 
rằng chỉ có Sám hối thì mới mong tội diệt, phước sinh 
mà bản thân Hạnh Trung đã chứng nghiệm. 

* Nguyện tinh tấn tu hành để thoát ly sanh tử và 
cứu độ chúng sanh và cũng đã ngộ ra rằng, phải “Quán 
chiếu nội tâm, làm triệt tiêu bản ngã, và chuyển hoá ng-
hiệp lực của mình” thì đó là pháp hành đúng đắn nhất, 
thực hiện được mới mong đạt đến cứu cánh.

Với Trung Tâm Tu Học Viên Giác (thuộc Thiền phái 
Lâm Tế Chúc Thánh) và Bồ Đề Đạo Tràng là nơi sẽ giúp 
cho mỗi chúng ta có cơ hội để tìm về cội nguồn Giải 
thoát, Giác ngộ! Ở đây có một không khí tu tập rất 
mạnh từ cụ già, đến em bé hay mẹ địu con, ông dẫn 
cháu cùng những người Âu, Mỹ, Úc cũng đều một lòng 
hướng về nơi mà Đức Phật đã chứng đạo để lễ lạy, tu 
hành, xưng tán, thiền định... là người con Phật, xin hãy 
một lần về chiêm bái xứ Phật để được hưởng nhiều điều 
mầu nhiệm. ai đã đi rồi cũng đều muốn trở lại, nhất 
là nơi Bồ Đề Đạo Tràng để hòa chung với niềm an lạc, 
cõi Tịnh Độ ngay giữa trần gian này. Với người con xứ 
Quảng Nam và cũng là dòng dõi môn phái lâm Tế Chúc 
Thánh, Ni Sư (Thị Minh) Thích Nữ Khiết Minh, đã có 
phát nguyện lớn, về tại Tỳ Xá ly đã xây dựng và khánh 
thành một ngôi chùa Kiều Đàm Di và cổng Tam quan, 
mang đậm nét Văn hoá Việt Nam, hiện nay đang xây 
dựng một ngôi Đại tháp ba tầng để thờ chư vị Tổ Ni, 
làm thư viện nghiên cứu, dịch thuật, khắc đá thờ các 
bộ kinh Đại thừa, và hơn mười ngàn tượng Phật Bổn 
Sư được tôn trí sát bốn vách để cho các Phật Tử phát 
tâm đóng góp được gieo duyên với Phật Tổ. 
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Xin giới thiệu một Tu Viện Ni nhiều hứa hẹn cho 
việc Tu tập và là một trong những điểm dừng chân của 
Phật tử VIỆT NaM, khi hành hương đất Phật.

(cHÙA KIỀU ĐÀM DI VIỆT NAM) 
VIETNAM MAHAPRAJAPATI NUNERY

VISHWASHANTI PAGODA ROAD VAISHALI - PIN.844128 - BIHAR - INDIA

Viết về chuyến hành hương Đất Phật và ở tại TTTH 
Viên Giác Bodhgaya Ấn Độ - T. Hạnh Trung

Thế là Thiến phái lâm Tế Chúc Thánh không 
những phát triển vững mạnh tại miền Trung và miền 
Nam Việt Nam, chư Tôn Đức trong môn phái còn góp 
phần lãnh đạo các Giáo Hội trong và ngoài nước, đặc 
biệt là các ngôi chùa và tự viện đã có mặt khắp năm 
châu, bây giờ lại có thêm hai ngôi Tu Viện nguy nga, 
đồ sộ có mặt tại Xứ Phật. Hy vọng đây là khởi điểm 
đầy triễn vọng, cho việc phát triển PGVN nói chung và 
Thiền Phái lTCT nói riêng.

chuyển hoẠ Thành phÚc
Hạnh Trung

Hay chuyện “NGHIỆP qUả” xảy ra trong tháng 
bảy mùa VU LAN BÁO HIẾU (Bài viết đã được đăng 
trên báo và trang Web DÂN VIỆT và VIỆT LUẬN tại 
Úc Châu ngày 4 - 9 - 2008)

Khi nói đến Vu lan báo hiếu, ai ai cũng đều nghĩ 
đến Bà Thanh Đề và Ngài Mục Kiền liên cứu mẹ. 

Nếu không có Bà Thanh Đề vì chút SÂN HẬN, do 
một vị Tăng trong chùa đã không niềm nở, tôn trọng 
đón tiếp, mà lại còn bị xua đuổi khiến Bà Thanh Đề nỗi 
cơn giận, hất đổ chén gạo, mà bà đã đã chắt chiu với 
lòng thành, lột từng hột để dâng lên cúng dường Tam 
bảo, rồi bất kể nhân quả, tạo ra bao điều ác nghiệp, để 
phải đoạ vào địa ngục, mình ngồi bàn chông, đầu đội 
chảo dồi sôi, phải chịu cảnh khổ đau, đói khát, đến khi 
nhận được chén cơm của Ngài Mục Kiền liên dâng 
lên, do lòng tham và bỏn sẻn, lấy tay che chắn không 
muốn chúng ma cướp giựt của mình, nên mới vừa bốc 
ăn, cơm lìền hoá thành than lửa, nuốt mà đặng đâu! Thì 
Đức Phật đâu có dịp nói kinh Vu lan Bồn để cho hàng 
Phật tử biết cách mà Báo hiếu cứu độ Ông, Bà, Cha, Mẹ.

Nếu không có chuyện Ngài Mục Kiền liên là người con 
hiếu thảo, khi đã theo Phật tu chứng đến bậc a la Hán với 
6 phép thần thông, nhưng rồi vẫn không thể cứu mẹ được, 
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phải nhờ thần lực của mười phương Tăng chú nguyện, Bà 
Thanh Đề tỉnh ngộ, ăn năn sám hối, liền thoát khỏi địa 
ngục. Sau nầy Ngài Mục Kiền liên mặc dầu có thần thông 
rất gỉoỉ, nhưng về già cũng phải chịu bị bọn ngoại đạo 
phục kích đánh cho đến chết, để trả lại nghiệp quả đã gieo 
từ nhiều kiếp trước. Thì làm sao chứng minh và làm sáng 
tỏ được lý Nhân quả, nghiệp báo mà Đức Phật đã dạy.  
Qua câu chuyện “tình” của Bà Diệp Hoàng Nga vì GHEN 
TỨC với Ngài PH, không biết hư thật ra sao, vì chỉ có 
người tố cáo kết hợp với nhà báo mà đã được báo Vl 
đăng tải trong mấy ngày qua, chứ người bị tố vẫn còn 
yên lặng! đã gây hoang mang dư luận không ít. Đối với 
những người Phật tử sơ cơ, đây là một cú sốc rất lớn, 
nếu không được hướng dẫn tốt, thì sẽ bị suy sụp niềm 
tin, dễ dàng cho ma vương tác động, lôi kéo. Đối với 
những kẽ không tốt luôn âm mưu phá ngầm Phật giáo, 
thì quá hỉ hả vỗ tay vui mừng và mặc sức mà khai thác 
để bôi nhọ, thực hiện việc “ngậm máu phun người” hay 
hân hoan “ném đá vào người bị nạn”. Đối với Phật giáo 
chỉ có một sự kiện nầy là xì căng đang cùng khắp, nhưng 
đối với TCG thì tại Úc đã có hàng trăm vụ ấu dâm của 
các linh mục, mà Đức Giáo Hoàng mới vừa xin lỗi với 
những người bị nạn, còn trên toàn thế giới thì không biết 
bao nhiêu mà kể, nếu khai thác ra thì không biết bao giờ 
mới hết, đó là chuyện chúng ta phải nên thông hiểu, mà 
tìm phương hướng tối ưu giải quyết cho tốt đẹp. Đối với 
bậc thức giả, có lương tri, hay những người tín đồ chân 

chính, thì rất đau lòng, nhưng cũng qua đây biết rõ được 
sự nguy hại của ái dục, hiểu rõ được sự vô thường của 
nhân thế và nhất là thấy rõ được lòng dạ của người đàn 
bà, để mà thương hại cho những người đang vướng mắc 
vào trong con đường ái kiến. Từ đây những người muốn 
hướng lên con đường cao đẹp, rút ra được bài học vô giá 
đó là đừng đùa giỡn với ái dục, nó là mật ngọt dính trên 
lưỡi dao, nếu ai liếm vào sẽ bị đứt lưỡi. 

Câu chuyện được bùng nổ trong mùa Vu lan cũng 
là để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta phải liên tưởng 
đến chuyện nhớ ơn và đền ơn. Thiện tri thức là người ơn 
giúp ta trên con đường hướng thượng, tạo phước, nhưng 
Ác tri thức cũng là ngườì ơn, giúp ta biết ai là thiện và 
giúp ta có nghị lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, 
nguy hiểm, để vững vàng trong cuộc sống. Tội lỗi của 
Bà Thanh Đề ngày xưa chỉ xảy ra trong một không gian 
và môi trường tương đối, ít ảnh hưởng rộng rãi ngoài 
xã hội, nhưng Bà còn phải trả cái giá rất đắt, giúp ta có 
được bài kinh Vu lan báo hiếu. Thì hôm nay tội lỗi của 
Bà Diệp Hoàng Nga xảy ra trong một thời đại văn minh 
kỷ thuật số, với hệ thống thông tin toàn cầu internet chỉ 
trong nháy mắt là có thể truyền tin tức đi khắp mọi nơi, 
thì hậu quả nầy sẽ không biết tác hại đến chừng nào. 
Càng cao danh vọng, càng có uy tín, nhiều người biết 
đến, thì tác hại càng nhiều, hậu quả phải trả không biết 
bao nhiêu kiếp cho xong. Xin Ngài PH cứ yên lặng tỉnh 
tâm, thực hiện đúng theo tinh thần của 10 điều tâm niệm, 



Định hướng Đường Tu 67Định hướng Đường Tu66

thời gian và lòng từ bi rồi sẽ trả lời tất cả, mọi người sẽ 
rất trân trọng, vì Ngài đang thị hiện những ác nghiệp và 
hành hạnh nguyện nhẫn nhục đễ làm hồi chuông cảnh 
tỉnh cho những ai đang lâm vào con đường ái dục nầy, 
hãy mau lo tìm đường tránh thoát, nhưng cũng rất đáng 
thương cho Bà Nga nếu có ai đó xúi giục, tác động và 
những người ủng hộ, đang hí hửng dắt tay nhau vào chín 
tầng địa ngục mà không biết. 

Nếu là tu sĩ của các tôn giáo hay người có lương tri 
hoặc là tín đồ thuần thành thì nhân sự kiện nầy chúng 
ta phải cẩn trọng nhiều hơn nữa mà nghiêm trì giới luật, 
biết giới hạn của mình mà có chánh niệm trong quan hệ 
và giao tiếp, hãy mở lòng Từ Bi Bác Ái mà ban vui cứu 
khổ, nhớ hạnh nguyện của Bồ Tát Thường Bất Khinh mà 
tôn trọng mọi người, nhất là Ngài PH và Bà Nga đã làm 
sáng tỏ giáo lý của Đạo Phật và cũng giúp ta thấm thía 
được lUẬT NHÂN QUẢ, NGHIỆP BÁO, từ đây nỗ lực 
và sách tấn nhau cùng tiến tu, thì tin tưởng rằng mọi oan 
trái và nghiệp lực cũng được chuyển hoá, giống như có 
ai phóng uế, nếu ai xấu bươi ra cho thúi thì sẽ bị lên án 
và có khi bị phang cho gảy tay, còn nếu là người tốt, phải 
biết biến đống phóng uế đó thành phân, nuôi cây trái, 
mang vị ngọt lại cho đời, đó không phải là người khôn 
đang CHUyỂN HOẠ THÀNH PHÚC hay sao?

	 	 	 	 	 Tỉnh	 Thức
     DE TRAN VAN

TỪ Bi và Trí Tuệ
Hạnh Trung

Bài đã đăng trên tuần báo Việt Luận
ngày thứ Sáu ngày 16-10-2009

Đạo Phật là đạo Từ Bi, sáng đem cho người tình 
thương, chiều giúp cho người bớt khổ, nhưng cũng rất 
Trí Tuệ, luôn hướng dẫn và giáo dục cho chúng sanh 
đang lặn hụp trong biển khổ, bớt tạo ác nghiệp để mau 
thoát khỏi vòng trầm luân sinh tử. Từ bi là một năng 
lượng rất hùng tráng. Từ bi không có nghĩa là ngồi 
yên để cho ai muốn làm gì thì làm. Có từ bi thì phải 
biết tìm cách chuyển hóa người đó, để cho người đó 
được tốt. Nếu cần tranh đấu thì phải tranh đấu, tạo áp 
lực quần chúng buộc người đó, hoặc thế lực xấu, phải 
chấm dứt hành động đàn áp, vu khống, mạ lị, xuyên 
tạc, hoặc nhờ vào pháp luật can thiệp, để lấy lại sự 
trong sáng và bình an cho mọi đối tượng. làm như thế 
mà không có tâm niệm hận thù và ghét bỏ ai, cái đó 
mới đích thực là từ bi. Từ bi phải đi chung với Trí tuệ 
và Hùng lực. Trong truyện Tây Du Ký với một Đường 
Tăng luôn thể hiện lòng Từ Bi, nhưng nếu không có 
Tôn Ngô Không, thể hiện cho Trí Tuệ sắc bén đi kèm, 
thì chắc là Đường Tam Tạng sẽ bị yêu tinh, ma quái 
hảm hại dọc đường, và cuộc thỉnh kinh sẽ không đạt 
được kết quả!
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Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ GHPGVN 
TNHN- UĐl TTl, cũng rất Từ Bi và Nhẫn Nhục. Suốt 
2 năm qua, phải chịu đựng liên tục sự phỉ báng và mạ 
lỵ của những người tà kiến, bất mãn, mang tâm thù 
hận, hoặc của những người ham danh lợi, được thế lực 
vô minh “đặt hàng” các bài viết, mạ lỵ, phỉ báng và vu 
khống, chư Tôn Đức lãnh đạo, hòng đánh phá Phật Giáo, 
gây hoang mang tinh thần trong hàng ngũ Phật Tử và 
đồng hương, hầu dễ bề chia rẽ cộng đồng, và lôi kéo, 
mua chuộc hay ép buộc những người nhẹ dạ nầy, bỏ đi 
truyền thống của tổ tiên, ông bà và dân tộc. 

Đức Nhẫn Nhục của Hòa Thượng như vậy là quá 
cao, và lòng Từ Bi cũng vô hạn, luôn yên lặng cầu nguyện 
và thương hại, hy vọng rằng sự nhẫn nhục nầy, sẽ cảm 
hoá được những người bị vô minh sai sử phỉ báng Tam 
Bảo, sớm thức tỉnh mà mau quay về bờ giác, chứ không 
thì Tội “Vô Gián Địa Ngục” sẽ không tránh khỏi. 

Với riêng bản thân Hòa Thượng, thì chắc Ngài cũng 
sẽ mãi “Thế à” và cầu nguyện cho mọi người mau tỉnh 
giác. Đàng nầy Hòa Thượng đang làm Hội chủ của GH-
PGVNTNHN UĐl TTl lãnh đạo gần 40 Chùa, Tự Viện 
với gần 100 Tăng Ni và hàng trăm ngàn Phật Tử trên 
khắp các tiểu bang, và cũng là một trong những vị lãnh 
đạo tinh thần lớn trên thế giới, với uy tín rất cao và ảnh 
hưởng đến quần chúng Phật Tử cũng rất lớn. Nhưng 
Nam Úc tuần báo và Việt luận tuần báo, cũng như 

Nhà văn Phùng Nhân, Ông Nguyễn Văn Tỷ và những 
tay viết ẩn danh khác, đã chẳng những không ngừng 
mạ lỵ, lạị còn lợi dụng Tự Do Ngôn luận và lòng nhẫn 
nhục của Hòa Thượng, thấy Ngài yên lặng, tưởng rằng 
thắng thế, đã lấn lướt xông lên, trích dẫn không kiểm 
chứng, viết bài chụp mũ, vu khống Chư Tăng, Chùa và 
Giáo Hội nặng nề hơn nữa, làm cho nhân tâm ly tán, 
lòng tin bị xói mòn, bao Phật Tử phải mất ăn mất ngủ, 
bị bệnh hoạn vì lo cho Thầy và Đạo của mình bị đánh 
phá, khiến cho công việc Phật sự cũng bị ảnh hưởng, 
và các kế hoạch, công trình xây dựng của Chùa cũng 
như của Giáo Hội bị ngừng trệ. Đa số Phật Tử đã bất 
bình, không chịu đựng sự xúc phạm nầy lâu được nữa, 
nên yêu cầu Hòa Thượng phải nhờ pháp luật can thiệp. 

Biết rằng lòng Từ Bi nầy đạng bị kẽ ác lợi dụng, và 
Hòa Thượng cũng không nhẫn tâm nhìn họ kéo nhau 
vào địa ngục, nếu không dùng Trí Tuệ chiếu soi để mọi 
người biết đâu là Bờ Mê đâu là Bến Giác, để mà hướng 
đến. Cho nên sống trong một đất nước luôn tôn trọng 
nhân quyền, mọi người đều được luật pháp bảo vệ, và 
đặc biệt hơn hết là để bảo vệ Đạo Pháp và danh dự của 
Giáo Hội bị thách thức. 

Có thể đây không phải là điều cố ý của một vài 
người thiếu hiểu biết, với sự bất đồng nhất thời, mà là 
một kế hoạch đánh phá Phật Giáo lâu dài, nằm trong 
“âm mưu phá ngầm Phật Giáo” của các thế lực vô minh. 
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Nên Hòa Thượng vì lòng Từ Bi, thể theo nguyện vọng 
của đa số Phật Tử, buộc lòng phải nhờ đến phương tiện 
pháp luật, đó là điều cần thiết và đúng quyền công dân. 
Vừa lấy lại uy tín và danh dự cho Giáo Hội cũng như 
củng cố niềm tin lại cho Phật Tử, vừa ngăn chận những 
kẽ ác không còn cơ hội tạo thêm ác nghiệp nữa, đó là 
việc làm của ngừời có TRÍ TUỆ với đầy lòng TỪ BI.

Hòa Thượng sống và sinh hoạt trong Đạo phải dựa 
vào Giới luật, vì “Giới luật còn, thì Đạo Pháp còn”, còn 
để ổn định xã hội và lòng người, thì phải nhờ vào luật 
pháp, vì luật Pháp có được tôn trọng thì Xã Hội mới 
được bình yên. Chấp nhận ra Toà, chịu tiếng thị phi, 
để giúp cho nhiều người tỉnh thức, là Hòa Thượng đã 
có lòng Từ Bi của một vị Bồ Tát, chấp nhận trả quả để 
ngăn chận điều xấu, ác không còn xảy ra, có thể “Sát 
nhứt miêu, cứu vạn thử”, nhờ luật pháp giáo dục những 
người có tâm “xấu, ác, bệnh hoạn”, nhìn đâu cũng thấy 
“xấu, ác và bệnh hoạn”, chuyên “vạch lá tìm sâu”, viết 
lách với những từ ngữ vô văn hoá, đưa lên mạng và báo 
chí cho nhiều người đọc, vừa làm mất đi giá trị Văn Hoá 
Việt, vừa đầu độc tuổi trẻ và những người nhẹ dạ, vừa 
gieo hoang mang, chia rẽ trong cộng đồng, thật là nhiều 
tai hại lắm thay! Nên cần phải chấn chỉnh kịp thời, để 
cứu vãn tinh thần đạo đức của dân tộc đang bị băng 
hoại, và giúp cho nhiều người biết dừng lại, không kéo 
nhau vào lao khổ. 

Đưa ra luật pháp là muốn bảo vệ sự bình yên cho 
Chùa và Giáo Hội cũng như sự trong sáng cho Báo Chí, 
Tự Do Ngôn luận, và Nhân Quyền được tôn trọng, ai 
muốn viết và đăng tải một điều gì, cần phải cẩn trọng, 
kiểm chứng rõ ràng, không thể trích dẫn một cách vô 
ý thức, không trách nhiệm, một tài liệu vô căn cứ hoặc 
một cuốn sách hay tác giả đã bị Toà Án kêu án phạt và 
cấm lưu hành như cuốn “Giặc Thầy Chùa”, (nếu là một 
người bình thường thì tội có thể nhẹ, đàng nầy là một nhà 
văn, là những Ban Biên Tập của Toà Soạn báo, đương 
nhiên phải nắm rõ Luật pháp, thì phải chịu tội nặng hơn). 
Vì đã khiến cho bao nhiêu người phải hoang mang, nghi 
kỵ, hiểu lầm rồi thiếu tôn trọng phỉ báng lẫn nhau, làm 
cho mất niềm tin, chia rẽ cộng đồng... 

Người làm báo có lương tâm, trách nhiệm và tôn 
trọng độc giả thì phải chuyển tải những gì có lợi ích 
cho cuộc sống, giúp mọi người sống trong thương yêu, 
hòa thuận, giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau, phải biết 
tìm những cái hay, những nhân tố tốt, những “Người 
Tốt, Việc Tốt” để nhân điển hình lên, cho mọi người 
cùng chia sẻ và cùng hoàn thiện, trở thành một xã hội 
Chân - Thiện - Mỹ. Giống như người làm vườn phải 
biết chọn trồng những hoa lá xinh tốt, tươi đẹp, vừa 
hạn chế được cỏ dại phát triển, vừa tô đẹp cho đời. Chứ 
không thể chỉ biết tìm, bươi móc những điều xấu, những 
điều giựt gân, những bạo động, những vụ án ly kỳ hấp 
dẫn để thu hút độc giả tầm thường, đưa lên mặt báo 
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cho nhiều người đồng cảm đọc, hầu bán báo cho chạy, 
thì làm kinh tế thất đức kiểu nầy, chưa đủ nuôi miệng 
một ngày, mà cả muôn ngàn kiếp phải bị đoạ trong địa 
ngục, rất là nhiều tội lỗi và phản văn hoá, hậu quả phải 
trả rất là thảm khốc. Vì luật nhân quả như tấm kiếng, 
luôn phản chiếu tất cả những gì mình tạo tác, không 
chừa bỏ một tác ý, một lời nói và hành động gây đau 
thương nào. ai mang đến cho nhiều người những điều 
hoang mang, đau khổ thì hậu quả cũng phải trả tương 
xứng và có khi phải trả thê thảm hơn, khi tác hại quá 
nhiều và quá rộng.

TỪ BI nhưng phải có TRÍ TUỆ là như vậy, Hòa 
Thượng Thích Như Huệ đã thực hiện đúng theo tinh 
thần của Bồ Tát hạnh. Mong rằng những người có lương 
tri hãy mau thức tỉnh, lo thành tâm ăn năn, sám hối để 
Tâm được bình yên, mọi người thông hiểu, và rồi mọi 
chuyện tốt đẹp sẽ đến với quý vị. Sự việc đã ra toà nhờ 
ánh sáng công lý xét xử thì phải làm đúng theo luật, 
mọi việc liên quan đến vụ kiện, ai muốn điều gì cũng 
phải thông qua luật sư.

Albert Tran

cùng các em xa nhớ!
Với tư cách là người anh trong gia đình, nay có 

đôi lời chia sẻ cùng các em.
lời đầu tiên không gì hơn là cầu Hồng ân Tam 

bảo gia hộ cho các em cùng gia đình, luôn dồi dào sức 
khỏe, đề không ngừng tu tạo Phước, Đức, và tròn đạo 
Hiếu, Nghĩa, thì anh tin chắc rằng, hiện tại gia đình 
các em sẽ nhiều hạnh phúc và tương lai sẽ gặp được 
nhiều điều như ý.

Vì hoàn cảnh, phải sống xa quê, không có cơ hội 
nhiều, để gần gủi, chia sẻ vui, buồn cùng nhau và góp 
phần chung lo, chăm sóc Ba, Mẹ. anh xin chân thành cảm 
ơn các em đã luôn là những người con hiếu, đoàn kết và 
xây dựng cùng nhau chung lo gia đình, nhất là lúc Ba mệt 
đã có các em thay nhau chăm sóc, đúng là các em được 
hân hạnh gần gủi và chăm lo cho Ba, một người Cha lúc 
nào cũng luôn hy sinh lo cho đàn con, cháu. 

Ba (Cha) của chúng ta đến nay đã hơn 90 tuổi rồi, 
thuộc vào hàng THƯỢNG THỌ mà vẫn còn mạnh khỏe 
và rất minh mẫn, là nhờ trong quá trình sống của cuộc 
đời Ba, đã xử sự và có cuộc sống tốt, biết tu tạo Phước 
Đức, dưới sự yễm trợ của gia đình anh và các em, Ba 
đã có sự quan tâm và chăm lo đến Bà con, những người 
còn sống, tham gia các công tác Từ Thiện Xã Hội và đặc 
biệt là đối với Giòng Họ Tổ Tiên Ông Bà, Ba đã luôn là 
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người tiên phong ra sức, ra công, ra của, để Tu sửa di 
dời và xây dựng các Mộ phần Tổ Tiên Ông Bà và các 
vị không người nối dõi. Đấy là Ba đang Tu tạo Phước 
điền và là một niềm vinh dự lớn cho gia đình và giòng 
họ Trần chúng ta, khi mà tại quê hương Đại lộc và 
nhiều nơi, nhiều người đã biết đến trong sự cảm phục 
và nhớ ơn. Đấy là một tấm gương sáng, môt sự hy sinh 
to lớn mà hàng con cháu chúng ta rất đáng trân trọng, 
học hỏi và noi theo. 

Còn hạnh phúc và vinh hạnh nào hơn, khi được 
sống gần Ba để chăm sóc, học hỏi, và thượng thừa Phước 
Đức. Các em là những người nằm trong hạnh phúc và 
vinh hạnh ấy, vậy anh rất mong các em hãy tận hưởng 
và làm theo những hạnh nguyện, những việc làm có kết 
quả tốt, mà Ba chúng ta đã thực hiện.

luật NHÂN QUẢ như tấm gương luôn phản chiếu 
lại mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta, 
luôn chi phối và đi theo ta suốt đời nầy qua đời khác. 
Ta gieo trồng giống gì thì sẽ thu hoạch và hưởng thọ 
giống nấy. Vậy Ta muốn hưởng giống gì thì ngay bây giờ 
phải lo gieo trồng giống ấy, đấy là người sáng suốt, anh 
rất mong các em thông hiểu và luôn ghi nhớ điều nầy: 

“Tất cả niềm vui có được trên đời
Đều do đem an lạc đến cho kẻ khác

Tất cả khổ đau có ra trên đời
Đều do muốn hạnh phúc cho riêng mình”

Thánh nhân có dạy: “Nhân vô thập toàn” là người 
không ai trọn vẹn được cả, Trong Phật pháp cũng có 
dạy: “Khi bước chân đi, động niệm, tự mình làm xấu hoặc 
bảo người làm xấu hoặc thấy người làm xấu mà mình 
vui mừng theo, đều tạo tội lỗi cả” vậy suốt cuộc đời của 
chúng ta là người phàm, thì chắc rằng không thể tránh 
khỏi nhiều điều tội lỗi mà ta không để ý và không biết 
đến mà thôi. Mình vui để người buồn, mình được để 
có người mất phải khổ sầu, mình cãi Cha, mắng Mẹ, 
hay làm những điều khiến Cha, Mẹ phải buồn rầu, tức 
giận… là đã phạm vào điều bất hiếu rồi. Mỗi người 
chúng ta nên thường quán chiếu (suy xét lại, những suy 
nghĩ, lời nói, hành động của mình, đối với Cha, Mẹ, Anh, 
Chị em hay bà con Cô Bác…trong thời qua) là chúng ta 
sẽ thấy rõ được những điều cần phải khắc phục. Biết có 
lỗi, thì mình mới lo sửa lỗi và hết lỗi, thành người tốt, 
bèn nếu không thì tội lỗi sẽ chất chồng và rồi khổ đau, 
bất hạnh sẽ tràn đến.

anh, nhờ khi nhỏ thấm nhuần được Phật pháp, 
quyết sống tốt, nếu không đem niềm vui, lợi ích đến 
cho mọi người, thì nguyện không bao giờ và cố tránh 
đem những điều bất lợi, buồn lo đến với người khác, 
nên khi đi vào cuộc đời đã: “Dùng đời để thực hành 
đạo và dùng đạo để hướng dẫn đời” nên rồi sớm nhận 
chân ra cuộc đời nầy là đau khổ, vô thường, không 
có gì là trường tồn vĩnh viễn cả, nếu còn lại chăng 
là những NGHIỆP Thiện. Ác mà ta đã gieo và mang 
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theo suốt các hành trình của kiếp sống. Nên đã cùng 
gia đình hướng về con đường Tu, tập Giài thoát, Giác 
ngộ, bỏ lại sau lưng tất cả những danh lợi, thị phi của 
cuộc đời, chuyên tâm lạy Phật Sám hối, nên rồi, được 
đi về xứ Phật, Ấn Độ, tiếp tục lạy Bộ Kinh Pháp Hoa 
mỗi chữ mỗi lạy với hơn 60 ngàn lạy, để rồi được đi 
Úc, và du lịch khắp thế giới, đặc biệt là biết mang 
những TÀI SẢN hôn 400 triệu đã TÍCH lŨy được 
của bản thân, ra lo Đám Cầu an cho người sống và 
Cầu Siêu cho những vị đã mất, qua lễ Cúng Bạt Độ 
Ông Bà Tổ Tiên và Cúng dường, Bố thí, phóng sanh 
TTXH, phát quà và hỗ trợ khóa Tu, in kinh, sách, đĩa 
ấn tống vào đầu năm 2009 rất lớn tại Chùa Pháp Bảo, 
Hội an, Quảng nam và cũng nhờ tiếp tục Trì chú, 
lạy Phật, nên mặc dầu bị bệnh Nan y (ung thư), theo 
nghiệp chướng nhiều đời đã tạo, rồi cũng CHUyỂN 
HỌa Thành PHÚC, vừa tự chữa vừa được Bệnh viện, 
Bác sĩ lo chạy chữa, được Chính phủ Úc cấp nhà để 
tịnh dưỡng và rồi cho bảo lãnh người để chăm sóc, 
được Phật tử và những người Tốt tận tình giúp đỡ, 
và Ba của chúng ta cũng được Tổ Tiên Ông Bà phù 
hộ mạnh khỏe cho đến bây giờ, thật là một phước 
báu lớn. Bây giờ được tự do thoải mái đi đây đó để 
tu tập và rèn luyện dưỡng sinh, được chính phủ Úc 
cấp nhà để tịnh dưỡng, gia đình cũng lần hồi đoàn 
tụ để cùng tiến bước trên con đường Giác Ngộ, Giải 
thoát. Qua kết quả đạt được anh nhận thấy rằng chỉ 

có lo Tu tập và tạo phước đức, bằng cách sống vị tha 
(gởi nơi ngân hàng Công Đức) thì sẽ không bao giờ 
bị mất và giúp cho ta luôn an vui thanh cao trong 
cuộc sống.

Mỗi năm mừng THƯỢNG THỌ cho Ba, cho Ông 
của chúng ta, anh tin tưởng rằng các em là những 
người đã trưởng thành, đã có kinh nghiệm, được ít 
nhiều biết đến Phật pháp và đã có con, cháu, nên phải 
có cuộc sống ĐẠO ĐỨC CaO ĐẸP, HIẾU NGHĨa, 
để hiện tại được an lành và tương lai sẽ hưởng được 
nhiều phước báu. Hãy chia sẻ những buồn vui, trong 
anh, Chị, Em, Con, Cháu có ai SỐNG TỐT thì hãy 
TÙy HỶ những thành đạt của nhau, hãy suy nghĩ, nói 
năng và hành động mang niềm vui đến cho Ba và đem 
lợi ích đến cho mọi người.

Ba đã hơn 90 tuổi rồi mà vẫn còn mạnh khỏe như 
vầy, thì tin chắc rằng với sự Hiếu hạnh của con, cháu, 
luôn mang niềm vui đến, thì việc Mừng THỌ 100 Tuổi 
cho Ba, cho Ông trong năm 2022 là điều chắc chắn trong 
tầm tay. 

anh rất mừng khi biết được các em đều thành công 
trong cuộc sống, nhưng nếu còn quá nhiều lo toan, tính 
toán, thì anh chỉ mong quý em luôn mang niền vui đến 
cho Ba, còn cuộc sống hằng ngày của Ba, anh, chị xin 
được góp phần qua sự chăm sóc tận tình của các em và 
nhất là phải biết sống CHÂN THẬT, Không PHÂN BIỆT, 
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ĐỐI ĐÃI mà ĐOÀN KẾT trong việc Tốt, THƯƠNG 
yÊU, ĐÙM BỌC, GIÚP ĐỠ và TÔN TRỌNG lẫn nhau, 
cùng nhau HƯỚNG THƯỢNG, nếu chưa được như vậy 
thì cũng xin sống Tốt với nhau, thì Ba của chúng ta rất 
mừng, rất vui và rất hạnh phùc, sống lâu trên trăm tuổi 
là điều chắc chắn. 

Rất mong, rất mong.
“Nếu mình Hiếu với Mẹ, Cha

Thì con cũng hiếu với ta khác gì
Nếu mình ăn ở vô nghì

Đừng mong con hiếu làm gì uổng công”

   adelaide, Nam Úc ngày 12/12/2012
   anh của các em,
   Bác và Cậu của các cháu
   Trần Văn Đệ

hãy sỐng Trọn ý nghĩa ngày Tự Tứ
Thích Hạnh Trung

Đăng báo ngày 26/08/2011 - Đã đọc: 12459

Theo truyền thống của đức Phật và chư Tổ, hằng 
năm sau ba tháng an cư kiết hạ, chư Tăng, Ni phải tiến 
hành buổi lễ Tự tứ. Ngày thực hiện lễ này được gọi là 
ngày Phật hoan hỷ, vì tất cả đệ tử đều đã tu hành tinh 
tấn, những khuyết phạm đều được sám trừ, đạo quả 
có cơ thành tựu. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa, 
giữ gìn và phát huy tinh thần cao đẹp đó.

Dịch từ tiếng Phạn Pavarana, tự là tự mình, tứ là 
cho phép, mặc tình, còn gọi là tùy ý - tùy sự. Vì vậy, tự 
tứ có thể chuyển dịch là thỉnh cầu, thỉnh nguyện.

Buổi lễ Tự tứ được cử hành mỗi năm một lần tại 
một đạo tràng tu tập, vào ngày cuối cùng của mùa an 
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cư, kiết hạ. Theo hệ Bắc tông thì hầu hết là tổ chức vào 
ngày rằm tháng Bảy.

Tại các đạo tràng an cư kiết hạ, trước buổi Tự tứ, 
toàn thể chư Tăng đã tiến hành lạy sám hối, thường là 
lạy Tam thiên hay Vạn Phật, liên tục trong những ngày 
cuối hạ, với mục đích là giải trừ cho hết nghiệp chướng, 
để được hoàn toàn thanh tịnh mà bước vào buổi lễ Tự 
tứ cho được khinh an.

Trong phần nội dung của buổi lễ Tự tứ là từng 
vị Tỳ kheo ra giữa đại chúng, tự thành khẩn nói lên 
nhvững lỗi lầm của mình đã phạm, sau đó vì không tự 
nhận thấy hết được việc làm của mình, nên cần phải 
khẩn thiết thỉnh cầu chư tôn đức và toàn thể đại chúng, 
hoan hỷ chỉ bảo cho mình biết thêm được những sơ 
sót, sai lầm, tội lỗi đã phạm, để sửa chữa và thành tâm 
sám hối. Nếu đạo tràng nào nhiều quá thì có thể chia 
thành nhiều chúng để thỉnh nguyện lần lượt với nhau.

Đây là hình thức, tự phê và tập thể nhận xét; phê 
bình một cá nhân, cá nhân đó rất hoan hỷ nhận khuyết 
điểm tỏ ra hối tiếc và hứa nguyện, quyết tâm sửa chữa 

những điếu sai phạm. Nếu vị nào thật tâm tu hành, 
cần cho bản thân trở thành người toàn thiện, hầu nhẹ 
nhàng tiến bước trên con đường hướng đến giải thoát, 
giác ngộ, thì cũng nên tranh thủ thỉnh nguyện và hoan 
hỷ mà đón nhận những lời chỉ bảo của đại chúng, như 
vậy thì ta mới có cơ hội biết được khuyết điểm mà sửa 
chữa để mà tiến bộ và chứng tỏ là đã nhờ đại chúng mà 
bào mòn được bản ngã. Còn nếu ai không chấp nhận 
hay khó chịu, trong việc thỉnh nguyện đại chúng chỉ bảo, 
thì hãy xem lại việc tu hành chệch hướng, tội lỗi chất 
chồng và bản ngã đang lớn dần của mình.

Chính nhờ vào những dịp tự tứ đúng pháp, giúp 
nhau giữ tròn giới luật đã thọ, với đầy đủ sự trang nghiêm 
và niềm hoan hỷ như thế này, mỗi cá nhân sẽ thấy, biết 
rõ được những lỗi lầm của mình, chân thành ghi nhận 
những chỉ bảo đầy tình thương của chư tôn đức mà tự 
hoàn thiện lấy bản thân, thanh tịnh được thân - khẩu - ý. 
Toàn đại chúng cũng qua đây mà tự soi rọi lại lòng mình 
để thanh lọc thân tâm được trong sạch, giới thể được vẹn 
toàn, ai ai cũng đều được gội rửa bởi những dòng suối 
thanh lương như vậy, lúc đó toàn thể đại chúng sẽ hoàn 
toàn thanh tịnh, đạo lực sẽ tăng trưởng rất mạnh, niềm 
giải thoát, giác ngộ, và ý nguyện độ sanh đang tràn vào 
cho từng vị để có được đầy đủ năng lực mà tiếp tục con 
đường hoằng pháp lợi sanh. (Bà Thanh Đề cũng đã nhờ 
thần lực của mười phương Tăng trong ngày Tự tứ này mà 
thoát được cảnh khổ đau nơi hầm lửa chốn địa ngục).
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Được như vậy đức Phật rất là hoan hỷ, từng mỗi 
vị Tỳ kheo tự tứ sẽ cảm nhận được niềm hỷ lạc vô biên 
đang tràn dâng trong tâm thức.

Thật là một buổi lễ với đầy đủ ý nghĩa cao đẹp và 
nhiều lợi ích. Rất mong những trưởng tử Như lai luôn 
thực hiện đúng pháp, tức là phải thành khẩn tự phê và 
thỉnh nguyện được chỉ lỗi, kính nhờ đại chúng trang 
điểm làm đẹp lại cho mình, sau đó chân thành sám hối 
để trở thành người toàn thiện. Phải dành nhiều thời 
gian tiến hành buổi lễ này, để không khí được thỏa mái 
mà phấn khởi lắng nghe và chỉ bảo cho nhau, hoặc đọc 
lại những giới luật đã thọ, để quán chiếu lại tự tâm, mà 
chỉnh sửa cho được tốt, chứ không thể làm lấy lệ, qua 
loa, đọc theo những điều trong Giới đàn Tăng đã ghi, 
một cách hình thức chiếu lệ, không thể hiện được sự 
thiết tha và một sự chuyển hóa nào trong tâm khảm.

Điều cấm kỵ là đừng biến ngày Tự tứ thành ngày 
chạy tội, hoặc là phê bình, chỉ trích lẫn nhau, để rồi 
oán hận nảy sinh, phiền não chất chồng gây tạo thành 
nhiều oan trái khác. Tự thân mang tội mà ảnh hưởng 
xấu cũng sẽ lan rộng, khiến tội lỗi cũng dãy đầy theo 
sự ảnh hưởng xấu đã được lan rộng đó.

Ngày nay với xu hướng thiên về tu phước nhiều 
hơn, của hàng Phật tử tại gia, luôn tận dụng mọi cơ 
hội tốt để gieo trồng phước báu, tự tứ là ngày Tăng già 
sạch phiền não, ngày Phật hoan hỷ, khinh an, giải thoát, 

công đức vẹn toàn, là mảnh đất tốt nhất với nhiều phù 
sa, nên Phật tử rất muốn phát tâm gieo trồng, vậy hàng 
đệ tử xuất gia là trưởng tử Như lai, phải lo hoàn thiện 
tự thân, để ruộng phước được sẵn sàng cho chúng sanh 
gieo cấy, cũng như nhắc nhở và hướng dẫn thêm việc 
tu huệ, hầu xứng đáng với lòng quy hướng đó và phước 
báu được nhân lên, chứ không thể Tự tứ để rồi sau đó 
thọ dụng của tín thí cúng dường, mỗi vị về lại trụ xứ 
mà nếu chưa được Tự tứ đúng pháp! Thì sẽ là một gánh 
nặng nợ nần trên vai với tứ sự cúng dường và nghiệp 
chướng cũng đeo mang.

Xin hãy sống trọn vẹn và giữ đúng ý nghĩa ngày 
Tự tứ.

Thích Viên Thành (Hạnh Trung)



Định hướng Đường Tu 85Định hướng Đường Tu84

hãy sỐng với con người chân ThậT
Thích Viên Thành (Hạnh Trung)

Đăng báo 06/08/2011 - Đã đọc: 23622

Dù khoa học, y học có nhiều tiến bộ vượt bậc, 
tiện nghi vật chất dẫy đầy, nhưng vẫn không sao làm 
cho con người thật sự có được an vui, hạnh phúc vững 
bền, không bệnh và hết khổ, có khi sự tiến bộ của khoa 
học chừng nào thì sự huỷ diệt lại đến với nhân lọai càng 
nhanh chừng nấy. 

Đức Phật dạy: “Nhân thân nan đắc, ... nghĩa là sinh 
được làm thân người là khó..., và khi mới vừa xuất hiện 
trên cõi trần nầy, Ngài cũng đã truyền đi một thông điệp 
khẳng định quyền nhân bản, chỉ có con người là hơn hết 
trong tất cả”. “Người ta sinh ra trên đời, đầu đội trời, chân 
đạp đất, mỗi người là chúa tể của chính mình, quyết định 
vận mệnh của chính mình, mà không phải nghe theo mệnh 
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lệnh của ai, hoặc vị thần linh hay siêu nhân nào khác”. 
Năng lực căn bản của con người là như vậy có thể dời 
núi, lấp biển, lên thiên đường, xuống địa ngục, thành Phật 
hay đọa lạc trong tam đồ, ác đạo cũng đều do ta tạo ra cả.

Nếu ai ai cũng phát huy được năng lực nầy để hiểu 
rồi thương yêu nhau và tu hướng thượng thì cõi Ta bà 
sẽ trở thành Tịnh độ! Nhưng hiện nay chiến tranh vẫn 
còn đang tiếp diễn, môi trường ô nhiễm, hệ sinh thái 
biến động, sự điêu linh thống khổ và hủy diệt của muôn 
loài cũng còn đang hiện diện, lòng ngưòi vẫn còn khủng 
hoảng, thế sự vẫn còn lắm nhiễu nhương! Dù khoa học, 
y học có nhiều tiến bộ vượt bực, tiện nghi vật chất dẫy 
đầy, nhưng vẫn không sao làm cho con người thật sự có 
được an vui, hạnh phúc vững bền, không bệnh và hết 
khổ, có khi sự tiến bộ của khoa học chừng nào thì sự 
huỷ diệt lại đến với nhân lọai càng nhanh chừng nấy. Tất 
cả những vấn đề như vậy là do sống không chân thật với 
nhau, sống với bản ngã thấp hèn, nhiều ái dục, đầy vô 
minh của con người gây tạo ra cả. Đức Phật đã thấy rõ và 
có dạy trong Tương Ưng bộ Kinh rằng: Có 4 hạng người:

1. Không có ai hỏi cái Tốt của mình mà cứ nói 
huống là có hỏi

2. Có ai hỏi đến cái Tốt của người cũng chỉ nói 
bập bẹ, nói ngập ngừng huống là chẳng hỏi

3. Không ai hỏi đến cái Xấu của người mà cứ nói 
huống là có hỏi

4. Có ai hỏi đến cái Xấu của mình thì che dấu, 
huống là không hỏi

Đúng thế, tâm lý thường tình của con người là như 
vậy, chỉ biết lo chạy theo vật chất bên ngoài, hướng ngoại tìm 
cầu, để rồi quên đi nhân tính và bản tính hằng thanh tịnh 
sẵn có của mình ở bên trong, nên chỉ biết lo nhìn ra để chỉ 
thấy lỗi người, che dấu lỗi mình, khoe khoang cái hay của 
mình che dấu cái hay của người, có lắm khi lại nêu cái xấu 
của người ra để che đậy cái xấu của mình, khiến gây thêm 
oan trái, ác duyên với người, biến thành bức tường kiên cố 
ngăn cách đạo giải thoát, khiến không tiến bộ và mãi trầm 
luân trong bể khổ. Nên nhớ cho rằng: “Lang thang làm kiếp 
phong trần, quê nhà ngày một muôn lần dặm xa”.

Thấy biết tận tường 4 chân lý: Khổ - Tập - Diệt 
- Đạo và thấy được 4 hạng người rõ ràng như vậy nên 
Đức Phật trong tất cả các bộ kinh đều nói rõ qua “Bốn 
pháp ấn” đó là: Vô thường - Khổ - Không - Vô ngã và 
chỉ bày Phật tính trong mỗi chúng sanh. Muốn đạt được 
vô ngã để tỏ bày Phật tánh thì con người trước nhất phải 
“sống thật” phải phá tan “ngã chấp” bằng cách diệt trừ 
“Tâm lỗi lầm”: thấy lỗi người, che lỗi mình và hãy quên 
mình đi, để lo phục vụ cho muôn loài, sống đơn giản và 
“ít muốn, biết đủ” thì mới mong tiến vào cửa Đạo được. 
lục Tổ có dạy: “Người thật tâm tu hành thì đừng bao 
giờ thấy lỗi thế gian, các việc muốn không ngại thường 
phải thấy lỗi mình, như thế mới hợp với Đạo”. Tuệ Trung 
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Thượng Sĩ cũng đã dạy” Phản quan tự kỷ bổn phận sự, 
bất tùng tha đắc” nghĩa là tự soi rọi lại lòng mình đó là 
nhiệm vụ chính, không theo ở ngoài mà được.

Cho nên người thế gian muốn hướng lên Thánh 
thiện và người Phật tử muốn thành Phật thì phải luôn 
xoay lại với chính mình, tự kiểm điểm xét soi lại những 
lỗi lầm khi tâm niệm vừa mới dấy khởi, phải hằng tĩnh 
thức. Được như vậy thì “Chân nhân” hiển lộ, con đường 
tiến đến giải thoát, giác ngộ không khó, an vui, tự tại, 
lợi ích vô vàn. Nếu một người mà trở nên được như thế 
thì sẽ không có thời gian để nghĩ đến lỗi người, làm gì 
có mang phiền não vào lòng để rồi sinh Tâm kiêu mạn 
tạo nhiều ác nghiệp, khiến mình buồn khổ và tạo cho 
những người chung quanh phải chịu ảnh hưởng theo.

Hãy “sống với con người thật” của mình để được tự 
nhiên thoả mái, không có lo ngại với tha nhân   và luôn 
“tuệ tri” những gì hiện đến với thân tâm ta, không cho 
lục căn đắm nhiễm lục trần, là ta đã đi vào lối đạo và 
từng bước đã thoát khổ, chứng Đạo và mãi mãi an vui, 
như vậy mới đúng là người Tu theo Phật, nếu không sẽ 
cô phụ với chính mình và lòng từ của Đức Phật cũng 
như sự kỳ vọng của nhiều người thân, uổng phí một kiếp 
ngưòi, mất thân người rồi khó mà tìm lại được, như con 
rùa mù tìm bộng cây giữa biển cả mênh mông mà trong 
kinh Pháp Hoa Đức Phật đã ẩn dụ.

Thích Viên Thành (Hạnh Trung)

lợi ích của pháp Tu lẠy phậT 
Hạnh Trung

Trong thời buổi hiện đại, với sự tiến bộ của khoa 
học, trong nhịp sống công nghiệp, máy móc và các tiện 
nghi vật chất đã thay thế sức người, con người ít vận 
động, nhưng phải chạy theo nhiều nhu cầu vật chất, 
nên quay cuồng với bao áp lực, nhất là những vị làm 
văn phòng và các nghề nghiệp ngồi một chỗ, không có 
nhiều thời gian để sống thỏa mái với thiên nhiên, khiến 
tinh thần dễ bị căng thẳng, cơ bắp toàn thân cũng tự 
nhiên căng cứng theo. lại thêm vì thiếu vận động, cột 
xương sống trở nên cứng nhắc, rất khó uốn cong, từ 
đó các khoản cách giữa các cột xương sống bị chai lì và 
hẹp lại, đè lên chèn ép các dây thần kinh và mạch máu, 
khiến cho các chất dinh dưỡng và dưỡng khí không thể 
đến cung cấp các tế bào trong các cơ quan nội tạng, từ 
đó bệnh tật dễ phát khởi, tế bào ung thư có nhiều cơ 
hội phát triển. lạy Phật là một pháp tu rất thù thắng, 
vừa thanh tịnh được tâm, vừa thể dục dưỡng sinh, giúp 
cho thân vận động toàn diện, từ đầu, cổ cho đến từng 
lóng tay, lóng chân, mà đặc biệt nhất là giúp điều chỉnh 
xương sống, cường hóa nội tạng, tăng thêm tế bào và 
mang dưỡng khí, giúp cuộc sống có được an lành hơn.

Cổ Đức có dạy: “Niệm Phật môt câu, phước sanh 
vô lượng, lạy Phật một lạy tội diệt hà sa”. làm được 
thân người là phước báu rất lớn, nhưng nghiệp chướng 
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cũng không ít, vì “nhân vô thập toàn”, khi chưa chứng 
Thánh thì nhất cử nhất động ai ai cũng còn tạo nhiều 
tội lỗi, vậy cần phải quán chiếu để thấy được lỗi lầm 
mà thành tâm sám hối, thì mới mong tiêu trừ được tội. 
Do vậy pháp tu lạy Phật là pháp tu nhiều lợi ích nhất, 
vừa lạy Phật chúng ta vừa chánh niệm, nghĩ tưởng đến 
Phật! Thân, miệng, ý cùng thanh tịnh, sám hối nghiệp 
chướng, lúc đó chúng ta tội diệt, phước sanh, một khi 
mãn kiếp người, đồng Phật vãng Tây phương. 

Khi lễ lạy chúng ta thực hiện được lòng tôn kính 
và tâm ngưỡng mộ của mình đối với đấng Giác ngộ, hay 
những bậc Thánh, Thần, Đại ân nhân, thể hiện được 
lòng biết ơn, đền ơn và sự khiêm cung, tiêu trừ được 
lòng tự cao ngã mạng của mình, tức là từng bước “quán 
chiếu thấy năm uẩn đều không, sẽ qua hết tất cả khổ đau 
ách nạn”. lúc đó Đức Phật với lòng từ bi vô lượng sẽ 
thương cảm đến và gia hộ cho ta được kiết tường như ý 
và phước đức cũng từ đây sinh khởi. Trong kinh Nghiệp 
Báo Sai Biệt có dạy 10 Công đức của lễ Phật: 

1. Tự mình có được sắc thân tươi đẹp nhiệm mầu
2. lời mình nói ra ai nấy đều tin.
3. Ðối với mọi người dù ác độc, mình không sợ hãi.
4. Chư Phật thường gia hộ phò trì.
5. Tự mình có đầy đủ oai nghi, được mọi người 

kính mến.
6. Mọi người thảy đều muốn làm quen giúp đở.

7. Chư Thiên đều yêu kính.
8. Ðầy đủ các điều phúc đức, hưởng mọi thanh nhàn.
9. Khi chết nhận định được vãng sanh.
10. Tự mình chứng quả vắng lặng Niết Bàn.

Đấy là những công đức và lợi ích của việc lễ Phật 
theo kinh dạy, còn trong thực tế khi thực hiện thường 
xuyên, đúng cách pháp tu lạy Phật, bản thân của người 
viết bài nầy đã trải nghiệm và gặt hái được những điều 
lợi ích như sau:

* Giúp cho tinh thần sảng khoái, máu huyết 
lưu thông, thân thể mạnh khỏe

* Tật bệnh tiêu trừ, nghiệp chướng cũng 
lần hồi chuyển hóa.

* Giúp nhiếp được tâm, khi phải theo dõi 
từng chữ, từng câu, không cho lộn hàng, lộn 
chữ mà trong kinh Di giáo Phật đã dạy: “chế 
tâm nhứt xứ vô sự bất biện” nên sẽ được hanh 
thông trong mọi việc.

* Tội diệt phước sanh, sẽ gặp được nhiều 
may mắn, được nhiều quý nhơn giúp đỡ, nên 
mọi ước nguyện cao đẹp sẽ được thành tựu. Bản 
thân người viết rất nghèo khó, nhưng khi tiến 
hành lễ lạy theo các Bộ Sám, Tam Thiên Phật, 
Vạn Phật... đã được quý nhơn tài trợ cho đi hành 
hương xứ Phật Ấn Độ, tiếp tục phát nguyện lạy 
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bộ kinh Pháp Hoa mỗi chữ mỗi lạy, với hơn 60 
ngàn chữ, dự trù lạy trong 3 tháng, nhưng với 
sự gia trì nơi Phật Thành Đạo chốn linh thiêng 
Bồ Đề Đạo Tràng với “từ trường” gấp 7 lần hơn 
các nơi “động tâm” khác, cộng thêm sự phấn chấn 
và quyết tâm của người viết, mỗi ngày lạy hơn 2 
ngàn lạy nên chỉ trong vòng 35 ngày (1 tháng 5 
ngày) đã lạy hoàn mãn bộ kinh Pháp Hoa, hơn 
60 ngàn lạy. Tội diệt phước sanh, nên khi về đến 
Việt Nam liền được bảo lãnh đi định cư ở Úc. 
Với sự mầu nhiệm nhiều ích lợi ấy, người viết đã 
tiếp tục phát nguyện lạy các bộ sám, Ngũ Bách 
danh và Vạn Phật, nên đã vượt qua được nhiều 
chướng ngại, nhất là đã chận đứng được bệnh 
ung thư đường ruột và chuyển họa thành phước, 
được chính phủ Úc nhiều nhân đạo, chữa trị 
bệnh, cấp nhà mới để có được nơi yên tịnh với 
đầy đủ tiện nghi hầu tịnh dưỡng, sống tự tại, an 
lạc, bảo lãnh được thân nhân để có người chăm 
sóc và cùng nhau sách tấn tu tập hướng đến con 
đường giải thoát, giác ngộ.

I) các động tác lạy Phật tốt nhất (thể dục dưỡng sinh):
1. Đứng thẳng người, chắp tay trước ngực (nhiếp 

tâm) xướng hồng danh hay câu, từ, ta muốn lạy, tâm 
nghĩ đến Phật, Bồ Tát, (thân, khẩu, ý đoan nghiêm, đầu 
ngữa về phía sau, xương sống thẳng, thở vào cho đến tận 

đơn điền, bụng dưới phình ra, đưa dưỡng khí chạy khắp 
toàn thân)

2. Đầu cúi xuống, cằm đụng ngực, thân từ từ 
cúi rạp xuống, xương sống cong lại phía sau, vai thư 
giãn, hai tay buông thỏng, gân sau hai chân giãn ra 
(nhìn lại mình, khiêm tốn, buông xả, thở ra đưa uế khí 
ra ngoài đến tận cùng) khiến 7 đốt sống cổ giản ra, 
giúp lượng máu dồn về não đủ, dịch tủy xương sống 
và não thông, giúp hệ thần kinh ở xương cổ không 
bị ép, phát huy được công năng, những động tác nầy 
giúp giải trừ được những chướng ngại ở bắp thịt vai 
và giúp ức, bụng, rốn co lại, đầu gối, xương sống giật 
lui về phía sau, các cơ hoành co cụm lai, gân cốt toàn 
thân hoạt động, giãn ra. 

3. Chống tay xuống nền, cong đầu gối (gập thân 
lại và quỳ xuống, cung kính) mông đụng vào hai gót 
chân hình chữ V, đầu ngữa ra phía sau, thở vào tận 
cùng, vừa thở vừa niệm thầm Quan Thế Âm Bồ Tát. 
Như vậy mỗi lạy ta tiến hành tưởng niệm đảnh lễ được 
2 Hồng danh.

4. Đầu cúi xuống, gân cổ giãn ra, thân mình nằm 
rạp, cằm đụng hai đầu gối, năm vóc gieo sát đất, ép 
bụng, thở ra tận cùng, hai tay duôi về phía trước, huyệt 
ấn đường (giữa hai chân mày), trán chạm vào hai bàn 
tay từ từ lật ngữa cung đón Phật, những tư thế nầy giúp 
máu chạy lên đầu, tăng trí nhớ.
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5. Nín thở hai bàn tay từ từ nắm lại tưởng tượng 
chư Phật, Bồ Tát đang truyền cho năng lượng, ta hãy 
tận hưởng. 

6. Hai bàn tay úp lại, đầu ngẫng về phía sau, 
thở sâu vào đến đơn điền, trở lại tư thế ngồi trên 
hai gót chân, chống tay từ từ đứng lên, óp bụng (thở 
ra tận cùng giống như con mèo đang rướn mình) hai 
gân sau của chân căng ra, nhón chân cho các ngón 
chân cùng vận động. Trở lại tư thế đứng thẳng, thở 
vào tận cùng.

Lưu ý: khi tiến hành các động tác lễ Phật, ta phải 
thành kính, nhiếp niệm, thong thả, mắt nhìn vào tượng 
Phật, Bồ Tát hoặc từng chữ của Kinh, giúp cho Tâm 
được an tịnh, lúc vào và ra lễ ta nguyện nhớ và thay thế 
cho Tứ ân lễ lạy đến 10 phương Tam bảo, sẽ giúp cho 
ta phần nào trả lần hồi được ân nghỉa của xã hội. Về 
thân các gân cổ, ngón tay, cánh tay, xương sống, gân hai 
chân đều căng thẳng, sẽ giúp cho các huyệt đạo được 
kích động và thông từ đầu chạy dọc theo xương sống, 
xuống tận hai hai bàn chân và ngón chân cũng như tay. 
Thở vào và thở ra tận cùng, giúp ta đưa được dưỡng 
khí đến toàn thân và loại tận cùng các uế khí ra khỏi 
cơ thể. Các huyệt đạo được khai mở, máu huyết lưu 
thông, tinh thần sảng khoái, bệnh tật sẽ được tiêu trừ, 
nghiệp chướng từ đây cũng được chuyển hóa, nên khi 
lạy nếu có đổ mồ hôi nhiều thì rất tốt vì thải ra được 

nhiều độc tố, đừng lo ngại, hãy phấn khởi lên vì lao 
động có đổ mồ hôi thì mới có ngày thu hoạch bội thu.  
Ta lễ lạy vào mỗi sáng, mỗi ngày và tận hưởng những 
năng lượng của chư Phật, Bồ Tát truyền cho, tất cảm 
nhận được niềm an lạc, đến lúc đó ta sẽ ghiền, không 
lễ lạy ta thấy thiếu cái gì và không được khỏe trong 
người, như vậy là đã thành tựu được phần nào rồi!  
Ta lễ lạy tại gia được an lạc là đã thực hành pháp tu 
“độc giác” vừa “tự lực” vừa cầu “tha lực” thành tựu, giúp 
ta “tự tin” và tinh tấn hành trì, nếu sống một mình 
cũng được an ổn, khi sống chung cùng chúng cũng dễ 
hòa hợp và phát triển đạo tràng.
II) Nên lễ Phật như thế nào, để được liên tục và 
tiện lợi?

Khi đã thấy được sự lợi ích thiết thực và cao 
đẹp cũng như dễ dàng không hao tốn của việc lễ 
Phật. Hãy sắm một tấm nệm mỏng để cho êm đầu 
gối, lễ lạy nhiều sẽ không bị ảnh hưởng gì, phát 
nguyện lạy từ từ các bộ Sám, tiến lên lạy Ngũ bách 
danh, Tam thiên Phật, Vạn Phật, rồi phát nguyện 
lạy từng vị trong Đại Bi sám pháp, từng chữ trong 
Bát Nhã Tâm Kinh, tiến lên lạy mỗi chữ mỗi lạy Bộ 
Kinh Pháp Hoa với hơn 60 ngàn chữ, Đại Bát Niết 
Bàn gần 300 ngàn chữ. Nếu mỗi ngày lạy 200 lạy, 
thì bộ Kinh Pháp Hoa phải lạy liên tục trong một 
năm (1 năm), bộ kinh Đại Bát Niết Bàn phải hơn 
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bốn năm (4 năm) hoặc vừa niệm Phật vừa lạy... Với 
phát nguyện như vậy, ta sẽ lạy được liên tục, vừa tu 
tập, vừa dưỡng sinh vừa thâm nhập kinh tạng, vừa 
tránh xa được những thị phi, cám dỗ của vật chất 
thế gian và tất nhiên sẽ thành người đoan chính.

lễ lạy tại nhà là pháp tu đơn giản, nhưng rất 
nhiều lợi ích, nhất là vào mùa mưa, lạnh, không thể 
đi ra ngoài đường hay đến công viên hoặc các nơi tập 
luyện được, sẽ tránh được các phiền toái hay những 
tiêu cực phát sinh, khi phải tiếp xúc với nhiều người 
chưa tốt. 

lễ lạy khỏi phải tốn kém mua sắm những dụng cụ 
để tập luyện như các môn thể dục, thể thao khác, chỉ 
cần nơi trang nghiêm, thanh tịnh, giúp ta có cơ hội đối 
diện với Phật nhiều hơn và Phật tánh của ta cũng có 
nhiều cơ hội hiển lộ.

lễ lạy là pháp tu cũng là pháp dưỡng sinh, có thể 
tranh thủ lễ lạy vào lúc khuya, tối hay lúc rảnh rỗi, ta 
thực hành yên tịnh, âm thầm không ảnh hưởng đến 
chung quanh.

Ta lễ lạy chân thành “tu thân” sẽ cảm ứng được ơn 
trên và cảm hóa được thân nhân gia đình “tề gia” hay 
những người chung quanh, “Phật hóa gia đình hay giòng 
họ” cũng là một cách hoằng pháp hữu hiệu.

lễ lạy ta sẽ tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém 

cỏi, tiêu trừ được nguồn gốc của vô minh đó là bệnh 
“chấp ngã” để luôn luôn cố gắng vươn lên, luyện tập 
được tâm khiêm cung, hành xử trong cuộc sống sẽ có 
được nhiều tốt đẹp, thân thiện và giúp ích được nhiều 
người, phước đức từ đây sinh khởi. 

lễ lạy tại nhà với nhiều sự nhiệm mầu giúp ta củng 
cố niềm tin Tam bảo, sẽ vững vàng trong sự hưởng thụ 
cao đẹp với Phật Pháp, không bị những thị phi của thế 
gian chi phối. 

lễ Phật tại nhà giúp ta ẩn dật tu hành, nếu nhập 
thất rất là thích hợp, vừa có cơ hội và điều kiện để 
“Quán chiếu nội tâm, làm triệt tiêu bản ngã và chuyển 
hóa nghiệp lực của mình” mặc cho bao “thị phi” vùi dập 
của cuộc đời và lòng người với nhiều “đố ky”, “phân 
biệt, đối xử”, vừa rèn luyện được sức khỏe và ý chí, khi 
sống với nội tâm, tự tin và cắt lần hồi các duyên trần, 
chính là lúc nầy chúng ta sống đúng theo Phật, Tổ đã 
dạy: “ngoài dứt chư duyên, trong không toan tính, tâm 
như tường bích, khả dỉ nhập đạo”! 

Khi ta chưa giúp ích gì cho xã hội được nhiều, 
hãy tu pháp lễ lạy sẽ giữ tâm được an lạc! “Tâm bình 
thế giới bình”, “tâm an vạn sự an”, hương vị giải thoát 
của Phật Pháp ta cũng nếm mùi thọ hưởng, lúc đó 
ta sẽ nhìn đời rất đáng yêu và quý kính mọi người, 
không dám xem thường một ai! Tâm ta tốt sẽ chiêu 
cảm được nhiều người tốt, lòng từ bi mở rộng, sự bao 
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dung cũng thể hiện, có của rồi ta mới sẻ chia, thì ta 
cũng đã âm thầm góp phần giúp cho xã hội nầy được 
đẹp và bình yên phần nào rồi, hơn là phải bôn chen 
chạy theo danh lợi, hay vật chất vô thường, để phải 
nhiều lo toan tính toán, khiến tâm mình và tâm nhiều 
người phải loạn động, thì làm sao xã hội nầy hưởng 
được sự bình yên!

Có ăn sẽ no, có tu ắt chứng, có đi sẽ đến, có bơi 
lội sẽ không bị chìm và lên được bờ, có lễ Phật sẽ được 
gia hộ và phước đức Ngài ban.

Sống “cư trần lạc đạo” tùy duyên “ít muốn, biết 
đủ” tiến hành lễ lạy thường ngày, được như vậy, 
tức là đã giữ Giới, tâm ta sẽ từ từ được Định, Tuệ 
sẽ phát sinh, Thân, Khẩu, Ý hằng thanh tịnh, lo gì 
không đồng Phật vãng Tây phương, tội diệt phước 
sanh, không lệ thuộc và phụ thuộc vào ai ta sẽ sống 
cuộc đời an lạc giải thoát, tự tại không bị ngũ dục 
kéo lôi và mây mờ của ngã chấp che phủ, Phật tánh 
sẽ lần hồi hiển lộ. lạy Phật, một pháp tu đơn giản, 
nhiều lợi ích, giúp ta thực hiện để đúng theo lời 
Phật dạy: “Sức khỏe là lợi ích. Biết đủ là thời gian. 
Thành tín là giàu sang. Niết bàn là hạnh phúc” PC 
204, thật tuyệt vời! lạy Phật có được “năng lượng” 
rồi ta mới mạnh dạn sẻ chia, chứ “không có của mà 
đòi cho ra”, thì chỉ là chuyện ảo tưởng viễn vông!
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nhân hành Trì Thủy sám vĂn Trong 
an cư và Tu học

Hạnh Trung
“Nếu Hạ lạp trang nghiêm đời Tu sĩ, thì An cư tạo 

năng lượng dẫn đến Đạo Bồ Đề” đúng như thế! an cư 
là thời gian rất cần thiết cho cuộc đời Tu sĩ, là thời gian 
nạp lại năng lượng, qua đây toàn lực của đại chúng hỗ 
tương cho từng người, thúc liễm được thân tâm, trau 
dồi Giới-Định-Tuệ. Đấy là nội lực của người tu, giúp 
cho người xuất gia có đủ năng lượng để hướng đến con 
đường giác ngộ, giải thoát. 

Với chương trình tu học trong các kỳ an cư và 
tu học, ngoài các thời khoá công phu, toạ thiền, kinh 
hành niệm Phật, còn đi sâu vào một số bộ kinh, trong 
đó thường có tụng, học, lễ lạy và tìm hiểu nghĩa lý của 
hành Thủy Sám Văn. Một bộ sám rất là thực tế, chỉ rõ 
những lỗi lầm mà ta có thể do vô tình phạm phải, từ đó 
nêu lên những quả báo ghê sợ, bởi những suy nghĩ, lời 
nói và việc làm, tưởng rằng vô hại của chúng ta trong 
hằng ngày, nhưng rồi làm khổ mình và người, tội lỗi từ 
đây sinh khởi. 

Qua phần duyên khởi của sám văn, sự thị hiện của 
Ngài Ngô Đạt Pháp Sư đã cảnh tỉnh biết bao nhiêu người 
rồi! Tất cả những việc lành dữ xảy ra hôm nay, cũng 
đều do oan trái nhiều đời nhiều kiếp lộn tới lộn lui, để 
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báo ân báo oán với nhau. Nếu chúng ta không biết rõ 
được như thế để lo tu Tâm, dưỡng Tánh, hoan hỷ đón 
nhận, thì nghiệp chướng mãi chất chồng, và điều đặc 
biệt nhất, đó là thông điệp của chư Phật, Tổ muốn gởi 
đến chúng ta: “Hãy luôn chánh niệm, tỉnh giác và miên 
mật tu hành, nếu để cho ‘bản ngã’ xuất hiện sẽ thất niệm, 
mống tâm nghĩ đến công danh, lợi dưỡng, thì lập tức sẽ 
bị trả quả báo ngay và sống hết lòng vì người khác thì 
sẽ hưởng được những điều an lành, như ý”. Có một số 
vị ý thức được trách vụ xuất trần thượng sĩ của mình, 
đã không ngừng tinh tấn tu học, vượt qua nhiều thử 
thách, chông gai để đóng trọn vai trò tiếp dẫn hậu lai, 
báo Phật ân đức. Tuy vậy vẫn có một số vị sống buông 
thả, thỏa mái, để rồi phải gặp nhiều chướng nạn.

Từ đó đa số đều nhận ra rằng, nếu không có chí 
nguyện kiên cường với một sự tỉnh giác cao độ, và đặc 
biệt là sự hành trì miên mật, thì rất dể bị sa ngã bởi 
ngũ dục, hay bi chao đảo bởi bát phong hoặc chán nản, 
thối tâm. Với biết bao nhiêu vị đã gảy gánh giữa đường, 
nhưng vẫn còn một số vị vẫn trụ vững cho đến ngày 
hôm nay là một điều chúng ta cần nên học hỏi và trân 
kính, cho nên chúng ta là lớp hậu lai, phải kham nhẫn 
mà cộng tác để duy trì, phát triển. Rồi nhờ hiểu rõ về 
tầm quan trọng của Tâm và chân lý của cuộc sống:

Tâm buồn cảnh được vui sao
Tâm an dù cảnh ngộ nào cũng an.

Để hăng hái thực hành lời Phật dạy, biết sống 
tuỳ duyên, ít muốn biết đủ, rồi mọi chuyện cũng qua 
đi, và từ đây mới thông hiểu được nỗi thăng trầm, 
cực khổ, khó khăn của những vị khai sơn phá thạch, 
dựng đạo tràng, có khi chỉ một mình chống chọi với 
biết bao nhiêu điều phiền luỵ, đắng cay để có được 
cơ ngơi và điều kiện tu học với đầy đủ tiện nghi như 
ngày hôm nay. 

Qua thấy rõ được những nguyên nhân khổ đau, 
tạo tội lỗi của cuộc đời, và qua những ngày an cư tu 
tập, chư Tôn Đức và huynh đệ đã chia sẽ cho nhau 
những kiến giải, kinh nghiệm, và sự an lạc của mình, 
nên từ đó đã giúp cho tất cả hiểu rõ được rằng: Tất 
cả đều do tâm tạo, mà vọng tâm là từ vô minh do ngã 
chấp sinh ra “Khi ta thanh tịnh, ta thấy thế giới thanh 
tịnh, khi ta nhiễm ô, ta thấy thế giới nhiễm ô, Tâm 
bình thế giới bình”. Vậy muốn mãi sống với tâm thanh 
tịnh, hài hòa với chung quanh, khiêm cung với tất cả, 
dễ gần gũi và phục vụ tốt chúng sanh, thì phải lo bào 
mòn bản ngã, đúng với tinh thần tu tập của cổ Đức đã 
dạy: “Tu là quá trình quán chiếu nội tâm, làm triệt tiêu 
bản ngã và chuyển hoá nghiệp lực của mình”, đấy mới 
là nhiệm vụ chính của người tu, và ta hãy lấy những 
danh ngôn sau đây làm kim chỉ nam cho con đường tu 
tập của chúng ta: “Nếu một người tu mà trải qua bao 
năm tháng hành đạo không thấy mình tầm thường hơn, 
giản dị và khiêm tốn hơn thời gian ban đầu, thì có lẽ ta 
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đã đi lạc đường rồi!” hoặc như Đức Đạt lai lạt ma đã 
dạy: “Càng Tu lâu chừng nào, càng thấy mình không là 
gì cả, thì đó mới chính thật là tu”.

Có như vậy mới đúng nghĩa là hành trì Bát nhã, 
qua hằng ngày đọc tụng câu: “Chiếu kiến ngũ uẩn 
giai không, độ nhất thiết khổ ách” tức là soi thấy năm 
uẩn đều không, liền qua khỏi các khổ tai, ách nạn, 
và muốn có công đức thì hãy thực hành theo lời Chư 
Tổ đã dạy:

“Nội cần khắc niệm chi công.
Ngoại hoằng bất tranh chi đức”.

Nghĩa là: Bên trong, chúng ta cố gắng, khắc phục 
tâm niệm lăn xăng lộn xộn, giữ gìn chánh niệm, chăn 
giữ ý nghiệp, đó mới thực là: công phu tu tập, đúng theo 
Chánh Pháp. Bên ngoài, chúng ta cố gắng phòng hộ sáu 
căn, giữ gìn chánh ngữ, canh chừng khẩu nghiệp, không 
thích tranh cãi, không thèm hơn thua, đó là đức độ của 
người tu theo Phật. Cho dù có bị phỉ báng, có gặp nghịch 
cảnh, cũng vẫn bình tĩnh thản nhiên, ngoài mặt cũng 
như trong lòng, không khởi lên bất cứ tâm niệm gì cả, 
nhất là trong thời buổi Pháp nhược ma cường, sự bùng 
nỗ nhiễu loạn của công nghệ thông tin như hiện nay, 
với hằng ngày biết bao chuyện thị phi cứ trêu chọc ta 
trên các diễn đàn, báo chí, ta đừng bị nó dẫn dắt, hãy 
vẫn tịnh tâm quán chiếu và cầu nguyện cho mọi người 
có được Tâm bình, thì thế giới sẽ bình theo. 

Vừa đọc tụng, suy nghiệm, nhưng cũng vừa chân 
thành sám hối lễ lạy theo Thuỷ Sám Văn, cũng như 
an cư, tu học, làm lành, lánh dữ, giữ tâm ý trong sạch 
và hoằng dương giáo lý Phật đà, đến với chúng sanh 
được rộng rãi, hữu hiệu qua cuộc sống an lạc, lợi ích 
thiết thực của chính mỗi chúng ta, có như vậy mới 
thực sự là người con Phật và hành THUỶ SÁM VĂN 
đúng nghĩa.

Thích Viên Thành (Hạnh Trung)
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pháp hoa nam Úc ngày 10 -10 - 2005
Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thư thăm Thầy Trụ Trì Chùa Bửu Đà, Q.10 - Sài Gòn 
và toàn thể đại chúng

lời đầu thư không gì hơn là cầu Hồng ân Tam bảo 
gia hộ cho Thầy Pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu 
và toàn thể đại chúng luôn dồi dào sức khỏe, để hoàn 
thành mọi nhiệm vụ và sở nguyện cũng như việc Tu học 
của mình, hầu thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.

Thấm thoát mà đã gần một năm xa quê hương, 
không còn hầu cận chư Tôn Đức, chư Huynh Đệ và xa 
cách tất cả những người thân quen với biết bao kỷ niệm 
buồn vui mà không bao giờ quên được, để sống nơi xứ 
lạ quê người, mặc dầu có diễm phúc là được hầu cận Sư 
phụ, nhưng nỗi buồn nhớ quê vẫn luôn canh cánh bên 
lòng vì nền văn hóa khác nhau và bất đồng ngôn ngữ, 
nên mọi giao tế với người bản xứ thì hầu như sử dụng 
bằng ngôn ngữ quốc tế (múa tay) và cái chân đi của 
Hạnh Trung bây giờ xem như đã “cấm túc” rồi, không 
còn thong dong, tự tại có mặt trên từng cây số ở khắp 
mọi nơi như hồi còn ở Việt nam được nữa.

Hằng ngày chỉ còn tìm được hơi ấm nơi Sư phụ 
qua những lúc nhắc lại những người xưa, những cảnh 
cũ hay ôn lại chuyện xưa và chút tâm sự với hai Thầy 
Viên Trí, Viên Tịnh trong những lúc tranh thủ khi lao 
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tác hoặc đồng sự, còn lại thì toàn là “Làm thinh như 
chánh pháp và nói năng như chánh pháp”

Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa chư Huynh Đệ, 
Hòa thượng Sư phụ (SP), sức khỏe cũng không còn 

được tốt lắm, hằng ngày phải thường xuyên theo dõi độ 
đường, áp huyết và uống thuốc Tây, thỉnh thoảng uống 
thêm thuốc Bắc, nên rất ít đi đâu, mặc dầu có nhiều nơi 
trên thế giới mời thỉnh, những việc Phật sự bình thường 
của Giáo hội thì điều hành và bàn bạc qua điện thoại viễn 
liên, còn nếu có nơi nào quá cần thiết phải hiện diện thì 
SP cũng cố gắng đi được và ban Đạo từ, có nhiều lúc 
bệnh hoạn hoành hành tuy không nhiều nhưng SP cũng 
hay trăn trối lắm, Hạnh Trung (HT) thì rất dở trong khâu 
chăm sóc nên cũng rất lấy làm ái ngại là không hoàn 
thành được việc hầu Thầy. Hiện tại chùa có 2 Thầy và 1 
Cô thì đang đi học ngoại ngữ, hằng ngày chỉ còn lại một 
mình HT ở chùa phải lo nhiều việc từ khâu thị giả đến 
tri viên, hương đăng, làm bếp và cúng lễ... không biết có 
đủ sức khỏe lâu dài để hoàn thành các nhiệm vụ. Hơn 
nữa việc giao tiếp ở đây phải sử dụng anh văn, HT rất 
là hạn chế và xem như mù tịt ngoại ngữ nên cũng rất là 
khó chịu, mặc dầu có Giáo sư đến tận chùa để dạy, nhưng 
đã quyết buông xả hết mọi chuyện đời, không còn muốn 
động não nữa nên vào được chữ nào hay chữ nấy chứ 
cũng không lấy gì làm thiết tha lắm, biết rằng như vậy 
là rất nhiều thiệt thòi vì mọi quan hệ cần phải có ngoại 

ngữ, nhưng HT cũng đâu có mong cầu gì ngoài việc muốn 
yên Tu, càng ít giao tiếp thì càng ít động niệm, Tổ lâm 
Tế đã dạy “Niệm chưa khởi chớ cho khởi, Niệm đã khởi thì 
chớ theo, thì còn hơn 10 năm Ông đi cầu tham học Đạo.” 
Mình dở thôi thì theo lời Tổ mà Tu cho nó được chắc, 
ai Tài, giỏi thì cứ lăn xả mà độ sanh.

Qua gần một năm sống với xã hội Úc, HT cảm nhận 
được rằng, người Úc rất tốt mặc dầu nhà ai nấy sống, ít 
liên hệ chòm xóm với nhau nhưng họ cũng rất sẵn sàng 
giúp đỡ những ai gặp khó khăn và hữu sự, xã hội thì rất ư 
tự do, quyền con người được tôn trọng tối đa, mọi người 
sống và làm việc theo đúng tinh thần luật pháp, nên rất 
là nghiêm minh, ngoài đường rất ít thấy bóng dáng cảnh 
sát, công an nhưng trật tự, giao thông vẫn được đảm bảo 
tốt. Người già, yếu và thất nghiệp, cũng như học sinh đều 
được chính phủ nuôi, phát tiền hằng tháng để sống, ốm 
đau có bệnh viện lo... nói chung thì người dân, mà đặc 
biệt là người Việt nam mình sống cũng khá khỏe nếu 
biết an phận, khỏi phải lo lắng chạy gạo từng ngày, khi 
đã được thường trú, vào quốc tịch Úc, được lãnh tiền trợ 
cấp, thì xem như cuộc sống đã được chính phủ lo lắng 
toàn bộ, Nếu HT muốn vào quốc tịch Úc thì phải chờ 
đợi 1 năm nữa mới vào được thường trú rồi sau 2 năm 
không có vi phạm gì thì mới làm đơn để được xét vào 
quốc tịch. Tại chùa kinh tế để sống, thì hằng tháng 2 kỳ 
và những ngày lễ vía, trong Chúng và một số Đạo hữu 
thuần thành đến để làm đồ chay bán hoặc đi bỏ shop 
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nhờ họ bán, lấy đó để chi phí ăn uống và sinh hoạt hằng 
ngày, thứ Bảy hằng tuần có tổ chức Niệm Phật và mỗi 
thứ Bảy đầu tháng dương lịch có tổ chức Bát quan trai 
cho Đạo hữu, Phật tử. Vì quá ít Thầy và không có nhiều 
thời gian rảnh nên không đi cúng ở đâu cả, hằng tháng 
Đạo tràng Tu BQT gom tiền giúp đỡ quý Thầy mới qua 
chưa được hưởng tiền trợ cấp được 7, 8 chục đồng Úc 
đủ chi xài lặt vặt, Phật tử xem Thầy nào cần gì thì vận 
động mua sắm cho, chứ rất ít khi cúng dường tiền lắm. 
Sơ lược vài dòng về tình hình sinh hoạt và cuộc sống bên 
nầy để Thầy và chư Huynh Đệ lãm tường.

Về phần của Hạnh Trung, thì nhờ sống cũng có 
điều độ, năng tập thể dục và nhất là tập thực hiện lối 
sống: tùy duyên, Ít muốn, biết đủ, “bình thường trong mọi 
lúc, an nhiên trong mọi cảnh là sao cũng được”, giản dị, 
và giữ Tâm luôn an lạc nên sức khỏe cho đến nay vẫn 
còn tốt, mặc cho thời tiết và khí hậu có nhiều thay đổi 
khắc nghiệt. Tâm thì hóa giải được những phiền não.

Biết được khả năng và thần kinh không còn nhạy 
bén như hồi còn trẻ, nên với ý nguyện (trước đây đã có 
thư cho SP và ngay bây giờ cũng vậy) là sang Úc để hầu 
sư phụ, và phụ lo công việc trong chùa, công phu, bái 
sám... Mặc dầu hiện tại SP là Hội chủ của Giáo hội PG 
Úc Châu, có 2 ngôi chùa, có trường Bồ Đề và các điều 
kiện tốt khác, nếu ai Tài giỏi, chịu khó phấn đấu và thể 
hiện tài năng thì rất nhiều khả năng tiến thân và cơ hội 

phát triển, nhưng với HT thì qua hơn 10 năm làm hiệu 
trưởng với quá nhiều cố gắng trong khó khăn, thiếu thốn 
cũng đã cống hiến cho dân tộc và xã hội được trên 5000 
lượt em Học sinh biết chữ và nâng cao trình độ để có 
thể giúp đời rồi, với quá nhiều lo âu tính toán lâu dài để 
hoàn thành nhiệm vụ, khiến đã bị bệnh suy nhược thần 
kinh 2 lần, nên cũng cảm thấy mệt mỏi rồi cũng tạm trả 
được phần nào nợ tứ ân, lại thấy cảnh bon chen, tranh 
giành, hãm hại lẫn nhau, để lo cho cuộc sống giả tạm nầy, 
tạo biết bao nhiêu ác nghiệp, khiến cho xã hội còn thêm 
nhiễu nhương, khổ lụy, nên cũng đã quá ngán ngẫm sự 
đời rồi, không còn ham muốn gì nữa cả, mà chỉ mong 
sao được yên thân để lo Tu hành mà thôi. Hơn nữa muốn 
Tu giải thoát thì phải biết buông xả, không dính mắc vào 
đâu cả, chứ còn lo độ thế, nói “tuỳ duyên bất biến” nhưng 
riết rồi thành thiên biến vạn hóa thì lúc đó đã đánh mất 
mình rồi, “Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn 
gia hương vạn lý trình”! HT sợ lắm rồi, thôi thì lầm thầm, 
lủi thủi làm được gì thì thủ phận mà làm, chắc là SP sẽ 
không vừa lòng lắm và nhiều thất vọng, nhưng rồi về lâu 
về dài SP cũng sẽ hiểu và thương, còn ai chê mình dở 
thì cũng vui mà chấp nhận để được làm nhiệm vụ của 
một ông trưởng lão điệu lo hầu Thầy trong một thời gian 
nào còn khả năng, ngoài ra thì dành thời gian mà sám 
hối, “phản quan tự kỹ” và tham gia công tác từ thiện khi 
nào hữu sự và rảnh rỗi, không muốn phấn đấu và động 
não nữa, còn tất cả những cơ hội tốt khác xin nhường 
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lại cho những vị nào có Tài, Đức đảm trách để giúp SP 
hoằng dương chánh pháp mà cứu nhân độ thế, HT rất 
là tùy hỷ. Vậy rất mong chư Tôn Đức và quý Huynh Đệ 
hiểu cho tâm trạng của HT mà có sự thông cảm và vị 
nào có điều kiện muốn sang để phụ giúp cho Sư phụ thì 
hãy khẫn trương lo thủ tục để SP còn khỏe và tại chức 
dễ dàng bảo lãnh hơn. 

Với kinh nghiệm bản thân, và đúng với luật nhân 
quả, muốn được an nhiên tự tại trong tinh thần Vô uý 
thì hãy sống Tốt không vi phạm những điều sai, trái, 
không nghĩ, nói và làm việc xấu gì với ai, không ham 
muốn nhiều, sống đơn giản và an bần lạc đạo... thì ta 
sẽ thật sự được tự do và hạnh phúc. Hiện tại đã có 2, 3 
Đạo hữu, Phật tử kêu cho xe hơi, để làm phương tiện đi 
lại, nhưng HT không nhận, vì khi đã có xe rồi thì bao 
nhiêu chi phí, tốn kém khác sẽ đến liên tục với ta, kéo 
ta lao vào vòng lo toan, tính toán, thụ hưởng, lẫn quẩn.
Và biết bao tiện nghi vật chất khác đang hấp dẫn mọi 
người, nhưng một khi đã hiểu được luật Vô thường, Vô 
ngả tất cả cũng chỉ là Khổ Không thì ta sẽ không còn 
ham muốn nữa và ta không lệ thuộc vào ai cả.

Kính thăm và kính chúc Chư Tôn Đức cùng Quý 
Huynh đệ luôn an lạc để hướng dẫn chúng sanh cùng 
an lạc và tiến đến con đường giải thoát, giác ngộ.

Kính thư 
Hạnh Trung

Thư ThĂm BẠn Bè 
nhân ngày họp mẶT lớp 1-5-2011

Kính thư thăm tất cả bạn bè cùng lớp từ năm 1964 
đến năm 1974 tại Trường Trung Học Bồ Đề Hội An 
thân thương và nhiều kỷ niệm.

Đầu thư không gì hơn, xin cầu chúc các bạn cùng 
toàn thể gia quyến, được dồi dào sức khỏe, để luôn nghĩ 
- nói và làm những điều Tốt cho nhau, hầu cuộc sống 
hiện tại được an vui, nhiều ý nghĩa và tương lai gặt hái 
được nhiều điều an lành, như ý.

Mới đó mà chúng ta cũng đã xa cách nhau gần 
hoặc hơn 50 năm, biết bao nhiêu thay đổi. Mỗi bạn 
cùng tùy theo nghiệp lực (ý nghĩ, lời nói, việc làm) đã 
gieo tạo nhiều đời, nhiều kiếp của mình mà thọ lãnh 
những cuộc sống trong hiện tại. Có bạn thành đạt, gia 
đình hạnh phúc do tổ tông nhiều đời đã gieo tạo phước 
báu và hiện tại biết khéo vun bồi, chăm sóc, nhưng có 
bạn cũng lắm nỗi long đong lận đận, đói nghèo, bệnh 
khổ. Tất cả cũng đều do ta biết nỗ lực khéo tu tạo 
phước lành hay là chỉ biết thụ hưởng và hoang phí, có 
khi vì lợi mình mà hại người, hay “miễn sao có lợi thì 
làm, chẳng màng tội lỗi, bị gông bị xiềng”, lại phải tạo 
thêm những điều ác nghiệp!

Nhìn thế giới trong hiện tại, thiên tai đang hoành 
hành liên tục xảy ra khắp trên thế giới, chỉ một thoáng 
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thôi, cơn vô thường đến, một trận động đất hay sóng 
thần, lũ lụt kéo đến, tràn qua là biết bao nhiêu sinh linh 
phải vong mạng, biết bao nhiêu tài sản nhiều chục năm 
cơ khổ tạo dựng, đã biến thành tro bụi, không mang 
theo được gì, có chăng thì chỉ là những nghiệp ác mình 
đã gieo tạo, trong quá trình lo cho cuộc sống.

Đây là một bài học, một lời cảnh tĩnh rất sống động, 
nếu chúng ta không ý thức được Sự VÔ THƯỜNG để 
mà lo TỈNH TÂM TU TẠO PHƯỚC ĐIỀN, thì rồi chúng 
ta cũng giống như những nạn nhân đang rên xiết, khổ 
đau, hổn loạn, quằn quại… trong hiện tại. 

Bây giờ chúng ta có phước thân hình còn nguyên 
vẹn, gia đình hạnh phúc, thong thả, để tranh thủ mỗi 
năm gặp nhau một lần. Thì chúng ta hãy chia sẻ và sống 
trọn đạo làm người, hy sinh, hiến tặng và dành cho nhau 
những gì cao đẹp nhất, vì: 

“Tất cả niềm vui có được trong đời
Đều do mang an lạc đến cho kẽ khác
Tất cả khổ đau có ra trên đời
Đều do muốn hạnh phúc cho riêng mình”

Và thực hiện theo ý nghĩa của bài THƠ sau: 
 “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui 
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như áng mây chìm nỗi 
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho đời thêm đẹp, ý thêm vui
Cho hoa thêm thắm, mùi thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người

  ********
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa vùng đất rộng với trời cao
Lấy câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Giữ lấy ân tình gởi tặng nhau

  ********
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý lẽ huyền vi
Thân tâm an lạc lòng thanh thản
Đời sống tâm linh lẽ diệu huyền”

  ********

“hãy suy Tư cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành Lời nÓi

hãy Ăn nÓi cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động

hãy hành xư cẩn thận vì hành động sê biến thành ThÓi quen

hãy chú trọng ThÓi quen vì chúng hình thành nhân cách

hãy chú trọng nhân cách vì chúng hình thành sỐ mệnh

và sỐ mệnh của anh sẽ là cuộc đời của anh…
và không Tôn giáo nào cao trọng hơn sự thật.”
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Trái đất vẫn tròn, và mỗi chúng ta rồi cũng sẽ 
gặp nhau, rất hy vọng rằng chúng ta cùng tịnh tâm 
nhìn về một hướng cao đẹp và thực hành những 
gì đem an lạc đến cho tha nhân, những bình yên, 
xanh tươi, tốt đẹp cho cuộc sống, ai có phước hãy lo 
gieo tạo tiếp để hưởng phước được lâu dài, ai thiếu 
phước rất cần phải lo Tu tạo phước điền mới mong 
thoát khổ và để chúng ta cùng gặp nhau trên cõi Tây 
phương Cực lạc. 

Thân mến
TRẦN VĂN ĐỆ

6/27 Tulloch ave Pennington Sa 5013

Mb: (+61) 0401686207,

Email: h_trungkinh@yahoo.com

Thư ThĂm các con !
Đầu thư Thầy không gì hơn là cầu Hồng ân chư 

Phật gia hộ cho các con luôn tĩnh thức, giử Tâm an tịnh, 
siêng năng tập TDTT để sức khỏe được dồi dào, khi thân 
tâm của các con đã được an lạc, sống tử tế, lợi ích cho 
mọi người và xã hội thì sự Tu học của các con sẽ gặp 
được nhièu may mắn và có được nhiều tiến bộ, như ý .

Các con thương !
Trong kinh pháp cú Đức Phật có dạy rằng:

“Sức khỏe là lợi ích
Biết đủ là thời gian
Thành tín là giàu sang
Niết bàn là hạnh phúc”

Muốn đạt đến cứu cánh của đời Tu là: Giải thoát, 
giác ngộ (thoát ly sanh tử, không còn khổ đau) thì bài 
pháp cú trên là một điều nhắc nhở và giúp đở mỗi chúng 
ta, thêm nội lực để đạt đến cứu cánh. Khi có được cái 
thân người nầy sống trên cuộc đời, thì phải sống sao 
cho có sức khỏe, bằng cách sống, ăn uống có điều độ, 
biết tiết chế không tham đắm ngũ dục, ngủ tốt, thở sâu 
và vận động cơ thể một cách có lợi ích, vừa khả năng.
(giống như phải bảo vệ chiếc thuyền để đưa mình đến 
bờ bên kia vậy).

Ít muốn, Biết đủ là pháp Tu giúp ta vượt qua mọi 
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cám dổ của cuộc đời, và tạo được nhiều công đức vì 
không đua đòi, hơn thua mà lại còn biết Tu tạo, tích 
luỷ, không phung phí phước đức. Đó là thời gian giúp 
ta ấp ủ tròn đầy được sở nguyện.

Khi chúng ta có được sự thành tín, tin ở những lời dạy 
của Đức Phật để thực hành theo, tin Ta là Phật sẽ thành, 
thượng cầu Phật đạo hạ hoá chúng sanh, tức là đã có được 
sự giàu sang rồi, vì Phật có dạy: “Thâm tín chư Phật giai 
sung mãn” Tin sâu nơi chư Phật đều được giàu có vậy.

Khi đã được như vậy rồi, thì ta sẽ có được an lạc, 
hạnh phúc vĩnh hằng của trần gian và dể đạt đến cỏi Niết 
bàn vậy. Đó là hạnh nguyện, trách nhiệm, và cứu cánh của 
người Tu, các con phải luôn ghi nhớ, để hướng và đạt đến.

Còn trong hiện tại thì các con phải lo Tu và học, phải 
biết rõ rằng “Tu có học mới rạng ngời chánh pháp, Học có 
Tu mới lợi đạo, ích đời’’ Nhưng Tu và hành trì giới luật, 
thực hiện những lời Phật dạy là chính, khi có Giới rồi thì 
sẽ giúp ta dễ sinh Định và từ Định sẽ phát sinh Trí Tuệ 
vậy, cái Tuệ nầy mới là “sự nghiệp” và cần thiết, quan trọng 
cho người Tu, còn việc học là để trạch pháp cho rõ thêm 
con đường mà Tu thôi, chứ nếu quá quan trọng, chỉ chú 
tâm vào việc học mà không lo Tu thì cái biết vay mượn 
bên ngoài, bởi Thầy, cô, trường, lớp và xã hội nầy, sẽ dễ 
biến thành “Sở tri chướng” ngăn ngại con đường Tu tập của 
ta mà thôi. So sánh giữa Ngài an Nan “đa văn đệ nhất” 
luôn hầu cận Đức Phật, với Ngài Đại Ca Diếp chuyên Tu 

hạnh “đầu đà” ở xa mà lại được Đức Phật truyền Tâm ấn 
và Ngài Thần Tú là vị giáo thọ có uy tín, với Ngài lục Tổ 
Huệ Năng không biết chữ mà lại được Ngũ Tổ truyền trao 
y Bát, thì chúng ta đủ biết rằng việc Tu để sáng đạo là quan 
trọng và cần thiết nhất, và mới xứng đáng được kế thừa sự 
nghiệp của Như lai để cứu độ chúng sanh, đó là những thị 
hiện để nhắc nhở mỗi chúng ta phải lo Tu tập vậy.

Đặc biệt với tuổi nhỏ của các con, sức khỏe và việc 
tiếp thu còn tốt biết vận dụng cũng khá linh hoạt. Nên 
phải tranh thủ thời gian nầy mà lo Tu học vì “bỏ phí 
một giờ trong hiện tại là tạo dịp rủi trong tương lai’’ đấy 
các con ạ! Các con phải luôn ghi nhớ 5 điều mà các con 
đã được học từ lúc nhỏ trong nhà trường Phổ thông cơ 
sở. Mà chân thật, khiêm cung là quan trọng nhất, phước 
đức cũng từ đây mà sinh khởi, sự thành đạt và tranh thủ 
được những điều kiện ủng hộ tốt cũng từ đây mà được.

Chắc các con đã biết được những điều khổ đau của 
thế gian qua các người thân, bạn bè quen biết và những 
người chung quanh, tất cả đều do “chấp ngã” và “chấp 
pháp” “ái kiến” thường tình, để rồi tham đắm ngũ dục, 
gieo đau khổ cho nhau. Nếu không hiểu rõ được điều nầy 
để mà tìm cách xa lánh và thấy rõ được sự an lạc, nhiều 
lợi ích trong việc thưc hiện lời Phật dạy để mà hăng hái 
Tu tập thì ta vẫn mãi trầm luân khốn khổ!

Cụ thể trong việc rèn luyện sức khỏe thì các con 
phải ăn uống cho điều độ, luôn nhớ rằng, ăn để sống, 
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chỉ cần ăn cho cái bao tử có đồ để bóp, tạo ra những 
dưởng chất để trị bệnh ốm gầy chứ không phải sống 
để ăn, và ăn cho đả cái miệng với sự ham thích theo ý 
mình (cái miệng kiện cái thân) là chổ nầy đãy. Tiếp theo 
là phải siêng tập TDTT, biến thành thói quen không thể 
thiếu được, rồi kính lễ chư Phật cùng các thiện tri thức 
và dành thời gian Tịnh Tâm trước khi ngủ và sau khi 
thức dậy xem như đói phải ăn trong hằng ngày. Được 
như vậy thì là các con đã từng bước vững chải hướng 
lên và có cơ sở để phục vụ Đạo và đời.

Các con luôn nhớ rằng,
“Tất cả niềm vui có được trên đời

Đều do đem an lạc đến cho kẽ khác
Tất cả khổ đau có ra trên đời

Đều do muốn hạnh phúc cho riêng mình”
“Lo và phục vụ tốt cho mọi người, đó là cách lo cho 

mình khôn ngoan nhất” sống phải có quan điểm “phục 
vụ” chứ đừng có tư tưởng thích “hưởng thụ” phục vụ là 
Ta đang tạo và tích lũy Phước Đức, còn hưởng thụ thì 
Ta đang tiêu hao Phước, có khi tổn đức, phục vụ được 
xem là cuộc sống có lý tưởng cao đẹp và mới có nhiều 
ý nghĩa đãy các con ạ, còn hưởng thụ dể dẫn ta đên con 
đường mê lầm, sa đọa. Các con hãy ứng dụng Phật pháp 
như luật nhân quả, lý Nhân duyên, thuyết Vô thường, 
Vô ngã để lý giải vào trong cuộc sống hằng ngày thì các 
con sẽ thấy được sự an bình đích thực.

Giáo lý của Đạo Phật rất cao siêu mầu nhiệm, có thể 
giải quyết được tất cả mọi chuyện trên cỏi đời nầy, giúp 
chúng sanh thoát hết khổ đau và đưa lên bờ giác ngộ. 
Các nhà lãnh đạo và các nhà Bác học có lương tâm, thao 
thức cho sự an sinh của thế giới ngày nay, đang hướng về 
Phật giáo để mong tìm một lối thoát và sự an bình cho 
nhân loại. Nên các con phải luôn Văn - Tư - Tu (nghe, 
suy tư, thực hành) để đem những dòng suối thanh lương 
tưới mát nầy, đến cho muôn loài cùng cộng hưởng và 
phát triển hướng thượng. Phải hiểu rằng “Tu là một quá 
trình quán chiếu nội tâm, làm triệt tiêu bản ngã, đồng thời 
chuyển hoá nghiệp lực của mình”. Nên các con phải luôn 
“Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc’’ nghĩa là 
phải luôn soi rọi lại lòng mình mỗi khi có vấn đề gì xảy 
ra, đó là nhiệm vụ chính, chứ không do ở bên ngoài mà 
được. Sống tùy duyên và đơn giản là các con đã có được 
niềm an lạc ngay trong giờ phút hiện tại rồi.

Hằng ngày phải xem việc thực hành các pháp Tu là 
một nhu cầu cần thiết để nuôi dưỡng tâm linh, cũng như 
chúng ta ăn cơm để nuôi sống xác thân nầy vậy, chứ không 
thể đợi đến khi nào có bệnh rồi mới tìm thuốc uống thì lúc 
đó cũng đã bị hư hại đi phần nào rồi. Giữ gìn giới luật là điều 
rất cần thiết để bảo toàn giới thân huệ mạng của Ta hầu tiến 
đến con đường giải thoát, giác ngộ, cũng như Ta phải buộc 
giây an toàn mỗi khi lên xe, hay tuân thủ luật đi đường để 
khỏi phải bị nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là không xảy 
ra tai nạn giao thông, hầu đến được địa điểm ta muốn đến.
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Các con luôn nhớ rằng nghĩ đến những điều “Xấu” thì 
tư tưởng sẽ thu hút những điều xấu ngay, và ngược lại khi 
chúng ta chỉ nghĩ đến những điều “Cao thượng” thì tư tưởng 
“Tốt lành” sẽ đến với chúng ta, đó là định luật của tạo hoá, 
mà người ta có thể giải thích theo khoa học vật lý: Bất cứ 
một vật gì phóng ra, cũng đều có một lực phản hồi tương 
tự ngược chiều, tư tưởng là một sức mạnh vô cùng tế nhị 
và quan trọng, nó có màu sắc, sự rung động và sức mạnh 
riêng của nó. tư tưởng hoạt động như một bình điện, các 
tác động hoá học có thể xảy ra bên trong bình điện, nhưng 
luồng điện sẽ phóng ra bên ngoài một cách mạnh mẽ và 
nó sẽ đi đúng chổ mà ta nghĩ đến. “Trong kinh gọi là ‘chiêu 
cảm’ nghiệp, tất cả đều do Tâm ta tạo ra mà thôi. Vậy hãy 
luôn theo dõi Tâm mình bằng cách theo dõi hơi thở mỗi khi 
có những vọng niệm khởi lên, không chạy theo vọng niệm thì 
Tâm mình luôn an lạc.’’ Nếu không có niềm vui chân thật 
bên trong, thì mọi tiện nghi vật chất bên ngoài, chỉ là suối 
nguồn đau khổ mà Niềm vui chân thật bên trong, chỉ có khi 
ta không còn ham muốn, hay không chạy theo vọng niệm, 
tức là Thiền định, đãy các con ạ!

Vài dòng thăm các con, mong các con luôn “Chân 
cứng đá mềm” sống tử tế và có ích lợi với mọi người. 

Thầy HẠNH TRUNG (adelaide 15/4/2005)

Tu cái miệng là Tu hơn nửa đời người
Hạnh Trung - Đã đọc: 23762 

 Chúng ta muốn tu hành được tinh tấn và thành 
tựu thì phải tránh những chuyện thị phi, vì thị phi mất 
rất nhiều thời gian một cách vô ích, mà lại gây tạo rất 
nhiều nghiệp khẩu, oan trái.

Nghiệp là hành động tạo tác nhiều lần có chủ ý, cùa 
Thân, Miệng và Ý, nguyên nhân đưa tới quả báo, cả hai 
“nghiệp” và “quả báo” tạo thành “luật nhân quả”, tuần hoàn 
không dứt, đưa con người luân hồi khắp sáu cõi. Nếu gieo 
nghiệp thiện thì sẽ sanh ở cõi Trời, Người, atula, còn 
nếu tạo nghiệp ác thì sẽ bị đọa vào Địa ngục, Ngạ quỷ, 
Súc sanh. Trong đó phần Miệng là gieo tạo nghiệp nhiều 
nhất. Nhưng đối với đạo Phật Tu là chuyển được nghiệp.

Cố kinh vân: “phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, 
sở dĩ trạm thân, do kỳ ác ngôn”. Nghĩa là, xét người ở 
đời, búa để trong miệng, sở dĩ giết người, do lời nói ác. 
Cổ nhân cũng có dạy: “Bệnh tùng khẩu nhập, hoạ tùng 
khẩu xuất” nghĩa là: bệnh từ cái miệng do ăn uống mà 
đem vào, họa cũng từ cái miệng do nói chuyện thị phi 
mà tạo ra. Phật dạy trong mười (10) cái nghiệp của con 
người thì trong đó cái miệng đã chiếm bốn (4) gần một 
nửa: 1./Chuyện không nói có, chuyện có nói không - 2. 
/ Nói lời hung ác - 3./ Nói lưởi đôi chiều - 4./ Nói lời 
thêu dệt.
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Nhưng trong cuộc sống hằng ngày ngoài bốn điều 
trên, cái miệng còn tạo thêm nhiều nghiệp nữa như: 
5./ Ăn uống cầu kỳ - 6./ Phê bình, khen chê - 7./ Rêu 
rao lỗi của mọi người, (tứ chúng) toàn là những điều 
tổn phước và tội phải đoạ vào địa ngục, cũng như làm 
mích lòng, gây mâu thuẩn, hận thù giết hại lẫn nhau 
mà thôi. Do vậy kinh cũng dạy, trong sinh hoạt hằng 
ngày có 4 hạng người chúng ta nên tránh: 1./ Hay nói 
lỗi kẻ khác, 2./ hay nói chuyện mê tín, tà kiến, 3./ miệng 
tốt, bụng xấu (khẩu Phật, tâm xà), 4./ làm ít kể nhiều. 
Từ cái miệng mà ta có thể biết tâm ý và đánh giá được 
người khác, để có cách ứng xữ thích nghi.

Của cải dù to lớn như núi, nhưng cái miệng ăn lâu 
ngày cũng hết. Phước đức dù cực khổ gieo tạo nhiều 
đời, nhưng do cái miệng tạo nghiệp, phê bình, chỉ trích, 
nói lời ác... thì trong giây phút cũng có thể tiêu tan. 
làm ơn hay bị măc oán, cũng do cái miệng nầy hay kể 
công, mắng nhiếc, nói sỉ nhục người. “Thần khẩu nó 
hại xác phàm, Người nào nói quá họa làm khổ thân. Lỡ 
chân gượng được đỡ lên. Lỡ miệng gây họa phải đền trả 
thôi” Cái miệng nầy rất tai hại, ăn uống thì cầu kỳ muốn 
nuốt vào những món ngon vật lạ cho khoái khẩu, vừa 
hao tốn tiền của, vừa đem bệnh vào thân, vì động thực 
vật bây giờ sản xuất chạy theo lợi nhuận nên sử dụng 
hóa chất rất nhiều, nếu không biết kiêng cữ thì bệnh 
nan y mang vào thân, để tự làm khổ mình và làm khổ 
bao người, phải lo chạy chữa, là chuyện đương nhiên.

Người xưa cũng có dạy: “Khẩu khai thần khí tán. 
Thiệt động thị phi sanh” tức là mở miệng nhiều lời sẽ 
hao tỗn thần khí, lưỡi động thường nói chuyện phải trái, 
hơn thua, đẹp xấu, khen chê...để rồi phải tranh đấu, mạ 
lị lẫn nhau khiến sanh ra lắm chuyện thương tâm.

Đấy là chỉ nói sơ qua những điều tai hại thường 
xảy ra hằng ngày của cái miệng, còn lại suốt trong một 
đời người, do thoả thích cho cái miệng mà chúng ta đã 
tạo không biết bao tội lỗi. Do vậy mà Tây phương cũng 
có dạy: “trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần” là vậy.

Cũng có kệ rằng: 
“Trăm năm vật đổi sao dời. 

Một câu quý giá muôn đời con ghi. 
Mở lời trước phải xét suy. 

Rằng ta cất tiếng ích chi chăng là”.
lại có thơ: 

“Lời nói đổi trắng thay đen,
Thiên đàng, điạ ngục bon chen lối vào?

Trực ngôn tâm chẳng lao xao.
Giữ tâm thiền định biết bao an lành”

Cái miệng cũng có nhiều cái lợi: dùng để ăn uống 
tốt, nuôi dưỡng cơ thể, dùng để nói năng giao tiếp trong 
hằng ngày, tạo mối thâm tình, giao hảo hài hòa, thông 
hiểu lẫn nhau, dùng để thuyết giảng, tụng niệm, dạy học, 
truyền kiến thức và những điều lợi ích đến được nhiều 
người. Đọc câu chuyện trong quốc văn giáo khoa thư 
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sau đây sẽ thấy được sự lợi hại về cái miệng, lưỡi: “Một 
hôm ông phú hộ ra lệnh cho người làm giết heo và chọn 
phần quí nhất của con heo làm cho ông một món ăn. 
Người làm vâng lời và sau đó dâng cho ông một món ăn 
mà phần quí nhất là cái lưỡi heo. Ông phú hộ hỏi tại sao 
thì người làm trả lời rằng cái lưỡi là bộ phận quí nhất, vì 
nhờ cái lưỡi mà con người có thể diễn đạt những tình cảm 
chân thành, những ý tưởng cao siêu, ích nước lợi dân và 
có ích cho nhân loại. Ít lâu sau, ông phú hộ lại ra lệnh cho 
người làm giết heo và chọn một bộ phận xấu xa nhất làm 
cho ông một món ăn. Người làm vâng lời và sau đó dâng 
cho ông phú hộ một dĩa đồ ăn mà bộ phận xấu xa nhất 
lại cũng là cái lưỡi heo. Ông phú hộ hỏi tại sao, người làm 
bèn trả lời rằng vì cái lưỡi có thể nói lên những lời nói xấu 
xa nhất tàn ác nhất làm tan nát gia đình xã hội và có thể 
khuynh đảo nước nhà ngay cả làm hại cho nhân loại. Ông 
phú hộ vô cùng ngợi khen sự thông minh của người làm”. 
Thật là cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Người 
xưa cũng có nói “nhứt ngôn khả dĩ hưng bang, nhứt ngôn 
khả dĩ tán bang” nghĩa là một lời nói có thể xây dựng 
nước nhà, mà cũng có thể làm tan nát nước nhà.

lược sơ qua những điều lợi hại, thì chúng ta đã 
thầy cái miệng, lưỡi của người thế gian điều hại sẽ nhiều 
hơn điều lợi rồi, Tạo hóa sinh ra con người có hai lỗ tai, 
nhưng chỉ có một cái miệng, cho nên phải nghe nhiều 
hơn nói, mới đúng với tự nhiên, được thân người là 
khó, có đầy đủ lục căn và miệng lưỡi trọn vẹn là phước 

đức quá rồi, hãy nhân vốn phước báu nầy mà gieo trồng 
thêm phước đức ra nữa, thì mới là người khôn, bởi vậy 
phải lo Tu cái miệng là điều cần thiết nhất và xem như 
Tu hơn nửa đời người rồi.

HT Thích Thiện Hòa dạy: 
“Người khôn nói ít nghe nhiều, 
Lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han, 
Trước người hiểu rõ khôn ngoan. 
Nhường trên một bước rộng đường dể đi. 
Việc người chớ nói làm chi. 
Chuyện mình mình biết, vậy thì mới khôn”

Người đời cũng có câu: 
“Chim khôn hát tiếng rảnh rang.
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Nghe rồi tỏ ngộ Bồ đề. 
Khuyên người niệm Phật đồng về Tây phương”.

TT Chân Tín cũng có thơ: 
“Bớt đi lời nói thị phi, 
Bớt đi tội lỗi sân si đau buồn
Thêm câu niệm Phật nhiều hơn. 
Phước điền thêm lớn tâm hồn thêm vui”.

Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh có dạy: 
“Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, 

đánh chết được vọng niệm, pháp thân ta hiện tiền”. 
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Trong kinh Pháp cú Phật có dạy: “Dầu nói ngàn ngàn 
lời, Nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa, nghe 
xong được tịnh lạc”. PC 100 - hay: “Không phải vì nói nhiều, 
mới xứng danh bậc trí, an ổn không oán sợ, thật đáng gọi 
bậc trí” PC 258, “không phải vì nói nhiều, là thọ trì chánh 
pháp, người nghe ít diệu pháp, nhưng trực nhận viên dung, 
chánh pháp không buông lung, là thọ trì Phật Pháp”. PC 
259. Phật cũng có dạy: “Làm thinh như chánh pháp, nói 
năng như chánh pháp” là như vậy. là Phật tử, một lời nói 
ra phải giúp cho nhiều người thông hiểu, an lạc, lợi ích 
thì chúng ta không tiếc lời, phước đức cũng rất vô biên, 
nhưng rất phải cẫn ngôn, cẫn ngữ khi phải nói ra những 
lời khiến người khác phải khổ đau, thiệt hại, thì chúng ta 
sẽ phải gặt hái những điều tương ưng. Tạo Phước đức cả 
một đời, nhưng chỉ cần một lời ác khẩu nói ra là tiêu tan 
trong giây phút. “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà 
nói cho vừa lòng nhau”. Nhất là chúng ta muốn tu hành 
được tinh tấn và thành tựu thì phải tránh những chuyện 
thị phi, vì thị phi mất rất nhiều thời gian một cách vô ích, 
mà lại gây tạo rất nhiều nghiệp khẩu, oan trái.

Có bài thơ rất hay:
“Lời qua tiếng lại - giải quyết chi đâu? Sao không 

dừng lại - kẻo hố thêm sâu. 
Lời qua tiếng lại - đưa ta đến đâu? Sao không thở 

nhẹ - mĩm cười nhìn nhau.
Lời qua tiếng lại - đưa ta đến đâu? Sao không dừng 

lại - thở nhẹ và sâu”.

Xin luôn nhớ cho rằng:
“Trăm năm bia đá thì mòn,

ngàn năm bia miệng vẫn con trơ trơ” 
“Ai ơi ! ít nói là vàng

Nói nhiều tội lỗi trái ngang cũng nhiều
Chi bằng ít nói bao nhiêu

Khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi
Hằng ngày tam nghiệp vô vi

Không tranh nhân quả có gì đảo điên
Không nghiệp chướng chẳng lụy phiền
Vô ưu, vô não nương thuyền tiêu dao”

lợi hại như vậy đấy, nên mỗi chúng hãy mau lo 
tu cái miệng vậy.

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường đối 
đãi với nhau, cái miệng phải luôn mĩm cười, nhạy lời 
xin lỗi và trọng lời cảm ơn. Phải tương kính, dùng ái 
ngữ, không tiếc lời khen, tán dương, ca tụng, truyền 
rao những người tốt, việc tốt, những điều hay, lẽ phải 
để nhân những điển hình tốt đẹp ra thêm làm tô thắm 
cuộc đời, nhưng rất dè dặt tiếng chê, nên ăn chay để 
bảo vệ môi trường và cứu tinh cầu, không nói dối, mà 
phải nói những lời chân thật, không dối gạt, ta sẽ nhận 
được nhiều uy thế, tiếng tăm. Không nói lời thêu dệt, 
mà nói những lời trung thực, sẽ được nhiều người kính 
mến. Không nói lời đâm thọc, mà nói lời hòa hợp sẽ 
được nhiều người ủng hộ. Không nói lời thô ác, mà 



Định hướng Đường Tu 131Định hướng Đường Tu130

nói toàn những lời hòa nhã, thương yêu, sẽ có cuộc 
sống cao sang. Đấy là những pháp tu cho cái miệng, rất 
hay, rất bổ ích, chúng ta cần thực hiện theo, để gặt hái 
được nhiều phước đức, lúc đó cuộc đời, gia đình và xã 
hội, trong hiện tại được thanh bình, an đẹp và tương 
lai sẽ sanh vào nơi an lạc, thật hạnh phúc nào bằng.

Nghiệp miệng chuyên tạo điều lành
Sống thời an lạc, tái sanh cõi hiền

Viên Thành
những ngày tịnh dưỡng

ý nghĩa và lợi ích của an cư
Thích Hạnh Trung

11/07/2010 - Đã đọc: 14096 
An cư theo tiếng Phạn là Varsa hay Vassa.
  Tàu dịch: ở nguyên một nơi,
An:  thân tâm an tịnh,
Cư:  đến kỳ quy định phải ở yên một nơi.
Như vậy An Cư là đến kỳ quy định, mọi người quy 

tụ về ở yên một nơi, để cho thân tâm được an tịnh.
Vào thời Đức Phật còn tại thế, Tăng đoàn dưới sự 

hướng dẫn của Ngài, sau nhiều tháng mùa nắng đi HÓa 
DUyÊN khắp nơi, đến 3 tháng mùa mưa (mùa hạ) ở Ấn 
Độ, Đức Phật quy tụ tăng đoàn lại một trụ xứ để THÚC 
lIỄM THÂN TÂM, TRaO DỒI GIỚI ĐỊNH TUỆ gọi là 
aN CƯ KIẾT HẠ. Vừa thể hiện lòng Từ Bi, vì sợ mùa 
mưa là mùa côn trùng sanh sôi nẩy nở, nếu Tăng đoàn đi 
ra ở ngoài nhiều sẽ giẫm đạp lên gây tổn mạng chúng, vừa 
thực hiện tinh thần Trí Tuệ vì có thời gian vân tập lại với 
nhau, để quán chiếu lại tự thân, soi sáng, nạp và truyền 
năng lượng cho nhau. Từ đó việc “phản quan tự kỷ” quay 
lại soi sáng với chính mình được xem là nhiệm vụ chính, 
để biết rõ được mình. Chỉ khi nào biết rõ được mình, thì 
chúng ta mới làm chủ được bản thân, làm chủ được vận 
mệnh, thấy rõ được tâm mình, mà theo Đức Phật đã dạy: 
“tất cả đều do tâm tạo” nên khi đã làm chủ được tâm mình 
thì “tâm tịnh quốc độ tịnh” “tâm bình thế giới bình” chứ 
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không tìm kiếm và cầu nguyện ở đâu xa, cụ thể Văn hào 
Nguyễn Du đã nói: “người vui cảnh chẳng đeo sầu, người 
buồn cảnh có vui đâu bao giờ” tâm an tịnh không chạy theo 
dục lạc, vật chất thế gian, những vọng động, sinh diệt ở 
bên ngoài thì trí tuệ sẽ phát sanh, thấy rõ và sống đúng 
với chân lý, lợi lạc được quần sanh.

Với lòng từ bi thấy chúng sanh ở cõi Ta bà sống chạy 
theo ngũ dục, để phải luôn chịu trầm luân đau khổ trong sinh 
tử luân hồi, từ đó Đức Phật đã phải thị hiện để chỉ rõ cho con 
đường thoát khổ, nhưng nghiệp chướng của chúng sanh quá 
sâu dầy, nên Đức Phật cũng chỉ độ được cho những người 
hữu duyên, và chư vị Bồ tát phải tiếp tục hạnh nguyện của 
Ngài, “hòa quang đồng trần” để phổ độ chúng sanh.

Ngày nay với một thế giới điên đảo quay cuồng, đang 
phải vội vã tranh thủ từng giây, phút, để lo toan cho cuộc sống 
và chữa lửa, chỉ lo cắt tỉa ngọn ngành, nhưng rồi cũng phải 
bị suy thoái kinh tế toàn cầu, để phải kích cầu tạo ra những 
nhiêu khê và đang trên đà huỷ diệt vì đang khai thác cạn kiệt 
tài nguyên thiên nhiên, với hiệu ứng nhà kính, khiến quả địạ 
cầu đang nóng lên, hệ sinh thái và môi trường bị ô nhiễm, 
sức khỏe và tuổi thọ con người đang bị báo động, cũng do 
chính lòng Tham - Sân - Si của con người tạo ra, nên chư 
vị Bồ tát phải nhọc lòng hoá thân thành nhiều hạnh nguyện 
để cùng khổ, đồng sự với chúng sanh hầu tuỳ duyên hoá độ.

Khi Phật còn tại thế với đệ tử toàn là thánh tăng 
nhưng một năm phải an cư một lần, bây giờ thời mạt pháp 

hầu hết là phàm tăng mà phải phụng sự chúng sanh với 
nhiều ma chướng, cho nên việc quan trọng nhất là phải 
thường xuyên tổ chức an cư trong hằng năm, hằng tháng 
hoặc hằng ngày, để duy trì được giới luật, nạp lại năng 
lượng đã bị sử dụng tiêu hao trong hằng ngày.

an cư và tám ngọn gió là thước đo, là tuổi đạo của 
người xuất gia, cho nên an cư không chỉ là trách nhiệm, 
bổn phận mà còn là nhu cầu thiết yếu là con đường để 
thăng hoa đời sống tâm linh, vun bồi trí tuệ, thực hiện lý 
tưởng cao đẹp, có thể hiểu an cư là thời gian mà chúng ta 
dừng nghỉ để bổ sung cho mình những tiêu hao trong quá 
trình phụng sự chúng sanh nhằm đưa vào tâm thức những 
nguồn năng lượng mới của yêu thương và hiểu biết, giúp 
đời sống của ta và tha nhân giảm dần những đau khổ và 
tăng thêm những an lạc, từ đó thiết lập được những môi 
trường an ổn, hài hòa với tất cả và thuận với thiên nhiên.

Đối với thế gian thì người đời thường nói “Có an cư 
mới lạc nghiệp”, cho nên an cư cũng là điều kiện tiên quyết 
để ổn định cuộc sống thường tình của người đời, đối với 
Phật tử tại gia mùa an cư không chỉ thể hiện sự quan tâm 
phụng cúng đến các đạo tràng an cư của chư Tăng, để cầu 
phước báu mà còn thể hiện niềm tin, sự kính ngưỡng, với 
mong mỏi những vị Thầy, Cô của mình được thăng tiến 
trên con đường tâm linh để xác quyết, giữ vững niềm tin 
đối với Tam bảo. Từ đó thấy rõ được ích lợi và hăng hái 
áp dụng tinh thần an cư vào chính trong cuộc sống hàng 
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ngày của mình cho tâm luôn được bình an, để không còn 
phải nhiều lo toan bận rộn, ganh đua, phân biệt, hơn thua, 
mà dành thời gian nuôi dưỡng trái tim, đầy yêu thương và 
nhiều hiểu biết sẵn có của mình.

Suốt thời gian an cư chư Tăng Ni và Phật Tử đã được 
soi sáng và truyền năng lượng, chuyển hoá thân tâm cho 
nhau, vào cuối mùa an cư là những giờ phút Tự tứ, để 
Chư Tôn Đức có cơ hội đánh bóng cho nhau, mà mỗi vị 
khi được chỉ lỗi sửa sai đều phải chân thành đảnh lễ cảm 
ơn đại chúng đã làm đẹp cho mình. Cho nên an cư là thời 
gian để chúng ta tạo ra năng lượng, hoàn hảo bản thân, 
bảo toàn được vận mệnh của mình, và cũng là góp phần 
vào việc ổn định trong xã hội, vì vậy chúng ta rất hoan hỷ 
với những quy điều, những hàng rào giới luật đã bảo vệ 
cho ta được bình yên và thăng hoa trong cuốc sống, mọi 
người đều được an cư và bình yên trong cuộc sống thì xã 
hội nầy thanh bình và hạnh phúc biết bao! vì Đức Phật đã 
dạy: “Tâm bình thế giới bình, Tâm tịnh quốc độ tịnh”.

an cư có nhiều ích lợi thiết thực như vậy, cho nên 
Tăng, Ni và mỗi người con Phật đều nên phấn khởi tổ chức 
và nghiêm thủ tuân hành, để tuổi đạo được nâng cao và 
đạo lực được vững vàng, hầu trên cầu Phật đạo, dưới hoá 
độ chúng sanh được viên thành, có như vậy mới đúng bản 
hòai của chư Phật, không phụ lòng của Thầy, Tổ và Đàn 
na tín thí.

Thích Viên Thành (Hạnh Trung)

di chÚc
(chúc Thư)

Chí tâm đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam bảo
Thành kính đảnh lễ chư Tôn Thiền Đức
Cùng chư Pháp hữu, Bà con, Bạn bè, các con và 

những người thân thương trong cuộc sống

Con Trần Văn Đệ, pháp danh Thị Kỉnh, pháp tự 
Hạnh Trung, hiệu Viên Thành, suốt cuộc đời luôn hướng 
về con đường giải thoát, giác ngộ và phụng sự chúng 
sanh, nên tài sản về vất chất để lại cho đời không có gì 
đáng kể, chỉ chuyên về Tu tạo Phước điền và hành trì 
các pháp môn Tu.

Ý thức được cuộc đời là vô thường, được thân 
người là khó, nếu cuộc sống không có ý nghĩa và lợi 
ích gì, thì cũng uổng một kiếp làm người. Nên Hạnh 
Trung đã sẳn sàng chấp nhận hy sinh và chịu thiệt thòi 
cho bàn thân để hy vọng mang niềm vui, lợi ích lại cho 
mọi người và chỉ biết gởi lại cho đời những lời Di Chúc 
với những Thừa tự Pháp với sự trải nghiệm, cảm nhận 
và thành tựu, đã giúp cho Hạnh Trung có được một 
cuộc sống tương đối an lạc trong hiện tại và hy vọng 
sẽ ảnh hưởng tốt đến tương lai.
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Tự Thán
Cuộc đời tôi một chiếc đò ngang
Năm tháng đưa người khắp nẻo đàng
Tay lái vững vàng trong sóng gió
Mái chèo khoan nhặt giữa mưa ngàn
Giúp người khuya sớm đâu nề khổ 
Độ khách chiều hôm há nại gian
Thế sự cho dù bao biến đổi
Một lòng son sắt với giang san

Hạnh Trung (Viên Thành)

Ngã sinh nhất chích độ giang thuyền 我 生 一 隻 渡 江 船 
Chuyển tải lai quy khách tứ biên 轉 載 來 歸 客 四 邊
Kiên bả hoa tiêu phong đả xứ 健 把 花 標 風 打 處
Khoan trì thủ trạo vũ tình thiên 寬 持 手 棹 雨 晴 天
Hộ tâm triêu mộ vô từ khổ 護 心 朝 暮 無 辭 苦
Trợ ý thần hôn bất cảm phiền 副 意 晨 昏 不 感 煩
Thế sự nhược can thương hải biến 世 事 若 干 倉 海 變
Sơn xuyên châu thiết nghiễm như nhiên 山 川 珠 鐵 儼 如 然
Kim Tâm T. Hạnh Niệm, (dịch ra chữ Hán) 今心 釋 行 念

Mong các con thường nên đọc và in ra để kính 
biếu cho Chư Tôn Đức cùng các người thân và bạn hữu 
của thầy, để có thể cùng nhau nhắc nhở hướng về con 
đường Tu tập.

DI cHÚc GỒM 3 PHẦN
Phần A: cHIA SẺ PHÁP
Phần B: NHỮNG VIỆc LÀM cẦN THIẾT,  
  TRƯỚc và SAU KHI VÃNG SANH
Phần c:  PHụ cHÚc và Những người THỪA KẾ

A/. cHIA SẺ PHÁP:
Cuộc đời là Vô thường, Khổ, Không và Vô Ngã, đó là 

những Pháp ấn và Chân lý mà Đức Phật đã khai thị cho 
đời. Thông điệp đầu đời: “Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã 
Độc Tôn” bài Pháp đầu tiên: “Tứ Diệu Đế” những pháp Tu, 
Thân giáo và những lời dạy của Đức Phật trong các kinh, 
đều nhắm vào hướng chỉ rõ Chân lý và Phật tánh đang 
có sẳn trong từng chúng sanh, mà chỉ có con đường “Diệt 
trừ bản ngã” là quan trọng nhất, để không còn THaM ÁI 
vì ÁI DỤC là gốc của khổ đau, mà ÁI DỤC là do “Chấp 
ngã” mà ra, “Chấp ngã” cũng là nguồn gốc của Vô minh, 
mà vô minh thì đứng đầu trong mười hai nhân duyên. Nên 
“diệt ngã” là chìa kHóa để vào Đạo và hanh thông trên con 
đường hướng đến Giải THóat, Giác Ngộ. Nếu mỗi chúng 
ta đều ý thức và thực hành những Pháp tu mà Đức Phật 
đã dạy, để thường xuyên quán chiếu về những Pháp ấn ấy, 
sống một cuộc đời “tuỳ duyên”, “hiểu rõ luật nhân quả”, “Ít 
muốn, biết đủ” và luôn “Phản quan tự kỷ”… thì chắc rằng 
chúng ta sẽ có được một cuộc sống an lành, thanh thoát, 
trong hiện tại và tương lai. 
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Mỗi chúng ta phải biết rằng:
“Hoa nở hoa tàn, cảnh thế gian
Người Tu tự tại, cảnh thanh nhàn
Việc gì cần đến, thì ta đến
Như vậy trần gian, tức Niết bàn”

Cuộc đời là “Như Thị, Như Thị”, là như vầy, như 
vầy. Buổi sáng mặt trời mọc lên, ánh nắng lan toả mang 
năng lượng đến cho muôn loài và hoa lá đua nhau nở, 
buổi chiều mặt trời lặn xuống và rồi hoa lá cũng úa tàn 
theo, đó là chuyện thường tình hằng ngày của thế sự, 
hoa nở không bảo ta vui, hoa tàn cũng không muốn ta 
buồn, nhưng đa số chúng Ta đã đánh mất mình, quên 
mình sẵn có bản tâm hằng thanh tịnh luôn hiện hữu ở 
bên trong, để chạy theo vật ở bên ngoài, phân biệt, hơn 
thua, rồi buồn vui, não phiền liên tục, làm cho cuộc đời 
lắm nỗi truân chuyên, lận đận. 

Phật tánh luôn hiện hữu ở trong mỗi chúng ta, cụ 
thể nhất là ai ai cũng có thể biết bơi lội hoặc chạy xe 
máy đạp được, nhưng nếu không chịu khó tập luyện, 
thì sẽ không bao giờ bơi hoặc chạy xe được. Cũng vậy 
“Phật tánh” là tánh Biết: Nghe, Thấy… của mỗi chúng 
ta, lúc nào cũng có, chứ không đợi đến lúc có sắc trần: 
hình sắc, âm thanh khởi lên, chúng ta mới Thấy, mới 
Nghe. Cũng bởi chúng ta vì nghiệp lực kéo lôi, thuận 
theo dòng vô minh, quen chạy theo những hình tướng 
loạn động, sinh diệt bên ngoài, nên mới quên mất bản 

tâm hằng thanh tịnh, vậy chúng ta phải tin vào Phật 
tánh đang sẳn có trong Ta để mà chí thành lo tu tập 
cho miên mật, thì Phật tánh sẽ hiển lộ, cũng giống như 
trong củi có lửa, nếu chúng ta cố tâm mài liên tục sẽ 
lấy được lửa, bèn nếu ta biếng lười, mài không được 
liên tục hoặc bỏ dở nửa chừng thì sẽ không bao giờ có 
được lửa, y hệt như “Gãi ngứa ở ngoài giày” có gãi mãi 
nhưng không bao giờ hết ngứa. Ta làm với một tâm chí 
thành, trong sáng thì mới cảm ứng và thành tựu như ý.

Cần tảo 
Cố tâm quyét sạch sân chùa

Quyét xong lối trước, rác ùa lối sau
Vô tâm không tính lâu mau

Trong ngoài đều sạch, khổ đau không còn
Pháp Phật rất nhiệm mầu, là những phương thuốc 

thần diệu, chữa lành hết tất cả những phiền não, khổ 
đau của chúng sanh, nếu chúng ta có được niềm tin 
vững chắc, thực hành đúng pháp và miên mật với một 
Tâm thương yêu đến mọi loài, vui tươi với tất cả và 
buông xả hết mọi luỵ phiền, chấp trước, thì sẽ chuyển 
Hóa được nội tâm, làm triệt tiêu bản ngã và chuyển đổi 
được nghiệp lực của mình, lúc đó Ta sẽ có được cuộc 
sống đầy an lạc và nhiều lợi ích cho đời.

lâu nay Phật tánh và Công đức nằm tiềm ẩn ở 
bên trong, rất khó thấy, và nhận biết được, nên đa số 
chúng ta phải hướng ngoại tìm cầu, luôn chạy theo ở 
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bên ngoài, lấy những thành tựu về vất chất, dễ thấy, dễ 
biết làm thành quả cho sự nghiệp tu tập, nên rồi phiền 
não, khổ đau vẫn luôn hiện diện.

Phật tánh nằm ở trong Tâm ta, chứ không nằm ở 
bên ngoài, do vậy “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng 
tha đắc” luôn soi sáng lại với chính mình là nhiệm vụ 
chánh, có như vậy mới không bị phiền não quấy nhiễu, 
hầu hoàn thiện được bản thân, để tiến đến con đường 
Giải thoát, Giác ngộ. lúc đó ta sẽ :

TỰ TẠI 
Ngồi một chỗ, nhưng điều chi cũng biết
Ở một nơi, nhưng Pháp giới trong tay
Tu như thế mới tỏ rạng điều hay
Mới không phụ Tứ ân, và đúng Pháp
Không lo nghĩ, trở trăn cùng tính toán
Sống thong dong tự tại với thiên nhiên
Tâm vô sanh an lạc mãi hiện tiền
Đời là thế hằng tỏ bày hiển hiện 

Đức Phật đã dạy: “Tất cả đều do Tâm tạo”, “Tâm 
bình thế giới bình, Tâm tịnh quốc độ tịnh”. Tâm tạo ra 
Thập Pháp giới, thành Phật, thành Thánh, thành Người 
hay muốn đoạ lạc vào chốn khổ đau: Địa ngục, Ngạ quỷ, 
Súc sanh cũng đều do Tâm nầy tạo ra cả. Tâm ta Thiện 
lành, sẽ chiêu cảm những điều tốt đẹp, an lành, Tâm 
ta Phiền não, Ác độc thì sẽ chiêu cảm những điều khổ 
đau, bất như ý. Vậy nên Ta phải luôn quán chiếu để lo 

Tu cái Tâm nầy sao cho được yên bình và thanh tịnh, 
để có được cuộc sống an lành, thanh thoát. 

Đối với cuộc sống hiện tại, chúng ta phải biết rằng 
muôn pháp đều do duyên sanh, Ta có mặt là do nhờ 
những duyên chung quanh có mặt và hỗ trợ, Ta không 
thể sống một mình, nếu không có được các duyên chung 
quanh, tức là xã hội và toàn thể chúng sanh. Đức Phật 
cũng đã dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”, 
“Phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật” Cho 
nên ta phải biết cung kính, biết ơn, đền ơn chúng sanh, 
vì trong kinh a Hàm, Phật có nói: “Người biết ơn và đền 
ơn, dù ở xa ngàn dặm, cũng như hầu cận bên ta; ngược 
lại, người không biết ơn và không đền ơn dù ở hầu cạnh 
bên ta cũng cách xa ta ngàn dặm”. Phật dạy đạo đức bắt 
nguồn từ chỗ biết ơn và đền ơn. Người lương thiện là 
người thọ ơn ai không bao giờ quên. Những lúc mình 
nguy khốn được người giúp đỡ, khi người hoạn nạn thì 
mình sẵn sàng giúp đỡ lại không ngại khó khổ gian lao.

“Ái dục là gốc khổ đau…
Ham muốn nhiều luỵ khổ càng sâu

Nhọc nhằn sinh tử bấy lâu
Đều do tham dục dẫn đầu gây nên”

Do vậy trong các pháp tu, Đức Phật đã dạy phương 
pháp Bố thí luôn dẫn đầu, vừa diệt được lòng tham, vừa 
tạo được Nhân giàu có, vừa mang an vui, ý nghĩa cho 
cuộc đời. 
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Khiêm nhẫn, cúng dường, bố thí thực hành hạnh 
tuỳ hỷ và luôn lễ Phật, sám hối mọi lỗi lầm, để tội diệt, 
phước sanh, căn lành tăng trưởng, vừa bảo vệ sức khỏe, 
vừa an tịnh được tâm linh, đó cũng là những điều tạo 
ra Công đức rất vi diệu, dễ thực hành, ai ai cũng có thể 
làm được, vậy chúng ta hãy cố gắng.

B/. NHỮNG VIỆc LÀM cẦN THIẾT,  
TRƯỚc và SAU KHI VÃNG SANH

1/ Trước khi Vãng sanh
Khi có bệnh nặng hoặc sức khỏe yếu, các con phải 

lo tinh tấn tu hành, tạo nhiều phước đức, thường xuyên 
trì tụng kinh Thủy sám, Đại Bi, niệm Phật và đảnh lễ chư 
Phật, Bồ tát, cùng an tịnh tư tưởng, để cầu nguyện cho 
Thầy. Khi hấp hối, phải bình tĩnh cung thỉnh chư Tôn Đức 
và vận động nhiều người liên tục niệm Phật, không được 
hoảng hốt. Có thể thực hiện những việc cúng dường, bố 
thí, phóng sanh cho Thầy được chứng kiến và hoan hỷ 
đối với những vật phẩm và tịnh tài mà Thầy đã chuẩn 
bị, hoặc nhiều vị tín chủ đã ủng hộ, nhưng chưa sử dụng 
đến, để hộ trì Tam bảo và giúp đỡ những người thiếu 
kém. Đặc biệt là các con phải thông báo cho các tổ chức: 

Nếu ở Việt Nam thì liên hệ với Bộ môn Giải phẫu 
Trường Đại Học y Dược Thành Phố Sài Gòn số 217 an 
Dương Vương Quận 5, điện thoại (08)83558411, ngày lễ 
hoặc chủ nhật gọi số 0903707746, 0913783412. 

Nếu ở Úc thì liên hệ với THE UNIVERSITy OF 
aDElaIDE, level One Room 31b Frome Road Sa 5005 
aUSTRalIa, Tel: 8.8303.5998, mà Thầy đã đăng ký 
HIẾN XÁC để khi Thầy vãng sanh, những nơi nầy kịp 
thời mang Huyễn thân của Thầy về mà lấy những bộ 
phận thiết yếu, giúp cho những bệnh nhân đang cần 
(thực hiện Tâm nguyện CÁI CHẾT PHỤC VỤ CHO 
SỰ SỐNG). 

Xác thân nầy cũng chỉ là những thứ vay mượn của 
đất, nước, gió, lửa và của muôn người, nếu ta không lo 
trả, thì nợ nần sẽ chồng chất, và có thể làm thân trâu, 
ngựa cực khổ để trả nợ đời. Nên sau nầy khi y học đã thí 
nghiệm báo thân của Thầy xong, có thể Trà Tỳ đem Tro 
cốt rải ở trên biển hoặc rải vào rừng hay chăm bón cho 
cây xanh tốt, còn nếu các con muốn đem về để thờ, thì 
chia làm 3 phần, một phần trí tại Chùa Pháp Hoa, Nam 
Úc (nơi tu tập ở Úc), 2 phần chuyển về về Việt Nam, đem 
vào chùa Bửu Đà, Sài Gòn một phần (nơi xuất gia lần 
nhì), Chùa Pháp Bảo, Hội an (nơi xuất gia lần đầu) một 
phần, xin quý Thầy Trụ Trì cho trí cốt ở đây, để hằng năm 
Bà con và bạn bè ở từng nơi có thể tập trung về đây mà 
làm lễ kỷ niệm, với những nội dung như mục d dưới đây.
2/ Sau khi vãng sanh

a/ Trình với Hòa Thượng, Sư Phụ của Thầy (Sư 
Ông), và Chư Tôn Đức tiến hành lễ cầu nguyện tùy theo 
hoàn cảnh của từng địa phương, cho đến 49 ngày. 
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Trong những lúc tổ chức tưởng niệm, chủ yếu chí 
thành hành trì, cầu nguyện, cố gắng tổ chức đơn giản, 
ít tốn kém, không chấp điếu những Tràng Hoa và Cây 
Trái. Nếu có nhiều vị muốn chia sẻ với gia đình bằng 
Tịnh Tài, thì các con thực hiện một cái Hộp đề: “Tâm 
nguyện của Tôi là trên cầu Phật đạo, dưới phụng sự chúng 
sanh. Vậy những ai thương tưởng đến Hạnh Trung (Viên 
Thành hoặc Trần Văn Đệ tuỳ theo nơi), xin hãy nghĩ đến 
những người khốn khổ, đang cần đến sự chia sẻ và đóng 
góp của quý vị”. Tổng kết sự đóng góp nầy, cộng với số 
tiền Thầy đã dành dụm, để thực hiện những công tác 
Từ Thiện Xã Hội mà Thầy đang thực hiện dang dở, hoặc 
những công tác TTXH cấp thiết hay lợi ích lâu dài khác.

b/ Đối với gia đình: Trong thời gian 49 ngày nầy, 
các con vận động Bà con thân thuộc trong gia đình, 
nên cố gắng ăn chay, niệm Phật, làm lành lánh dữ, miên 
mật hành trì các pháp tu và thực hiện các công tác Từ 
Thiện Xã Hội, phóng sanh, Ấn Tống kinh sách, băng 
giảng, trồng cây tạo bóng mát, để mang niềm vui và lợi 
ích đến cho nhiều người. 

c/ Cúng dường Trai tăng đối với Chư Tôn Đức hữu 
duyên và chư vị đồng môn, cùng thời trước 75 và sau 
năm 2000. Riêng các Bạn bè cùng lớp ở Hội an - Đà 
Nẳng, Sài Gòn, đồng nghiệp và cùng khóa Sư Phạm ở an 
Giang. Các con nên lần lượt tổ chức các kHóa lễ Tuần 
thất hay kỷ niệm ngày Vảng sanh, tại từng nơi, để cho 

Chư Tôn Đức và các bạn có dịp cùng chia sẻ. Trong lần 
tổ chức đầu tiên các con thực hiện một THƯ MỜI với 
nội dung: Địa điểm tổ chức, ngày tháng, kHóa lễ, yêu 
cầu quý vị đến dự mang theo một BÀI VIẾT với một 
hoặc nhiều hơn, trong những nội dung sau: 

c1. Đóng góp những hình ảnh sinh hoạt đã 
có sự góp mặt của Thầy, Kể lại những kỷ niệm 
tốt đẹp trong quá trình học hành và phục vụ 
công tác Giáo Dục, TTXH, để cùng nhắc nhở 
nhau nhớ mà tiếp tục thực hiện, 

c2. Nhận xét về những ưu khuyết điểm của 
Thầy, để cùng nhau rút kinh nghiệm mà thực 
hiện tốt sau nầy. 

c3. Những kinh nghiệm và thành quả đạt 
được trong quá trình học hành, trong cuộc sống 
và công tác, cũng như những ý tưởng cao đẹp, 
để cùng chia sẻ với nhau. 

c4. Tên họ, Hoàn cảnh gia đình, địa chỉ, 
số điện thoại nhà và di động, cũng như Email 
hoặc Webside nếu có (phần nầy rất cần thiết, 
bắt buộc phải có, để giới thiệu với nhau , cho tiện 
việc liên lạc). 

Khi tập hợp các bài viết ở các nơi xong, các con 
gom lại in thành Kỷ yếu và gởi đến cho từng Chư Tôn 
Đức và Bạn bè, với những lời TRI ÂN và kèm theo 
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những lỜI PHẬT DẠy hoặc những Pháp Tu thiết thực 
để cùng nhau Thượng cầu Phật Đạo hạ Hóa Chúng 
sanh, làm lợi ích cho cuộc đời.

d/ Sau nầy nếu có tổ chức kỷ niệm ngày Vãng sanh 
của Thầy trong hằng năm, thì nên biến ngày nầy thành 
những ngày Tu Tập, Hội thảo, Thỉnh giảng, thực hiện 
công tác Từ Thiện Xã Hội, hoặc Trồng cây ăn trái, tạo 
bóng mát. Đừng nên chỉ tổ chức ăn uống bình thường 
mà không có tác dụng chuyển Hóa hoặc lợi ích cho 
nhân quần xã hội. 

e/ Tập hợp những bài viết và những Thư của Thầy 
có tác dụng tốt, đóng thành tập để làm quà tặng đến Chư 
Tôn Đức, cho bạn bè, bà con và những ai thương tưởng, 
mỗi khi tưởng niệm và làm cẩm nang kinh nghiệm cho 
các con thực hiện theo trong cuộc sống.

c/. PHụ cHÚc
Thầy biết rằng đời là vô thường, cái chết là một cơ 

hội để chuyển hóa, làm mới và hoàn thiện thêm về bản 
thân mình, nên Thầy đã chuẩn bị tư lương cho chuyến 
đi về cõi Phật, sẵn sàng lên xe khi nào mãn nghiệp, các 
con hãy cùng nhau nhất tâm đồng niệm Phật để tiễn 
đưa Thầy.

Thầy cũng đã chuẩn bị ngân khoản để lo cho hậu 
sự, trong hãng BẢO HIỂM INSURaNCElINE và aNZ 

Insurance (tham gia ngày 01/3/12). Vậy khi nào hữu sự 
thì các con nên nhờ chú Thông Thắng (người thay mặt 
Thầy liên hệ với Bảo hiễm CElINE hoặc người nào giỏi 
anh văn) gọi đến số 13 88 98 hay nhờ Cô DZung Ngân 
hàng aNZ (Điện thoại: (+61)0430305818), rồi cho biết 
tên, tuổi và số Policy, để làm thủ tục nhận tiền. 

Những ngân khoản nầy các con sử dụng cho việc 
lo Tang lễ trong đơn giản, chủ yếu là tổ chức chí thành 
cầu nguyện, nếu có điều kiện và nhân duyên tốt, nên 
thỉnh Pháp Sư để thuyết linh, một mặt để trợ lực cho 
Thầy được tự tại vãng sanh, nhưng quan trọng là giúp 
cho những người thân và Phật Tử còn sống có cơ hội 
nghe được Pháp mà lo tu tập hầu thoát ly khổ não. Sau 
đó tổ chức cúng dường Trai Tăng và các việc làm TTXH 
khác, cũng như trồng cây tạo bóng mát, đào giếng tạo 
nguồn nước sinh hoạt cho những nơi khó khăn, in kinh 
sách cần thiết để ấn tống. 

Còn các khoản mà bà con ủng hộ, thì các con nên 
tùy theo sự đóng góp ít nhiều mà làm những công việc 
lớn nhỏ, nếu nhiều thì có thể hợp cùng số tiền dành dụm 
được cho công tác TTXH của Thầy, để có thể thực hiện 
được một hoặc nhiều nơi, quy tụ những cụ già, trẻ em 
neo đơn, tàn tật về để nuôi dưỡng, hầu tạo điều kiện cho 
những người nầy có cơ hội tu tập, để chuyển hóa và thoát 
ly nghiệp quả. Còn nếu ít thì tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể mà 
các con thực hiện những công tác TTXH một cách lâu dài.
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Đối với Tam Bảo và chúng sanh các con phải tinh 
tấn Tu tập, suốt đời lo phụng sự và hoằng dương chánh 
pháp để mang an lạc, lợi ích đến cho muôn loài. Đây 
cũng là một cách đền ơn, đáp nghĩa đúng pháp và thực 
tế nhất. Riêng đối với Sư Ông (Sư Phụ của Thầy) các 
con phải có nhiệm vụ chăm sóc chu toàn khi cần thiết, 
và thực hiện những ước muốn đúng chánh pháp, lợi ích 
cho Đạo và Đời của Sư Ông. 

Đối với Quê hương và nước Úc đầy lòng nhân đạo 
nầy, các con phải đem sức học và khả năng sẵn có của 
mình ra đóng góp để xây dựng, phát triển và góp phần 
giúp đỡ xã hội và đồng bào ta được ấm no, hạnh phúc, 
cụ thể là: thăm hỏi những người già, bệnh tật, cô đơn ở 
bệnh viện, viện dưỡng lão, trại tù hoặc nhà tư nhân nào 
có nhu cầu. Khi các con học khá, thì mang giáo lý Đạo 
Phật truyền đến những người bản xứ Úc, Trường học và 
các người hữu duyên để giúp họ sống được nhiều lợi lạc.

Đối với Tổ tiên, Ông Bà các con phải luôn luôn 
nhớ, tích cực hỗ trợ để Bảo Tồn và phát huy Nhà Thờ 
Tộc, dần dần tiến tới cúng Chay, có thể tùy duyên đãi 
mặn, mời Chư Tôn Đức đến để cầu nguyện và thuyết 
giảng hầu Phật Hóa tộc họ, giúp cho bà con mình có cơ 
hội gieo duyên với Tam Bảo, biết tạo nhân Giàu có phát 
tâm cúng dường, bố thí và sống cho mọi người, để có 
cuộc sống an lạc, lợi ích, hưng thịnh trong hiện tại và 
tương lai. Phải ghi rõ vào sổ những ngày Kỵ Cơm của 

Ông Bà bên Nội và bên Ngoại của Thầy, Me và của các 
con, để mà tổ chức tưởng nhớ, cầu nguyện riêng nếu ở 
xa, hoặc chung lo hay đóng góp khi có dịp về quê. 

Đối với Mẹ, các con phải lo phụng dưỡng cho chu 
toàn và quyết tâm giúp Mẹ luôn giữ vững niềm tin với 
Tam Bảo mà Tinh tấn Tu tập, tạo mọi duyên tốt cho bà 
con đến với Đạo, hầu được an lạc trong cuộc sống và 
thanh thoát khi về cõi Phật.

Đối với bà con trong dòng họ, Cô, Bác, Chú Thím, 
Cậu Mợ, Dì Dượng và quý anh Chị Em, các con phài 
luôn mang Phật Pháp đến với từng người, làm gương 
mẫu trong cuộc sống, để bà con cùng hướng đến con 
đường quy y Tam bảo và chân thành tu tập, đó cũng 
là cách báo ơn, giúp nhau thoát khổ và hoằng dương 
chánh pháp, một cách hữu hiệu nhất.

Riêng các con phải thấm nhuần và quán triệt, quan 
điểm chọn hướng đi đúng và áp dụng phương pháp tu 
tập “phản quan tự kỷ…sống đơn giản, tuỳ duyên, ít muốn, 
biết đủ…” trong đời sống vị tha của Thầy, đã giúp cho 
gia đình ta, được có cuộc sống đầy an lạc, vươn lên và 
nhiều lợi ích, như ngày hôm nay, để mà tiếp tục thực 
hiện theo. 

Trong kinh có dạy: “Thâm tín chư Phật giai sung 
mãn” vậy các con hãy tin tưởng nơi sư mầu nhiệm của 
Phật Pháp mà giữ vững sự thành đạt nầy và thực hiện 
phát triển thêm lên, để góp phần làm Tốt Đạo, Đẹp Đời.
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Các con luôn nhớ rằng:
“Tất cả niềm vui có được trên đời
Đều do mang an lạc đến cho kẻ khác
Tất cả khổ đau có ra trên đời
Đều do muốn hạnh phúc cho riêng mình”

Để mà có định hướng sống cho tốt, hầu an lạc 
trong hiện tại và tương lai.

Các con phải luôn nhớ rằng: “Đức hạnh phát khởi 
do không mong cầu, Trí tuệ phát khởi do không vọng 
động” và vô minh là khởi nguồn của 12 nhân duyên, khiến 
cho con người gieo, gặt lắm nỗi khổ đau, mà nguồn gốc 
của vô minh là do “Chấp ngã”, cho nên các con phảỉ lo 
tu cho đúng, luôn quán chiếu lại mình, phải quán triệt: 
“Tu là quá trình quán chiếu nội tâm, làm triệt tiêu bản 
ngã và chuyển hóa nghiệp lực của mình” chứ không phải 
là những thành đạt ở bên ngoài. “Khi ta thanh tịnh, ta 
sẽ thấy thế giới thanh tịnh, khi ta nhiễm ô, ta sẽ thấy thế 
giới nhiễm ô” cho nên khi thấy một điều gì bất như ý, 
các con phải suy xét lại tâm mình để rồi tìm cách hóa 
giải, chứ đừng nên trách phiền ai. “Một hạt giống tốt 
(Tâm Từ Bi) chúng ta gieo vào ruộng phước (Tam bảo, 
cha mẹ, chúng sanh khốn khổ, bệnh tật…) chúng ta sẽ 
gặt hái trăm ngàn quả tốt trong đời vị lai”. Các con phải 
luôn nhớ “Cái miệng” rất quan trọng và nguy hiễm, cho 
nên Đức Phật đã dạy, thiện hay ác đều do từ tam nghiệp: 
Thân có ba, Miệng có bốn và Ý có ba, trong mười điều 

thì cái Miệng (khẩu) đã gần một nửa rồi, lại thêm thị 
phi, khen chê, ăn uống cầu kỳ … cổ nhân cũng có dạy: 
“Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập”, nên các con 
phải luôn cẫn trọng đối với cái miệng của mình, suốt 
cuộc đời của Thầy cũng vì cái tánh trung thực và thẳng 
thắn, nên cũng đã gặp nhiều điều bất như ý, vì “trung 
ngôn hay nghịch nhĩ” “lời thật hay mích lòng” nhưng khi 
đã bị “nghịch nhĩ” và “mích lòng” rồi thì mọi tai họa có 
thể xảy đến, nên Thầy khuyên các con phải cố gắng rèn 
luyện lời nói cho được “ái ngữ” nhiều hơn Thầy, để điều 
trung thực vẫn được trình bày, nhưng rất thuyết phục và 
chuyển Hóa, hầu điều tốt vẫn được bảo vệ và điều xấu 
phải được khắc phục. Thầy rất mong như vậy! 

Ước nguyện của Thầy là thành lập Câu lạc Bộ hay 
Đạo Tràng Thiền Tịnh và Dưỡng Sinh cùng tu luyện để 
giúp cho những người còn sống có được sức khỏe tốt, 
mà sống an lạc, lợi ích cho đời. 

Và một BaN HỘ NIỆM để vừa Tu vừa đi tiếp niệm 
cho những người Hấp Hối và Vãng sanh được thanh 
thản mà về với cõi Phật, tiếp sau đó là độ cho những 
người còn sống hướng về Tam bảo mà bỏ ác làm lành, 
tâm ý được trong sạch. Nếu Thầy chưa thực hiện được 
thì các con phải quyết tâm hình thành và duy trì phát 
triễn tốt đẹp, phải tu miên mật để có được năng lượng, 
mới mong giúp người hữu hiệu. Trong các ClB và Ban 
Hộ Niệm việc làm thường xuyên là Tu Tập, chăm lo, 
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thăm hỏi, giúp đỡ, và hy sinh cho nhau, nhất là phải 
quan tâm đến các cụ già, trẻ em neo đơn tại các Viện 
Dưỡng lão, Viện Mồ Côi, Bệnh Viện và Trại tù… 

Thực hiện lời Phật dạy “Phụng sự chúng sanh là cúng 
dường chư Phật” nên suốt cuộc đời của Thầy đã cống hiến 
cho xã hội, công tác TTXH Thầy đã tham gia và thực hiện 
khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến bây giờ, vậy 
các con phải biết kế thừa, duy trì và phát huy thêm, để 
giúp cho đời bớt khổ, thêm vui. Trong cuộc sống với vòng 
tương đối hiện tại, việc đối đãi cần phải tôn trọng, thương 
yêu và giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện theo đúng những lời 
trong kinh Phật đã dạy: “chân thực bất hư - thâm tín chư 
Phật giai sung mãn…” điều “chân thật” không bao giờ bị 
hư hoại, các con hãy sống CHÂN THẬT và TIN SÂU vào 
CHƯ PHẬT cũng như biết BUÔNG XẢ sẽ có được sự 
an bình trong tâm thức, vì không lo lắng một điều chi, 
tâm an tịnh chư Phật luôn hộ trì và sẽ nhẹ nhàng thăng 
tiến. Biết rằng “thẳng thắn thật thà thường thua thiệt, lỗi 
lầm lòn lõi lại lên lương” nhưng thà rằng chịu thiệt thòi, 
để giữ khí tiết của bậc trượng phu quân tử, luật nhân quả 
không phụ ta đâu, rồi mọi người sẽ kính trọng và nhiều 
điều tốt đẹp cũng sẽ đến, chứ đừng sống nhỏ mọn, tầm 
thường của một kẽ tiểu nhơn, khiến phải nhiều lo âu, 
toan tính trong hiện tại mà tương lai phải gặp nhiều cảnh 
khổ não sầu đau. ai sống tệ bạc với ta, ta vẫn cố gắng 
đối đãi tốt trở lại, đừng vì người ta chưa tốt, mà mình 
đánh mất cái tốt, cái đúng, cái phải của mình đã sẵn có. 

Các con phải luôn nhớ rằng: “Đức thắng Tài vi quân 
tử, Tài thắng Đức thị tiểu nhơn” và “Có Đức mặc sức mà 
ăn” Đức là do cái tốt của tự tâm, chứ không phải do 
hình tướng, phước báu ở bên ngoài, “Cái nết đánh chết 
cái đẹp” là vậy đấy, “làm vì người khác thì gọi là CÔNG, 
làm với thái độ khiêm nhường, quên mình thì gọi là 
ĐỨC, “Trong thường luôn chánh niệm là CÔNG, ngoài 
không đấu tranh với ai là ĐỨC”. Các con luôn khắc ghi 
và cố gắng sống đơn giản, ít muốn biết đủ và luôn soi 
rọi lại lòng mình, với tâm luôn khiêm cung, hòa thuận 
lợi ích với mọi người… thì Thầy tin chắc rằng các con sẽ 
có được một cuộc sống đầy an lành hạnh phúc, hướng 
đến con đường giác ngộ, giải thoát.

Số tiền của Thầy chắc chiu dành dụm được là do 
ở những sự thương tưởng của Sư Ông cho, của Phật Tử 
đã cúng dường, để Thầy Tu tập, lo Phật Sự và làm công 
tác TTXH có ích lợi cho Đạo và Đời, vậy chỉ truyền lại 
cho những người đã hiến mình cho Đạo lo cho đời. Các 
con ạ đối với người Tu và là người muốn thoát ly khổ 
não, phải lấy TRÍ TUỆ làm sự nghiệp, chỉ có trí tuệ của 
Vô Sư Trí do tự tu tập để hiễn bày Phật tánh của ta ra 
thì mới giải quyết được mọi việc, chứ Trí Hữu Sư do 
học hay do Thầy truyền lại thì cũng chỉ có tạm một thời 
gian nào đó thôi. Nên Thầy mong các con phải theo lời 
Phật dạy mà hành, để có được cuộc sống an lạc và lợi 
ích cho cuộc đời. 
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Những người kế thừa: 
1/. Trần Nữ Hoàng anh, sinh ngày 21 tháng 

8 năm 1985, tại an Giang, pháp danh Chơn 
Phương, pháp tự liên Phương, pháp hiệu Đức 
Thành.

2/. Trần Tuấn anh sinh ngày 24 tháng 6 
năm 1987, tại an Giang, pháp danh Đồng Hóa, 
pháp tự Thông Duyên, pháp hiệu Chính Hạnh.

Cùng hai con! suốt cuộc đời hiện tại của Thầy, nguyện 
sống tốt đẹp và nhiều lợi ích cho đời, chưa một lần cố ý 
gây đau khổ cho ai, nhưng rất nhiều lần âm thầm giúp 
đỡ cho nhiều người, nên chắc rằng Thầy sẽ được ơn trên 
gia hộ, nhưng trong dư nghiệp và những lúc vô tình chắc 
cũng có khi phạm phải tội lỗi, vậy các phải lo sám hối 
để vừa tiêu nghiệp chướng cho bản thân vừa cầu nguyện 
cho Thầy. các con luôn nhớ rằng, Thầy và gia đình chúng 
ta biết sống “đơn giản, đạm bạc” “Ít muốn, biết đủ” “thắt 
lưng, buột bụng” vận dụng những gì đã thu hoạch được để 
không ngừng gieo cấy vào những ruộng phước (Tam bảo, 
Ông bà, Cha mẹ, chúng sanh khốn khổ...) nên mới có được 
như ngày hôm nay, chúng ta nghèo vật chất nhất trong tất 
cả bà con cô bác, nhưng rất giàu về tinh thân và cũng hạnh 
phúc nhất là nhờ ở sự biết sống Hiếu Nghĩa vẹn toàn. ai 
muốn được như vậy thì hãy làm theo, sẽ hưởng được nhiều 
lợi lạc. Đừng sống đua đòi, không thật, khoe khoang, lòe 
loẹt bên ngoài... mà phải chịu cảnh bất an, khổ lụy.

Những ân sư và ân nhân cần ghi nhớ và đền trả:
1/ Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ, Bổn 

Sư của Thầy đã Giáo dưỡng, bảo bọc và tạo điều 
kiện cho Thầy có được những cơ hội tốt như 
ngày hôm nay. Điều đặc biệt là qua sự “thị hiện” 
khó khăn, đối xử nghiêm ngặt, đã giúp cho Thầy 
vững chải tiến lên trên đường đạo và lập được 
hạnh nhẫn nhục, hiểu rõ thêm được những oái 
ăm của cuộc đời.

2/ Hòa Thượng thượng Thanh hạ Từ đã 
Khai Thị và tạo điều kiện tốt cho Thầy, trong 
thời gian 3 năm tập tu bán thời gian tại Thiền 
Viện Trúc lâm Đà lạt, để có được chánh kiến, 
hướng đi và pháp môn Tu đúng chánh pháp, hầu 
đạt được kết quả tương đối như ngày hôm nay. 

3/ Hòa Thượng thượng Như hạ Tín, y chỉ 
Sư thế độ lần 2 cho Thầy

4/ Hòa Thượng thượng Như hạ Điễn, đã 
giúp đỡ và tạo điều kiện cho Thầy và các con, 
có cơ hội được trở lại và tiến lên trên con đường 
Tu, Học, lạy được bộ kinh Pháp Hoa mỗi chữ 
mỗi lạy, tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, cũng như 
có cơ hội để đi về Đất Phật và du lịch Âu Châu.

5/ Thượng Tọa Thích Như Thọ, Trụ Trì 
Chùa Bửu Đà, Sài Gòn đã bao dung và tạo 
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điều kiện cho Thầy được thế phát, xuất gia 
lần 2 và cho thường trú tại Chùa để Tu, tập, 
Sám hối lạy được các bộ Sám và trì tụng các 
bộ kinh Đại Thừa đã được dịch ra Việt Ngữ, 
hầu đủ duyên để được đi đây đi đó và qua Úc 
hầu Sư Ông.

6/ Thượng Tọa Thích Hạnh Niệm, Trụ Trì 
Chùa Pháp Bảo Hội an, đã hoan hỷ tạo nhiều 
điều kiện và hỗ trợ cho Thầy được thọ lại Saidi 
giới, cũng như thực hiện được những nguyện 
ước của Thầy đối với quê hương và bạn hữu.

7/ Thượng Tọa Thích Hạnh Hải, Trụ Trì 
Chùa Viên Thông, Quận 11, Sài Gòn, đã tạo 
nhiều điều kiện tốt và động viên cho Thầy và 
Đồng Hóa được hanh thông trên con đường 
Tu tập.

8/ Thượng Tọa Thích Hạnh Trí, Trụ Trì 
Chùa Giác Quang, Quận 4 Sài Gòn, đã động 
viên và tạo điều kiện cho Thầy cùng Đồng Hóa 
có điều kiện được yên tâm tu tập.

9/ Ni Sư Thích Nữ Khiết Minh, Trụ Trì Chùa 
Kim liên, Quận 4 Sài Gòn, đã động viên, tạo điều 
kiện cho Thầy và toàn gia đình về với Phật Pháp, 
vững được niềm tin, có nhiều cơ hội hộ trì Tam 
bảo và làm những việc lợi lạc quần sanh.

10/ Ni Sư Thích Nữ Như Trí, Trụ Trì 
Chùa Vĩnh Hòa, Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, aG. 
Đã hoan hỷ động viên và tạo điều kiện ban 
đầu cho gia đình ta trở lại với đạo.

Và những Thầy, Cô đã từng giúp đở cho gia đình 
ta, trong thời gian qua, các con cũng phải luôn ghi nhớ 
tri ân và báo ơn. 

Những ân nhân:
Dì Ba và Chị Ba ở Cầu số 5, xã Vĩnh Bình, Châu 

Thành, an Giang đã có sự bảo bọc từ thuở hàn vi, khi 
mới bước chân vào con đường giáo dục. 

Tại Úc có Bác Sĩ lê Công Phước đã giúp đỡ Thầy 
về khâu chăm sóc sức khỏe cũng như chứng các giấy 
tờ cần thiết. 

Chị Sujata đã tận tình giúp đỡ Thầy nhiều việc, 
nhất là về hưởng trợ cấp… 

Chú Duy và Cô Hồng đã tận tình lo cho Thầy trong 
khâu chở đi bệnh viện, xin nhà Chính phủ, và bảo trợ 
tài chánh để bảo lãnh Mẹ các con. 

Thầy THỐ (Bữu Chánh) đã giúp đỡ cho Thầy trong 
quá trình Xạ Trị tại BV gần City. Và những vị mà Thầy 
và gia đình đã có những lúc nhờ đỡ, mà các con đã 
biết hoặc nghe kể lại. Các con phải luôn tri ân và tìm 
cách trả ân.
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Ngoài ra Đàn na, tín thí cũng là những vị ân nhân 
đã hộ trì cho Thầy từ khi xuất gia cho đến nay, các con 
phải lo tu tập cho có đạo lực, làm các công việc ích đạo 
lợi đời, thì mới mong trả hết ơn nghĩa và đó cũng là 
cách trả hiếu cho Thầy thiết thực nhất.

Nam Úc ngày 25 tháng 3 năm 2010 (nhằm ngày 10 
tháng 2 năm Canh Dần) Những ngày XẠ TRỊ và HÓa 
TRỊ chuẩn bị cho các cuộc Phẩu thuật, để điều trị bệnh 
Ractal cancer (Bowels). Cuộc đời là vô thường, nên mọi 
việc chuẩn bị trước vẫn hay hơn.

    Người Di Chúc
    TRẦN VĂN ĐỆ
    Pháp danh Thị Kỉnh,
    Pháp tự Hạnh Trung,
    Pháp hiệu Viên Thành
Đây là bản thảo, gởi về các con để xem cho biết, 

rồi thêm bớt, Thầy sẽ có duyệt lại bổ sung để hoàn chỉnh 
và in ra thành tập, sau nầy có thể gởi cho SO, chư Tôn 
Đức thân thiết và bà con cũng như những Phật Tử khi 
tưởng niệm Thầy.
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TỰ THÁN

Cuộc đời tôi một chiếc đò ngang

Năm tháng đưa người khắp nẻo đàng

Tay lái vững vàng trong sóng gió

Mái chèo khoan nhặt giữa mưa ngàn

Giúp người khuya sớm đâu nề khổ 

Độ khách chiều hôm há nại gian

Thế sự cho dù bao biến đổi

Một lòng son sắt với giang san

Hạnh Trung (Viên Thành)

Ngã sinh nhất chích độ giang thuyền 

Chuyển tải lai quy khách tứ biên

Kiên bả hoa tiêu phong đả xứ

Khoan trì thủ trạo vũ tình thiên

Hộ tâm triêu mộ vô từ khổ

Trợ ý thần hôn bất cảm phiền

Thế sự nhược can thương hải biến

Sơn xuyên châu thiết nghiễm như nhiên

Kim Tâm T. Hạnh Niệm, (dịch ra chữ Hán) 

我  生  一  隻  渡  江  船
轉  載  來  歸  客  四  邊
健  把  花  標  風  打  處
寬  持  手  棹  雨  晴  天
護  心  朝  暮  無  辭  苦
副  意  晨  昏  不  感  煩
世  事  若  干  倉  海  變
山  川  珠  鐵  儼  如  然

今 心  釋  行  念
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SỐNG ẨN DẬT

Sống ẩn dật cuộc đời thong dong quá

Không thị phi danh lợi cũng rời xa

Tránh lo toan tính toán khỏi phiền hà

Chuyện thế sự để ngoài tai không động

Tịnh tâm ý một đêm dài không mộng

Ngày yên lành với kinh kệ thảnh thơi

Nhìn trời mây hoa lá đẹp muôn nơi

Cảnh điền viên chăm nom ta vui thú

Không ham muốn dù chung quanh đầy đủ

Những tiện nghi vật chất với kim tiền

Vì lợi danh khiến bao kẻ đảo điên

Bán nhân phẩm tình đồng môn cũng mất

TỰ TẠI

Bái sám công phu sáng nhị thời

Trưa xem kinh sách nghỉ yên nơi

Chiều nghe băng giảng hồn thư thái

Tối ngửi giới hương lòng rạng ngời

Khuya nếm hương thơm thiền duyệt vị

Suốt ngày an lạc lắm thảnh thơi

Trong tâm có Phật đâu cần kiếm

Chim kêu, gió thoảng Pháp sáu thời

Viên Thành 2013
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Ta vẫn sống an nhàn dầu chật vật

Lòng thanh cao giải thoát thật nhẹ nhàng

Khi biết buông kể cả những cưu mang

Việc cần đến sẵn sàng ta cứ đến

Tâm giác ngộ quay đầu là đến bến

Cõi vô thường đời vô ngã liễu tri

Mãi bôn chen chiếm giữ có ích gì?

Đem đánh đổi tâm Bồ Đề biến mất

Hành ma sự đấy là điều sự thật

Dắt bao người phải theo xuống vực sâu

Hoảng sợ ngày đêm lắm chuyện lo âu

Khi tĩnh lại đã thấy mình cô độc

Tưởng mình tài ai dè là người ngốc

Dành công lao vào những chuyện huyễn vông

Cõi vô thường giữ mãi được hay không?

Để đánh mất nhiều thời gian tu tĩnh

Tâm an tịnh là cuộc đời an tịnh

Lo làm chi phiền não sẽ bao quanh

Cái nầy sanh cái khác cũng lại sanh

Vòng sanh diệt cứ quay cuồng mãi mãi

Đánh mất mình chạy theo vòng đối đãi

Hại bao người phải vướn chuyện thị phi

Giành giựt nhau thành đạt có ích gì?

Ta ẩn dật cuộc đời thong dong quá ! 

Viên Thành Những ngày tịnh dưỡng 
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NGUYỆN NHỚ ƠN THẦY

Trước Tam bảo con kính thành đảnh lễ

Ơn Tôn sư con nhớ mãi muôn đời

Huệ mạng nầy Từ Thiện ở nhiều nơi

Cũng một chút đáp đền ân đức ấy 

Con tu tập đúng theo lời Thầy dạy 

Thương chúng sanh sống rộng lượng thứ tha

Thóat tử sanh hồi nhập độ Ta bà

Đường danh lợi chuyện thị phi cố tránh

 

Lấy trung thực nhẫn kham làm kiêu hảnh

Soi lại mình giúp bản ngã tiêu tan

Chuyển hóa nghiệp bệnh tật cũng phục hàn

Sống cùng đời tuỳ duyên và đơn giản

Phật tại tâm con nhớ lời Thầy giảng 

Tâm an bình thế giới cũng bình an

Tâm loạn động Phật sự cũng gian nan

Tâm quảng đại sẽ dung thông pháp giới

Tâm từ bi đấy là điều mong đợi

Của bao người trí tuệ đã viên thông 

Không phân biệt đối đãi trái cõi lòng 

Mà tương kính thương yêu trùm khắp cả

Tu phải biết biến ta thành vô ngã 

Biết đủ rồi cuộc sống sẽ thanh cao

Ít muốn thôi hạnh phúc mãi dồi dào

Hãy chánh niệm thở vào tâm tĩnh lặng

 

An trú vào hiện tại đầy sâu lắng 

Miệng luôn cười sống giải thoát hòa chan

Nếm được vị Phật pháp đã rộng ban 

Đấy mới thật chính là người con Phật
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Pháp của Phật không hành là điều trật 

Sống bên ta cũng mãi mãi xa ta

Tuy ở xa cuộc sống vẫn an hòa

Ngày tu tập đêm kệ kinh quán chiếu

Hằng lễ Phật dạy con điều trung hiếu 

Đấy cũng là trong một pháp báo ân 

Hình thức dù ca tụng được nhiều lần

Trong bất kính mưu toan nhiều hệ lụy

Ngừng độc đoán phước báo đừng hoang phí

Sống kiêu căng tự mãn với tài hèn

Khiến bao người phải khiếp sợ nhiều phen

Chùa xa cách đường tu đành dang dở

Đất có lành chim muông đều muốn ở

Việc tu hành phải hòa kính bao dung

Nguyện độ sanh mọi việc phải chung cùng

Ý đồng duyệt lục hòa ta tuân thủ

Trí tuệ thương yêu là điều ấp ủ 

Mở rộng lòng đến chia sẻ cùng nhau

Tâm vô ngã ai cũng phải cúi đầu 

Hạnh khiêm nhẫn giúp đời tu tiến bộ

Mừng tôn sư cùng hướng về chư Tổ

Ba mươi năm hành đạo ở xứ người

Pháp thân đà trụ thế được tám mươi

Công đức lớn vô vàn lưu nhơn thế

Như vết nhạn Thầy không hề kể lể

Giúp người vui là mãn nguyện lắm rồi 

Dù biết rằng cuộc sống đáng thương thôi 

Thầy vẫn mãi viên dung Bồ tát hạnh

Sống hài hòa tâm hướng về lạc cảnh

Dạy bao người biết nẻo chánh đường mê 

Rỏ nơi đâu phải là hướng quay về 

Đường giải thoát thênh thang ta cứ bước
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Tịnh tam nghiệp tâm an đều tạo phước

Cuộc đời tu ẩn dật được như vầy 

Công giáo dưỡng con nguyền trả ân Thầy

Hằng nhập thất tịnh tu điều ước nguyện.

Kính dâng lên Bổn Sư trong ngày kỷ niệm 
thượng thọ tám mươi tuổi 

Viên Thành những ngày tịnh dưỡng 2012

CHÂN HẠNH PHÚC

Đời hạnh phúc bao người đều mong ước

Sống an lành lắm kẻ phải mộng mơ

Hiểu và thương cũng bao nỗi đợi chờ 

Tâm không thiện suốt đời long đong mãi

Đời là “khổ” cũng lắm người từng trải

Chuyện” vô thường“ cũng hiễn hiện khắp nơi

Cũng vì “ngã” khiến bao kẻ tơi bời

Danh với lợi kéo nhau vào đường tội 

Khi rõ được chuyện đời xin hãy vội

Sớm hồi đầu sám hối với ăn năn 

Tu phước lành ta sẽ hết khó khăn 

Không phân biệt chấp nê và vọng tưởng 
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Ân kính điền cùng nhau ta quy hướng

Hạnh khiêm cung mang phước đức cho đời 

Tâm an bình nhân thế sẽ vui chơi 

Thân tráng kiện xứng danh người lương đống

Hãy chân thật vì mọi người mà sống 

Lòng chuyên cần trong chánh niệm thảnh thơi 

Gieo yêu thương chia sẻ khắp muôn nơi 

Ta sẽ thấy cuộc đời luôn ấm áp

Cho nhân thế hòa vui trong chánh pháp 

Cõi Ta bà thành cực lạc không xa 

Trong địa ngục cũng nở thắm đầy hoa 

Ta giải thoát mọi người cùng hết khổ 

Viên Thành những ngày tịnh dưỡng 
 “Trong Phật giáo, không có pháp phục nào cao quý bằng Chánh định; 

không có đồ trang sức nào thơm bằng việc trì giới. Nên, dù là người xuất gia hay 
tại gia, cũng đều nên tâm niệm:  “Hằng dụng giới hương đồ vinh thể / Thường trì 
định phục dĩ tư thân / Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm / Tùy sở trú xứ thường 
an lạc”  (Lấy giới  làm hương phấn để thoa thân. Dùng định  làm áo mặc hàng ngày. 
Đem hoa báu bồ-đề mà trang nghiêm khắp cả. Thì dù ở đâu cũng cảm thấy an lạc)”.

LẠY PHẬT, mộT PHÁP TU

Hằng lạy Phật một pháp tu lợi ích

Bản ngã tiêu, sức khỏe tốt, dưỡng sinh

Khi ta lạy quán chiếu lại chính mình 

Lạy nhiều lạy ba nghiệp thường thanh tịnh

Lo gì không đồng Phật vào yên tĩnh

Vì trong ta không hiện hữu ngã, nhơn

Trong ngoài tịnh thì còn có gì hơn

Tâm vắng lặng hiển bày ra muôn pháp

Đạo cảm ứng tỏ chân tình ấm áp

Tôn trọng nhau vì thấy Phật trong nhau

Ngũ uẩn không Phật pháp thật nhiệm mầu

Qua tất cả mọi tai ương khổ nạn
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Bao nghiệp tạo, quay đầu là bỉ ngạn

Lạy chân thành chậm rải thật chú tâm 

Phước sẽ sanh chuyển Hóa hết lỗi lầm

Sám từ tâm, vì tâm nguồn tạo tội 

Lạy khi nào tâm tịnh là cơ hội

Đưa tâm về với bản thể chơn như

Phật hiển lộ và trùm khắp thái hư

Lạy một lạy giống như ngàn muôn lễ

Một pháp tu trông thật là rất dễ 

Nhưng công năng diệu dụng khó nghĩ bàn

Phước đức sanh sức khỏe cũng là vàng

Lạy một lạy chuyển toàn thân gân cốt

Từ cổ, đầu, đến chân, tay từng đốt 

Xương sống, mông cứ hoạt động xuống lên

Máu huyết thông giúp cơ thể mạnh bền

Không tật bệnh, lòng ta đầy khoan kHóai

Tinh tấn tu đẩy lùi bao uể oải

Giúp bao người hằng lạy Phật cùng nhau

Hết hồng danh tiếp đến kinh bộ hầu

Từ Thủy sám, Mục liên, Dược sư sám…

 

Ngũ bách danh tiếp Lương Hoàng Bảo sám

Đến Tam thiên, Vạn Phật lạy chí thành

Đại bi sám, Bát nhã lạy từng danh

Kinh Pháp Hoa, Niết Bàn lạy từng chữ 

Được nhiếp tâm nhờ theo từng từ ngữ

Không lộn hàng lộn chữ, tuệ phát sanh

Vừa dưỡng sinh vừa một pháp tu hành

Hằng lạy Phật một pháp tu lợi ích

Viên Thành những ngày tịnh dưỡng 



Định hướng Đường Tu 177Định hướng Đường Tu176

NHƯ THỊ 

“Xuân đi hoa vẫn nở

Xuân ở hoa vẫn rơi

Bận lòng chi rơi, nở

Tự tại thả thuyền chơi”

Cuộc đời là ảo mộng

Có đó lại hoàn không

Sống vui với hiện tại

Phật tánh tự trong lòng

Luôn nhìn nhau thân thiện

Nụ cười nở trên miệng

Nghĩ, nói tốt về nhau

Hiểu và thương thể hiện

Ít muốn và biết đủ

Miên mật trong công phu

Khiêm cung và hỷ xả

Tròn đức hạnh người Tu

Hạnh phúc sẽ chan hòa

An vui hằng lan toả

Sống ý nghĩa, lợi ích

Đều tự nơi Tâm Ta

“Hoa nở hoa tàn, cảnh thế gian

Người Tu tự tại, cảnh thanh nhàn

Việc gì cần đến, thì ta đến

Như vậy trần gian, tức Niết Bàn”

Cho nên: Đời là thế! Buồn vui xin đừng dính

Đạo như vầy! Hỷ lạc mãi hòa chan
Hạnh Trung

Kỷ niệm mùa an cư 
tại Tổ đình Pháp Hoa - Nam Úc 2007
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NGộ

Thong dong tự tại chính là ta

Thị phi phân biệt khách đấy mà

Chánh niệm đánh tan bao vọng tưởng

Tây phương Cực lạc ta thẳng qua

TU

Tu hành thường thấy lỗi mình

Lỗi người đừng thấy an khinh trong lòng

Cái ta buông xả hằng mong

Nhẹ nhàng giải thoát khỏi vòng thị phi

HÀNH

Oan ức thiệt thòi tâm hoan hỷ

Công huân Đức tập kể từ đây

Chánh niệm hằng chuyên sâu dựng xây

A Di Đà Phật thọ quang dầy

TỨC

Hãy xem hơi thở là tâm

Thở vào tâm tịnh Di Đà thường ghi

Thở ra Đà Phật tư nghì

Thân an tâm tịnh có chi sánh bằng.
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LIỄU

Chấp ngã là gốc mọi lỗi lầm

Phân biệt chấp trước tự do tâm

Trời xanh mây trắng hằng diệu dụng

Thong dong tự tại Phật ươm mầm

ĐẠO

A Di tâm niệm thở vào

Đà Phật ta lại thở ra nhẹ nhàng

Hằng giờ ta cứ miên man

Não phiền tiêu sạch Tây phang mau về

GIẢI 

Không vọng tưởng chấp nê phân biệt

Tâm an khinh cùng Phật ngao du

Thong dong tự tại khỏi cần tu

Tự tánh hiển bày ra muôn pháp 

THOÁT

Kính người ta phải thường ghi

Còn người có kính ta đây không màn

Đấy là tâm được bình an

Lỗi người không thấy Tây phang mau về
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TỨ VÔ LƯỢNG TÂm

TỪ là hạnh phúc ban cho

BI là hóa giải khổ đau nỗi niềm 

HỶ là hiến tặng vui thêm

XẢ là buông bỏ thị phi không màng

GIÁC NGộ

Ngũ dục là đám mây mù 

Bủa vây nhân thế thành người vô minh

Lắm người mất xác tiêu hình

Thân bại danh liệt quyên sinh uổng đời

Ít muốn ta được thảnh thơi

Biệt đủ nhất định thành người giàu sang

Trói buột là tự ta mang

Lục căn không dính lục trần thong dong

Đấy là giải thoát hằng mong

Con đường Giác ngộ ở trong không ngoài

TU HÀNH

Thở vào thành niệm A Di

Thở ra Đà Phật vậy thì an khinh

Hưởng thụ thề nguyện hy sinh

An bần thủ đạo tự mình vươn lên

Ngũ dục ta hãy cố quên

Bát phong có thổi đứng trên vững vàng

Nội tâm quán chiếu luôn quan

Triệt tiêu “bản ngã” là đàng ưu tiên

Nghiệp lực chuyển hóa hết liền

Thong dong tự tại khắp miền nhân gian

Giác ngộ, Giải thoát lạc an

Cứu cánh hiển đạt vinh quang muôn đời
Rằm tháng 4 Quý Tị. 2013
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ẢO VỌNG

Ước nguyện tu cao kéo một đoàn

Cùng về Tịnh độ miền lạc bang

Nhưng Tâm Bồ Đề bị đánh mất

Địa ngục đa nhân đè liên hoàn

Ở ĐỜI VUI ĐẠO

“Ở đời vui đạo”, sống tùy duyên

Ngũ dục lánh xa, chơi bạn hiền

Lục trần không nhiểm, hằng niệm Phật

“Đời đạo lưởng toàn” trọn lời nguyền

Ít ham muốn thôi, đời thanh thoát

Biết đủ nay thời, sướng như tiên

Cuộc đời giác ngộ, nhìn thấu suốt

Thong dong giải thoát, dạo khắp miền

TỰ TẠI 

Ngồi một chỗ, nhưng điều chi cũng biết

Ở một nơi, nhưng Pháp giới trong tay

Tu như thế mới tỏ rạng điều hay

Mới không phụ Tứ ân, và đúng Pháp

Không lo nghĩ, trở trăn cùng tính toán

Sống thong dong tự tại với thiên nhiên

Tâm vô sanh an lạc mãi hiện tiền

Đời là thế hằng tỏ bày hiển hiện
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TÂm
“Thiện căn vốn tại lòng ta

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”
Nguyễn Du

Tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp

Tâm trong ta hay làm chủ muôn điều

Tâm an hòa cho cuộc sống tin yêu

Tâm lọan động sẽ gây nhiều đau khổ

Tâm rộng mở góp nhiều điều bồi bổ 

Tâm yêu thương chia sẻ mọi nỗi niềm

Tâm thẳng ngay cuộc sống rất thanh liêm

Tâm tha thứ lòng bao dung quảng đại

Tâm gian dối khiến bao người ái ngại

Tâm ghét ganh cuộc sống lắm hận thù

Tâm từ bi nội lực của người tu

Tâm phân biệt tạo bao điều tội lỗi

Tâm vô tư giúp ta nhiều nhàn rổi

Tâm ta bình các nơi thành tịnh độ

Tâm nhiễm ô thế giới cũng nhiễm ô

Tâm cảnh không dính nhau là giải thoát

Tâm trụ một nơi thành người lưu loát

Tâm vọng luân hồi sanh tử đeo mang

Tâm chân như căn bản của Niêt bàn

Tâm thanh thản khi lòng ta hỷ xả

Tâm an lạc cuộc đời thanh cao quá

Tâm ấn tâm Phật chứng thoát cõi trần
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Thơ về NGHIỆP KHẨU

Kinh dạy cái miệng tội lỗi vô cùng

Nghiệp khẩu có bốn, nói chung rất nhiều

Lời thời hung ác, lưởi lại đôi chiêu

Chuyện không nói có, có thời nói không

Nhiều lời thêu dệt, lắm chuyện viễn vông

Đâm bì thóc nọ thọc bì gạo kia

Khiến cho bao kẽ chịu cảnh chia lià

Nát tan nhà cửa gia đình thảm thương

Lại thêm rao lỗi tứ chúng bốn phương

Truớc mặt khen nịnh sau lưng chê cười

Thương thay người lại biến thành đười ươi

Để cho đánh mất tình người trong ta

Cái miệng ăn uống rất đổi xa hoa

Giết bao loài vật để mà nuôi thân

Nhậu nhẹt say sỉnh như kẻ ngu đần

Thân mình phá hoại bệnh tình phải mang

Ung thư đột quỵ bệnh gút rõ ràng

Nhà hàng ăn uống cầu kỳ nhẫn tâm

Quan điểm hưởng thụ tạo mọi lỗi lầm

Cũng tứ cái miệng ăn càng nói xiên

Hoạ tai lại đến lắm chuyện não phiền

Lở lời một tiếng hận thù ngàn năm

Lòng ta trong sáng tợ ánh trăng rằm

Chiếu soi nhân thế tỏ đường quy y

Khiêm cung đối đãi tôn trọng lễ nghi

Nhạy lời xin lỗi trọng lời cảm ơn 

Nhân văn đẹp tuyệt còn có nào hơn

Tán dương ca tụng trọng người hơn ta

Miệng cười tươi đẹp thanh thoát như hoa

Thành người cao qúy trên đời tôn vinh

Khẩu nghiệp không tốt nay biến thành xinh

Ăn sạch nói đẹp thanh bình hoan ca.

Viên Thành những ngày tịnh dưỡng 2012
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TrẢ LẠI CHO ĐỜI

Tôi trả lại cho đời bao tước vị

Để trở về sống với tánh nguyên sơ

Mãi trôi lăn quên lãng tự bao giờ

Và lặn hụp trong phù vân hư ảo

Tôi đã sống những tháng ngày điên đảo

Nhận giặc làm con, thật quá dại khờ

Trong hư danh, nào thấy được ngu mờ.

Thoạt tỉnh ngộ, bàng hoàng không xiết kể

Đường giải thoát còn mò kim đáy bể

Những phù hoa nào có nghĩa gì đâu

Trong cửa không – đạo vô tướng vô cầu

Mờ một tHóang đã đường tà dấn bước

Nào lợi danh, nào cung nghinh tiếp rước.

Giữa trống chiêng, bê, tích, lọng huy hoàng

Thoắt quên mình dạo bước giữa cao sang

Nào biết được đấy đường ma lối quỉ

Đời không tiếc những ngôn từ hoa mỹ

Đưa mình lên cùng tột chín trời xanh

Cứ ngỡ mình tu niệm đã viên thành

Lo hóa độ chúng sanh đường giải thoát

Chợt bừng tỉnh, tự thấy mình kHóac lác

Đáng đọa vào “bạt thiệt” kiếp trần sa1.

Nay kính thành con quỳ trước Phật Đà

Đem tất cả tâm tư cầu sám hối.

Trước Tam Bảo, con cúi đầu tạ tội

Và huyễn hư xin trả lại cho đời.
Một Huynh Đệ ẩn danh thân tặng,

rất tâm đắc, xin mạn phép được sẻ chia 
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TỰ TẠI VÔ NGẠI 

Ta muốn sống một cuộc đời an tịnh
Giữa muôn vàn cám dỗ và thị phi
Bao kéo lôi ta vẫn thản nhiên đi
Bao ràng buột cũng lần hồi Hóa giải

Đường giải thoát thênh thang ta cứ phải
Rảo bước chân tự tại khắp mọi nơi
Mang yêu thương trí tuệ cứu giúp đời
Xoá đau khổ đem niềm tin phát hoạ

Tin Tam bảo tin sâu vào nhân quả
Sống thong dong sung mãn khỏi buồn lo
Đời an vui khi ta biết ban cho
Biết buông xả và tuỳ duyên đơn giản

Xoay nhìn lại chính mình điều cơ bản
Biết đủ rồi cuộc sống rất an nhiên
Ta yên vui vô ngại chốn cữa thiền
Đời tươi đẹp ta mau cùng xây dựng.

Hạnh Trung
Những ngày điều dưỡng 2012 (Nhâm Thìn)

CẢm HỨNG
Trong NHỮNG NGÀY TỊNH DƯỠNG 

Trì kinh, tụng kệ, chí tâm cầu

Chánh niệm ngày đêm bất cứ đâu

Ta ngộ ta an nơi tịch tĩnh

Người mê người lọạn chốn lao xao

Sanh trong đơn giản già bớt khổ

Tử đổi xiêm y bệnh tiêu hao

Tu tập như vầy là giải thoát

Tiêu dao tịnh dưỡng lạc an nào.
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 Sống An lạc

Trưa kinh, sáng kệ, tối tham thiền

Chánh niệm hành trì rất mật miên

Thong thả vui chung cùng thế tục

Lăng xăng Hóa giả những buồn phiền

Xuân Thu chửa bệnh cơm còn lứt

Đông Hạ tiêu tai mè đã nghiền

Tự tại vui cùng hoa với trái

Phật tâm hòa dịu với thiên nhiên

Họa 4
Sáng kinh chiều kệ tối hành thiền

Tự tại an nhiên trông giống tiên

Thiểu dục an lành tri túc sướng

Đa cầu khổ lụy nhọc thường niên

Tương chao rau quả môi trường hợp

Gạo lứt muối mè thuận tự nhiên

Rọi sáng soi mình ta hãy quán

Tuỳ duyên tránh giữ bạc và tiền

Tu thanh thoát Hằng ngày lạy Phật thật 
chân thành

Đã được tâm an lại dưỡng sanh

Chấp ngã kiêu căng nhiều tội lỗi

Pháp chấp xa lìa tội tiêu nhanh

Trong đời vui đạo tuỳ duyên sống

Xuất thế âu lo sự bất thành 

Đã được thân người tu giải nghiệp

THóat vòng sống chết độ nhân sanh.

Họa 1
Phản quang tự kỷ gốc phần mình

Ta thấy sai lầm sửa mới xinh

Mình sáng trong muôn nơi cũng sáng 

Nó vô minh vạn vật vô minh

Sữa tâm tánh lắm người tôn trọng

Tu lợi danh nhiều kẻ phỉ khinh

Ta đã quyết tâm tu tập đúng

Tự mình giác ngộ độ quần sinh
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Họa 2
Một kinh một kệ một khuôn hình

Sám hối an tâm Phật chứng minh

Ngoài chẳng đấu tranh cùng kẻ khác

Trong thời chánh niệm dạ đinh ninh

Bát phong gió thoảng không lay chuyển

Ngũ dục mây bay chẳng hại mình

Tu tập thanh nhàn như thế đấy

Chính mình lợi lạc ích sinh linh

Họa 3
Tu hành chí nguyện độ quần sanh

Bốn pháp tâm không rộng thực hành

Bố thí vị tha là trước nhất

Lợi hành tiếp đến hãy vinh danh

Nói lời hay đẹp ta hành xử

Đồng sự cùng nhau tránh đấu tranh

Mỗi mỗi sanh linh cùng Phật tánh

An tâm buông xả Phật hiện hành

Ngộ

Đời khổ không vô ngã bất hòa

Chấp làm gì khổ nhọc thân ta

Thu gom, oán đối, thêm chồng chất

Buông xả, thương yêu, sống thái hòa 

Bác ái lấy buồn an lạc đến

Tham sân oán đối khắp nhà nhà

Được người khó gặp mau tu tập

Quyết tấn thành Phật, độ Ta bà

Họa 1
Vô thường vô ngã việc không hòa

Giác ngộ như vầy đở cái ta

Phật hiện muôn nơi hằng thịnh trị

Ma tiêu khắp chốn được yên hòa

Vô minh chấp trước nhiều người khổ

Tỏ ngộ buông thư sướng mọi nhà

Nếu biết có thân là có khổ 

Tu hành tinh tấn thoát Ta bà
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Họa 2
Hoa nở hoa tàn cảnh thế gian

Sáng vui chiều khổ lụy muôn vàn

Thân người khó được siêng tu tập

Oan nghiệp dễ gây biếng lạm bàn

Hỷ xả Từ bi hằng hiển hiện

Tham sân tật đố sớm tiêu tan

Vô thường biến đỗi ta tường tận 

Giác ngộ an vui cảnh Niết bàn

Họa 3
Sáng hợp chiều tan cảnh thế gian

Tranh đua cho lắm khổ vô vàn

Thong dong chia sẻ cùng trần thế

Lận đận riêng ta muốn Niết bàn 

Phước đức ta mau lo tu tạo 

Hoạ tai người hãy tự tiêu tan

Hài hòa vui sống trong đơn giản

An lạc nào hơn chốn niết bàn

Vị tha và ích kỷ

Vòng tay mở rộng lớn chừng nào

Vũ trụ gom vào trọn biết bao

Rộng lượng vị tha đời hạnh phúc

Hẹp hòi ích kỷ dạ nao nao

Người vui lợi ích ta mừng chúc

Chúng khổ hư hao chẳng thích nào

Sống được như vầy là đúng pháp

Ta người hỷ lạc chốn tiêu dao
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Sám hối

Lương hoàng Thuỷ sám Phật tam thiên

Sám hối ngày đêm chuyển nghiệp liền

Ta lạy ta quỳ trừ chấp ngã

Người cao người cống tạo oan khiên

Trên thời cung kính ta phụng dưỡng

Dưới nọ thương yêu bố thí tiền

Lầm lỗi bào mòn bao đời tạo

Phước sanh tội diệt tợ như điền.

Họa 1

Hồng danh ngũ bách Phật mười thiên

Lễ lạy trì trai phước báu liền

Ngã mạn cống cao sanh tội lỗi

Khiêm cung nhường nhịn dứt oan khiên

Ba Hiền sẳn định người vô tội

Bốn Thánh tuyên dương Phật hiện tiền

Sám hối quay đầu là bến giác

An nhiên khoẻ mạnh tạo viên điền

Họa 2

Mỗi từ một lạy Phật nhiều thiên

Phật ngự mười phương lễ bái liền

Diệu pháp sáu muôn từ kính lễ

Đại Bi trì lạy giải oan khiên

Sáu căn nhiếp phục xoay vào nội

Ngũ dục không ham tránh giữ tiền

Tu tập hành trì tâm ý tốt

Công tăng đức lớn tợ như điền

Họa 3
Nghiệp chướng bao đời tích nhiều thiên

Thành tâm sám hối giải lụy phiền

Khiêm cung lạy Phật nhiều phước báu

Phách lối kiêu căng lắm oan khiên

Trên kính lễ thời muôn thiên Phật

Dưới nhường sanh chúng gạo với tiền

Lòng thành phá ngã cùng hối lỗi 

Đức trọng công cao phước thành điền.
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KIM TâM 

ĐỐT NẾN NHỚ HƯƠNG SEN VU LAN

Đốt nến cùng nhau nhớ lại thời

Hương Sen có báo đến muôn nơi

Chào mừng ngày mẹ vui nô nức

Niệm tưởng ân cha đẹp rạng ngời

Nhạc hát vang lừng tâm thỏa thích

Thơ ngâm dìu dặt ý thanh thơi

Vu Lan Thắng Hội đang về tới

Đốt nến cùng nhau nhớ lại thời ...

HẠNH PHÚC AN VUI

Hạnh phúc an vui đủ sáu thời 

Cầu cho bá tánh khắp nơi nơi 

Vu lan thắng hội cùng suy tưởng 

Báo hiếu song thân hạnh rạng ngời 

Toả ngát Hương sen ra khắp nẻo 

Thâm trầm Pháp bảo tụ tuỳ thời 

Hoa tàn, hoa nở tâm tự tại 

Hạnh phúc an vui đủ sáu thời



Định hướng Đường Tu 205Định hướng Đường Tu204

TÂm AN (họa 2)

Tâm an hoan hỷ suốt nhiều thời 

Hạnh phúc chan hòa tỏa khắp nơi 

Thắng hội Vu lan, mùa tự tứ 

Ngày rằm thánh bảy, hiếu ngời ngời 

Hương sen Pháp bảo dù thay lá 

Hạnh niệm, Kim tâm vẫn thảnh thơi 

Phật pháp hoằng truyền ra khắp chốn 

Tâm an hoan hỷ suốt nhiều thời

TỰ TẠI (họa 3)

Bái sám, công phu, sáng nhị thời 

Trưa xem kinh sách nghỉ yên nơi 

Chiều nghe băng giảng hồn thư giản 

Tối ngửi giới hương lòng rạng ngời 

Khuya nếm hương thơm thiền duyệt vị 

Suốt ngày an lạc lắm thảnh thơi 

Trong tâm có Phật đâu cần kiếm 

Chim kêu, gió thoảng Pháp sáu thời.
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CHÂN NHƯ

Mặt nước hồ thu lặng như tờ

Chiếu soi muôn vật tỏ lặng lờ

Tâm an tịch tĩnh hằng diệu dụng

Khởi niệm thị phi trí tuệ mờ

Bình đẳng giác tri là tâm chánh

Phân biệt chấp nê ấy tâm nhơ

Thong dong tự tại ta hằng sống

Giải thoát an vui cũng đâu ngờ!

TU

Tu là sửa một quá trình trải nghiệm

Biết quay về quán chiếu lại nội tâm

Bản ngã tiêu chuyển Hóa những lỗi lầm

Tu càng lâu càng thấy mình vô ngã

Biết khiêm cung nhẫn nhịn đều cao cà

Đấý mới là chính thực hạnh người tu

Bèn nếu không có mắt cũng như mù

Không chánh kiến suốt đời long đong mãi

Sống không thật tâm bất an sợ hãi

Mượn huyễn hư làm sở đắc cho mình

Tu chính là cuộc sống mãi an khinh

Không dính mắc không não phiền tất bật
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Tu học tập theo con đường của Phật

Xem cung vàng danh vọng cũng như không

Lấy ăn xin cứu khổ canh cánh lòng

Lìa ngũ dục sắc trần không vướn lụy

Sống đơn giản tùy duyên niềm hoan hỷ

Biết đủ rồi nằm đất cũng thăng hoa

Ít muốn thôi cuộc sống đã an hòa

Đâu cần phải nhiều lao tâm khổ trược

Quyết giác ngộ độ sanh điều mong ước

Giúp bao người thoát khổ tránh đau thương

Đời khổ không vô ngã tỏ vô thường

Luân hồi mãi một điều cần phải tránh

THóat ly sanh tử là điều cứu cánh

Đủ lực rồi thề nguyện độ chúng sinh 

Nhà nhà yên thế giới cũng thanh bình

Tu là sửa một quá trình trải nghiệm

T.Viên Thành (Hạnh Trung)

Kinh chân hẠnh phÚc

Kẻ si mê nên tránh 
Bậc hiền đức phải gần 
cung kính người đáng kính 
Ấy là chân hạnh phúc.

chọn nơi lành mà ở 
Ðời trước đã tạo phúc 
nay giữ lòng thẳng ngay 
Ấy là chân hạnh phúc. 

hiểu rộng và khéo tay 
giữ tròn các giới luật 
nói những lời hòa ái 
Ấy là chân hạnh phúc. 

cung dưỡng cha mẹ già 
yêu mến vợ /chồng và con 
Không vương vấn phiền hà 
Ấy là chân hạnh phúc. 

cho và sống đúng cách 
nên giúp đỡ bà con 
hành động không chê trách 
Ấy là chân hạnh phúc. 

maha mangala suTTa

not consorting with fools
consorting with the wise,

paying homage to those worthy of homage
This is the highest protection

Living in a civilized land
having made merit in the past,

directing oneself rightly
This is the highest protection

Broad knowledge, skill,
Well- mastered discipline,

Well- spoken words:
This is the highest protection

support for one’s parents 
assistance to one’s wife and chidren

consistency and one’s work
This is the highest protection

giving, living in rectitude, 
asistance to one’s relatives,

deeds that are blameless:
This is the highest protection
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ngăn trừ điều ác xấu 
dứt bỏ thói rượu chè 
chuyên cần trong chánh Ðạo 
Ấy là chân hạnh phúc. 

Kính nhường và khiêm tốn 
Biết đủ và nhớ ơn 
Tuỳ thời học đạo lý 
Ấy là chân hạnh phúc. 

nhẫn nhục vâng ý lành 
viếng thăm bậc tu hành 
Tuỳ thời bàn luận đạo 
Ấy là chân hạnh phúc. 

Trong sạch và siêng năng 
suốt thông các chân lý 
Thực hiện vui niết Bàn 
Ấy là chân hạnh phúc. 

Tiếp xúc với thế gian 
giữ lòng không sa ngã 
Không sầu thương nhiểm bịnh 
Ấy là chân hạnh phúc. 

như thế mà tu hành 
việc gì cũng thành tựu 
 Ở đâu cũng an lành 
Ấy là chân hạnh phúc”.

avoiding, abstaining from evil,
refraining from intoxicants

Being heedful of the qualities of the mide
This is the highest protection

respect, humility, contenment gratitude
hearing the dhamma 

one timely occasion
This is the highest protection

austerity, celibacy,
seeing the noble Truths, 

realizing unbinding:
This is the highest protection

patiency, compliance,
seeing, contemplatives,

discussing the dhamma, one timely occasion
This is the highest protection

a mind that , when touched
By the ways of the world,

is unshaken, sorrowless, dusteless, at rest:
This is the highest protection

everywhere undefeated
When acting in this way,

people go everywhere in well-being
This is the highest protection

Điều thứ nhất,                                                                                                                                           
Thầy khuyên nên nhớ
Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu
Dù ai nặng nhẹ trăm điều
Quyêt không bỏ lý cao siêu của Thầy
Nhiều thử thách đang vây con đó
Nếu ngả lòng công đó tiêu tan
Việc gì còn ở trần gian
Là điều huyễn hoặc chớ mang vào lòng

Điều thứ hai,
Thầy mong đệ tử
Tình bạn bè phải giữ thủy chung
Luôn luôn tha thứ khoan dung
Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô
Dìu dẫn nhau điểm tô công quả
Phải thật tình với cả chung quanh                                                                                                                                        
Thiệt thòi cam chịu đả đành
Vô vi phẩm vị Thầy dành cho con

Điều thứ ba, 
Vẹn toàn Đức Hạnh
Tuy bán buôn cực khổ tảo tần
Đổi công nuôi lấy tấm thân
Đừng ham mến chuyện phi phan gạt lường
Dù vàng bạc đầy rương tràn tủ
Cuộc đời này chưa đủ con ơi!
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Ác gian cũng chỉ một thời
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi tâm hồn

Điều thứ tư, 
Pháp môn quy luật
Luật thập trai cố sức trao dồi
Thịt thà xương máu tanh hôi
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn
Đức Từ Bi thường hằng thể hiện
Không sát sanh lòng thiện ta còn
Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng

Điều thứ năm, 
Quyết không hờn giận
Ghét  ganh chi cho bận lòng mình
Con xem vạn quyển thiên kinh
Hiền nhân quân tử rộng tình vô cầu
Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ
Là nguyên nhân thống khổ ly tan
Chơn truyền chánh pháp đạo vàng
Học  xong chữ Nhẫn, Niết bàn không xa

Điều thứ sáu, 
Thiết tha Thầy dạy
Ngày tứ thời lẳng lặng công phu
Việc chi dầu quá cần cù

Cũng nhơn vài phút tập tu nguyện cầu
Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa
Đem pháp kinh kệ của Thầy ban
Học cho thông thuộc đôi hàng
Ngâm nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn

Điều thứ bảy, 
Quyết tăng công quả
Giúp đỡ người già trẻ ốm đau
Tùy duyên có thể giúp vào
Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con
Phước đức đó vẫn còn muôn thuở
Tuy vô hình đừng ngỡ là không
Ai ơi trong cõi trần hồng
Ít ai có đặng tấm lòng thanh cao

Điều thứ tám, 
Lời nào Thầy dạy
Dầu khổ đau con chớ ngại mình
Biết rằng con đã hy sinh
Phật, Tiên đâu nỡ quên tình hay sao
Đừng chán việc núi cao rừng thẳm 
Du đường dài muôn dặm xa trông
Hễ con thề giữ trọn lòng
Đương nhiên đắc đạo, thoát vòng tử sanh
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Điều thứ chín, 
Đạo lành căn bản
Giữ làm sao thêm bạn bớt thù
Từ nay con nhớ rằng Tu
Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không
Lời nói sao hòa trong hiệp ngoài
Dù thua người đành phải ép lòng
Đừng ham mến chuyện  mênh mông
Vừa no đủ ấm đèo bồng mà chi

Điều thứ mười, 
Mười ghi trăm nhớ
Phật Pháp Tăng con chớ quên ơn
Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn
Tình thân xã hội giúp con thiết cần
Ân Tổ Tiên dành phần con cháu
Đó những lời dạy bảo Thầy mong
Con ời! hãy gắng ghi lòng
Bấy nhiêu tâm huyết là lời Thầy mong. 

Thiền ThoẠi
về ngài phậT Ấn và Tô đông pha

Một hôm Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn, đàm 
đạo với Thiền sư Phật Ấn cả ngày, hai người đối nhau 
luận Thiền, Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn:

- Ngài thấy tôi thế nào? Rất trang nghiêm giống 
một ông Phật.

Tô Đông Pha vô cùng phấn khởi, Phật Ấn bèn hỏi 
lại Tô Đông Pha: 

- Ông thấy ta ra sao? TĐP thấy Phật Ấn mập tròn, 
lại mặc áo đen, bàn đáp ngay:

- Giống một đống phân bò!
Phật Ấn không nói gì, Đông Pha cho rằng mình 

đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở 
nói với Tô Tiểu muội:

- Này muội muội, hồi nào tới giờ anh bị Ấn lão 
cho đo ván mãi, đấu không lại ông ta. Không biết hôm 
nay Thiền sư trở cờ hay học sĩ nầy gặp may mà Ấn lão 
không còn lời để nói, không có lý lẽ để trình đấy. Nói 
rồi bèn thuật lại chuyện luận chiến vừa qua. Tô tiểu 
muội thiên tư hơn người, tài hoa xuất chúng, nghe Ca 
ca kể xong câu chuyện, liền nói:

- Xì anh thua đậm rồi! Đông Pha tức quá mắng:
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- Ta làm sao mà thua? nếu ta thua sao ông ấy không 
nói một lời nào? Tô tiểu muội nói:

- Này Ca ca, em xin hỏi anh, Phật quý hay phân 
bò quý? Tô Đông Pha nói:

- Đương nhiên là Phật quý rồi! Tô tiểu muội nói:
- Phật là Ấn lão thấy, còn phân bò là anh thấy, thế 

có phải anh bị đánh úp không? Ấn lão đắc thắng hoàn 
toàn còn gì để nói nữa! Đông Pha nghe tiểu muội nói 
thế như bóng xì hơi, biết rằng bị rơi vào tròng của Phật 
Ấn, thua thêm một keo nặng nữa. (Trích từ Cát đằng tập)

Luận bàn: Trong mỗi dòng tâm thức của chúng ta, 
ai ai cũng chứa rất nhiều hạt giống, “Bao nhiêu hạt tốt 
lấp vùi, hạt giống thương yêu, hiểu biết! Và bao nhiêu 
hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tắm! Hạt lành 
không mọc tốt tươi! Cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho 
đen tối cuộc đời”. Có những hạt giống làm Phật, nếu 
Tâm trong sáng như Ngài Phật Ấn, thì nhìn đâu cũng 
thấy Phật, nhưng cũng có rất nhiều hạt giống làm chúng 
sanh! Nếu để cho hạt giống không tốt, những hạt giống 
tham lam, giận hờn, ích kỷ, đố kỵ phát khởi và tăng 
trưởng theo ngã chấp, như Tô Đông Pha, thì nhìn đâu 
cũng thấy “phân bò”. Ngay cả những người học Phật 
Pháp cho nhiều mà không lo tu, để quán chiếu nội tâm, 
làm triệt tiêu bản ngã, và chuyển Hóa nghiệp lực của 
mình, thì cũng dể sinh tâm cao ngạo, biến thành ‘sở tri 
chướng’, hay bát nạn như: “thế trí biện thông” thì khó 

thể tiến được trên con đường tu, mà đôi lúc lại tạo 
thêm nhiều tội lỗi. Cho nên muốn an lạc, thì ngồi yên 
thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê thế sự, còn 
những ai chuyên phê phán người nầy kẽ nọ, coi thường 
những bậc trưởng thượng và bất kính Tam bảo, chuyên 
chỉ trích mọi người, thì chắc là tâm thức của người đó 
đã có vấn đề! sẽ gặp nhiều chướng nạn. Cần phải quán 
chiếu, cải tạo để tự hoàn thiện bản thân, làm đẹp cuộc 
đời, và ích lợi xã hội... 

Phật đã dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo”, Nguyễn Du 
cũng đã nói: “Người vui cảnh chẳng đeo sầu, người buồn 
cảnh có vui đâu bao giờ” Tâm mình như thế nào, thì sẽ 
thấy như thế đó, và chiêu cảm những điều tương ưng, 
nếu là người con Phật, thì chúng ta phải biết hổ thẹn 
cho những sai trái của mình, để rồi sám hối, Hóan cải 
tâm niệm, chứ không thể vạch lá tìm sâu, đi tìm cái sai 
của người để thoả mãn lòng tự ái, hòng che lấp và bảo 
vệ cái sai của mình, nếu như vậy thì suốt đời phiền 
não, vì luôn ôm ấp tội lỗi của người, trong khi mình 
thì không thấy được lỗi của tự thân để mà sửa chữa 
cho được toàn thiện. Hãy “Phản quan tự kỷ, bổn phận 
sự, bất tùng tha đắc” luôn quán chiếu lại mình, là phận 
sự chính, không vì ở ngoài mà được, đó là pháp tu căn 
bản, mỗi chúng ta phải luôn hành trì, thì niềm an lạc 
sẽ luôn hiện diện với ta và chung quanh.

T. Hạnh Trung, trích	luận
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4 động Tác đơn giản 
phÒng chỐng độT quỵ

Ngoài một lối sống và dinh dưỡng lành mạnh, các 
động tác tự mát-xa dưới đây sẽ giúp những người có nguy 
cơ cao phòng chống được chứng đột quỵ khó lường.

Nắm tay: Phòng tràn máu não rất đơn giản nên 
tập thường xuyên 

Nghiên cứu phát hiện, tràn máu não liên quan đến 
phương thức vận động, thói quen sinh hoạt của người 
bệnh, thiếu vận động thì thành mạch máu não phải rất 
yếu, dễ gây ra vỡ nứt, vì vậy người bệnh nên hoạt động 
tay trái nhiều, cách làm như sau: mỗi sáng, trưa, tối nắm 
tay không 3l ần, mỗi 400 - 800 lượt.

 Nhún vai: Phòng chống tắc nghẽn mạch máu não
Nhún vai có thể làm cho thần kinh, huyết quản 

và cơ bắp phần vai thư giãn, hoạt huyết thông mạch, 
để cung cấp động lực cho lưu lượng máu ở động mạch 
cổ lưu thông vào não. Cách làm như sau: mỗi sáng tối 
nhún vai theo động tác lên xuống, mỗi lần thực hiện 
4 - 8 phút. 

 Lắc đầu: Phòng chống đột quỵ
Chuyên gia phân tích từ thực tế là công nhân phun 

sơn rất ít phát sinh đột quỵ do khi làm việc, phần đầu và 
cổ chuyển động nhiều. Phần đầu chuyển động trước sau 

có thể gia tăng sức bền của mạch máu, có lợi trong việc 
phòng chống đột quỵ. Cách làm là: ngồi thẳng, thư giãn 
cơ bắp vùng cổ, sau đó chuyển động đầu theo hướng 
trước, sau, trái, phải, mỗi lần thực hiện 30 - 50 lần, tốc 
độ chậm, làm 3 lần mỗi ngày, người bị huyết áp thấp 
có thể nằm ngửa để tập.

 Mát-xa phần cổ: Ít bị đột quỵ
Mát-xa phần cổ có thể thúc đẩy mạch máu, cơ vùng 

cổ thư giãn, giảm bớt cholesterol tích tụ, làm cho mạch 
máu hồi phục đồng thời cải thiện cung cấp máu cho 
não, phòng chống gây ra đột quỵ. Cách làm là: hai tay 
chà xát vào nhau cho nóng, mát xa hai bên trái phải 
của vùng cổ, tốc độ nhanh một chút, đến lúc da phần 
cổ đỏ lên là được.
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ThuỐc chỐng Tai BiẾn 
Kính chuyển đến quí thân hửu Bài thuốc chống tai 

biến mạch máu não, thực hiện ngay kẻo trể: 1/ Hạnh 
nhân 10 gr; 2/ Chỉ tử 10 gr; 3/ Đào nhân 10 gr; 4/ Gạo 
nếp 10 hột; 5/ Tiêu 10 hột; 6/ lòng trắng trứng gà 1 
trứng (mua tại tiệm thuốc Bắc).

Cách làm: Tất cà đâm nhuyển trộn đều, tối đi ngũ 
trộn thêm lòng trắng trứng gà vào. 

Nam: đắp lòng bàn chân trái 
Nữ: đắp lòng bàn chân phải (lấy vãi bó lại cho khỏi rớt) 
Đắp ngũ qua dêm,sáng dậy mở nhìn thấy màu 

xanh Cửu long (xanh biển) là hết bệnh. Chỉ đắp 1 lần 
trong đời.

Lưu ý:
- Nếu tai biến giật méo miệng, lưỡi co rút, không 

nói chuyện được thì lấy kim châm hai dái tai (dưới lỗ 
tai) nặng máu ra sẽ hết.

- Nếu tai biến chân tay bị xụi, thì lấy kim châm mười 
đầu ngón tay, nặng máu ra liền sẽ trở lại bình thường. 

- Phải làm những động tác trên để cho người bị tai 
biến tỉnh lại, rồi hãy chở đi bệnh viện, nếu không làm 
như trên, mà chở đi BV liền sẽ gây nguy hiểm cho người 
bị tai biến. (nhớ chuyền cho người khác để làm Phước).

Ăn uỐng Thanh lọc cơ Thể
Suốt năm này qua tháng nọ bề bộn với công việc, 

ăn uống không đúng cách cộng với ô nhiễm bên ngoài có 
thể khiến cơ thể trì trệ. Trước khi nghĩ đến dùng thuốc 
nhuận trường, giải nhiệt, lọc gan...; bạn hãy dùng thực 
phẩm có tính năng thanh lọc.

cà rốt: Có tác dụng kết dính và giải độc thủy ngân, 
giảm nồng độ và loại trừ nhanh chóng các ion thủy 
ngân trong máu.

Khổ qua: Đa phần thực phẩm có vị đắng đều có 
tính giải độc. Khổ qua giúp giải nhiệt, thanh lọc và làm 
sáng mắt. Đối với người tiểu đường thì khổ qua có thể 
giúp ổn định đường huyết. Trong khổ qua còn có một 
dạng protein có thể phòng ngừa ung thư, kích thích hoạt 
động của hệ miễn dịch, loại trừ độc tố.

Táo: Ruột là cơ quan có chức năng bài tiết độc tố 
khỏi cơ thể, nếu đường ruột yếu các độc tố sẽ tích tụ lại 
và bị hấp thụ ngược trở lại vào máu. Táo có một lượng 
chất xơ đủ để kết dính và ngăn ngừa độc tố phát tán. 

Dưa chuột: Bộ ba cơ quan có chức năng lọc máu 
- bài tiết chất cặn bã gồm gan, thận và ruột, trong đó 
thận có vai trò quan trọng nhất: thanh lọc độc tố trong 
máu, cặn bã từ quá trình phân giải protein và thải ra 
ngoài qua nước tiểu. Dưa leo không những có tính năng 
lợi tiểu, làm sạch niệu đạo giúp quá trình thải nước tiểu 
tốt hơn mà còn hỗ trợ giải độc phổi.
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Nấm mèo: Đối với những người tiếp xúc nhiều 
vải sợi, bông... thì ăn nhiều nấm mèo có thể giúp loại 
trừ chất có hại từ chất keo. Nấm còn giúp lọc máu, hạ 
cholesterol, phòng chống xơ vữa động mạch và làm sạch 
hệ tiêu hóa.

Trái hồng: Có nhiều chất xơ và kHóang chất, nhất 
là potassium nên vừa có tác dụng làm sáng da vừa giúp 
chuyển hóa.

Trà xanh: Có khả năng kích thích sự miễn dịch, 
chống ô xy hóa, ngăn ngừa ung thư và tác động giải trừ 
độc tố rất cao.

Tỏi: Có tính kháng viêm cao, ngăn ngừa các chứng 
xơ vữa động mạch, giảm tỷ lệ cholesterol “xấu” và giảm 
thiểu nồng độ chì trong cơ thể.

Đậu xanh nguyên vỏ: Có tính giải độc cao, nhất 
là đối với các nhiễm độc do kim loại nặng, thuốc trừ 
sâu tồn dư trong thực phẩm.

Nho và hạt: Hỗ trợ gan trong quá trình trung hòa và 
giải trừ độc tố trong cơ thể, giúp tái tạo máu, đánh tan độc 
tố trong mô mỡ - nguyên nhân dẫn đến viêm mô mỡ thừa.

Như vậy, ngoài ngon miệng thì các thực phẩm kể 
trên còn có thể giúp “trả lại” cho chúng ta một cơ thể 
tràn đầy khỏe khoắn. 

Minh quân

6 Bệnh dễ mắc do Ăn nhiều ThịT
Một chế độ ăn nhiều thịt có thể làm cho người ta 

mắc một số bệnh. Tuy nhiên không phải hễ ai ăn thịt là 
mắc các bệnh này, mà chỉ những người ăn quá nhiều thịt, 
không quan tâm đến số lượng và chất của thịt mới dễ bị 
mắc bệnh. Chế độ ăn nhiều thịt có thể làm dễ mắc một 
số bệnh do cách ăn không đúng theo khoa học.

Bệnh tim mạch: Được coi là “kẻ giết người số 1” ở các 
nước phát triển. Nghiên cứu của Trường đại học Harvard 
cho thấy, huyết áp trung bình của người ăn chay giảm rõ rệt 
so với những người ăn thịt; nồng độ cholesterol trong máu 
của người ăn thịt cao gấp nhiều lần so với người ăn chay 
và là nguyên nhân chính của chứng vữa xơ động mạch, 
tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột qụy... Vì thế, Hội Tim 
mạch Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng, chế độ ăn chay có thể 
phòng ngừa từ 90 - 97% các bệnh tim mạch.

Bệnh tiểu đường: Chế độ ăn nhiều thịt, nhất là các 
loại thịt lẫn nhiều mỡ, làm tăng axít béo và triglycerid  
- là nguyên nhân gây ra tiểu đường týp II. Bởi vì các 
axít béo dư thừa trong máu và triglycerid ức chế hoạt 
động của insulin, điều này dẫn đến kết quả xét nghiệm 
lượng insulin trong máu vẫn bình thường hoặc chỉ hơi 
tăng nhưng đường huyết của người bệnh lại trong tình 
trạng bị cao. Nếu sửa chữa sai lầm này bằng cách chuyển 
sang chế độ ăn chay thì lượng đường trong máu giảm 
hẳn và nồng độ axít béo cũng về mức an toàn.
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Bệnh thận: Nhiều nghiên cứu cho thấy, để bài tiết 
các hợp chất nitơ độc hại do ăn nhiều thịt thì thận phải 
làm việc gấp trên 3 lần so với thận của người ăn chay. Urê 
và acid uric là hai chất thải của chế độ ăn thịt rất độc hại 
đối với cơ thể. Khi chúng ta còn trẻ, thận còn khỏe thì 
việc thải loại các chất này còn cố được, nhưng khi đã cao 
tuổi, thận của chúng ta đã suy yếu thì công việc thải các 
chất này trở thành gánh nặng cho thận và kết quả là thận 
không thể thải độc hiệu quả, nên tất yếu dẫn đến bệnh tật.

Bệnh gút: Khi thận không đủ khả năng lọc thải hết 
các chất chứa nitơ độc hại thì creatinin và acid uric tăng cao 
trong máu. Nồng độ acid uric tăng cao sẽ lắng đọng lại trong 
các khớp nhỏ như khớp ngón tay, ngón chân gây nên bệnh 
gút. Tại các khớp, acid uric đọng lại kết tinh thành tinh thể 
tạo ra phản ứng viêm, gây nhiều đau nhức cho bệnh nhân.

Béo phì: Nguyên nhân của bệnh béo phì chủ yếu là do 
chế độ ăn quá dư thừa năng lượng calo như mỡ động vật, bơ, 
phomai, thịt, sôcôla, bột, đường... Khi đã béo phì thì người ta 
dễ lười vận động, từ đó năng lượng thừa không được tiêu hao 
lại tích trữ dưới dạng mỡ nên lại càng béo. Béo phì sẽ dẫn đến 
các bệnh vữa xơ động mạch, tăng huyết áp, đau xương khớp.

Bệnh gan: Chức năng của gan là tổng hợp các chất 
cần thiết cho cơ thể và thải bỏ các chất độc hại ra ngoài. 
Nhưng chế độ ăn nhiều thịt và mỡ động vật sẽ làm gan 
làm việc quá sức và tổn thương. Thịt và mỡ ăn vào sẽ 
làm cho gan bị nhiễm mỡ, hóa xơ, hóa sẹo.

Bệnh ung thư: Sở dĩ ăn nhiều thịt dễ bị ung thư 
là vì chất bảo quản thịt. Do thịt rất giàu chất đạm dễ bị 
thiu thối nên một số người kinh doanh thiếu lương tâm 
đã tẩm thịt với các chất bảo quản như nitrit, nitrat... Đến 
tay người tiêu dùng, chúng ta chỉ rửa sạch, pha chế rồi 
nấu chín thịt. Nhưng dù nấu chín thịt thì các chất này 
không bị phân hủy. Khi chúng ta ăn vào ruột, các chất 
này kết hợp với các acid amin tạo nitrosamin là chất gây 
ung thư. Mặt khác nhiều người chăn nuôi đã sử dụng các 
loại chất kích thích tăng trưởng, chất gây thèm ăn, gây 
ngủ, hormon, kháng sinh… cho vật nuôi mau lớn. Mặt 
khác khi vật nuôi bị bệnh, bị khối u, họ vẫn giết mổ và 
bán thịt gia súc ra thị trường. Người tiêu dùng vì không 
mắt thấy tai nghe, vẫn vô tư ăn thịt mà không biết trong 
loại thịt đó chứa đầy chất độc hại có thể gây bệnh từ nhẹ 
đến ung thư. Nhiều người do thói quen ăn uống lại chỉ 
ăn thịt mà rất ít ăn rau nên dễ bị táo bón, ứ đọng chất 
độc, càng làm cho bệnh ung thư dễ phát triển.

Như vậy, một chế độ ăn nhiều thịt nhưng ít quan 
tâm đến chất lượng thịt có thể làm cho người ăn dễ mắc 
các bệnh nói trên. Do đó để tránh tình trạng này, chúng 
ta nên thực hiện một chế độ ăn đầy đủ và cân bằng giữa 
các chất dinh dưỡng là đạm, đường, béo, các vitamin và 
kHóang chất mới có thể có sức khỏe tốt.

BS. BÙI THỊ THU HƯƠNG
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7 Bài học suỐT đời
Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể tốt 

nghiệp được!
1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”.
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về 

mính, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho 
rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận 
lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

2. Thứ hai, “học nhu hòa”.
Răng người ta rất cứng, lưỡi ngưởi ta rất mềm, 

đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi 
thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, 
nhu hòa thì đời con người ta mới có thể  tồn tại lâu dài 
được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

3. Thứ ba, “học nhẫn nhục”
Thế gian nầy nếu nhẫn được một chút thì sóng yên 

bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự 
được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hòa giải, 
dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành 
nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

4. Thứ tư, “học thấu hiểu”
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nẩy sinh những thị phi, 

tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông 

cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm 
lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được.

5. Thứ năm, “học buông bỏ”
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, 

không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống 
thì không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý 
nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuôc đời 
có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người 
ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được. 

6. Thứ sáu, “học cảm động”
Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên 

hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên 
cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, 
tâm Bồ đề, trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có 
rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, 
cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người 
khác cảm động.

7. Thứ bảy, “học sinh tồn”
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân 

thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh không những có 
lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên 
tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiểu đễ với người thân.

Đạt Lai Lạt Ma  
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8 Bệnh do Tức giận mà ra
Mọi người đều biết tức giận sẽ ảnh hưởng rất xấu 

đến sức khỏe nhưng cụ thể là những bệnh gì và nó gây 
hại ra sao?

1. Nám da
Khi tức giận, một lượng máu lớn sẽ dồn lên não, 

nguyên nhân là do lượng ô-xy trong máu giảm, độc tố 
tăng cao. Độc tố sẽ kích thích nang lông phát triển, dẫn 
đến viêm quanh nang lông ở các mức độ khác nhau, từ 
đó xuất hiện các vết nám trên mặt.

Lời khuyên: Khi gặp phải những chuyện không vui, 
bạn hãy hít một hơi thật sâu, dang hai tay ra để điều 
tiết cơ thể để loại bỏ các độc tố.

2. Lão hóa tế bào não
Khi một lượng máu lớn dồn lên não, nó sẽ tạo sức 

ép cho động mạch. lúc này hàm lượng độc tố trong máu 
tăng mạnh, lượng ô-xy giảm xuống mức thấp nhất. Các 
tế bào não sẽ giống như như bị trúng thuốc độc vậy.

Lời khuyên: Như trên
3. Loét dạ dày
Tức giận dẫn đến các dây thần kinh giao cảm bị 

kích thích hưng phấn, ảnh hưởng trực tiếp đến tim và 
động mạch, khiến cho lượng máu lưu thông trong đường 

tiêu hóa bị giảm, quá trình lưu thông diễn ra chậm, gây 
kém ăn, dần dần sẽ dẫn đến bệnh loét dạ dày.

Lời khuyên: Mát-xa vùng bụng khi căng thẳng
4. Thiếu máu cơ tim
Một lượng máu lớn dồn lên não và toàn bộ khuôn 

mặt, khiến cho lượng máu về tim giảm gây thiếu máu 
cơ tim. Trong khi đó, hoạt động của tim vẫn phải đảm 
bảo nên lúc này sẽ phải làm việc hơn bình thường gấp 
nhiều lần, dẫn đến nhịp tim đập bất thường.

Lời khuyên: Nhớ lại những kỷ niệm vui đã có trước 
đây để nhịp tim trở lại bình thường.

5. Gan bị tổn thương
Khi tức giận, cơ thể sẽ tiết ra một chất có tên là 

Catecholamine. Chất này tác động đến hệ thần kinh 
trung ương khiến cho huyết áp tăng cao, tăng cường 
phân hủy axit béo, các độc tố trong máu và gan cũng 
tăng theo tương ứng.

Lời khuyên: Hãy uống 1 cốc nước khi tức giận. 
Nước sẽ “rửa trôi” các axit béo tự do trong cơ thể, giảm 
bớt độc tố.

6. Kích thích tuyến giáp
Khi tức giận, hệ thống nội tiết trong cơ thể sẽ bị 

rối loạn, khiến cho hormone tuyến giáp tăng tiết, theo 
thời gian sẽ dẫn đến bệnh ở tuyến giáp.
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Lời khuyên: Hãy ngồi xuống và thư giãn, nhắm 
mắt lại, hít thở thật sâu.

7. Hại phổi
Khi tâm trạng bị xúc động, nhịp thở sẽ rất gấp, 

phế nang liên tục mở rộng, ít co giãn, đồng thời cũng 
không thể thư giãn và nghỉ ngơi.

Lời khuyên: Tĩnh tâm, từ từ hít-thở sâu 5 lần, để 
cho phổi được nghỉ ngơi và thư giãn.

8. Tổn thương hệ thống miễn dịch
Khi tức giận, cơ thể sẽ theo mệnh lệnh của não 

tạo ra chất cortisol, hormone stress. Nếu như chất này 
bị tích lũy quá nhiều trong cơ thể, nó sẽ cản trở các tế 
bào của hệ thống miễn dịch hoạt động, làm giảm sức 
đề kháng của cơ thể.

Lời khuyên: Nghĩ lại những hồi ức đẹp trước 
đây mình đã có, cố gắng lấy lại trạng thái cân bằng 
lúc đầu.

5 Bí quyẾT Tha Thứ
Nhân vô thập toàn. Không ai lại không có lỗi. 

Vì vậy, sự tha thứ luôn cần thiết, mọi nơi và mọi lúc. 
Càng tha thứ càng giảm bớt sự thù hận. Sự tha thứ 
không chỉ tốt cho tinh thần mà còn tốt cho thể lý – 
ngăn ngừa bệnh.

Giáo sư tâm lý học Everett Worthington, thuộc 
ĐH Virginia Commonwealth (Mỹ), nói rằng sự tha thứ 
làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Những người có 
“máu cừu địch” dễ bị béo phì và kháng insulin – các 
yếu tố gây bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Các nghiên cứu của Viện Sức khỏe cộng đồng tại 
California cho thấy rằng mức thù hận cao gây nguy cơ 
tử vong gấp đôi so với các nguyên nhân khác.

Ngoài lợi ích về tinh thần, sự tha thứ còn lợi ích 
về thể lý. Nhất cử lưỡng tiện.

Tâm lý gia Worthington nói: “Sự tha thứ có thể 
làm giảm nguy cơ bị các chứng rối loạn liên quan stress 
như hệ miễn nhiễm hoạt động sai chức năng, rối loạn tự 
miễn nhiễm và ung thư”. Ông đưa ra 5 bí quyết tha thứ 
sau đây:

+ Nhường nhịn:  luôn tích cực nhường 
nhịn, vì “một câu nhịn, chín câu lành”, để tránh 
lăng nhục người khác hoặc trở thành nạn nhân. 
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Nhường nhịn không có nghĩa là thua kém hoặc 
yếu thế!

+ cảm thông: Tự đặt mình vào vị trí của 
người khác để dễ cảm thông và khách quan nhìn 
nhận vấn đề. Nếu không cảm thông thì không 
thể tha thứ.

+ Vị tha: Bạn rất hạnh phúc khi được tha 
thứ, vậy hãy trao tặng món quà tha thứ cho 
người khác. Hãy làm cho người khác những gì 
bạn muốn người khác làm cho mình!

+ cân nhắc: Điều này giúp bạn không quá 
lố, suy nghĩ và cân nhắc để xử lý tốt nhất trong 
mọi tình huống.

+ Kiềm chế: luôn biết kiềm chế “cái tôi”. 
Sự im lặng có vẻ “lạnh lùng” nhưng lại có thể 
giúp bạn tránh tức giận và sợ hãi. Nhờ vậy mà 
bạn mặc nhiên tha thứ.

8 lý do nên đi Bộ 
Đi tản bộ không chỉ có lợi cho hệ tim mạch, giúp 

bạn ngủ ngon trẻ lâu hơn mà còn là một trong những 
biện pháp phòng tránh nguy cơ ung thư vú, bệnh loãng 
xương và đãng trí ở người già.

Theo Michelle look, bác sĩ y khoa, chuyên gia vật lý học 
và y tế trong lĩnh vực thể thao tại San Diego, bác sĩ cố vấn 
chương trình “Đi bộ 3 ngày chống ung thư vú” khẳng định: 
“Đi bộ rất tốt cho sức khoẻ của mọi người, nhất là phụ nữ”. 
Dưới đây là 8 lý do bạn nên tập cho mình thói quen đi 
bộ hàng ngày.

1. Tốt cho hệ tim mạch
Trong một nghiên cứu mới đây tại trung tâm y tế đại 

học Duke, các nhà nghiên cứu nhận thấy “đi hóng gió” mạnh 
mẽ một chút khoảng 30 phút mỗi ngày có thể làm giảm 
hội chứng trao đổi chất thừa, giảm các nhân tố có nguy cơ 
cao dẫn đến các bệnh về tim mạch, tiểu đường và đột quỵ.

Tại Hoa Kỳ có khoảng 24 triệu phụ nữ mắc phải 
hội chứng này vì cuộc sống công nghiệp quá bận rộn 
khiến họ khó có thể bỏ ra nửa giờ đi bộ hàng ngày.

Một nghiên cứu của anh nhận thấy nếu không có 
thời gian vận động cơ thể, đi lại thường xuyên thì có 
thể đi bộ tại chỗ với các loại máy tập băng truyền hoặc 
đạp xe đạp cũng giảm được 11% nguy cơ các bệnh về 
tim mạch, nhất là những phụ nữ ở tuổi trung niên.
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2. Giảm nguy cơ ung thư vú
Đó là kết quả nghiên cứu mới được công bố trên Jour-

nal of the american Medical association (tạp chí y khoa của 
Hiệp hội Y học Hoa Kỳ). Nghiên cứu được thử nghiệm với 
74.000 phụ nữ từ 50 đến 79 tuổi. Họ phần lớn đều ở tuổi 
mãn kinh và hơi “quá khổ” từ 10% đến 20% so với qui định.

Sau một thời gian vận động tích cực và thường xuyên 
bằng cách đi tản bộ, họ đã lấy lại được trọng lượng bình 
thường và giảm nguy cơ bệnh tật tới 30%. Những phụ nữ 
trẻ cũng có thể có được những lợi ích từ việc đi dạo không 
riêng gì những phụ nữ trung niên hoặc cao tuổi.

3. cho bạn giấc ngủ ngon
Đi bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng hay chiều, hay tối cũng 

đều tốt cho cơ thể nhưng theo các nhà khoa học của Viện 
Hoa Kỳ chuyên nghiên cứu về giấc ngủ thì đi bộ vào tầm 
chiều tối có thể đem lại cho bạn một ngủ ngon, dễ chịu.

lý do là đi bộ vào thời gian này sẽ làm sản sinh 
các hoóc môn serotonin, tạo cảm giác dễ chịu như đang 
được thư giãn sau một ngày lao động mệt mỏi.

Vận động liên tục khiến cho thân nhiệt tăng lên nhưng 
thời gian nghỉ ngơi sau đó não bộ sẽ điều khiển thân nhiệt 
giảm xuống, kích thích ngủ và khiến bạn ngủ ngon hơn.

Tuy nhiên, bạn không nên đi bộ 2 giờ trước khi 
đi ngủ vì thời điểm này nhiệt độ ngoài trời giảm khiến 
bạn dễ bị cảm lạnh.

4. Giảm đau hiệu quả
Đi tản bộ theo kiểu ChiWalking có thể giảm đau 

trong nhiều ngày. 9 năm trước, Danny Dreyer, một 
người cực kỳ “khó chịu” với những môn chạy hay đi 
bộ đã phải thay đổi quan niệm của mình khi sau đó 
anh chuyển đến sống gần San Francisco và được “lĩnh 
hội” ChiWalking.

Đây là một kiểu đi bộ có sự kết hợp của tài chi, 
yoga, phương pháp vật lý học của Pilates yêu cầu sử 
dụng toàn bộ cơ thể như đầu, tay, ngực, đùi, mông, 
chân,…vận động.

Khi đã tập thành quen, Danny không còn cảm thấy 
đau khi vận động mạnh hay mệt mỏi với cơ thể của 
mình. anh cũng cảm thấy khoẻ khoắn và tự tin vì trọng 
lượng cơ thể ổn định, tinh thần thoải mái.

5. Làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc
“Chỉ cần 30 phút đi bộ là bạn có thể giải toả những 

lo lắng, bất an và căng thẳng trong cuộc sống”, các nhà 
nghiên cứu trường đại học Texas khẳng định.

Bạn có thể để ra 90 phút, chia thành 5 lần trong tuần 
để đi bộ, thả mình nhẹ nhàng trong công viên sẽ đem lại 
cho bạn những năng lượng mới. Bởi vì trong quá trình vận 
động, đi lại, đi bộ hay đạp xe, cơ thể sinh ra endorphin, 
chất mang lại cho con người sự hưng phấn, lạc quan, cảm 
xúc vui vẻ khiến họ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
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6. Mang lại thân hình cân đối, trẻ trung
30 phút đi bộ mỗi ngày hoặc nhiều hơn thế rất tốt 

cho những người “lười” vận động vì nó bảo đảm cân 
nặng của cơ thể, tránh hiện tượng tăng cân.

Các nhà nghiên cứu đại học Brown và Pittsburgh ở 
anh cho biết: những người phụ nữ dành thời gian đi bộ 
1 giờ hàng tuần và tiêu thụ khoảng 1.500 kalo một ngày 
có thể giảm 25 pound (tương đương 11.35kg) một năm.

Đi bộ hay dạo mát là bài tập thể dục đơn giản nhất 
giúp bạn kiểm soát được trọng lượng cơ thể mình một 
cách hiệu quả.

7. chống suy giảm trí nhớ
Một vài nghiên cứu cho thấy đi bộ khoảng 45 phút 

mỗi tuần có thể giảm nguy cơ bệnh đãng trí thường thấy 
ở người cao tuổi. Không chỉ có lợi cho người già, vận động 
cơ thể bằng cách đi dạo với bạn bè, vừa đi vừa nói chuyện 
chính là cách giữ cho não hoạt động linh hoạt, hiệu quả hơn.

8/ Phòng chống loãng xương
Chỉ 30 phút thả mình đi bộ với mật độ 3 lần một 

tuần có thể giúp bạn giải toả mọi lo lắng về việc phòng 
chống bệnh còi xương hay loãng xương. Với các bài tập 
thể dục nhẹ nhàng thì đi bộ giúp cơ của bạn được sử 
dụng tối đa tới 95%, chính điều này cũng làm cho xương 
chắc khoẻ và dẻo dai hơn.

Nguyễn Liên - Theo livinghealth

Ăn Trái cây
Nên ăn trái cây khi bụng trống chỉ ăn trái cây 

trong 3 ngày để thanh lọc cơ thể KIWI, Táo, Dâu tây, 
Cam, Dưa hấu, Ổi & Ðu đủ. Không uống nước đá lạnh 
sau bữa ăn Bác sĩ Stephen Mak trị bệnh ung thư thời 
kỳ chót bằng những cách điều trị “không chính thống” 
nhưng rất nhiều bệnh nhân đã hồi phục. Trước đây, 
ông dùng năng lực mặt trời để chữa bệnh. Ông tin rằng 
cơ thể có khả năng tự hồi phục. Xin xem lời ông bên 
dưới Cám ơn đã gửi bài về trái cây và nước trái cây. 
Ðây là một cách điều trị ung thư. Gần đây, tỷ lệ thành 
công của tôi trong việc điều trị ung thư là khoảng 80% 
. Bệnh nhân ung thư lẽ ra không phải chết. Cách điều 
trị ung thư đã được tìm ra, chỉ là chúng ta có tin hay 
không. Tôi rất tiếc về việc hàng trăm bệnh nhân ung 
thư đã chết theo cách chữa trị truyền thống. Xin cám 
ơn và cầu Thượng Ðế gia hộ.

Tất cả chúng ta cho rằng ăn trái cây chỉ có nghĩa 
là mua trái cây, cắt ra từng lát và bỏ vào miệng, nhưng 
không dễ như vậy. Ðiều quan trọng là phải biết ăn ra 
sao và khi nào. Ăn trái cây như thế nào mới đúng?

Không ăn trái cây sau bữa ăn! Nên ăn trái cây khi 
bụng trống. Nếu ăn theo cách này, trái cây sẽ đóng vai 
trò quan trọng trong việc tẩy uế cơ thể, cho quý vị năng 
lực để chữa béo phì và những hoạt động khác.
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Nếu bạn ăn hai lát bánh mì, rồi một lát trái cây. 
lát trái cây đã sẵn sàng đi thẳng qua bao tử, rồi vào 
ruột, nhưng bị ngăn cản. Trong khi đó, toàn thể bữa 
ăn bị thối rữa, lên men, và biến thành axít. Khi trái 
cây gặp thức ăn trong bao tử và chất axít tiêu hóa, tất 
cả thức ăn bắt đầu thối rữa.

Vậy hãy ăn trái cây khi bụng trống, hoặc trước 
bữa ăn! Quý vị đã nghe nhiều người than rằng - mỗi 
lần ăn dưa hấu, tôi bị ợ; khi ăn sầu riêng, tôi bị sình 
bụng; khi ăn chuối, tôi cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh 
v.v... Thật ra tất cả những điều này sẽ không xảy ra 
nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống. Trái cây hòa 
với những thức ăn thối rữa, sẽ tạo nên hơi gas, và làm 
quý vị bị sình bụng.

Những việc như tóc bạc, hói đầu, tư tưởng bực bội, 
và bên dưới mắt bị quầng đen sẽ không xảy ra nếu quý 
vị ăn trái cây khi bụng trống.

Không có chuyện vài thứ trái cây như cam và chanh 
có nhiều chất axít, bởi vì tất cả trái cây trở thành chất 
kiềm (alkaline) trong cơ thể, theo bác sĩ Herbert Shelton, 
nguời đã nghiên cứu vấn đề này. Nếu quý vị nắm vững 
việc ăn trái cây đúng cách, quý vị sẽ có được bí mật của 
sắc đẹp, trường thọ, sức khỏe, năng lực, hạnh phúc và 
không béo phì. 

Khi cần uống nước trái cây - hãy uống nước trái 
cây tươi, không uống từ đồ hộp. Không uống nước trái 

cây đã nấu ấm. Không ăn trái cây đã nấu chín, bởi vì 
quý vị sẽ không có những chất dinh dưỡng, mà chỉ 
thưởng thức hương vị của trái cây. Nấu chín làm mất 
tất cả sinh tố. 

Nhưng ăn trái cây vẫn tốt hơn là uống nước trái 
cây. Nếu quý vị phải uống nước trái cây, hãy uống từng 
ngụm, từ từ, bởi vì cần để nước trái cây hòa tan với 
nước bọt trước khi nuốt xuống. (Phép dưỡng sinh Osa-
wa cũng khuyên phải nhai cơm gạo lức 100 lần trước 
khi nuốt, để gạo hòa với nước bọt). Quý vị có thể chỉ 
ăn trái cây trong 3 ngày để thanh lọc cơ thể. Chỉ ăn 
trái cây và uống nước trái cây trong suốt 3 ngày, và 
quý vị sẽ ngạc nhiên khi bạn bè cho biết quý vị nhìn 
thật tươi sáng! 

Kiwi: Nhỏ mà rất mạnh. Có đủ các sinh tố potas-
sium, magnesium, vitamin E & chất sợi. lượng sinh tố 
C gấp 2 lần trái cam.

Táo: Ăn một trái táo mỗi ngày, không cần đến bác 
sĩ? Dù táo có lượng sinh tố C thấp, nhưng có tính chống 
oxít hóa & flavonoids để giúp sự hoạt động của sinh tố 
C, do đó giúp hạ tỷ lệ ung thư ruột già, nhồi máu cơ 
tim và đứt mạch máu não.

Dâu tây: là loại trái cây bảo vệ. Dâu tây có tánh 
chống axít hóa cao nhất trong số các loại trái cây chính, 
bảo vệ cơ thể tránh ung thư, chống chất free radicals 
(gốc tự do) làm nghẽn mạch máu.
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cam: Thuốc tiên. Ăn từ 2 đến 4 trái cam mỗi ngày 
giúp khỏi bị cảm cúm, hạ thấp cholesterol (mỡ trong 
máu), tránh và làm tan sạn thận cũng như là hạ thấp 
tỷ lệ ung thư ruột già.

Dưa hấu: Hạ nhiệt làm đỡ khát. Chứa 92% nước, 
và nhiều chất glutathione giúp hệ miễn nhiễm. Dưa hấu 
cũng có nhiều chất lycopene chống ung thư. Những chất 
dinh dưỡng khác trong dưa hấu là sinh tố C & Potas-
sium (Kali).

Ổi & Ðu đủ: hạng nhất về sinh tố C, chứa rất nhiều 
vitamin C. Ổi có nhiều chất sợi, giúp trị bón. Ðu đủ có 
nhiều chất carotene tốt cho mắt.

phÒng Bệnh ung Thư
Uống nước lạnh sau bữa ăn có thể bị ung thư? 

Chuyện khó tin? Cho những ai thích uống nước đá lạnh, 
bài này dành cho quý vị. Uống nước đá lạnh sau bữa 
ăn thật kHóai khẩu. Tuy nhiên, nước lạnh sẽ làm đông 
đặc những chất dầu mỡ mà quý vị vừa ăn xong. Sẽ làm 
chậm tiêu hóa. Khi chất “bùn quánh” này phản ứng với 
axít, nó sẽ phân nhỏ và được hấp thụ vào ruột nhanh 
hơn là thức ăn đặc. Nó sẽ đóng quanh ruột. Chẳng bao 
lâu, nó sẽ biến thành chất béo và đưa đến ung thư. Tốt 
nhất là ăn súp nóng hay uống nước ấm sau bữa ăn (Ðông 
y luôn khuyên nên uống nước ấm.)

nhỒi máu cơ Tim
Một điều nghiêm trọng về nhồi máu cơ tim: 

“thủ tục” nhồi máu cơ tim (Không phải chuyện đùa) 
Những quý vị nữ nên biết rằng, không phải tất cả 
những triệu chứng nhồi máu cơ tim đều bắt đầu từ 
việc tay trái bị đau. Hãy chú ý khi bị đau hàm dữ 
dội. Có thể quý vị sẽ không bao giờ bị đau ngực khi 
bị nhồi máu cơ tim. Buồn nôn và toát mồ hôi dữ dội 
cũng là những triệu chứng thường xảy ra. 60% những 
người bị nhồi máu cơ tim trong khi ngủ sẽ không thức 
giấc. Ðau hàm có thể khiến quý vị tỉnh dậy khi đang 
ngủ say. Hãy chú ý và để ý. Càng biết nhiều, chúng 
ta càng dễ sống sót.

Một bác sĩ chuyên khoa tim cho biết, nếu mọi 
người nhận được email này gửi tiếp cho 10 người khác, 
thì ít nhất một mạng người sẽ được cứu sống.
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“Ai ơi! ít nói là vàng
Nói nhiều tội lỗi trái ngang cũng nhiều

Chi bằng ít nói bao nhiêu
Khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi

Hằng ngày tam nghiệp vô vi
Không tranh nhân quả có gì đảo điên      
Không nghiệp chướng chẳng lụy phiền 
Vô ưu, vô não nương thuyền tiêu dao”

BỐn pháp xây dựng đời sỐng
TẠi gia hẠnh phÚc

***
Phật pháp dù cao siêu vi diệu nhưng liệu có ích 

lợi gì cho tuyệt đại đa số người đời vốn bị nhiều ràng 
buộc và chịu nhiều hệ lụy trong thế gian? Người thực 
hành theo giáo pháp của Phật có nhất thiết phải ẩn dật, 
ly gia cát ái?

Thực ra, đạo Phật không tách rời thế gian, luôn 
gắn liền với cuộc đời, quan tâm đến việc xây dựng hạnh 
phúc cho con người. Kinh Tăng Chi Bộ III ghi: “Một 
hôm, cư sĩ tại gia đệ tử Phật tên là Dighajanu đi đến 
đỉnh lễ và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con là 
những người gia chủ, còn hưởng thụ các dục, sống hệ 
phược với vợ con, dùng các thứ hương hoa, phấn sáp, 
thọ lãnh vàng bạc. Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết 
pháp cho những người như chúng con, thuyết như thế 
nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh 
phúc an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc 
trong tương lai.

Đức Phật dạy Dighajanu rằng: Này cư sĩ, có bốn 
pháp này đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại 
cho thiện nam tín nữ. Bốn pháp đó là: Đầy đủ sự tháo 
vát, đầy đủ sự phòng hộ, đầy đủ sự hướng thiện và đầy 
đủ sự thăng bằng.
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Thế nào là đầy đủ sự tháo vát?
Trước hết, người tại gia cư sĩ dù làm nghề nghiệp 

gì cũng phải lương thiện, siêng năng không biết mỏi 
mệt, biết suy tư, tìm ra phương thức làm việc tối ưu, 
vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Đầy 
đủ sự tháo vát thể hiện tuệ giác, thông minh và năng 
động, biết tìm công việc thích ứng với bản thân, hoàn 
cảnh nhằm làm ra của cải để cung ứng cho bản thân, 
gia đình và xã hội. Nếu không siêng năng, tháo vát thì 
dễ bị lôi cuốn vào những việc bất chính để kiếm tiền, 
như vậy cuộc sống sẽ khó yên ổn.

Thế nào là đầy đủ sự phòng hộ?
Phòng hộ là giữ gìn. Những tài sản do tháo vát, 

siêng năng, nhờ lao động chơn chánh mà thu hoạch 
được phải khéo phòng hộ để khỏi bị vua chúa tịch thu, 
bị trộm cướp, bị lửa cháy, bị nước trôi và bị con hư 
phá tán.

Không phải ai có của cải cũng giữ được. Thiên tai, 
hỏa hoạn, mất mát do trộm cướp, sung công luôn rình 
rập để lấy đi tài sản của mình. Ngoài những nguy cơ 
tổn thất tài sản từ bên ngoài, bên trong còn bị con hư 
phá tán. Có nhiều nhà giàu có, vì nuông chìu con mà 
để chúng xài phí của cải không tiếc vào những cuộc cờ 
bạc rượu chè say sưa, nhất là nghiện ngập ma túy, ăn 
chơi đàng điếm v.v… không chỉ phá của, hại cho bản 
thân mà còn hại cho gia đình và xã hội. Bởi thế Phật 

dạy có tiền cần phải phòng hộ, nhất là đừng để lọt vào 
tay những đứa con hư, nghĩa là ngoài việc làm giàu, cần 
phải nên giáo dục con cho cẩn thận nữa.

Thế nào là đầy đủ sự hướng thiện?
Hướng thiện là làm bạn với người có đầy đủ 

lòng tin, giới đức, bố thí và trí tuệ. Đầy đủ lòng tin 
là những người chánh tín Tam bảo, ta làm bạn với 
họ để học tập lòng tin. Đầy đủ giới đức là người thọ 
trì và giữ gìn giới hạnh. là Phật tử mà không giữ gìn 
giới hạnh, hành động tà vạy, không xứng đáng lời dạy 
của Đức Phật thì dù có xưng là Phật tử cũng không 
phải Phật tử. 

Cho nên có đầy đủ giới đức mới xứng đáng là con 
Phật. Đầy đủ sự bố thí là người biết san sẻ vật chất, khả 
năng, công sức, hiểu biết, tình cảm, giáo lý, v.v… và tất 
cả những gì mình có cho người khác. Bố thí cao nhất 
là mở rộng tấm lòng, cho mà không chấp thủ, không vì 
mình. Nếu chỉ biết nhập mà không biết xuất thì người 
ấy là một người bỏn xẻn, ích kỷ. Xã hội mà gồm những 
người như vậy thì không hạnh phúc. Bố thí trước hết là 
dứt lòng tham, tính bỏn xẻn và ganh tỵ. 

Bởi thế nên không phải chỉ có cho tiền của mới bố 
thí, mà hễ có thân, có tâm là có thể bố thí được. Chia 
sẻ gánh nặng cho một khách bộ hành đang lúc mệt mỏi 
cũng là bố thí. Nở một nụ cười để an ủi người đang 
đau khổ cũng là bố thí. Nếu trong tâm mọi người luôn 
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luôn nghĩ đến bố thí, thì sự đua tranh, ganh tỵ sẽ giảm 
bớt rất nhiều. Đầy đủ trí tuệ là người có học và tư duy 
về Phật pháp và ứng dụng Chánh pháp vào trong đời 
sống, chuyển hóa đời sống phàm phu tội lỗi thành đời 
sống thánh thiện trong sạch. 

Nếu Phật tử mà lấy tà làm chính, không phân biệt 
phải trái, hay dở thì không có trí tuệ và dễ trở thành mê 
tín dị đoan, tin theo thầy tà bạn ác. Do đó, Đức Phật 
dạy cho các Phật tử tại gia là phải luôn hướng thiện, 
làm bạn với thiện để được hạnh phúc trong hiện tại và 
tương lai. 

Thế nào là đầy đủ sự thăng bằng?
Thăng bằng có nghĩa là sống một đời sống điều 

hòa, quân bình giữa tinh thần và vật chất, giữa tâm lý 
và sinh lý. Muốn vậy, người Phật tử phải áp dụng sáu 
nguyên tắc sống hòa hợp mà Đức Phật đã dạy:

1. Nguyên tắc thứ nhất là sống chung hòa hợp, 
cung kính và tôn trọng lẫn nhau, dùng từ ái đối xử với 
nhau, tương thân tương ái.

2. Nguyên tắc thứ hai là nói lời yêu thương, thuận 
hòa, không tranh đấu hơn thua, không xúc phạm, không 
gây tổn thương người khác.

3. Nguyên tắc thứ ba là là ý nghĩ hòa hợp, không 
chống trái, không hơn thua, không thù hằn, oán ghét, 
tâm ý hòa đồng ái kính lẫn nhau.

4. Nguyên tắc thứ tư là cùng nghiêm trì giới luật, 
thực hành chánh hạnh, ái kính nhau, cùng giúp đỡ nhau 
trong việc thực hành đạo đức.

5. Nguyên tắc thứ năm là cùng nhau hướng đến 
chánh tri kiến, tuệ giải thoát. Chia sẻ những quan điểm, 
tư tưởng, nhận thức về Chánh pháp, không chống trái, 
bao dung những dị biệt trong lẽ phải.

6. Nguyên tắc thứ sáu là của cải làm ra được chi 
dùng một cách thích hợp, đừng quá phung phí, mà cũng 
đừng quá keo kiết bỏn xẻn. Nếu chi tiêu quá phung phí 
thì dễ phá sản. Keo kiết bỏn xẻn quá thì bị nô lệ đồng 
tiền. Phải chi tiêu đúng việc, đúng chỗ. Đức Phật dạy: 
của cải làm ra 10 phần thì chi tiêu hàng ngày 5 phần, 
3 phần tích lũy, 1 phần cho quan hệ với gia đình nội 
ngoại, 1 phần cho các mối quan hệ giao tế xã hội. 

Tóm lại, Đức Phật dạy cho người tại gia bốn pháp 
an lạc trong hiện tại là: Tháo vát, phòng hộ của cải đã 
kiếm được bằng nghề chân chính, làm bạn với thiện 
và sống điều hòa thăng bằng. Thực tập đầy đủ những 
điều như vậy thì giờ phút nào, ở đâu, chúng ta cũng 
xứng đáng là Phật tử, không những đem lại lợi ích, an 
lạc và hạnh phúc cho chính mình mà còn cho nhiều 
người khác. 

HT. Thích quang Đạo
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gỪng: cội nguỒn của y học đời xưa
Lan Hương viết theo Rich Alan 

Theo người Tây Phương muốn trị bệnh nôn mửa 
thì không gì tốt hơn là Gừng.

Gừng phát xuất từ phía Nam Á Châu, là một loại 
cây quanh năm dài cao từ 2 đến 4 ft, có lá dài khoảng 
1 ft và tỏa ra cũng 1 ft. Gừng được coi là một loại rễ 
“Root” nhưng sự thật là một thân cây nối dài nằm sâu 
trong lòng đất.

Gừng đã được dùng như là thực phẩm và làm thuốc 
từ nhiều thiên niên kỷ. Văn tự của người Trung Hoa từ 
thế kỷ thứ 4 trước niên lịch đã được dùng để chữa trị, 
nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, nhức đầu, đau răng, chảy 
máu và thấp khớp. y khoa Tây Phương thì dùng gừng 
để chữa bệnh nôn mửa.

Gừng chữa bệnh say sóng
Khoảng đầu thập niên 80, nhà khoa học D. Mowrey 

nhận thấy là khi ông bị cúm mà dùng những viên thuốc 
gừng thì ông ta đỡ bị nôn mửa. Ông thấy lạ nên nghiên 

cứu thêm về gừng. Kết quả thử nghiệm đem lại kết quả 
tốt và do đó y khoa Đức Quốc đã chấp nhận Gừng để 
trị bệnh say sóng. Sau đó Thụy Điển đã thử nghiệm trên 
79 kHóa sinh hải quân và cho biết là 1 g gừng làm giảm 
bớt rất nhiều chứng ói mửa và cảm lạnh. Rồi họ cũng 
tìm ra là gừng có thể thay thế cho nhiểu thứ thuốc say 
sóng khác như: cinnarizine, cinnarizine with domperi-
done, cyclizine, dimehydrinate with caffeine, meclozine 
with caffeine, and scopolamine. Người ta cũng thử ng-
hiệm gừng cho 60 hành khách trên các tầu thương mãi 
và thấy có kết quả tốt, kể cả trẻ em.

Năm 1984, NaSa của Mỹ còn thử nghiệm và công 
nhận rằng gừng tốt hơn placebo.

Gừng chữa bệnh nôn mửa buổi sáng
Các bà bầu thường hay bị buồn nôn mửa buổi sáng 

sớm. Họ cũng thử gừng với 70 bà bầu bằng cách cho 
mỗi người placebo hay 250 mg bột gừng mỗi ngày 3 lần 
trong vòng 4 ngày. Kết quả là gừng giúp cho mấy bà bầu 
đỡ nôn mửa rất nhiều, và không có phản ứng gì hết.

Gừng chữa ói mửa sau khi bị giải phẫu
Nhiều người thường cảm thấy bị buốn nôn sau khi 

bị giải phẫu vì bị thuốc mê. Người ta đã thử nghiệm 
với 60 người đàn bà cho dùng cả gừng cả placebo và 
thuốc metoclopramide để chữa trị bệnh buồn nôn sau 
khi bị giải phẫu. Kết quả gừng cũng có kết quả ngang 
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với placebo. Bên anh quốc người ta cũng thử nghiệm 
với 120 đàn bà khác sau khi bị mổ cho dùng cả placebo 
và gừng để chữa chứng buồn nôn thì có kêt quả 21% 
cho placebo và 27% cho gừng.

Những cách chữa trị dùng gừng
Gừng theo truyền thống dùng để chữa bệnh thấp 

khớp. Nhiều cuộc thử nghiệm chứng minh rằng gừng 
đã giúp cho bệnh thấp khớp (osteoarthritis). Tuy nhiên 
bên Á Châu còn có loại cầy riềng nếp được dùng chung 
với gừng chứ không phải riêng kết quả là do gừng.

Gừng còn dùng đễ chữa các bệnb nhức đầu (mi-
graine), tê thấp, giảm cholesterol, đau bao tử, trầm cảm 
và bất lực sinh lý nữa. Các dùng thì nên dùng 4 g 
bột gừng 1 ngày chia làm 3 hay 4 lần. Trước khi khởi 
hành chuyến máy bay hay hải hành lâu ngày thì nên 
dùng gừng trước đó 1,2 ngày và tiếp tục trong cả cuộc 
hành trình.

Gừng rất an toàn không bị phản ứng gì cả. Gừng 
cũ ng như tỏi được thử nghiệm rất tốt cho việc chống 
máu đông lại. Vì vậy người ta nghi ngờ và khuyên 
can la 2khônbg nên dùng gừng chung với các thứ 
thuốc: Coumadin (warfarin), heparin, Plavix (clopido-
grel), Ticlid (ticlopidine), Trental (pentoxifylline), hay 
cả aspirin nữa.

Khí đậu đen xanh lÒng 
phương ThuỐc KỲ diệu, Kinh TẾ, 

Khả Thi cho mọi người, 
mọi Thời gian, Không gian

PGS-TS   NGUyỄN MẠNH PHaN
  Sách “Lãnh Hải Y Thoại” của la Đình Phổ đời 

nhà Thanh Trung Quốc có ghi khí cuả đậu đen xanh 
lòng làm sang mắt, bổ thận, tim, gan, mắt sáng, thính 
tai, đen tóc,   Mạnh gân cốt, Nhuận trường, không táo 
bón không rối loạn, giải độc, tiêu thủy, thanh nhiệt, hoạt 
huyết, giảm đau, không vặt.

Sách “Dương Tâm Thư” của Huy Thần viết: Mỗi 
sáng nuốt 49 hạt đậu đen xanh lòng suốt đời sáng mắt 
thính tai, tóc đen, tiêu mụn nhọt.

Truyện “Bông Hoa giản dị” của Ngô Doãn Phú có 
đoạn ghi: Trẻ nhỏ mỗi ngày nuốt một hạt, đến mười 
tuổi nuốt 49 hạt sẽ ít bị ốm đau, không đau mắt

1. DƯỢc TÍNH: Mát ngọt không độc
- Đậu đen giã nát đắp chỗ sưng tấy
- Ăn đậu đen nấu chín trị mụn nhọt
- Nuốt đậu đen mỗi sang 49 hạt làm bổ thận, bổ 

gan, bổ tim, thanh nhiệt hoại huyết, giải độc tiêu đàm, 
giảm đau, sáng mắt, đen tóc, đen râu, mạnh gân bổ cốt, 
tránh táo bón, phòng bệnh.
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- Khí của đậu là bí quyết mạnh khỏe sống lâu, vì 
thân khai nhị (lỗ tiêu, lỗ tiểu) thận khí đủ thì đủ tiêu, 
tiểu thông lợi.

Có một thầy giáo 42 tuổi tối đọc sách, chấm bài, biết 
được bài thuốc này ông dùng liên tục 4 năm, kết quả là 
đứng giảng bài liên tục 4 giờ liền không thấy mỏi mệt, 
miệng không khô, lưỡi không ráo, tiếng không khàn, ít có 
cảm giác mệt mỏi, đặc biệt là nhãn lực khỏe hơn hồi trẻ.

Một ông tên lý 20 năm bị táo bón, sau khi dùng 
đậu đen một tháng đại tiện được thoải mái, ông vui 
mừng nói sung sướng hơn trúng số độc đắc.

Một cô nhân viên bưu điện mặt đầy mụn trứng 
cá, chỉ uống đậu đen hơn 1 tháng, các mụn nhọt đều 
không còn nữa.

Một cụ già 80 tuổi, dạy chữ nho hàng ngày phải 
giơ tay viết nhưng không run, mắt không đeo kính, lên 
lầu cao không thở dốc. Hỏi bí quyết trường thọ mạnh 
khoẻ, cụ trả lời 50 năm liền, mỗi ngày cụ nuốt 49 hạt 
đâu đen.

2. cÁcH DÙNG
- Sáng thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt, dùng 

nước sôi để nguội rửa sạch hạt đậu đen, uống với nước 
đã nấu chín, đừng ngâm lâu đậu đen sẽ bị lên men.

- Không nấu, không tán, không nhai, chỉ nuốt trọng 
như thuốc.

- Nuốt xong, ăn điểm tâm.
- ai cũng nuốt được, không kiêng cữ.
- Với những người không bị bệnh thận, có thể dùng 

nước rửa đậu.
3. LỜI DẶN THÊM
- Đây là phương thuốc kỳ diệu, vì chỉ một loại mà 

chữa được nhiều chứng bịnh cho mọi lứa tuổi.
- Rất kinh tế vì rất rẻ tiền, 1 ký đậu dùng được 

mấy tháng.
- Khả thi vì bất cứ ai dù nghèo đến mấy cũng có 

thể mua được và ở đâu cũng có bán.

Trị Bệnh Tiểu đường
1. PHƯƠNG THUỐc
- Buổi sáng trước khi ăn sáng, nuốt sống (nuốt trọn 

không nhai) 49 hạt đậu đen xanh lòng (chọn lấy hạt to)
- Phật có 2 con số: 7 và 7 số 49 là bội của 2 số 

(7x7=49), con số mang tính khoa học huyền bí
2. TÁc DụNG
- Bổ tim, gan, thận
- Mắt sáng, thính tai, đen tóc
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- Mạnh gân cốt
- Nhuận trường, không táo bón không rối loạn
- Giải độc, tiêu thủy
- Thanh nhiệt, hoạt huyết, giảm đau, không vặt
Trên cơ sở phát huy của 6 tác dụng trên, BỆNH 

TIỂU ĐƯỜNG tự nhiên biến mất, đường trong máu trở 
về mức thích nghi

Ta uống liên tục từ giờ đến hết đời, dù bệnh 
tiểu đường có muốn tái phát cũng không tài nào 
tái phát được, có nghĩa là suốt đời không bị tiểu 
đường nữa.

Bệnh tiểu đường thuộc loai nan y, thế giới không 
có thuốc đặc trị dứt bệnh, chỉ giải quyết cơn thôi 
rồi cũng tái phát. Nếu có bị nặng sẽ không ứng loại 
thuốc nào hết. Chính nó là cơ sở phát sinh ra nhiều 
loại bệnh quái ác đưa đến tử vong. Các bạn chớ nên 
coi thường.

TRẺ EM
- Đậu đen ngâm nước sôi 1 đêm sang uống
- Trẻ con từ 3 tuổi đến 10 tuổi chỉ cần mỗi ngày 

uống 7 hạt thì:
1. Mắt sáng, không đau mắt, dù học nhiều cũng 

ít bị cận.
2. Tiêu hóa tốt, không táo bón.

3. Sức khỏe tốt, ít ốm đau
- Từ 11 đến 16 tuổi uống 21 hạt (3x7=21), Tuổi 17 

trở lên uống 49 hạt như người lớn
- Bài thuốc này của thi hữu Thạch Trung, chủ 

nhiệm ClB thơ lê anh Xuân Mỏ Cày Bến Tre sưu 
tầm và uống có kết quả rất tốt đã khỏi bệnh, uống 6 
tháng lên 10 kg, nên tặng cho thi hữu Nguyễn Thành 
chủ nhiệm ClB thơ Ba Tri Bến Tre, Nguyễn Thành bị 
tiểu đường lâu nămuống vô cũng khỏi, sức khỏe được 
tăng cường theo 6 tác dụng trên, mới uống được 5 
tháng tóc bạc giảm dần thấy rõ rệt, có khả năng đen 
tóc trở lại mặc dù tuổi đã 73, Nguyễn Thành thấy quá 
hay nên tặng cho tôi. Tôi không bị tiểu đường nhưng rất 
cần 6 tác dụng của nó nên bắt đầu uống từ 1/10/2004 
(lấy mốc 1/10).

- Bài thuốc này nằm trong tập sách lÃNH TRaI 
y THOẠI của lỤC ĐÌNH PHỔ đời nhà Thanh, là loại 
thuốc quý có tầm cỡ thần dược

- Chúc bạn bị tiểu đường uống được khỏi hẳn, các 
bạn không tiểu đường uống nâng được sức khỏe lên.
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BỒi Bổ sức Khỏe Bằng đậu đen
(Nguyên bản Hoa ngữ, do ông Tăng Tam Dương ở 

Bonnyrigg tặng. Người viết đã dịch và đăng trên đặc san 
Phước Huệ Công Đức Tòng Lâm của Chùa Phước Huệ, 
Wetherill Park, Sydney).

Đậu đen là một loại thực vật được trồng rất nhiều 
tại một số nước Á Châu. Người Trung Hoa không những 
đã biết dùng đậu đen để chế biến các loại thực phẩm 
như nước tương, tương khô và bột đậu mà còn dùng 
để luyện cao và làm thuốc. Có hai loại đậu đen: loại vỏ 
đen ruột trắng và loại vỏ đen ruột xanh mà người Việt 
Nam mình thường gọi là đậu đen xanh lòng. loại sau 
này thường được người ta chọn lựa dùng để làm thuốc 
nhiều hơn.

Theo sách Bản Thảo Bị yếu của Trung Quốc viết 
rằng: Đậu đen có đặc tính làm cho người già mắt yếu 
được sáng trở lại. Nó còn có công hiệu bổ thận và điều 
hòa hệ thống tim mạch. Ở Trung Hoa có nhiều người đã 
trên 80 tuổi, nhờ dùng đậu đen thường xuyên, mà không 
cần đeo kiếng lão, lên xuống thang lầu không biết mệt và 
khi viết chữ, tay không run. Có người bị táo bón kinh niên 
cũng nhờ dùng đậu đen mà nay được nhuận trường, đại 
tiện bình thường trở lại. Những người bị bịnh trái giống 
(đậu mùa), mặt rổ hoa mè, sau khi áp dụng phương pháp 
dưỡng sinh bằng đậu đen một thời gian thì thấy các vết 
thẹo đã khỏi hẳn, da trơn mịn màmg bình thường.

Ông Trương Bộ Đào, nguyên Bí Thư Viện Hành 
Chánh, Vệ Sinh và y Dược Trung Quốc cũng áp dụng 
phương pháp dưỡng sinh bằng đậu đen liên tục trong 
nhiều năm. Nay tuy đã già nhưng cơ thể ông vẫn còn 
cường tráng.

Sách y Học cổ truyền Trung Quốc có viết: “Ngoài 
bông cúc ra, đậu đen là loại thực phẩm dưỡng sinh tốt 
nhất để bổ mắt, đến già vẫn còn đọc chữ được rõ ràng”. 
Sách Thọ Thân Dưỡng lão Tân Thư viết: “Lý Mỗ tiên 
sinh mỗi sáng thức dậy là nuốt 27 hạt đậu đen tròn lẵng. 
Đến nay đã già nhưng mắt ông còn tỏ và tai ông vẫn 
thính như thuở thanh xuân”.

Người ta còn mách, nên nuốt 49 hạt đậu đen xanh 
lòng với nước sôi nguội hay còn ấm vào mỗi buổi sáng 
thì sẽ công hiệu nhanh chóng hơn trong việc hồi phục 
thị giác của mắt. Có người lúc còn trẻ, hàng ngày chỉ 
nuốt một hạt đậu đen, rồi tăng dần liều lượng mỗi năm 
thêm một hạt. Cho đến già, ông thấy mạnh khỏe hơn 
những người cùng tuổi. Mắt còn tỏ, không cần phải đeo 
kiếng lão.

Tác giả bài này (nguyên văn bằng tiếng Trung Hoa), 
năm nay đã 42 tuổi tự thuật rằng lúc trẻ ông đã bị bịnh 
quáng gà, mỗi khi trời sẫm tối thì quờ quạng không 
trông thấy gì cả. May nhờ được một người bạn mách 
cho phương pháp dưỡng sinh bằng đậu đen để chữa. 
Trải qua 5 năm kiên trì không gián đoạn, rốt cuộc mắt 
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ông đã hồi phục thấy rõ bình thường. Ngoài ra cũng nhờ 
áp dụng phương pháp dưỡng sinh này mà ít khi ông bị 
bịnh. Mỗi ngày ông giảng bài tại trường hàng 10 tiếng 
đồng hồ vẫn không biết mệt, miệng không khô và giọng 
nói vẫn còn thanh thoát. Mỗi lần vào tiệm để hớt tóc, 
người thợ cạo ngạc nhiên bảo rằng chân tóc của ông 
đã hồi phục lại màu đen. Tóc bạc đã bớt đi rất nhiều. 
Đây là một bí quyết vô cùng kỳ diệu, nhưng cần phải 
kiên nhẫn. 

Theo sách y Học đời Mãn Thanh ghi chép: “Đậu 
đen tính hàn, vị cam (ngọt), sắc đen, chứa nước, hình 
dáng giống quả thận, nên có khả năng làm sáng mắt, lợi 
thủy, bổ thận, nhuận tâm, giải nhiệt, khu phong, hoạt 
huyết, giải độc, giảm đau và trừ được chứng sưng phù. 
Dùng đậu đen giã nát hay đâm vụn rồi đắp lên chỗ sưng 
đau thì sẽ chóng lành. Những người thường ăn đậu đen 
nấu chín sẽ phòng ngừa được các chứng ban trái.”

an lão tiên sinh ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), 
tuổi trên 80, hàng tuần đều dạy học trò về nghệ thuật 
thư pháp (viết chữ đẹp bằng bút lông). Tay ông không 
run và không cần đeo kiếng. Có người hỏi ông nhờ bí 
quyết nào mà có sức khỏe như vậy. Ông bảo nhờ phương 
pháp nuốt đạu đen từ 50 năm nay.

Khi mua đậu đen, chúng ta nên chọn lựa thứ hạt 
đen mướt (bổ thận) và ruột xanh (bổ gan). loại đậu đen 
này thường được dùng để làm thuốc rất tốt.

Cách thức dùng đậu đen để bồi dưỡng và trị liệu 
tùy theo sự tiện lợi hay ý thích của mỗi người. Cách 
thông thường nhất để thử nghiệm trong một tuần lễ là 
chúng ta có thể dùng 49 hạt đậu đen xanh lòng thứ tốt 
(no tròn, đen mướt và còn mới) rửa sạch. Mỗi sáng nuốt 
7 hạt với nước chín để nguội hay còn ấm. Nhớ rửa sạch 
mỗi lần 7 hạt trước khi dùng. Đừng rủa một lượt 49 hạt 
rồi để dành vì sau khi dùng rồi, phần đậu còn lại sẽ lên 
mộng. Sau đó số lượng đậu dùng hàng ngày có thể gia 
tăng tùy thích. Người bị bịnh thận có thể dùng nước 
sôi nguội pha muối thật loãng để nuốt đậu đen. Còn 
người bị bịnh phù thũng chỉ nên dùng nước sôi nguội 
bình thường và không pha muối. Hạt đậu không được 
rang hay nấu chín. Nên được nuốt trọng, không được 
cắn bể hay nhai nát. Nuốt đậu đen rồi, chốc lát sau có 
thể dùng điểm tâm và sinh hoạt bình thường, không 
kiêng cử gì cả. Bất kỳ người lớn hay thiếu niên đều có 
thể áp dụng phương pháp dưỡng sinh này để kiện thân 
và bồi dưỡng sức khỏe. Đừng lo ngại đậu đen nguyên 
hạt sẽ không tiêu hóa được ở trong ruột. Chỉ 3 tiếng 
đồng hồ sau khi nuốt đậu xong là chúng ta cảm thấy 
phải đi đại tiện rồi.

Theo dõi số người đã áp dụng phương pháp này 
để trị bệnh, lý tiên sinh đã bị táo bón kinh niên, mỗi 
sáng chỉ nuốt 2 hạt đậu đen mà nay đã dứt. Ông rất 
mừng còn hơn trúng số độc dắc. Ngoài ra một nữ nhân 
viên của sở Bưu Cục, mặt nổi nhiều tàn nhang và mụn 
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bọc. Cô đã nuốt đậu đen liên tục chỉ mới 7 ngày sau đã 
thấy có công hiệu. Cô mừng quá tiếp tục sử dụng đến 
khi hoàn toàn bình phục, da mặt trở lại lành lặn bình 
thường mới thôi.

Tóm lại đậu đen không chỉ là thực phẩm mà còn 
là một thứ thuốc để cường thân kiện thể. Nó có công 
hiệu trong lãnh vực làm sáng mắt, ngăn chận bịnh đau 
mắt, giải độc trong cơ thể, bồi bổ gan và thận, điều hòa 
bộ máy tuần hoàn huyết và bộ máy tiêu hóa. Một cân 
đậu đen giá chẳng bao nhiêu tiền nhưng lại là một cân 
thuốc vô cùng quý báu.

Trên đây là tài liệu dưỡng sinh bằng Hoa ngữ, 
chúng tôi phỏng dịch với tính cách thông tin quảng bá 
để quý độc giả tham khảo. Mặc dầu một số bằng hữu 
và bản thân của dịch giả đã thực hành có hiệu quả. 
Tuy nhiên với tính cách dè dặt, dịch giả sẽ không chịu 
trách nhiệm về những phản ứng bất lợi, nếu có, xảy 
ra cho người áp dụng vì tính thích ứng của tạng phủ 
mỗi người mỗi khác. Để thử nghiệm, chúng tôi đề nghị 
quý vị nên nuốt trước mỗi sáng một hạt để thăm dò, 
xem có bị sình bụng, tiêu chảy hay cảm giác khó chịu 
không. Nếu không có gì trở ngại, thì sau mỗi tuần lễ 
quý vị có thể gia tăng liều lượng từ từ đến con số mà 
mình mong muốn.

nỒi cơm của Khổng Tử 

Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ lỗ 
sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan 
Hồi và Tử lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử Thời 
Đông Chu bên Tàu, chiến tranh liên miên, các nước chư 
hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than 
đói khổ... Thầy trò Khổng Tử trên đường từ lỗ sang Tề 
cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và có nhiều ngày 
phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu 
than, tHóai chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.

May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một 
nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem 
biếu thầy trò một ít gạo. Khổng Tử liền phân công Tử 
lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi 
thì đảm nhận việc thổi cơm. Sau khi Tử lộ dẫn các môn 
sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, 
Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà 
bếp, cách một cái sân nhỏ. Đang đọc sách bỗng nghe 
một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng 
đọc, liếc mắt nhìn xuống thì thấy Nhan Hồi từ từ mở 
vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm 
nhỏ...  Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung 
quanh... rồi từ từ đưa cơm lên miệng... Hành động của 
Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của người thầy.

Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng: 
“Chao ôi! Học trò giỏi nhất của ta mà lại đi ăn vụng 



Định hướng Đường Tu 263Định hướng Đường Tu262

thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Bao nhiêu kỳ 
vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!” Sau đó, 
Tử lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi 
lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ... Một lát 
sau rau chín.

Nhan Hồi và Tử lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả 
các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm. Khổng 
Tử ngồi dậy và nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất 
Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong 
hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế 
này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con 
vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo 
thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước 
... Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao 
thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa com đầu tiên trên 
đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ! 
Thầy nhớ đến cha mẹ thầy... cho nên thầy muốn xới một 
bát cơm để cúng cha mẹ, các con bảo có nên chăng? Trừ 
Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: 
“Dạ thưa thầy, nên ạ!”

Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này 
có sạch hay không?” Tất cả học trò không rõ ý Khổng 
Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. lúc bấy giờ 
Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm 
này không được sạch.” Khổng Tử hỏi: “Tại sao?” Nhan 
Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm 

đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ 
hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con 
đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con 
liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi ... nhưng lại nghĩ: 
cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì 
vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải 
ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả 
anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch 
để dâng thầy và tất cả anh em... Thưa thầy, như vậy là 
hôm nay con đã ăn cơm rồi ... bây giờ, con xin phép 
không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Thưa thầy, nồi 
cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!                                                   

Đức Khổng Tử Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng 
Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra 
trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy 
rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Suýt tí 
nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!” 

Hãy cẩn trọng khi suy nghĩ, nói năng và hành động, 
là bậc Thánh như Đức Khổng Tử mà còn đôi khi phải 
suy nghĩ hồ đồ. Chúng ta là những người phàm phu, 
cần suy xét kỷ, phải luôn dùng “Tâm Tốt” để suy nghĩ, 
nói và có thái độ ứng xử Tốt về người khác, chứ không 
thì chỉ “Nhìn thấy lỗi người” mà thôi, để rồi phải gây ra 
biết bao nhiêu điều oan trái, khổ đau.

Trần Văn Đệ, sưu tầm
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phương pháp chữa Bệnh ung Thư
Chúng tôi đã gặp trực tiếp các vị được hồi phục 

từ các bệnh ung thư để ghi chép lại những kinh 
nghiệm chia sẻ và phương cách trị bệnh, hầu phổ 
truyền để cứu giúp các bệnh nhân đang lâm bệnh.                                                                                                                                     
Phương pháp gồm 4 yếu tố như sau:

Thứ nhất:
là NIỀM TIN, CẦU NGUyỆN,  thành kính, thiết 

tha tin tưởng đến Phật, Bồ Tát, các bệnh nhân thường 
thành tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” hoặc “Nam Mô 
Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát”. Đồng thời hướng 
tâm Quy y Phật, Pháp, Tăng, cầu xin tha lực, Phật lực 
cứu độ. Thường niệm liên tục bất cứ lúc nào trong ngàỵ.

Quý vị có thể đọc theo Bài Khấn Nguyện. Nếu khác 
Tôn Giáo, các vị có thể niệm tên vị tối thượng trong 
Tôn Giáo của mình.

Một số bệnh nhân đã thành tâm trì tụng CHÚ ĐẠI 
BI mỗi ngày và đã chứng nghiệm được sự linh ứng. 

Thứ nhì:                                                                                                                                   
TÌNH THƯƠNG yÊU, TÂM TỪ, các bệnh nhân 

cảm nhận được tình thương yêu là một nhân tố rất quan 
trọng giúp họ trong việc điều trị và bình phục. Họ đã 
cảm nhận được tình thương yêu từ tâm linh, từ sự hiện 
hữu, chia sẻ, giúp đỡ của những người thân, bạn hữu.....

Thứ ba: 
DINH DƯỠNG, cơm gạo lức với muối mè, cộng với 

các món luộc, rau tươi. Tránh thịt, cá, đồ ăn dầu mỡ, cay. 
Đa số các bệnh nhân đều ăn chay. Có nhiều người nghĩ 
rằng ăn chay sợ không đủ chất bổ, không đủ sức chống 
lại bệnh, nhưng thực tế không phải như vậy, một điển 
hình là bác Châu Phố, hiện đang cư ngụ tại Quận Cam, 
bác đã ăn chay trường khoảng 15 năm nay, từ lúc bác bắt 
đầu chữa trị bệnh ung Thư Phổi vào thời kỳ cuối mà các 
Bác Sĩ đã lắc đầu bó tay, đến nay bác rất khỏe mạnh và 
yêu đời. Món ăn chính của bác là gạo lức muối mè. 

Quý vị có thể tham khảo chi tiết về phương pháp 
ăn dưỡng sinh chữa bệnh bằng gạo lức muối mè tại 
trang web:http://chualonghuongtthai.com.vn/Home.html 
ở mục “Dưỡng Sinh”.

Bác Châu Phố cũng là một tấm gương về niềm tin, 
tình thương giúp người và đời sống tâm linh, sau khi 
lành bệnh bác đã chia sẻ và đã giúp rất nhiều bệnh nhân 
ung thư khác. Cũng nhân đây xin cám ơn bác đã chia sẻ 
và cung cấp những bài vở, tài liệu trong trang nhà này.

Thứ tư: 
TẬP lUyỆN, Dịch Cân Kinh, một phương pháp 

cổ truyền của Đạt Ma Tổ Sư, giúp thân thể, khí huyết 
điều hòa, tăng cường sức lực, giúp tâm được ổn định, 
tăng trưởng định lực. 
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Chúng tôi đã trực tiếp gặp gỡ các bệnh nhân thực 
hành theo phương pháp trên, họ đã chiến thắng và thoát 
khỏi hiểm bệnh. Theo kinh nghiệm cho thấy, tất cả lệ 
thuộc vào Niềm Tin, ý chí thực hành và Duyên Nghiệp 
của mỗi người.

“Thân người khó đặng, Phật Pháp khó gặp”. Xin cầu 
nguyện cho bất cứ ai đang mang bệnh, đều được khỏi 
bệnh, được cơ hội tu học, và cho mọi chúng sanh được 
thoát khỏi khổ đau, sinh tử luân hồi.

Thần dược gia Truyền 
Trị Tận gỐc Bệnh ung độc!

an tâm và tin tưởng tuyệt đối toa thuốc nầy uống 
liên tục 21 ngày bịnh sẽ bình phục!

Hãy đến tiệm thuốc đông y mua về nấu uống, mỗi 
ngày 1 thang/nấu 3 lần -đổ nước vừa  ngập thuốc; uống 
cả ngày thay nước thường.

 LỜI DẶN qUAN TRỌNG:
Tâm luôn niệm ==>> Nam mô tiêu tai dược sư phật !!!
1/ Cấm ăn uống đồ ngọt và tinh bột nhiều - nên 

ăn chay - rau trái là tốt nhất .
2/ Phải ngủ đêm 8 giờ, trưa 15’ đến 1 giờ.
3/ Tập thể dục (vừa sức, phải có mồ hôi ra và lau 

ngay - không cho thấm vào cơ thể sẽ nguy hiểm!).
4/ luôn giữ thân tâm được an vui  
5/ Sống hòa bình với mọi người xung quanh v,v...
6/ Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường luôn sạch 

& thông tHóang được & đầy đủ như vậy thì bảo đảm 
100% bịnh phải hết sau 21 ngày thực hiện ! 

tuthaihoa.com
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Toa ThuỐc
1/ Bán chỉ thiên 1 lượng
2/ Bạch hoa xà 1 lượng
3/ Bạch đầu ông 1 lượng
4/ Bồ công anh 1 lượng
5/ Bạch mao căn 1/2 lượng
6/ Bán hạ 1/2 lượng
7/ Bạch phàn 1/2 lượng
8/ Đổ trọng 1 lượng
9/ Đan sâm 1 lượng
10/Đinh lăng 1 lượng
11/ Đông trùng hạ thảo 1/2 lượng
12/ Sâm đại hành 1/2 lượng
13/ Huỳnh liên 1/2 lượng              
14/ Hạn liên thảo 1 lượng
15/ Kim ngân hoa 1 lượng
16/ Khương nhỉ tử 1/2 lượng
17/ Cẩm lệ chi 1 lượng
18/ Khổ sâm 1 lượng
19/ Hắc phàn 1 lượng 
20/ Sơn tra 1/2lượng
21/ Bông artisô 1 lượng
22/ linh chi 1 lượng

23/ Me thi 1/2 lượng
24/ Phòng kỷ 1/2 lượng
25/ Ngưu tất 1 lượng
26/ Nhục quế 1/2 lượng
27/ Tỏi khô 1/2 lượng
28/ Trinh nữ hòg cung 1 lượng
29/ Thương truật 1/2 lượng
30/ Uất kim 1 lượng
31/ Phục thần 1 lượng
32/ Viễn chí 1 lượng
33/ Phát tiêu 1/2 lượng
34/ Xuyên qui 1 lượng
35/ Trần bì 1 lượng
36/ Phát tiêu 1/2 lượng

chú ý: 
Riêng 3 vị: bạch phàn, phát tiêu và hắc phàn ==> 

tán nhỏ rồi gói chung thuốc nầy bằng giấy - bỏ vô nồi 
đất đậy nắp và trét kín bằng xi măng hoặc đất sét ==> 
nấu vừa lửa khoản 2 giờ là thuốc đã chín rồi. Đem ra 
tán bột uống sau ăn 1 muỗng cafe ngày 2 lần. Thuốc 
khó uống nên cẩn thận; nhai miếng gừng sống rồi uống 
thuốc là được!!!

lƯƠNG y QUỐC GIa TƯ THÁI HÒa
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Thông điệp của những người anh 
Alan Ereira – Nguyên Phong dịch 

Lời dịch giả: Tháng 10-1993 vừa qua, đài BBC tại 
Luân Đôn và PBS tại Hoa Kỳ đã cho phát hình một tài 
liệu đặc biệt ghi nhận nếp sống của một bộ lạc thiểu số 
tại Nam Mỹ. Cuốn phim nầy đã gây chấn động dư luận 
thế giới và hiện là một đề tài được bàn cãi rất nhiều trong 
giới khảo cổ, môi sinh và nhân chủng học. Lần đầu tiên 
được trình chiếu trong kỳ đại hội Tôn Giáo hoàn cầu tổ 
chức tại Chicago, nó đã gây một xúc động lớn cho toàn 
thể cử tọa. Chúng tôi ghi nhận lại đây bài thuyết trình 
“Elder Brother’s Warning” của ký giả Alan Ereira để bạn 
đọc cùng suy gẫm. 

Từ ngàn xưa, nhân loại đã có những nền văn minh 
lớn. Những nền văn minh đã tạo ra các kiến trúc vĩ đại 
như Kim Tự Tháp, Vườn treo Babylon, Vạn lý Trường 
Thành v.v... Tuy nhiên dù phát triển đến đâu chăng nữa, 
nền văn minh nào cũng chịu sự chi phối của luật vô 
thường, nay còn mai mất, cái gì cực thịnh thì cũng có 
lúc suy tàn. lịch sử đã chứng minh điều đó một cách 
hiển nhiên vì ngày nay không mấy ai nhắc nhở gì đến 
những nền văn minh cổ xưa đó nữa ngoại trừ những 
giai thoại rời rạc, pha trộn nhiều hư cấu, khó tin. 

Nói đến Kim Tự Tháp, người ta thường nghĩ đến 
những Kim Tự Tháp ai Cập, chứ ít ai nhắc đến những 

Kim Tự Tháp Nam Mỹ, mặc dù tại đây số Kim Tự Tháp 
còn nhiều hơn, đặc biệt hơn và bao trùm nhiều bí mật 
kỳ dị hơn. Có lẽ vì phần lớn Kim Tự Tháp tại Nam Mỹ 
bị bao phủ bởi rừng rậm, không thuận tiện cho việc 
nghiên cứu, khảo sát. 

Columbia là một quốc gia nằm ở phía Nam Mỹ 
Châu. Phần lớn lãnh thổ xứ nầy được bao phủ bởi những 
khu rừng rậm rạp chưa được khai phá, đặc biệt là các 
khu rừng quanh rặng Sierra thì gần như còn nguyên vẹn 
từ mấy ngàn năm nay, không mấy ai đặt chân đến. Đối 
với dân xứ này thì rặng Sierra vẫn được coi là một nơi 
chốn linh thiêng chứa đựng nhiều bí mật. Huyền thoại 
xứ này nói rằng đó là chỗ ở của những bậc Thần linh, 
có nhiệm vụ che chở cho nhân loại. Vì đỉnh núi lúc nào 
cũng bị che phủ bởi những đám mây mù, thêm vào đó 
khí hậu ẩm ướt quanh năm nên cây cối mọc chằng chịt, 
khó ai có thể vượt rừng đến đó được. Năm 1974, một 
phi công bay lạc vào phía Đông Bắc của rặng Sierra và 
phát hiện một Kim Tự Tháp rất lớn tọa lạc giữa rừng. 
Việc khám phá ra Kim Tự Tháp này đã thúc đẩy nhiều 
phái đoàn khảo cổ của các quốc gia khác nhau kéo đến 
đây nghiên cứu. Họ kết luận rằng chiếc Kim Tự Tháp 
xây bằng đá rất công phu này có những đường nét kiến 
trúc khác hẳn những Kim Tự Tháp khác tại Nam Mỹ, 
do đó nó thuộc một nền văn minh riêng biệt nào khác 
chứ không phải nền văn minh Incas hay Maya. Quanh 
Kim Tự Tháp là một thành phố bỏ hoang với những hệ 
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thống đường xá được lót bằng đá hết sức công phu. Đặc 
biệt hơn nữa, quanh thành phố còn có một hệ thống 
ống cống thoát nước rất hữu hiệu, chứng tỏ người xưa 
đã hiểu biết rành rọt về vấn đề vệ sinh. Theo các nhà 
khảo cổ thì thành phố này đã được xây cất trên bảy ngàn 
năm trước khi nền văn minh Incas và Maya phát triển, 
và có lẽ là một trong những nền văn minh cổ nhất ở 
Nam Mỹ. Nếu thế, lịch sử nền văn minh này như thế 
nào? Chủng tộc nào đã sống tại đây? Tại sao họ lại biến 
mất, không để lại một dấu tích gì trừ chiếc Kim Tự Tháp 
và hệ thống đường xá tinh vi kia? 

Các nhà nghiên cứu nhận xét rằng dù đã trải qua 
bảy tám ngàn năm mà hệ thống đường xá vẫn còn rất 
tốt, không bị hư hại, trong khi hệ thống xa lộ tối tân 
nhất tại Hoa Kỳ ngày nay nếu không được tu sửa, bảo trì 
thì chỉ vài chục năm đã hư hại chứ đừng nói đến trăm 
hay ngàn năm. Dọc theo những con đường lót bằng đá 
là những thửa ruộng trồng lúa và khoai, chứng tỏ nền 
văn minh này chú trọng nhiều về nông nghiệp. Một 
điểm đặc biệt là mỗi ngã tư đường lại có những tảng đá 
lớn, khắc ghi những ký hiệu lạ lùng trông như một tấm 
bản đồ. Bản đồ đường xá hay bản đồ chỉ dẫn điều gì 
vẫn còn là một câu hỏi lớn. Thông thường các nền văn 
minh cổ thường để lại nhiều dấu tích hay tài liệu ghi 
khắc về lịch sử, phong tục, tập quán, nhưng không hiểu 
sao tại đây họ không hề tìm thấy một dấu tích đặc biệt 
gì về nền văn minh này ngoài các tấm bản đồ kỳ lạ kia. 

Cách đó không xa ở gần đỉnh núi có một bộ lạc 
người thiểu số gọi là Kogi sống biệt lập, không giao thiệp 
với ai. Các nhà khảo cổ đoán rằng có lẽ giống dân Kogi 
là con cháu của những người đã xây dựng lên Kim Tự 
Tháp và thành phố với đường xá xây bằng đá này, nhưng 
họ vẫn không biết vì sao một nền văn minh như vậy 
lại suy tàn và biến mất, không để lại dấu tích nào? Vì 
người Kogi sống biệt lập trên đỉnh Sierra, không tiếp xúc 
và giao thiệp với ai nên rất ít người biết đến họ. Trong 
khi những bộ lạc quanh vùng thường giao dịch, trao đổi 
hàng hóa với những người tỉnh thành, thì người Kogi 
rất thận trọng và kín đáo, rút lên những vùng núi cao, 
không tiếp xúc với ai hoặc chỉ giới hạn việc giao thiệp 
với một vài bộ lạc lân cận mà thôi. 

Đầu năm nay (1993), ký giả alan Ereira, phóng viên 
của đài BBC tại Columbia, nhận được tin bộ lạc Kogi từ 
lâu không tiếp xúc với ai, đã chấp thuận cho anh được 
phỏng vấn với điều kiện là anh phải đến tham dự buổi 
đại hội Tôn Giáo thế giới tổ chức tại Chicago vào tháng 
9 năm 1993 và công bố một thông điệp của họ. Ký giả 
Ereira đã viết: “Đây là một biến cố đặc biệt. Tại sao bao 
năm nay không giao thiệp tiếp xúc với ai mà tự nhiên 
họ lại cho phép tôi được đến phỏng vấn, quay phim? Họ 
muốn gì đây? Tại sao một bộ lạc sống biệt lập trong vùng 
rừng sâu núi thẳm, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, 
lại biết có một đại hội Tôn Giáo nhóm họp tại Hoa Kỳ 
để gửi một thông điệp? Một điều may mắn là tuy người 
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Kogi không liên lạc với ai, rất ít người biết đến ngôn ngữ 
của họ, nhưng vì họ tiếp xúc giới hạn với vài bộ lạc gần 
đó, nên chúng tôi đã tìm được một người dân bộ lạc này 
có thể nói được tiếng Kogi để làm công việc thông dịch”. 

Phái đoàn của ký giả Ereira gồm 6 người, 2 ký giả, 
1 nhân viên y tế và 3 nhân viên thu hình đã lên đường 
vào đầu năm 1993. Trải qua nhiều ngày tháng trèo đèo, 
lội suối, họ đã đến vùng đất của người Kogi nằm sâu 
trên đỉnh Sierra. Đường vào đây phải vượt qua một vực 
thẳm rất sâu, chỉ có độc một cây cầu treo bện bằng dây 
thừng bắt ngang qua bờ vực. Được thông báo trước, một 
phái đoàn Kogi đã ra đón tiếp trước bờ vực. 

Khác với những bộ lạc thiểu số sống trong vùng 
thường ít mặc quần áo, tất cả những người Kogi đều 
mặc quần áo dệt bằng sợi màu trắng với tay áo thụng 
như cánh bướm. Một người lớn tuổi đã bắt đầu bằng 
một bài diễn văn ngắn: 

- Chúng tôi là những trưởng lão của dân Kogi, 
chúng tôi chấp thuận cho phép các ông được đặt chân 
vào đây trong ba ngày. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng 
đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối các ông 
được phép đến đây. Hiển nhiên việc này đã được Hội 
Đồng Trưởng lão thảo luận rất kỹ và đồng ý. Chúng 
tôi là con cháu của một giống dân cổ, một giống dân 
đã có mặt trên trái đất này từ lâu lắm rồi, trước khi tổ 
tiên của các ông ra đời. Vì chúng tôi có mặt từ trước, 

chúng tôi tự coi mình là những người anh lớn trong đại 
gia đình nhân loại, do đó chúng tôi là anh và các ông 
là em. Theo lệ thường trong gia đình, người anh thay 
mặt Mẹ Cha để giáo dục, dạy dỗ các em; nhưng chúng 
tôi biết rằng các em còn trẻ quá, còn hung hăng quá, 
còn cứng đầu, cứng cổ, ngang bướng quá, chưa thể học 
hỏi được gì, nên trải qua mấy ngàn năm nay, chúng tôi, 
những người anh, đã quyết định giữ thái độ im lặng. 
Chúng tôi hy vọng theo thời gian, các em sẽ hiểu biết 
hơn, trưởng thành hơn và học hỏi được qua những lỗi 
lầm đã tạo. Tiếc thay thời gian qua nhanh, trải qua bao 
thế hệ mà các em không những chẳng học hỏi được gì 
lại còn tiếp tục phá hoại gia tài Mẹ Cha để lại, do đó 
những người anh lớn bắt buộc phải lên tiếng. Trước 
khi đi vào chi tiết, chúng tôi cho phép các ông được 
quan sát nếp sống của chúng tôi, một nếp sống truyền 
thống đã tiếp diễn mấy ngàn năm không thay đổi. Các 
ông được tự do nghiên cứu, ghi nhận, quay phim, chụp 
hình và làm tất cả những gì cần thiết, và sau đó chúng 
tôi có một thông điệp muốn gởi cho thế giới bên ngoài. 

Ký giả Ereira ghi nhận: Thật không thể tưởng tượng 
được cảm giác lạ lùng của chúng tôi khi vượt qua chiếc 
cầu treo lơ lửng trên miệng vực thẳm đó để bước chân 
vào vùng đất của người Kogi. Chúng tôi có cảm tưởng 
rằng thời gian đã dừng lại hoặc chúng tôi đã đi ngược 
thời gian để trở về một thời điểm nào đó của lịch sử. 
Mặc dù thời gian chỉ vỏn vẹn có ba ngày nhưng phái 
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đoàn của chúng tôi đã làm việc không ngừng. Mọi người 
tùy theo khả năng chuyên môn đã tận dụng thời gian 
để khảo cứu, ghi nhận. Chuyên viên thu hình đã làm 
việc không nghỉ, ghi nhận được hơn hai mươi giờ phim 
ảnh tài liệu. Chuyên viên y tế đã khám hơn một trăm 
người và hoàn tất hồ sơ đầy đủ chi tiết về tình trạng sức 
khỏe của những người dân tại đây. Điều đặc biệt là tuy 
sống trong một tình trạng có thể tạm gọi là “thiếu tiêu 
chuẩn vệ sinh” theo quan niệm của những người “văn 
minh” như chúng ta nhưng chuyên viên y tế không hề 
tìm thấy một dấu hiệu nào về bệnh tật cả. Hàm răng 
của họ rất tốt, ngay cả triệu chứng sâu răng thường 
thấy tại các bộ lạc khác cũng không hề có tại đây. Tôi 
xin xác nhận rằng tất cả những gì chúng tôi ghi nhận 
đều được kiểm chứng cẩn thận để bảo đảm tính cách 
trung thực của nó. Vì thời gian quá ít, chúng tôi chỉ 
làm được những gì có thể làm và chắc chắn có nhiều 
thiếu sót. Tôi được biết có đến hơn hai mươi làng mạc 
rải rác trên đỉnh Sierra, nhưng chúng tôi chỉ được đến 
thăm một làng duy nhất mà thôi. Chắc hẳn người Kogi 
đã có một lý do riêng nào đó nên không muốn chúng 
tôi đi thăm những nơi khác, nhưng chúng tôi cũng 
không muốn tò mò tìm hiểu thêm làm gì. Các Trưởng 
lão xác nhận rằng họ không giấu giếm chúng tôi điều 
gì nhưng cũng không muốn sự có mặt của chúng tôi 
gây xáo trộn cho đời sống yên lành của những người 
dân trong vùng. 

Điều đặc biệt đầu tiên mà chúng tôi thấy là những 
người dân Kogi thường sinh hoạt chung. Mỗi khi cần 
làm việc gì thì mọi người kéo nhau ra làm việc đó một 
cách rất tự nhiên. Chúng tôi đã chứng kiến việc toàn 
thể dân chúng trong làng kéo nhau đắp lại con đường 
bằng đá dẫn vào làng. Họ tự động phân chia ra nhiều 
nhóm nhỏ, mỗi nhóm làm một phần mà không cần phải 
có người hướng dẫn hay chỉ huy. Vì con đường này nối 
liền hai làng nên dân cả hai làng kéo nhau ra làm việc 
một cách hết sức trật tự. 

Chúng tôi được biết mỗi làng có một Hội Đồng 
Trưởng lão. Những người này thường cầm một chiếc 
ống nhỏ bằng gỗ, bên trong đựng vôi. Họ cầm một chiếc 
que xoay qua xoay lại để tán những mảnh đá vôi ra 
thành bột, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng chấm một 
chút vôi vào đầu lưỡi. Một Trưởng lão cho biết: chiếc 
ống vôi tượng trưng cho đời sống. Họ luôn tay xoay 
chiếc ống vôi đó vì đời sống luôn luôn thay đổi, tiếp 
diễn không ngừng. Đá vôi tượng trưng cho chất liệu 
của đời sống. Sở dĩ họ nghiền nát những miếng vôi rồi 
đưa lên miệng vì hành động đó làm cho đời sống trở 
nên ý nghĩa hơn. Tôi không hiểu rõ nghĩa của câu đó 
nên yêu cầu ông giải thích thêm. Vị Trưởng lão đã nói: 
“Đời sống là một sự mầu nhiệm. Nếu con người biết mài 
dũa thân và tâm để ý thức đời sống một cách trọn vẹn thì 
người ta sẽ ý thức được những việc khác phi thường hơn”. 
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Ký giả Ereira kết luận: “Tôi đã quan sát việc này 
rất lâu mà không thể giải thích gì hơn. Theo tôi thì có lẽ 
đây là một phương pháp tĩnh tâm, ý thức hành động của 
mình, một phương pháp giống như cách thực hành thiền 
định của người Á Châu. Việc mài dũa tâm và thân qua 
hành động xoay xoay chiếc ống vôi nhỏ trên tay là một 
điều lạ lùng rất khó giải thích”. 

Chính giữa làng có một căn nhà rất lớn cất bằng 
lá cây. Đây là nơi hội họp của dân làng mỗi khi có việc 
quan trọng. Khác hẳn với những bộ lạc khác, chúng tôi 
không hề nhìn thấy các biểu tượng tôn giáo, tín ngưỡng 
gì cả. Căn nhà hoàn toàn trống trơn và rất sạch sẽ. Một 
vị Trưởng lão cho biết đây là trung tâm sinh hoạt của 
làng, mọi việc quan trọng như cưới hỏi, chôn cất, trồng 
trọt, cày cấy, tiên đoán thời tiết đều được mang ra thảo 
luận tại đây để lấy quyết định chung. Tất cả mọi người 
đều có quyền phát biểu ý kiến, không có Tù Trưởng hay 
một ai nắm quyền hành cả. Ký giả Ereira ghi nhận: “Thật 
là một điều lạ lùng chưa từng thấy. Một bộ lạc không có 
Tù Trưởng, không có người lãnh đạo, mọi quyết định đều 
là quyết định chung. Phải chăng đây là một hình thức dân 
chủ thô sơ nhất và chân chính nhất đã có từ ngàn xưa? 
Theo chỗ chúng tôi dò hỏi thì không có một điều gì được 
làm nếu không có sự đồng ý chung, nhưng quyết định 
chung ở đây không có nghĩa là đa số trên thiểu số mà là 
quyết định của toàn thể mọi người (Concensus). Thật khó 
có thể tưởng tượng một bộ lạc sống biệt lập lại có một 

truyền thống dân chủ đặc biệt như vậy! Phải chăng nền 
văn minh cổ xưa ngày trước là một nền văn minh dựa 
trên căn bản dân chủ?” 

Đơn vị nhỏ nhất của xã hội Kogi là đơn vị gia 
đình. Trung bình một gia đình gồm Cha Mẹ và các con 
nhỏ. Khi trẻ em còn nhỏ chúng được nuôi dưỡng bởi 
Cha Mẹ, phần lớn là người Mẹ trực tiếp nuôi nấng con 
cái. Nếu có bệnh tật thì các em được đưa đến cho các 
Trưởng lão chữa bệnh. Đôi khi các Trưởng lão cũng 
bó tay và em nhỏ không thể sống nhưng Cha Mẹ chúng 
chấp nhận, cho rằng đó là luật thiên nhiên. Nếu sống 
được đến lúc trưởng thành thì người Kogi có tuổi thọ 
rất cao, tuổi trung bình của họ là khoảng một trăm hay 
hơn thế nữa. Một Trưởng lão cho biết: “Theo quan niệm 
của chúng tôi thì sống thuận theo thiên nhiên không thể 
có bệnh. Bệnh tật chỉ là hậu quả của những gì trái với 
thiên nhiên. Ngoài ra sự tương giao giữa con người với 
thiên nhiên hết sức mật thiết và khi thiên nhiên bị phá 
hoại, chắc chắn con người sẽ bị ảnh hưởng theo, do đó 
con người phải biết tìm môi trường thích hợp để sống. 
Chính vì sống trái với các định luật thiên nhiên mà có 
đủ thứ bệnh kỳ lạ xảy ra, đây là bằng chứng hiển nhiên 
rằng con người chịu ảnh hưởng nhiều về môi trường và 
cách thức mà họ sinh sống”. Khi đứa nhỏ được khoảng 
bảy tuổi thì chúng bắt đầu rời Cha Mẹ để sống với Ông 
Bà Nội, Ông Bà Ngoại ở cách đó không xa để được giáo 
dục thêm về cách sống tự lập. Khi được hai mươi mốt 
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thì đứa nhỏ đi theo các bậc Trưởng lão học hỏi và khi 
gần ba mươi mới bắt đầu khởi sự lập gia đình riêng. 

Người Kogi sống bằng cách canh tác và hái trái cây 
trong rừng, một lối sống hết sức thô sơ thường được gán 
cho các dân tộc còn man dã. Phương pháp trồng trọt 
của họ cũng rất giản dị. Họ dùng một cây nhọn để xắn 
đất, thảy vào đó vài hạt đậu rồi lấp lại. Việc trồng trọt 
hay gieo hạt được dành cho phái nữ vì người nữ “mát 
tay” hơn người nam. Một Trưởng lão cho biết: “Chúng 
tôi vẫn biết có những phương pháp trồng trọt, canh tác 
khác có thể làm hoa mầu nảy sinh rất nhiều, nhưng có 
nhiều để làm gì? Gia đình nào thì cũng chỉ ăn ngày ba 
bữa. Có nhiều sẽ tạo nên tình trạng tham lam, tạo ra 
phiền toái vô ích. Thiên nhiên đã lo liệu chu toàn thì 
cứ theo đó mà sống. Các ông hãy nhìn kia, chim chóc 
không gieo hạt mà thiên nhiên có để cho chúng chết đói 
đâu? Các thú rừng khác cũng thế, chả loài nào thiếu 
ăn cả, vậy tại sao con người phải lo tàng trữ, gia tăng 
thu hoạch thực phẩm? Có dư làm rối loạn trật tự thiên 
nhiên, có nhiều hơn cái mình cần là lấy đi mất phần 
của người khác hay sinh vật khác, và như thế là vi phạm 
một định luật căn bản của thiên nhiên và truyền thống 
sẵn có của dân Kogi. Các ông nên biết người Kogi chỉ 
sống vừa đủ, hoàn toàn không có gì dư thừa và do đó 
tại đây không hề có trộm cướp hay các tệ nạn như các 
bộ lạc khác”. 

Một điểm rất đặc biệt là người Kogi không hề ăn 
thịt cá. Khác hẳn với những bộ lạc khác, họ không hề 
săn bắn hay có võ khí. Truyền thống của họ không hề 
có vấn đề giết hại bất cứ một sinh vật nào, dù lớn hay 
nhỏ. Đây là một chi tiết đang làm nhức đầu nhiều nhà 
nhân chủng học và xã hội học. Từ trước đến nay, các lý 
thuyết đều cho rằng những bộ lạc dã man đều sinh sống 
bằng săn bắn và ăn cây trái trong rừng. Việc một bộ lạc 
không hề có tập tục ăn thịt cá là một sự kiện độc đáo, 
lạ lùng hiếm có và khó giải thích. Người Kogi cho rằng 
giết hại sinh vật là trái với luật thiên nhiên. Có lẽ vì lý 
do đó trong thời gian quay phim, phái đoàn đài BBC đã 
thấy rất nhiều hươu, nai, thỏ rừng, chồn cáo đi qua đi 
lại trong làng như những gia súc mà không hề sợ hãi. 
Vì chỉ sống bằng rau cỏ thiên nhiên nên việc học hỏi, 
nghiên cứu các lá cây có dược tính là một môn học được 
giảng dạy rất kỹ lưỡng tại đây. Người Kogi cho biết họ 
có thể sống từ ngày này qua ngày khác bằng cách ngậm 
một vài lá cây mà thôi, có lẽ vì chỉ ăn rau trái mà họ 
sống lâu như vậy! 

Phái đoàn đã ghi nhận việc một Trưởng lão dạy dỗ 
một thanh niên cách ăn uống như sau: “Khi ăn phải nhai 
thật từ từ, thong thả, phải ý thức từng chút một và tuyệt 
đối chú tâm vào việc ăn chứ không được nghĩa gì khác”. 
Cách ăn uống, làm chủ vị giác là bài học vỡ lòng đầu 
tiên trong phương pháp giáo dục của họ. Truyền thống 
tại đây không có trường học mà chỉ có cách dạy dỗ 
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khẩu truyền từ Cha Mẹ, Ông Bà cho con cháu, và từ các 
bậc Trưởng lão cho những thanh niên. Cách giáo dục 
thanh niên tại đây cũng hết sức lạ lùng, có một không 
hai. Khi được khoảng hai mươi tuổi, thanh niên được 
gửi đến học hỏi với các bậc Trưởng lão trong những túp 
lều đơn sơ hay một hang đá. Tại đây họ sẽ tập ngồi yên 
quay mặt vào vách tường trong bảy đến chín năm liền. 
Họ chỉ nhai một ít lá cây, uống một chút nước và chú 
tâm suy gẫm về những điều được giảng dạy. Mỗi ngày 
vào giờ giấc nhất định, các bậc Trưởng lão có nhiệm 
vụ hướng dẫn sẽ bước vào trao cho họ một đề tài chi 
đó để suy gẫm. 

Ký giả Ereira đã ghi nhận buổi giảng dạy trong 
một hang đá như sau: Thanh niên ngồi quay mặt vào 
vách, vị Trưởng lão bước vào ngồi ở phía sau quan sát 
thanh niên kia một lúc rồi mới đưa chiếc ống đựng vôi 
cho thanh niên sử dụng. Ông nói: “Ngươi hãy xoay chiếc 
ống thật từ từ, thong thả, ý thức từng hành động và biết 
rằng mọi vật trong thiên nhiên lúc nào cũng thay đổi như 
chiếc ống đang xoay trong tay ngươi vậy. Ngươi phải biết 
rằng đời sống vốn quý báu như vôi đựng trong ống, phải 
biết quý trọng đời sống của mình cũng như của mọi sinh 
vật. Tất cả hiện diện nơi đây vì một ý nghĩa nhất định 
chứ không phải tình cờ”. 

Trong một hang đá khác, một Trưởng lão giảng 
dạy về cách canh tác: “Ngươi phải biết tôn trọng từng gốc 

cây, từng ngọn cỏ vì cây cỏ cũng có đời sống riêng của 
nó. Đừng bao giờ nghĩ đến việc chặt một cây mà không 
nghĩ đến hậu quả mà ngươi sẽ gây ra. Cây cối cho ngươi 
trái ăn, cho ngươi bóng mát và che chở ngươi khi cần 
thiết, vậy ngươi phải biết tôn trọng cây cối. Ngươi phải 
biết vạn vật liên quan với nhau chặt chẽ và ngươi phải ý 
thức rõ rệt về sự tương quan mật thiết này. Phá hoại trật 
tự này là phá hoại đời sống và phá hoại đời sống chính 
là tự hủy đó”. 

Ký giả alan Ereira kết luận: “Trong suốt chín năm 
ngồi quán xét sự liên hệ giữa các sinh vật với nhau, về 
mối liên quan giữa con người và con người, người và thú 
vật, người và rừng cây, người và con suối, mà họ biết tôn 
trọng thiên nhiên, không giết hại, không ăn thịt cá. Họ 
biết ý thức sự sống tràn đầy trong thiên nhiên, từ đỉnh 
núi cao xa to lớn cho đến những côn trùng bé nhỏ, từ 
những trận mưa đầu mùa đổ nước xuống các giòng suối 
tươi mát cho đến những hoa thơm cỏ lạ mọc trong các 
thung lũng. Tâm thức họ tràn đầy các hình ảnh tuyệt vời 
của thiên nhiên qua các điệu nhạc mà chim chóc hòa tấu, 
thưởng thức hương thơm của cỏ hoa, rung động với các 
thay đổi của thời tiết... Chắc chắn điều này phải có một 
kết quả lạ lùng nào đó vì khi trưởng thành, bước ra khỏi 
hang đá, con người đó phải là một con người ý thức rất 
sâu xa về mình và sự tương quan giữa mình và mọi vật. 
Khi đó họ trở nên một con người mà theo tập tục của xã 
hội Kogi là người đã trưởng thành, có thể lập gia đình, có 
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bổn phận với xã hội hoặc tiếp tục đi theo các bậc Trưởng 
Lão để học hỏi thêm và trở nên một trong những người 
này. Danh từ “Trưởng Lão” của người Kogi không hề có 
nghĩa là người chỉ huy mà chỉ có nghĩa là một người khôn 
ngoan (wise man) mà thôi”. 

Muốn đi theo con đường của các bậc Trưởng lão, 
một thanh niên còn phải học hỏi trong nhiều năm. Một 
trong những phương pháp quan trọng là việc tĩnh tâm 
để “giao cảm với tâm thức vũ trụ”, nhờ đó họ có thể 
biết được nhiều việc xảy ra trên thế giới mặc dù không 
rời khỏi phạm vi của đỉnh Sierra. Đa số các Trưởng lão 
thường bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày để ngồi yên lặng, giao 
cảm với thiên nhiên, vì đối với họ việc tĩnh tâm là mục 
đích chính của đời sống. Các nhu cầu như ăn uống chỉ 
là phụ thuộc. Người ta chỉ bỏ ra vài giờ vào rừng hái 
trái cây, uống nước suối là đủ rồi, nhưng người ta không 
thể sống mà thiếu ý thức về mình được. 

Một vị Trưởng lão cho biết: “Vũ trụ là một tấm 
gương lớn, phản ảnh tất cả mọi việc xảy ra trong đó. Biết 
rung động với vũ trụ là biết quán xét tấm gương kia, do 
đó người ta đâu cần phải đi đâu xa mà cũng biết được 
những điều cần thiết. Việc ngồi chín năm trong động đá 
đâu phải chỉ ngồi đó nhai vài lá cây, suy nghĩ vài câu 
nói, mà đòi hỏi người ta phải nổ lực tìm hiểu về mình, 
vì biết mình chính là biết được vũ trụ và biết được vũ 
trụ thì tất hiểu được các định luật thiên nhiên. Đã hiểu 

được các định luật này một cách sâu xa thì làm sao có thể 
làm trái với nó được? Sở dĩ con người làm việc sai quấy 
vì họ không biết mình, chỉ sống hời hợt, quay cuồng và 
dựa trên những giá trị có tính cách giả tạo, những giá trị 
do tập đoàn tạo ra chứ không phải phát xuất từ những 
công phu suy gẫm sâu xa. Sống như thế không thể gọi là 
sống. Đó là sống mà như chết, thân thể tuy sống mà đầu 
óc đã chết từ lâu rồi!” 

Đối với người Kogi, việc chết cũng rất giản dị. Khi 
cảm thấy đã đến lúc phải ra đi, một người già thường 
tìm vào một hang đá sâu và ngồi yên trong đó chờ chết. 
Họ không làm đám tang, gia đình than khóc như những 
bộ lạc khác, mà họ cho rằng đó là một việc bình thường, 
không có gì đáng quan tâm. Một điểm hết sức đặc biệt 
nữa của người Kogi là họ không hề có một tín ngưỡng 
thờ thần linh hay vật tổ như các bộ lạc khác. Truyền 
thống nơi đây chú trọng trên căn bản tĩnh tâm suy gẫm 
nên họ đã có những quan niệm hết sức đặc biệt, khác 
hẳn với những nền văn minh khác tại Nam Mỹ. Theo 
quan niệm của người Kogi truyền từ đời này qua đời 
khác thì thuở ban sơ, vũ trụ hoàn toàn trống rỗng, không 
có mặt trời, mặt trăng, tinh tú hay bất cứ một cái gì và 
chính cái trống rỗng uyên nguyên đó được gọi là “Mẹ 
Vũ Trụ” hay Kaluna. Danh từ “Mẹ Vũ Trụ” không phải 
một đấng Hóa Công (Creator) mà chỉ là một tâm thức 
(Mind), một trạng thái tuyệt đối hoàn hảo của tâm thức. 
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Một Trưởng lão đã nói: “Các quan niệm như tinh 
tú, mặt trời, mặt trăng, đất nước gió lửa từ đâu đến? 
Phải chăng từ tâm thức này sinh ra? Chính tâm thức đó 
phát sinh ra tư tưởng và khi tư tưởng vận hành, giống 
như cuộn chỉ xoay từ sợi, mà tất cả mọi vật đều phát 
sinh. Tóm lại, tất cả đều do Tâm tạo. Có tất cả chín thế 
giới phát sinh từ tâm thức vũ trụ cũng như một người 
Mẹ sinh ra chín đứa con. Một đứa con có một đặc tính 
hay sắc thái tiêu biểu bằng các màu sắc khác nhau. Thế 
giới thứ chín chính là cái thế giới mà hiện nay chúng ta 
đang sống. Tất cả mọi thế giới đều tuân theo những quy 
luật nhất định liên quan đến việc sinh ra, lớn lên, phát 
triển rồi chết đi. Đó là định luật thiên nhiên không thể 
thay đổi. Ý thức rõ rệt các định luật này rất quan trọng 
vì nó là cây cầu tâm thức nối liền chúng ta và các cảnh 
giới khác và sau cùng với Mẹ Vũ Trụ (Kaluna). Chính 
vì ý thức mà người ta biết rằng trái đất này không phải 
tạo ra riêng cho loài người mà cho tất cả mọi sinh vật 
khác nữa”. 

Ký giả Ereira đã đặt câu hỏi về Kim Tự Tháp và 
thành phố bỏ hoang với Trưởng lão người Kogi nhưng 
họ lắc đầu từ chối không tiết lộ gì về lịch sử của thành 
phố đó. Mặc dù họ tự nhận là con cháu của những người 
đã xây cất ra thành phố đó nhưng họ cho biết: “Tại sao 
các ông cứ quan tâm đến những ký hiệu lạ lùng, những 
tấm bản đồ bằng đá kia làm chi? Các ông sẽ không thể 
hiểu nổi những ẩn nghĩa đó khi tâm các ông còn xáo trộn. 

Các tâm hồn non dại, chưa trưởng thành, chưa biết làm 
chủ mình thường chỉ thích tò mò chạy theo những gì kỳ 
lạ, những hão huyền bên ngoài chứ không biết quay vào 
bên trong để hiểu chính mình. Chỉ khi biết mình thì mới 
biết được những điều mà Kim Tự Tháp kia được xây cất 
vào việc gì và những tảng đá ghi khắc các ký hiệu kia để 
chỉ dẫn những gì. Khi xưa tổ tiên của chúng tôi đã biết 
rõ những điều này nhưng khi con người trở nên tham 
lam, ích kỷ, giết hại, ăn thịt cá, phá hoại trật tự của thiên 
nhiên thì tổ tiên chúng tôi biết không thể thay đổi gì được. 
Họ rút vào rừng sâu núi thẳm, chờ đợi những người em 
sẽ rút tỉa những bài học mà họ phải học, những lỗi lầm 
mà họ đã gây ra, nhưng tiếc thay đã bao lâu nay hình 
như chẳng mấy ai học hỏi được điều gì hết!” 

Sau ba ngày ghi nhận, tiếp xúc và quay phim, 
buổi tối hôm ấy, mọi người quây quần trong căn nhà 
chính để nghe một Trưởng lão tuyên bố về thông điệp 
mà họ muốn gửi cho thế giới. Đó là một ông lão lớn 
tuổi nhưng còn khỏe. Nhìn hàm răng còn nguyên vẹn, 
mọi người nghĩ ông lão chỉ vào khoảng sáu mươi là 
nhiều nhưng về sau ký giả Ereira được biết vị Trưởng 
lão này đã sống trên một trăm năm rồi. Hầu như vị 
Trưởng lão nào cũng đều trên một trăm tuổi trở lên 
cả. Chúng tôi không nhìn thấy những dấu vết già yếu, 
bệnh tật trên thân thể họ như vẫn thường thấy ở các 
bộ lạc khác. 
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Vị Trưởng lão lên tiếng: “Chúng tôi đã thảo luận rất 
kỹ về điều chúng tôi muốn nói. Chúng tôi muốn gửi một 
thông điệp cho các em trong gia đình nhân loại. Chúng 
tôi nói bằng trái tim, những lời nói chân thành nhất rằng 
hiện nay nhân loại sắp bước vào một thảm họa rất lớn 
mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra. 

Thứ nhất, nhân loại cần biết rằng tất cả chúng ta 
đều là anh em một nhà, đều là con cùng một Mẹ. Dù 
chúng ta có màu da khác nhau, mặc quần áo khác nhau, 
có những truyền thống khác nhau, tuân theo những quan 
niệm khác nhau, sống trong những điều kiện khác nhau 
nhưng tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi. Bên trong chúng 
ta đâu hề khác biệt. Khi đói chúng ta đều đói như nhau, 
lúc khát chúng ta đều khát như nhau, chúng ta đều có 
cảm giác vui buồn như nhau. Hiển nhiên phải như vậy 
rồi vì chúng ta đều là con cùng một Mẹ, nhưng tiếc là 
các em đã không chú ý đến điều này vì các em đã quên 
mất nguồn gốc thiêng liêng của các em rồi! 

Sống xa Mẹ đã lâu, các em đã quên hẳn người Mẹ 
sinh ra các em, săn sóc, che chở, nuôi dưỡng các em. Vì 
thiếu ý thức, các em đã phá nát gia tài Mẹ Cha để lại, 
phá hoại một cách không thương tiếc, không một mảy 
may thương tiếc! Các anh đây sinh trước, gần Cha Mẹ 
hơn nên hiểu được lòng Mẹ Cha đang tan nát, đau khổ. 
Mẹ đã buồn vì các con sinh sau nở muộn đã không biết 
thương yêu nhau mà trái lại cứ chém giết, hận thù nhau, 

làm hại lẫn nhau khiến Mẹ Cha khổ sở vô cùng. Không 
những thế, các em còn dày xéo lên thân thể Mẹ Cha mà 
không biết rằng các em đang giết hại chính đấng đã sinh 
ra các em. Các anh biết rõ việc này nên chỉ muốn khuyên 
các em hãy dừng lại, quan sát và ý thức việc làm hiện nay 
của các em vì giết hại đấng sinh thành ra mình chính là 
giết hại chính mình đó. 

Mẹ của các em là ai? Chính là trái đất này. Lòng 
Mẹ chính là biển cả và trái tim của Mẹ chính là những 
dãy núi cao có mặt khắp nơi. Này các em! đốt rừng, phá 
núi, đổ đồ ô uế xuống biển chính là chà đạp lên thân thể 
của Mẹ đó. Mẹ là nguồn sống chung và con người không 
thể sống mà không có Mẹ. Nếu trái đất bị hủy hoại thì 
chúng ta sẽ sống ở đâu? Đây là một vấn đề hết sức quan 
trọng và cần xét đoán một cách nghiêm chỉnh. Các anh 
không biết trong vòng vài năm nữa thế giới sẽ biến đổi 
như thế nào? Chắc không lấy gì tốt đẹp lắm đâu nếu các 
em cứ tiếp tục phá hoại mà không biết bảo trì môi trường 
sinh sống. Tại sao được thừa hưởng một gia tài tốt đẹp 
như thế mà chúng ta lại phá hoại nó đi vậy? Tại sao các 
em không nghĩ rằng trải qua mấy ngàn năm nay, thế hệ 
trước đã giữ gìn cẩn thận, đã trân trọng từng tấc đất, từng 
ngọn suối, từng khóm cây, ngọn cỏ mà ngày nay các em 
lại phá nát không hề thương tiếc? Làm sao các em có thể 
tự hào rằng mình “văn minh” khi nhân loại và mọi sinh 
vật mỗi ngày một khổ đau nhiều hơn xưa? Làm sao có 
thể nói rằng nhân loại đã “tiến bộ” khi con người ngày 
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càng gia tăng thù hận, chỉ thích gây chiến tranh khắp nơi? 
Các anh biết vậy nhưng phải làm sao đây? Làm sao có 
thể nói cho các em biết rằng vũ trụ có những định luật 
vô cùng lớn lao, không thể vi phạm được? Lòng các anh 
vô cùng đau đớn vì các anh thấy rằng trái đất đã khô 
kiệt rồi, mọi sự sống đang lâm nguy và thảm họa diệt 
vong chỉ còn trong giây lát. Do đó các anh muốn kêu gọi 
khẩn thiết rằng hãy thức tỉnh, ngưng ngay những việc có 
tính cách phá hoại đó lại, nếu không thì trễ quá mất rồi!” 

Ký giả Ereira ghi nhận: “Thật khó có thể tin rằng 
những người Kogi lại biết rõ tình trạng phá hoại môi sinh 
và chiến tranh đang xảy ra trên thế giới hiện nay khi họ 
không rời khỏi phạm vi của đỉnh Sierra. Tuy nhiên điều 
này có lẽ cũng không sai vì có nhiều bằng chứng rằng 
môi trường sinh sống của nhân loại đang bước vào một 
giai đoạn nguy kịch rõ rệt. Một bằng chứng hiển nhiên 
là lớp tuyết trên đỉnh Sierra trước kia vẫn đóng rất dày 
mà nay chỉ còn trơ lại một vài mảng mà thôi. Gần đỉnh 
núi có một hồ nước rất lớn, vốn là nơi lưu trữ nước khi 
tuyết tan vào mùa hè. Hồ nước này sẽ đổ xuống các sông 
ngòi, chảy qua những đồng bằng trước khi chảy ra biển. 
Hiện nay hồ nước này cũng đã gần cạn khô, mực nước tại 
sông ngòi quanh vùng đều xuống rất thấp và dân chúng ở 
vùng đồng bằng đã than là suốt mấy năm nay, nạn hạn 
hán đã hoành hành dữ dội, số lượng thóc lúa thu hoạch 
được càng ngày càng xuống rất thấp. Khắp nơi trên thế 
giới, người ta nói về tình trạng nhiệt độ gia tăng (Global 

Warming) gây ra bởi nạn đốt rừng, phá núi, xẻ đường và 
hậu quả của những ô nhiễm kỹ nghệ. Thêm vào đó biển 
cả cũng gặp nhiều khó khăn bởi việc các chất cặn bã gia 
tăng, giết hại các vi sinh vật, căn bản của đời sống các 
loài thủy tộc. Thêm vào đó, việc phát triển các kỹ thuật 
đánh cá tối tân bằng các tấm lưới khổng lồ như lưới vét 
(Drift Net) của các quốc gia tân tiến đã làm nhiều dân 
tộc sống ở ven biển gặp nhiều khó khăn về thực phẩm vì 
chẳng còn có cá để ăn”. 

Người ta đã tiên đoán rằng chỉ vài năm nữa thế giới 
sẽ lâm vào tình trạng suy kiệt dinh dưỡng. Nạn đói kém 
sẽ xảy ra khắp nơi, và những quốc gia làm chủ được thực 
phẩm sẽ là những quốc gia có quyền lực mạnh nhất. Biết 
rõ nguy nan này, các quốc gia tân tiến đang phát động 
những căn bản kinh tế, kỹ nghệ mới đặt trên vấn đề môi 
sinh mà nạn nhân đầu tiên sẽ là các quốc gia kém mở 
mang, chậm tiến. Chính những quốc gia này sẽ trở thành 
miếng mồi ngon để các quốc gia tân tiến kéo đến mở 
mang kỹ nghệ, phóng uế bừa bãi các chất cặn bã, và phá 
hoại môi sinh. Nhân danh khoa học kỹ thuật, các quốc 
gia tân tiến đang cho thuyên chuyển những nhà máy, 
kỹ nghệ từ xứ họ qua những quốc gia khác dưới những 
danh nghĩa rất tốt đẹp như hợp tác, phát triển kỹ thuật. 
Hiển nhiên họ đã ý thức tình trạng phá hoại môi sinh 
và hậu quả của nó trong quốc gia của họ và quyết định 
nếu kỹ nghệ là cần thiết thì hậu quả của nó phải xảy ra 
một nơi nào khác chứ không phải trên lãnh thổ của họ. 
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Nói một cách khác, chính sách “thực dân mới” 
sẽ không xây dựng trên tình trạng chiếm đất, nhưng 
sẽ đặt trên căn bản phá hoại môi sinh tại những nơi 
khác, vì đây là một sự phá hoại có tính cách vĩnh 
viễn, không thể phục hồi. Những quốc gia mà môi 
sinh bị phá hoại sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được 
khi tình trạng thực phẩm thiếu sót vì đất mầu bị phá 
hoại, rừng rậm bị phá hủy, biển cả và đất đai chứa 
đựng toàn những chất ô nhiễm. Dĩ nhiên dân chúng 
sẽ bị những bệnh tật kỳ dị không thể chữa, những 
thứ bệnh có thể gây tổn thương đến yếu tố di truyền 
và hoàn toàn suy kiệt nhân lực (Oligarchy) bởi các 
hóa chất kỹ nghệ. 

Thế giới ngày nay đang bước vào một khúc quanh 
lịch sử mà trong đó tình trạng môi sinh sẽ đóng một 
vai trò thiết yếu, quan trọng. Khi phái đoàn ký giả đài 
BBC rời rặng Sierra vào tháng hai năm 1993, những 
người Kogi đã ân cần nhắn nhủ: “Xin các ông hãy 
mang thông điệp này ra gửi cho thế giới bên ngoài để 
nhân loại biết rằng tình trạng đã thực sự nguy kịch 
lắm rồi! Nếu họ không chịu thức tỉnh thì đợi đến bao 
giờ nữa đây?”

Tôn giáo nào TỐT nhẤT? 
 Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa Thần học gia 

người Brazil, Leonardo Boff, và Đức Đạt Lai Lạt Ma…
Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự 

do” có Đức Đạt lai lạt Ma và tôi cùng tham dự. 
lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh nghịch vừa tò mò: 

“Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất?”
Tôi nghĩ ngài sẽ nói: “Phật giáo Tây tạng” hoặc “Các 

tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều”. 
 Đức Đạt lai lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười 

và nhìn vào mắt tôi… Điều này làm tôi ngạc nhiên vì 
tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.

 Ngài trả lời: “Tôn giáo tốt nhất là: tôn giáo đưa 
anh đến gần Đấng tối cao nhất. Tôn giáo biến anh thành 
con người tốt hơn”.

 Để giấu sự bối rối của tôi trước 1 câu trả lời đầy 
khôn ngoan như thế, tôi hỏi: “Cái gì làm tôi tốt hơn?”

 Ngài trả lời: “Tất cả cái gì làm anh: Biết thương 
cảm hơn, biết theo lẽ phải hơn, biết từ bỏ hơn, dịu dàng 
hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn, có đạo đức hơn.

Tôn giáo nào biến anh thành như vậy là tôn giáo 
tốt nhất”.

 Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay 
cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và 
khó phản bác.
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Trị liệu ung Thư Bằng chánh niệm
Sưu tầm từ Trang nhà Phù Sa 7.9.2013 

Anh không chết đâu! 
Sư anh ơi! Sư anh hãy cố gắng lên nhé. Sư anh về 

với Sư Ông và tăng thân. Sư anh nhớ tu tập để vượt qua 
giai đoạn sinh tử này. Đó là lời từ giả của sư cô Thuần 
Khách, em của Pháp Đăng qua điện thoại.

- Vâng! Sư em đừng lo! Tuy nhiên, sư anh sẽ nhớ 
lời sư em. Sư anh sẽ sống mãi và sẽ trở về quê hương.

Sư cô thầm thì:
- Mong gặp lại sư anh ở làng Mai. 
 Chắc chắn thế! Sư anh không chết đâu!
Tôi lên tiếng trả lời điện thoại em mình trong lúc 

nhìn các bác Phật tử đang rưng rưng nước mắt tiễn đưa, 
rồi tôi nhẹ nhàng an ủi:

- Các cô, các chú, các bác kính thương! Thế nào 
thầy cũng sẽ lành bệnh và trở về với tăng thân Huế. Các 
cô, các chú, các bác đừng khóc nữa!

Hôm ấy, khoảng vài chục người có mặt tại phi 
trường, gồm các thầy Từ Hiếu, các sư em Diệu Trạm 
và các cô bác trong đạo tràng tổ đình Từ Hiếu. Các bác 
đã biết tin Pháp Đăng bệnh nặng trong buổi giảng hai 
hôm trước. 

Quý thầy mời tôi nói pháp thoại trước khi rời chùa 
Tổ. Tôi ngần ngại vì chưa biết mình có đủ sức hay không, 
bởi vì tôi chỉ mới xuất viện hơn tám ngày và mới được 
ăn cháo có hai ngày. Tuy nhiên, biết bao nhiêu tình 
cảm dành cho tăng thân suốt năm qua, tôi đồng ý với 
quý thầy. Các thầy, các sư cô nghe tin tôi nói pháp, ai 
ai cũng vui mừng! 

Sáng chủ nhật ấy, các thầy, các sư cô đến nghe thật 
đông. Tôi nói bài pháp ngắn cho các em Thiện Tài 
đồng tử về hoa. Các em hãy dùng hoa để trang điểm 
cho cuộc đời. Bàn tay cũng là hoa, vì bàn tay có thể 
làm ra tình thương. Ánh mắt cũng là hoa, vì cái nhìn 
làm ra tình thương….

Các cô bác trong đạo tràng đâu có biết là tôi đã 
có mặt tại chùa Tổ hơn mười ngày, bởi thế sau ngày 
chánh niệm, họ đến thăm rất đông. Người này thăm 
hỏi, người kia góp ý, người nọ quan tâm giúp tôi tìm 
cách điều trị ung thư. Đa số mọi người đều không 
muốn tôi điều trị bằng hóa chất. Các thầy đến chơi, 
an ủi, yểm trợ tinh thần, góp ý kiến về phương pháp 
trị liệu. anh em nói chuyện, vui đùa, uống trà biểu lộ 
biết bao là tình. Tôi cảm động nhất là ánh mắt và lời 
nói của thầy Từ Đạo và thầy Từ Hòa biểu hiện đầy sự 
quan tâm và tình yêu thương.

Các sư em gái Diệu Trạm và Tây linh thương tôi 
không thua gì các thầy, các sư chú ở Từ Hiếu. Mỗi ngày, 
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các em nấu thức ăn thật ngon cho tôi mà tôi đã ăn được 
gì đâu! Các em hát cho tôi nghe. Các em biết tôi thích 
hoa Ti Gôn nên lần nào cũng đem hoa trang hoàng ở 
phòng của tôi. Hai sư cô Đức Nguyên và Thần Nghiêm 
tổ chức cho tôi ngồi chơi với các sư em. Các sư em nghe 
tin tôi bệnh nặng, không biết sống được bao lâu nên 
muốn tạo cơ hội để an ủi tôi. Các sư em mời tôi ăn cơm 
chiều, và tôi đã hát cho các sư em nghe bài “Ý Thức Em 
Mặt Trời Tỏ Rạng”. Có em hỏi với ánh mắt xót thương:

- Thầy có buồn không?
Tôi trả lời:
- Không đâu! Được ngồi với các sư em trong lúc 

này, sư anh vui lắm! 
Một em khác tâm sự:
- Hạnh phúc nào đang có trong lòng thầy?
Tôi trả lời: 
- Được ngồi bên các sư em. Được nhìn những 

khuôn mặt tươi sáng tỏa rạng niềm an lạc, thanh thoát 
từ các sư em là niềm vui của sư anh. Đang còn sống 
là niềm vui khác. 

Một sư em trai tâm sự:
- Sao dạo này sư anh cười hoài. Đúng là có chuyện 

lớn mới biết rõ sư anh mình.
Một sư em trai khác chia sẻ:

- Bị bệnh ung thư mà thầy thường vui cười suốt 
thời gian ở chùa Tổ, con mới thấy sự tu tập của thầy 
thật sâu, chứ gặp người khác thì họ sẽ lo sợ biết chừng 
nào. Thầy làm cho con có niềm tin nơi đời sống tu tập.

Tôi tâm sự:
- Sư em có biết không? Khi nghe tin bác sĩ báo 

mình bị ung thư, sư anh hơi trầm lặng một lúc, nhưng 
sau đó sư anh tìm lại niềm vui. 

Bạn trẻ thân mến!
Tôi thường quán chiếu về phép cửu tưởng, tức là 

chín giai đoạn tan rã của thể xác, vì thế cho nên tôi chấp 
nhận cái tin ấy dễ dàng. Tôi thấy sống chết đã được ghi 
rõ ràng trong sách số mạng, xin thêm một phút cũng 
không được đâu, vì thế tôi buồn làm gì cho sầu khổ! 
Bụt cho tôi sống bao nhiêu năm thì tôi có cơ hội tu 
tập và gieo duyên Phật Pháp với mọi người bấy nhiêu. 
Đời cho tôi thêm bao nhiêu ngày thì tôi sống vui bấy 
nhiêu. Sống vui tươi và yêu thương suốt hai mươi năm 
qua trong lòng tăng thân là quá đủ rồi. Tôi thật sự thỏa 
mãn về đời sống của chính mình.

Suốt năm qua, tôi ở ẩn một mình nơi hoang đảo, 
đã có cơ hội tiếp xúc, hòa nhịp, thâm nhập với nắng 
mai, rừng cây, lá thu, không khí, thiên nhiên và niềm 
vui ấy không bao giờ mất đi. Có thể, tôi sẽ chết một 
ngày gần đây nhưng đó chỉ phần thể xác thôi. Thân thể 
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sẽ về với cát bụi. Tứ đại sẽ về với tứ đại. Còn tâm linh 
tôi sẽ sống mãi với bạn bè, mọi người, gia đình, tăng 
thân, thiên nhiên và vũ trụ bao la. Nếu ra đi thì tôi sẽ 
về với cõi an lành. Tâm thức tôi biết rõ như thế về tâm 
thức của mình. Đặc biệt, tôi có niềm tin là mình sẽ lành 
bệnh. Bụt sẽ độ cho tôi sống mãi.

Bạn trẻ có biết không? Trong cơn đại giải phẫu, 
tâm tôi thật bình an và sáng suốt! Thân thể có nhiều 
đau nhức và cơ thể thật tiều tụy bởi tôi nhịn ăn, nhịn 
uống hơn hai tuần. Gia đình, ai cũng lo lắng cho tôi. 
Các em tôi thường có mặt tại bệnh viện để chăm sóc 
cho tôi. Sư Ông làng Mai và các tăng thân khắp nơi 
đều cầu nguyện cho tôi.

Ngày thứ nhất sau khi mổ, sư cô Thuần Khánh đã 
xuất hiện. Thấy trình trạng của tôi, sư cô lo lắm. Sự sống 
của tôi mong manh quá! Hình hài gầy yếu, tàn tạ quá 
độ. Sư cô an ủi tôi mà nét mặt lộ rõ sự lo lắng. Bỗng 
nhiên, tôi mỉm cười nói:

- Sư anh không sao đâu!
Ngày thứ hai sau khi mổ, tôi quá yếu. Bác sĩ không 

để ống dẫn lưu nên dịch và đờm giải ứ đọng trong dạ 
dày quá tải, làm cho bụng tôi căng lên thật lớn. Tôi 
đau đớn nơi vết mổ và khúc ruột nối. Cuối cùng, bác 
sĩ phải đặt ống dẫn lưu qua lỗ mũi vào đến dạ dày, vì 
thế tôi bị ói cả đêm. Mỗi lần ói là một đau nhức. Tôi 
vừa đau vừa mất ngủ, do đó thân thể càng thêm tiều 

tụy. Sáng hôm sau, sư cô Thuần Khánh vào thăm và hỏi 
một cách xót xa:

- Sư anh cảm thấy như thế nào, hở anh!?
Tôi trả lời có phần vừa đùa, vừa thương:
- Sư anh chưa chết đâu sư em, làm cho sư cô bật cười. 
 Tôi nói tiếp:
- Chết chưa chắc là khổ, sống chưa chắc là vui. 

Khổ là vì thương tiếc, mất mát, lo sợ. Sư anh thương 
cho người ở lại. Sư em có biết không? Đau nhức 
trong thân thì không thể nào tránh được, nhưng đau 
khổ có thể vượt qua. Qua bờ là không có đau khổ 
bởi cơn đau, mổ xẻ, bệnh tật. Qua sông là không 
lo, không sợ, bình tĩnh, sáng suốt trong những lúc 
thử thách này.

Con cám ơn biết bao tình thương của gia đình, 
tăng thân và bạn bè. Tới lúc bệnh nặng, con mới thấy 
tình người có thật trong trái tim mỗi người. Cám ơn 
những đóa hoa Ti Gôn tươi thắm như tình yêu của 
mỗi người, tăng thân, gia đình, bạn bè. Không có tình 
yêu, khổ đau như thế này, con không thể nào vượt qua, 
bởi cơn đau quá lớn mà cũng bởi vì nỗi cô đơn, sợ 
hãi, lo lắng luôn có mặt trong tâm hồn. Vậy, qua sông 
phải có chiếc đò tâm linh bình lặng và tình thương 
che chở từ Thầy Tổ, Bụt, Bồ Tát, bạn bè, anh em, tăng 
thân và gia đình.
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con đường trị liệu
Bạn trẻ thân mến!
Cám ơn các bạn cùng tôi đi trên con đường nuôi 

dưỡng và trị liệu cho thân tâm (The way of nourishing 
and healing). Chuyến ‘journey’ này, chúng ta sẽ sống 
trong ý thức sáng tỏ là cơ thể có khả năng tự điều trị, 
vì thế tất cả bệnh tật có thể trị liệu bằng thiền định và 
chánh niệm. Con đường trị liệu này là chuyến đi vào 
tỉnh thức, tìm lại sự sống, thắp sáng tâm linh để chuyển 
Hóa khổ đau, tật bệnh, cho nên chúng ta đi trên chuyến 
trị liệu, nhưng kỳ thực chúng ta tập dừng lại để sống, 
bắt gặp sự sống. 

Bạn cũng biết rồi đó! Trong đời sống, tâm ta thường 
rơi vào trạng thái tối tăm, nửa mơ nửa tỉnh. Tâm ta 
thường bị kẹt vào ngục tù của hoài niệm quá khứ, hoặc 
mơ tưởng tương lai, hoặc suy tư, lo lắng, buồn tủi trong 
hiện tại, vì vậy tâm ta không nối liền được với thân. 
Chúng ta bị lạc ra ngoài sự sống (you are getting lost 
from life).

Cũng thế, tâm hồn ta chỉ có mặt lu mờ, thiếu nhạy 
cảm, thiếu sáng suốt. Một nữa tâm hồn chìm vào vùng 
đen tối của tuyệt vọng, buồn chán, lo âu; một nữa tâm 
hồn trôi dạt về nơi chân trời xa xôi của quá khứ hoặc 
tương lai, cho nên chúng ta không thực sự sống đời 
sống sâu sắc.

Bạn có đang tự nhốt mình vào ngục tù của suy tư, 
lo lắng, giận hờn không? Bạn có bị mất hết cái tự do 
mênh mông của tâm hồn chưa? Nếu thế thì bạn đánh 
mất đi cái hòa điệu (harmony) với sự sống rồi. Bạn bỏ 
rơi cơ hội cho thiên nhiên nuôi dưỡng, trị liệu và yêu 
thương. Bạn có biết hay không? Thiên nhiên có một 
nguồn năng lương vô biên có thể nuôi dưỡng, trị liệu, 
yêu thương bạn.

Thiền định là đem tâm trở về với thân. Thiền là 
thức dậy, tỉnh dậy, giống như bạn thức dậy sau giấc ngủ 
vùi. ‘Thức dậy’ để tìm lại bạn, để cảm nhận sự sống, tiếp 
xúc với hơi thở, bước chân, nụ cười, nắng mai, lá vàng, 
người thương... 

Bạn hãy dừng lại sự suy nghĩ. Bạn ngưng lại lo âu. 
Bạn chấm dứt cái tâm bất an, lăng xăng, vọng động, lo 
sợ. Nhờ thế, tâm bạn trở nên nhạy cảm, sáng suốt. Bạn 
mở tâm hồn ra để hòa quyện với năng lượng bình an, 
tươi mát và linh động của sự sống. Bạn sẽ cảm nhận 
rõ về sự có mặt của bạn và những gì đang xảy ra trong 
từng giây phút. Thức dậy trong từng giây phút chứng tỏ 
bạn đang còn sống, đang có sự sống và đang tiếp xúc 
với sự sống. Đó là cái nghệ thuật, cái tinh ba cho một 
nếp sống khỏe mạnh (An art of a healthy life). 

Bây giờ, bạn thở và cảm nhận không khí mát mẻ 
nhé. Mở mắt ra, bạn có thấy bầu trời xanh, có nắng vàng 
long lanh trên mỗi chiếc lá nụ hoa không? Bạn có thấy 
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hoa thượt dượt đang nở rộ bên ngoài cửa sổ không? Bạn 
có thấy hoa cúc vàng tươi đang nở sáng trong vườn bên 
kia không? Bạn có cảm được nắng mai thường sưỡi ấm da 
thịt của bạn, và đôi mắt của bạn long lên màu nắng không? 

Tiếp xúc với nguồn năng lượng an lành, tươi mát, 
hạnh phúc đang có mặt bàn bạc trong thân tâm, nơi sự 
sống, thiên nhiên và cả vũ trụ bao la, bạn sẽ được nuôi 
dưỡng và trị liệu những bệnh tật, khổ đau trong cơ thể 
và tâm hồn. Bạn nhớ mỉm cười nha!...

Thiên nhiên trị liệu 
Bạn trẻ thân mến!
Tôi vẫn khỏe và mập hơn lúc còn ở Việt Nam. Có 

lẽ, tôi lành hẳn cơn bệnh rồi, bạn ạ! Trước đây, tôi luôn 
luôn suy nghĩ và có niềm tin rằng mình sẽ lành mạnh, 
bởi thế tôi sống vui trong suốt thời gian ba tháng điều 
trị ở Thủ Đức. 

Mùa xuân năm nay, tôi trở về làng Mai sau khi đi 
ngang qua một cơn đại giải phẫu với nhiều đau nhức 
và điều trị một thời gian tại Việt Nam. Tôi bị ung thư 
ruột già. Bác sĩ Tôn Thất Cầu, trưởng khoa ung bứu ở 
bệnh viện Trung Ương Huế bảo tôi nên điều trị bằng 
Hóa chất, nhưng tôi muốn trị bằng thiền định và các 
loại thuốc cỏ cây thiên nhiên. 

Sau hơn hai mươi năm tu học, tôi tin tưởng nơi 
Bụt và pháp môn của Bụt do Thầy tôi trao truyền. Tôi 

dùng năng lượng chánh niệm để sống vui trong lúc điều 
trị. Tôi tin các bác sĩ nhưng mình tin ở giáo lý của Bụt 
nhiều hơn, nghĩa là sống chết đều do nghiệp, xin thêm 
một ngày cũng không được thì hơi đâu mà lo lắng. 

Hơn nữa tôi đã quán chiếu về cái chết nhiều năm, 
và sống chết chỉ là việc thay áo cũ thành áo mới, đổi 
xác trà cũ thành trà mới. Chỉ thế thôi! Sống được ngày 
nào vui ngày đó, vì thế tôi vui tươi, cười nói, ca hát suốt 
ngày và trở nên yêu đời hơn bao giờ hết.

Bây giờ ở Pháp, tôi đi bộ mỗi ngày, vừa nhìn cảnh 
đẹp núi đồi thiên nhiên, vừa thở không khí trong lành 
và đợi mặt trời xuống để thưởng thức cảnh hoàng hôn 
hồng tím. Vào ngày đẹp trời, tôi đi bộ dài hơn tám cây 
số theo con đường đến ngã ba Xóm Hạ, quẹo qua lâu 
đài, đi đến đường qua Xóm Mới, quay trở lên đường về 
lâu đài Thenác. Ngày nào có nhiều mây, tôi đi bộ qua 
Xóm Đoài, con đường dài khoảng hai cây rưỡi số, đi về 
cũng được hơn bốn cây số. 

Đi bộ giúp cơ thể của tôi tiếp nhận được nhiều 
sinh tố D từ tia nắng mặt trời để điều trị ung thư. Tôi 
đang thực tập theo đề nghị của bác sĩ lương Vinh Quốc 
Khanh. Ở Pháp mặt trời thật quý! Nó thuộc về vùng 
Bắc Âu cho nên mặt trời có nhiều tia hồng ngoại gửi 
theo trong nắng nhiều sinh tố D. Mặt trời ở đây không 
có nóng thiêu đốt như mặt trời ở các nước nhiệt đới, 
và cái nắng ấm áp chứ không gay gắt như nắng ở quê 
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nhà. Tôi vừa đi vừa mở tung hết cánh cửa tâm hồn và 
cơ thể cho thiên nhiên đi vào nuôi dưỡng và trị liệu. 

Tôi thấy rõ nắng có công năng trị liệu. Gió chiều, 
không khí, trời xanh, lá rừng, bông hoa đều có công 
năng trị liệu... Tóm lại, tất cả năng lượng trong thiên 
nhiên đều có công năng trị liệu. Thiên nhiên là thuốc 
quý nhất trong các loại thuốc. 

Chánh niệm là năng lượng tỉnh táo, ý thức, bén 
nhạy nên sự cảm nhận của thân tâm với các loại năng 
lượng như nắng, gió, không khí, bình an, tươi mát, tĩnh 
lặng trở nên rõ rệt. Khi tâm ý không còn hoạt động lao 
xao, trở về với trạng thái yên tĩnh thì nó có thể tiếp xúc 
được với mọi hiện tượng hình sắc, kể cả năng lượng 
trong sự sống. Khi tâm thức xao động thì nó mờ ám 
bởi sự rung động (vibration), do đó nó không thể bắt 
được làn sóng trị liệu của thiên nhiên và sự sống. Tôi 
tập sống với tâm không suy nghĩ, không lo âu, không 
tính toán. luôn luôn nhớ rằng tôi chỉ còn một ngày để 
sống, vì vậy tôi tập sống trân quý sự sống thật sự. 

Không biết thiên đàng của Chúa Trời có đẹp hay 
không? Nhưng cảnh tượng ở nơi đây sao đẹp đến lạ 
lùng! Nó đẹp đến huy hoàng, mây trời màu sắc rực rỡ, 
thiên nhiên xanh mướt mát mẻ, đồi núi chập chùng yên 
tĩnh! Xóm Thượng là thiên đường tuổi thơ của tôi. Về 
đây, tôi tiếp xúc lại nhiều kỷ niệm của thời còn là một 
sư chú. Sư Ông làng Mai đặt tên cho tôi là sư chú Pháp 

Đăng, và tôi tự đặt cho mình nhiều tên khác nữa trong 
ấy có sư chú Thạch lang, sư chú Châu linh, Suối, lang, 
Tình lang, Chàng Đá, Tuyết Sơn... Ngồi đâu, tôi cũng 
bắt gặp bóng hình của sư chú Thạch lang. Sư chú đã 
từng ngồi ngắm mặt trời lặn, đã từng đi chơi khắp nơi, 
đã từng ngồi thiền nơi đồng cỏ, bên hồ sen, dưới cây 
tùng... Sư chú đã từng ngồi hàng giờ vẽ cái hồ số tám 
dưới thung lũng của nhà thờ Thenác bằng sơn màu… 

Tuy nhiên, tôi không đánh mất mình trong quá 
khứ đâu mà an trú thật bền trong hiện pháp, cho nên 
tôi cảm thấy vui và thấy rõ thân tâm càng ngày càng 
khỏe mạnh.

 
cánh đồng ánh sáng
Bạn trẻ thân mến!
Trên chuyến đi sức khỏe này, tôi sẽ chia sẻ một vài 

hướng dẫn thực tập để bạn biết cách bước từng bước 
thong thả, nhẹ nhàng trong chuyến đi khám phá và thâm 
nhập vào sự sống. 

Sự hướng dẫn này không phải là chân lý, là giáo 
điều, mà là các con đường thực tập, tập luyện, giống 
như phương pháp vật lý trị liệu dùng cho các bệnh nhân 
tai biến. Những phương pháp trị liệu này cũng không 
phải là cái đích cuối cùng. Thật sự chuyến đi điều trị 
này không có mục đích gì cả, mà là cuộc trở về với bạn. 
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Bạn hãy cùng tôi bước đi cho vui tươi, trong thanh thản, 
đừng mong đợi gì cả. Chính niềm vui tươi trên suốt 
chuyến đi là một liều thuốc trị liệu rồi. 

Con đường trị liệu đầu tiên là đi vào hiện tại. Bây 
giờ ở đây là điểm hẹn của bạn đối với sự sống. Bạn là 
sự sống, và bạn có ước hẹn với sự sống. lỗi hẹn, bạn 
mất sự sống, do đó bạn sẽ không được nuôi dưỡng và 
trị liệu. Sự sống luôn luôn biểu hiện ngay trước mắt bạn. 
Hiện tại là cõi đang là (this is it). 

Hiện tại là cánh đồng ánh sáng, là cõi sáng lung 
linh, linh động, có nắng, có lá, có cây, có chim ca, có suối 
reo... Vào hiện tại, tâm bạn sáng lung linh nên bạn tiếp 
xúc được với nắng, lá xanh, hoa thắm, trời xanh, mây 
trắng... Chạm vào một tia nắng, bạn bước vào cánh đồng 
lung linh ấy. Chạm vào lá xanh, bạn về với hiện tại. Một 
tiếng chim ca đưa bạn về với cõi ánh sáng, một ngọn 
gió mát đánh thức bạn dậy để bước vào cánh đồng...

Hiện tại là mảnh vườn tuổi thơ, nơi ấy không có 
dấu vết của suy tư, lo lắng, buồn tủi, trách móc, giận 
hờn, tuyệt vọng. Về với hiện tại, bạn sống mỗi giây mỗi 
phút trong mảnh vườn thơ ngây, hồn nhiên, trong sáng. 
Bạn trở thành em bé thơ ngây, sống hết mình, ăn hết 
mình, uống hết mình, ngủ hết mình, chơi hết mình, 
không suy tính, không lo âu. 

Vào cõi sáng, bạn thấy tất cả đều mới mẻ, cái gì 
cũng lạ. Ồ! Nắng lạ, con kiến lạ, ngọn lá lạ... Bạn thấy 

nắng long lanh và cảm giác ấm áp trên da thịt. Bạn thấy 
bướm bay, bạn đưa mắt nhìn theo đường bay của bướm, 
bạn trở thành bướm, và cả hai đứa đang bay lượn để 
khám phá thế giới bí mất của loài hoa.

Về hiện tại, bạn quên tất cả những gì không cần 
thiết, những nỗi băn khoăn, lo lắng, mong muốn trong 
cuộc sống. Bạn trở thành ánh sáng, bạn là ánh sáng. Tâm 
bạn hiện hữu rõ ràng, tâm bạn sắc bén, tâm bạn bừng 
sáng, tâm bạn nhạy cảm với tất cả những gì đang có 
mặt trong sự sống. Bạn là nắng, bạn là gió, bạn là tiếng 
chim ca, bạn là bãi cỏ xanh… Vào hiện tại, cái thấy của 
bạn trực tiếp, trong suốt, thơ ngây. Cây là cây, lá là lá, 
người thương là người thương... Tâm bạn dừng lại mọi 
suy nghĩ, tính toán, vẽ vời mà không còn tạo tác bất cứ 
một cái gì nữa. Bông hoa hiện nguyên hình bông hoa. 
Người thương hiện thành người thương thật sự. Bạn 
không đòi hỏi, phán xét, trách móc người thương mà 
chỉ muốn ôm ngươi thương vào lòng. Bạn thấy người 
ấy bằng tâm cởi mở, hồn nhiên, vô tư. Người thương 
và bạn sẽ đến lại gần nhau, cảm giác sự có mặt nhẹ 
nhàng cho nhau mà không còn một gợn gì ngăn cách, 
lo sợ, nghi ngờ. Vì không có ý niệm nên bạn không có 
đòi hỏi, do đó khổ đau, giận hờn cũng không hiện hữu. 
Vào cõi sáng, cánh cửa tâm hồn bạn mở rộng cho sự 
sống để được nuôi dưỡng, để yêu thương, và để lòng 
xót thương, sự cảm thông, tình yêu thương tuôn chảy 
thành dòng suối mát ngọt ngào trong tâm hồn của bạn.
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Bạn có cảm thấy hơi ấm của nắng mai không? Bạn 
có nghe tiếng chim ca không? Bạn có thấy bông hoa bồ 
công anh đang nở vàng tươi không? Bạn có dõi theo 
được chiều dài của hơi thở không? Bạn có chú ý đến 
bước chân không?... Các câu hỏi này giúp bạn thức dậy 
để thực nghiệm chuyến đi vào hiện tại.

Bạn có thể gọi hiện tại là chân như, niết bàn, chứa 
toàn là ánh sáng lung linh, có nghĩa là cái cõi vượt thoát 
thời gian, không gian, không bị ràng buộc bởi bất cứ cái 
gì. Cõi ánh sáng này đáng lý không thể diễn tả được, bởi 
vì nó là cái đang là, nó là như thế (this is it). Nắng đang 
rơi, hoa đang nở, gió chiều mát, lá vẫy gọi, chim hát ca, 
mẹ cười, em tươi, bước chân, hơi thở... Mời bạn bước 
vào cõi sáng ngay. Mời bạn tiếp xúc với hiện tại. Mời 
bạn thưởng thức năng lượng lành mạnh của sự sống. 

Tất cả sự mầu nhiệm trên không vướng víu vào cái 
gì cả, dù cái ấy là tư duy, tính toán, tình cảm hoặc cái vẽ 
vời của tâm bạn. Sự sống cũng không dính líu gì tới cái 
vui buồn, thương ghét, tuyệt vọng, bệnh tật của bạn. Sự 
sống sáng ngời! Sự sống hiện thực! Sự sống lung linh! 
Sự sống trong suốt! Sự sống tươi vui! Vào hiện tại, bạn 
cảm được cái rung động của sự sống, thấy nghe hết các 
màu sắc, hình ảnh, âm thanh và cảm được năng lượng 
an lành, mầu nhiệm của thiên nhiên. Chim không ngừng 
hát ca, gió thường vi vu, cỏ xanh, hoa thắm, trời trong, 
mây bạc... Sự sống chưa bao giờ xa rời bạn. Sự sống 

là một kho tàng năng lượng hiền lành, mát mẻ, khỏe 
mạnh. Không khí nuôi dưỡng và trị liệu, nắng ấm nuôi 
dưỡng và trị liệu, thiên nhiên nuôi dưỡng và trị liệu... 
Bạn hãy mở tâm hồn ra để bước vào hiện tại và làm 
một cái nhảy đẹp vào cõi sáng. Ồ! Tuyệt!

 
Thuốc tinh thần
Hạnh phúc là nguồn năng lượng, là những viên 

thuốc tinh thần nuôi dưỡng thân tâm. Hạnh phúc không 
phải là một ý niệm. Hạnh phúc không phải là một cái 
gì ở ngoài sự sống trong tương lại mà bạn phải đi tìm 
hay mong cầu.

Bụt dạy: “Hiện pháp lạc trú’ có nghĩa là sống hạnh 
phúc ngay trong giây phút hiện tại.” an trú trong hiện 
tại, trở thành một với sự sống, là cánh cửa đi vào hạnh 
phúc. Hạnh phúc là sự cảm nhận nhạy bén, sự tiếp xúc 
trực tiếp với điều kiện hạnh phúc, nghĩa là tâm bạn 
cảm (feel) được hạnh phúc, nếm (experience) được hạnh 
phúc, tương tự như bạn nếm một món ăn ngon, cảm 
được sự mát mẻ của gầu nước giữa trưa hè.

Thở là hạnh phúc. Uống nước là hạnh phúc. Nước 
làm mát mẻ cả cơ thể đang khô héo của bạn. Đi tiểu là 
hạnh phúc. Mỉm cười là hạnh phúc. Nhìn lá thu rơi là 
hạnh phúc... Hạnh phúc là sự tiếp xúc, giao cảm trong 
suốt giữa tâm bạn và thiên nhiên, giữa tâm bạn và mọi 
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hiện tượng trong sự sống. Có sự tiếp xúc là có sự trị 
liệu và nuôi dưỡng.

Nhiều người suốt đời cứ lên đường bôn ba đi tìm 
hạnh phúc, càng tìm càng mệt mỏi, càng thất vọng, càng 
xa hạnh phúc. Hạnh phúc không phải ‘một cái’ để đi 
tìm, bởi vì điều kiện hạnh phúc luôn luôn có mặt dàn 
trải khắp nơi, bên trong thân tâm cũng như bên ngoài 
sự sống. Hơi thở là điều kiện hạnh phúc, không khí là 
điều kiện hạnh phúc, trái tim là điều kiện hạnh phúc, 
thức ăn là điều kiện hạnh phúc, và bạn có muôn ngàn 
điều kiện hạnh phúc như thế.

Vậy, bạn thở vào, thở ra đi thắp lên ý thức về hạnh 
phúc. Bạn thử nếm vị ngọt thơm tho của ly trà đang 
nằm trong bàn tay bạn. Bạn thưởng thức ly cà phê đi. 
Bạn ăn cơm có ngon không? Trái tim bạn còn đập bình 
thường, bạn có hạnh phúc không? 

Có khối bạc trong tay mà tâm hồn bất an, không 
an trú nơi sự sống thì bạn cũng có cảm giác buồn chán, 
lạc lẻo, tuyệt vọng như thường. Thức ăn, thức uống của 
người giàu thường là cao lương mỹ vị; còn người dân 
nghèo chỉ có vài con cá, đĩa rau muống, bát canh. Người 
giàu vừa ăn vừa bàn tính công việc, lo đủ thứ chuyện 
sắp tới, nói điện thoại, bực tức với nhân viên, liên hệ 
với hợp đồng này kia... Người này ăn nhưng không cảm 
giác rõ thức ăn ngon, cũng không ý thức rõ về thân 
thể béo phệ, mệt mỏi, căng thẳng của mình. Công việc 

kéo phăng sự cảm giác về đời sống và thân tâm của 
ông. Người này chỉ biết có một điều là làm ra cho thực 
nhiều tiền. 

Trong khi đó, người dân nghèo chẳng có gì để tính 
toán, lo âu. Đời sống lam lũ nhưng đơn giản, vì thế tinh 
thần ông an ổn. Cũng cùng ăn, người này nếm được 
vị ngon ngọt của rau muống, bát canh và hưởng được 
mùi vị thơm lừng của món cá kho. Đây là một ví dụ cụ 
thể cho bạn thấy điều kiện hạnh phúc chưa hẳn đưa lại 
hạnh phúc mà tùy cách cảm nhận của bạn.

Bạn có hẹn với sự sống trong giây phút hiện tại. 
Nếu bạn không có an lạc, hạnh phúc trong hiện tại thì 
đợi đến khi nào bạn mới có? Cái gì rào cản không cho 
bạn có hạnh phúc ngay bây giờ? Bạn đang bị bệnh à! 
Tôi cũng vừa mới bị bệnh ung thư. ai mà không có 
bệnh hởi bạn. Đi trong cuộc đời, bạn không thể nào 
tránh được bệnh tật. 

Bệnh tật là cái lý thường nhiên của mọi loài, hễ có 
thân là có bệnh. Bạn hãy tin vào công năng tự trị liệu 
của thân tâm mà đừng để cho tâm bạn rơi vào tuyệt 
vọng. Tuyệt vọng là thuốc phiện, là thuốc độc, và nó 
sẽ làm cho cơ thể bạn bị tê liệt, nó sẽ tàn phá sạch hệ 
thống miễn dịch và đề kháng của cơ thể, vốn là cơ cấu 
quan trọng nhất để trị bệnh.

Sự thật, con người khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. 
Tại sao thế? Tại sao bạn có quá nhiều điều kiện hạnh 
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phúc mà bạn khổ nhiều hơn vui? Bởi tâm bạn rất dễ vọng 
động, thường phóng ra ngoài, bỏ thân lại một mình bơ 
vơ. Tâm bạn phóng như ngựa hoang, chuyền cành nhanh 
như khỉ vượn, đứng ngồi không yên như con cóc, chỉ cần 
một ý nghĩ thôi cũng đủ đưa tâm đi rất xa, chỉ cần một 
hình ảnh thôi cũng tạo ra bao nhiêu là ảo tưởng... 

Có lúc, tâm bạn ở một trạng thái ngược lại với vọng 
động là vô cảm, chai lì, tê liệt. Nếu tâm bạn vô cảm, lo 
âu, quên lãng, tối tăm thì bạn không thể nào cảm nhận 
được hạnh phúc. Có đôi mắt sáng mà không cảm thấy 
hạnh phúc thì thiệt thòi cho bạn. Có đôi chân để đi 
chơi, chạy nhảy, di chuyển khắp mọi nơi mà không nhớ 
hạnh phúc thì uổng cho đời bạn. Có cha mẹ, gia đình 
mà không cảm được hạnh phúc, đến khi ở một mình 
xa nhà mới cảm hết nỗi bơ vơ, trống vắng, thiếu thốn 
tình thương và sự ấm áp của gia đình...

Có lúc tâm bạn trở nên máy móc. Có lẽ vì đời 
sống nhanh cho nên cái gì bạn làm cũng phải nhanh, 
vì thế cái tập khí nhanh làm cho đời bạn trở nên máy 
móc. Ăn không còn cảm giác nữa, vừa ăn vừa làm việc, 
vừa nói chuyện, vừa dùng máy điện tử. Đời bạn không 
có ý nghĩa, không có sức sống, bạn cảm thấy chán nản, 
tuyệt vọng... Cả hai trạng thái này đều không đưa lại 
hạnh phúc cho bạn. 

làm sao để nhiếp tâm? làm sao có thể thay đổi tập 
khí vô cảm và máy móc ấy? Bạn nhớ chú ý tới hơi thở, 

bước chân thường xuyên mới có khả năng nhiếp được 
tâm ý. Hơi thở là nhịp cầu nối tâm lại với thân. Hơi thở 
sẽ mở tâm hồn ra để bạn trở nên nhạy cảm, tỉnh táo, 
sáng suốt. Bạn chỉ cần để ý từng bước chân mỗi khi đi, 
thì tâm bạn dừng lại ngay sự rong ruỗi. Bước chân sẽ 
đưa tâm về với thân nên bạn cảm được sự mát mẻ của 
lòng đất. Đơn giản vậy đó, nhưng nếu bạn thực tập hết 
lòng thì hiệu quả ngọt ngào đến thật bất ngờ.

Đưa tâm trở về với thân, thân ở đâu thì tâm ở đó, 
chạm vào cõi hiện tại, thì bạn sẽ nếm được sự ngọt 
ngào của hạnh phúc. Càng an trú trong hiện tại, bạn 
càng cảm được sự sống, và bạn càng có hạnh phúc. 
Bạn sẽ được nuôi dưỡng bằng dòng suối vô tận của 
niềm vui, hạnh phúc. lúc ấy, bạn là người hạnh phúc 
nhất trần gian. 

ai trong các bạn cũng muốn có hạnh phúc trong 
đời sống. Con người muốn thế mà mọi loài, đến cỏ cây, 
đất đá cũng muốn có hạnh phúc. Hạnh phúc là mục 
đích của cuộc đời. Con đường trị liệu là cơ hội để nếm 
hương vị hạnh phúc, tiếp xúc với hạnh phúc. Ăn biết 
ngon là hạnh phúc. Uống nghe mát ngọt là hạnh phúc. 
Cảm được nắng ấm là hạnh phúc. Thấy lá vàng rơi là 
hạnh phúc. Bạn còn muốn gì nữa? Bạn thử có hạnh phúc 
ngay, hãy làm cho tâm vui lên (gladdening your mind), 
tỉnh táo lên (be awakening) , nhạy bén (be clarity) với 
sự sống. Chúc bạn thành công. 
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Nền tảng trị liệu
Bạn trẻ thân mến!
Trước khi chia sẻ tiếp về các phương pháp trị liệu, 

tôi muốn nói về chánh niệm. Chánh niệm là thần dược. 
Chánh niệm là cái năng lực nhạy cảm, là sức sống mãnh 
liệt, có khả năng tiếp nhận được nhiều nguồn năng lượng 
tươi mát, lành mạnh, nuôi dưỡng trong sự sống, cho nên 
chánh niệm chính là nền tảng của mọi trị liệu, cũng giống 
như thuốc trụ sinh có công năng trị được nhiều bệnh.

Cái khả năng nhận biết những gì đang xảy ra trong 
từng giây phút, đạo Bụt gọi là chánh niệm (mindfulness), 
tỉnh thức (awake). Tỉnh thức là biết, là ý thức, là cảm nhận... 
Đưa tâm trở về lại với thân trong trạng thái hợp nhất, để 
thân tâm an trú trong từng phút giây là chánh niệm. 

Chánh niệm là ánh sáng chiếu lên mọi hiện tượng 
trong sự sống, giống như ánh sáng mặt chiếu lên mọi 
loài, cỏ cây, hoa lá. Bệnh ơi, chào em! Đau nhức ơi, chào 
em. Buồn ơi, chào em! lo sợ ơi, chào em... Rồi bạn dùng 
ánh sáng ấy ôm ấp, chấp nhận, vỗ về cơn bệnh, nhờ vậy 
cơn bệnh mới êm dịu, thuyên giảm từ từ. Chánh niệm 
là tâm của người mẹ chứa đầy tình thương. Tâm mẹ 
không phán xét, không trách móc, không đòi hỏi, mẹ 
dùng tình thương để ôm lấy đứa con tật bệnh của mình. 

Bạn có thể sử dụng hơi thở, bước chân hay nụ cười 
để làm phát hiện năng lượng ý thức ấy. Chánh niệm 

được tạo ra không những trong thời gian thực tập thiền 
ngồi, thiền đi, mà còn được chế tác trong bất cứ sinh 
hoạt nào của đời sống hàng ngày như tưới rau, rửa bát, 
giặt áo, nấu cơm, lái xe, lau nhà, ăn cơm, uống nước, 
làm việc. Ăn biết bạn đang ăn thì chánh niệm có trong 
tâm bạn. Bước đi bạn ý thức từng bước chân, cảm thấy 
hai bàn chân hôn lên mặt đất thì ngọn đèn chánh niệm 
được thắp lên rồi... 

Chánh niệm yếu ví như ánh sáng lờ mờ của 
ngọn đèn. Chánh niệm mạnh ví ánh sáng rực rỡ 
của mặt trời. Tâm bạn có thể ví như căn phòng tối. 
Có chánh niệm, tâm bạn sẽ sáng lên, và không có 
chánh niệm, tâm bạn sẽ tối lại. Ánh sáng lờ mờ thì 
tâm bạn sáng loe lóe, và ánh sáng mạnh thì tâm bạn 
sáng rực lên. 

Chánh niệm giống như là ngọn lửa hồng rực sáng 
có thể đốt cháy tất cả mọi tâm hành như buồn giận, lo 
sợ, tuyệt vọng... Có bao giờ bạn thấy ánh sáng của ngọn 
lửa chưa? Nếu bạn nào đã từng đi cắm trại thì trại hè 
nào cũng có một buổi lửa trại. Ngọn lửa ấy có hàng 
ngàn hoa lửa, đóm lửa bay lên cao sáng rực rỡ cả một 
vùng trời. Chánh niệm là năng lượng dùng để thắp lên 
ngọn lửa tâm, giống như cục bin hay dòng điện có thể 
thắp lên ánh đèn điện.

Chánh niệm bao giờ cũng là chánh niệm về một 
cái gì (mindfulness is always mindfulness of something). 
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Ý thức bạn đang bình an. Ý thức bạn đang cô đơn. Ý 
thức bạn đang đau răng. Ý thức bạn đang đói bụng. Ăn 
là ăn cái gì? Ăn bánh mì, ăn cơm, ăn trái cây, chứ không 
thể ăn mà không có đối tượng. Trong duy biểu học, chủ 
thể xuất hiện cùng lần với đối tượng. Bạn thấy bông 
hoa, bởi vì bạn chú ý tới nó, cho nên bông hoa hiển lộ. 
Có lúc, bông hoa nở rộ bên hàng dậu, thế nhưng bạn 
không thấy, bởi vì tâm bạn không để ý tới bông hoa. 
Bạn nghe tiếng suối ca, bởi vì bạn chăm chú nghe tiếng 
ca của nó, cho nên con suối có mặt rõ rệt. “Cái này có 
vì cái kia có, cái này không vì cái kia không”[1] là giáo lý 
nền tảng. Hành động nào cũng có đầy đủ cả chủ thể và 
đối tượng. Thương cũng thế, vui buồn cũng thế, chánh 
niệm cũng thế. Tâm cảnh nhất như. 

Khi bạn chú ý tới hơi thở, thì đó là chánh niệm về 
hơi thở. Hơi thở ấy được gọi là hơi thở có chánh niệm. Khi 
bạn có ý thức về từng bước chân đặt trên mặt đất, thì đó là 
chánh niệm về bước chân. Bước chân ấy được gọi là bước 
chân có tỉnh thức. Vì thế thực tập hơi thở ý thức hoặc bước 
chân tỉnh thức là chế biến, nuôi dưỡng chánh niệm. Chánh 
niệm còn được duy trì thì tâm còn có mặt với thân. Và bạn 
đang thật sự có mặt trong từng giây phút và xúc tiếp với 
những gì đang xảy ra nơi này trong từng giây phút.

Có ánh sáng chánh niệm bạn mới thật sự có mặt 
trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày và sống được 
sâu sắc những giây phút ấy. Chánh niệm giúp bạn tiếp 

xúc với những gì mầu nhiệm trong bạn và chung quanh, 
những gì có khả năng nuôi dưỡng, trị liệu và chuyển hóa. 

Bệnh tật là em bé đang khóc, và cơn đau là tiếng 
khóc la. Khi cơn đau phát khởi, bạn không nên phản 
ứng bằng lo sợ, la hét, đi bác sĩ, uống thuốc giảm đau 
mà trở về ngay với hơi thở ý thức, chế tác năng lượng 
tỉnh thức, sáng suốt để ôm lấy cơn đau. Niềm đau ấy 
chỉ là nỗi đau thân xác, và nó muốn báo động cho bạn 
biết chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể bạn. 

Bạn dùng hai cánh tay ôm lấy cơ thể, đầu hơi cúi 
xuống như hình ảnh người mẹ ôm lấy người con để ôm 
ấp cơn đau, tật bệnh đang có mặt trong thân thể, hãy thực 
tập thở trong tư thế này nhiều lần. Bạn hình dung cơn 
đau, tật bệnh là em bé và cái tâm sáng suốt, tỉnh thức là 
bà mẹ. Mẹ ôm lấy em bé trong lòng vòng tay. Từ từ, hai 
nguồn năng lượng sẽ hòa tan vào nhau để đưa đến trị liệu. 

Bạn hãy ôm lấy cơn đau, bệnh tật như nâng ly trà 
trong lòng hai bàn tay. Bạn thở, mỉm cười và gọi tên cơn 
đau, tật bệnh. Bạn ôm nó nhẹ nhàng như bà mẹ ôm vào 
lòng đứa con thơ. Hơi thở có công năng ôm ấp cơn đau, 
tật bệnh, và bạn sẽ cảm thấy yên ổn, thế nào cơn đau, 
tật bệnh ấy sẽ từ từ vơi nhẹ mà thôi. Bạn thở liền đi! 

Khi đau nhức quá, bạn có thể thực tập thiền đi, 
thiền chạy, thiền ngồi hoặc thiền chấp tác, miễn sao có 
khả ôm ấp cơn đau ấy. Bạn không nên đè nén cơn đau 
mà nhận diện, gọi tên và ôm ấp nó, hãy xem cơn đau 
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như em bé bị thương. ai trong chúng ta cũng từng là 
em bé, và có thể em bé ấy có nhiều vết thương trong 
thân thể và tâm hồn, hãy dùng năng lượng lành mạnh 
của bà mẹ để trị liệu cho em bé.

Cơn giận hờn cũng là em bé bị thương khác đang 
khóc, bởi giận hờn, lo lắng, tuyệt vọng, bất an đều là 
tâm bệnh. Tâm bệnh thường là nặng nề và khó điều trị 
hơn thân bệnh. Ôm bé bị thương ấy đi bạn, giúp cho 
em bé bị thương trong bạn có cơ hội trị liệu. 

Hồi bé, có bạn đã phải đi ngang qua những giai 
đọan khó khăn, bị bạc đãi, bị lạm dụng, bị hành hạ, bị 
đánh đập bởi người lớn trong ấy có cả bố mẹ, và những 
thương tích này vẫn còn tồn tại chưa lành. Phương pháp 
trị liệu là bạn phải có thì giờ trở về tiếp xúc với em bé 
ấy trong bạn, giúp chửa lành cho những vết thương ấy. 
Sử dụng năng lượng chánh niệm có mặt với em bé, ôm 
lấy bé, nói chuyện với bé, an ủi em bé... Bạn cũng tập 
quán tưởng bố mẹ cũng là em bé năm tuổi hay ba tuổi, 
rất mong manh, dễ bị thương tích như bạn hồi ba tuổi 
hay năm tuổi vậy. Thấy được bố mẹ trong hình tướng ấy, 
mong manh, dễ bị thương tích, bạn sẽ phát sinh được 
lòng thương xót. Bạn thấy được bố cũng có thể đã là 
nạn nhân của sự lạm dụng, hành hạ, đánh đập từ hồi 
còn ấu thơ thì chất liệu hiểu và thương trào ra trong 
trái tim, từ đó những vết thương xưa bắt đầu có cơ hội 
được chữa trị.

Bạn trẻ thân mến!
Người không tu học thì hay tìm cách đè nén, trốn 

chạy hoặc khỏa lấp niềm đau của họ bằng cách tiêu thụ 
như ăn nhậu, xem hát, xem ti vi, đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, 
uống rượu, khiêu vũ, nói điện thoại... Đè nén và khỏa lấp 
như thế, nỗi khổ và niềm đau không có cơ hội được trình 
diện dưới ánh sáng của tỉnh thức để được trị liệu. 

Bạn nào cũng muốn trốn chạy niềm đau nỗi khổ, 
vì bạn có cảm tưởng sẽ bị tràn ngập bởi nỗi khổ niềm 
đau ấy. Con đường trị liệu này, bạn được hướng dẫn, 
trang bị bằng năng lượng của bà mẹ chánh niệm trên 
mỗi bước chân, hơi thở, nụ cười, vì thế bạn có đủ sức 
mạnh để trở về ôm ấp những nỗi khổ niềm đau. Ôm 
ấp nỗi khổ và niềm đau thì nó sẽ dịu xuống. Từ từ, bạn 
sẽ thấy nỗi khổ niềm đau này có gốc rễ nơi em bé bị 
thương ở trong bạn và ở trong bố mẹ... 

Nuôi dưỡng và duy trì chánh niệm sẽ làm phát sinh 
ra năng lượng tập trung của tâm ý vào một đối tượng 
nào đó gọi là chánh định, vì thế chánh định còn có cái 
tên ‘tâm nhất cảnh’ nghĩa là tâm ở trên một đối tượng. 
Chánh định giống như cái đèn pha chiếu vào ca sĩ trên 
sân khấu để mọi người thấy rõ điệu bộ của cô như nhún, 
nhảy, mỉm cười... Chánh định như là ngọn lửa có thể đốt 
cháy mọi tâm tư, ý nghĩ, tình cảm không lợi ích của bạn. 

Cùng với chánh định, chánh niệm giúp bạn nhìn 
sâu vào bản chất của niềm đau để thấy được gốc nguồn 
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của nó, và từ đó niềm đau được chuyển hóa tận gốc. 
Năng lượng chánh định nếu đủ hùng hậu sẽ giúp bạn 
khám phá được sự thật của niềm đau, tật bệnh ấy gọi 
là trí tuệ. Niệm, định và tuệ là ba nguồn năng lượng, ba 
loại ánh sáng được chế tác trong khi thực tập. 

Mời bạn thực tập vài hơi thở.
Thở vài hơi thở cho khỏe nhẹ tâm hồn. Bạn có 

cảm nhận nắng ấm của tâm hồn không? Bạn có cảm 
giác không khí trong lành không?

 Trị bệnh bằng thiền định
Thiền định là phương pháp trị liệu tuyệt vời nhất. 

Thiền định là sức mạnh tâm linh giúp gạn lọc tâm ý 
tiêu cực như phiền não, sợ hãi, lo lắng, đam mê, sầu 
muộn... Thiền định thắp sáng ý thức, tập trung tâm 
ý, dự trữ năng lượng giúp cơ thể phục hồi sức khỏe. 
Thiền định là nếp sống chánh niệm trong đời sống 
hàng ngày, tức là đi biết đi, ngồi biết ngồi, đau biết 
đau, buồn biết buồn... Thiền định có thể thực hiện 
trong mọi sinh hoạt của đời sống nhưng quan trọng 
nhất vẫn là ngồi thiền.

Ngồi thiền là cuộc trở về với bạn, sự sống và hiện 
tại. Ngồi thiền là đưa tâm rong ruổi trở về hợp nhất với 
thân ở trong trạng thái tĩnh lặng, do thế bạn trở thành 
sự sống, thâm nhập sự sống, cảm được chất liệu nuôi 
dưỡng từ sự sống. Cả con người bạn tỏa ra một sức sống 
tràn đầy từ đôi mắt, nụ cười, dáng ngồi. 

Tuy nhiên, một số đông các bạn đang gặp nhiều 
khó khăn về phép ngồi thiền. Có lẽ, các bạn này chưa 
nắm rõ tư thế và nghệ thuật của phép ngồi thiền. Ngồi 
thiền là ngồi chơi. Ngồi chơi là ngồi thở. Nếu ngồi mà 
bạn không theo dõi hơi thở thì tâm ý bạn sẽ lén lút ra 
đi. Vì vậy “hơi thở là dây neo” giữ chiếc thuyền tâm ý ở 
lại với thân. Ngồi chơi cho vui, tức là ngồi không gồng 
gượng, không cố gắng, không gò bó, không căng thẳng, 
không mong cầu, do thế bạn sẽ ngồi được lâu, không bị 
nghẹt thở, không đau nhức, không mỏi mệt, không buồn 
ngủ. Phong cách ngồi chơi làm cho buổi ngồi thiền trở 
nên thoải mái, nhẹ nhàng và an lạc. 

Thế ngồi vững nhất là ngồi kiết già, hai bàn chân 
chéo vào nhau, chân phải đặt trên bắp vế trái và chân 
trái trên bắp vế phải, gọi là thế ngồi hoa sen. Bạn ngồi 
xếp bằng hai chân trên một cái gối dày vừa đủ để giữ 
vững toàn thân. Nếu ngồi kiết già quá khó thì bạn có 
thể ngồi bán già, chỉ chân này chéo vào chân kia hay 
ngược lại. Nếu ngồi bán già vẫn còn khó thì bạn có thể 
ngồi khép hai chân đặt về phía trước hoặc muốn ngồi 
như thế nào cũng được, miễn là cảm thấy thoải mái. 
Bạn cũng có thể ngồi trên ghế, hai bàn chân đặt trên 
sàn nhà và hai tay chạm vào nhau bắt ấn thiền định. 

Quan trọng là giữ lưng cho thẳng, buông thư mà 
không gồng cứng ngắt. Ngồi sao mà phần trên từ bụng 
trở lên của cơ thể hoàn toàn thư giãn, thả lỏng, thoải 



Định hướng Đường Tu 323Định hướng Đường Tu322

mái. Bạn có cảm giác cơ thể nhẹ như một sợi tơ. Nếu 
ngồi mà tư thế nặng nề, mệt nhọc, khó thở thì bạn 
phải điều chỉnh lại tư thế. Có thể sống lưng cong quá, 
bụng bị ép, cơ thể gồng gượng cho nên máu huyết, tim 
mạch, hệ hô hấp không lưu thông. Hai bên sống lưng 
là hai luồng năng lượng, có những dây thần kinh và 
nhiều huyệt mạch điều khiển tất cả hoạt động trong 
cơ thể. Bạn phải trả xương sống trở về trạng thái cong 
tự nhiên của nó. Hãy để xương sống thả lỏng như lúc 
bạn đi hay đứng thì thần kinh, máu huyết, mạch huyệt 
mới đả thông. lúc ấy năng lượng trong cơ thể mới lưu 
chuyển giúp cho tâm thức thông suốt và an lạc. 

Tại một vài thiền viện, thiền sinh không được động đậy 
trong khi ngồi thiền, dù chân bị tê nhức thế nào họ cũng 
phải cố gắng chịu đựng, điều này không cần thiết. Ngồi thiền 
là để có an lạc và hạnh phúc. Nếu một phần nào của thân 
thể bị đau nhức, tức là thân thể bạn muốn báo động điều gì 
đó. Bạn phải biết lắng nghe nó, không nên bắt cơ thể chịu 
đựng quá sức, vì làm thế có thể bộ phận ấy sẽ bị tổn thương. 

Nếu chân bạn bị tê đau trong khi ngồi, bạn có thể 
tự động sửa lại thế ngồi cho thoải mái hoặc đổi chân 
dưới lên trên. Bạn vừa làm một cách nhẹ nhàng chậm 
rãi, vừa theo dõi hơi thở và từng cử động của thân thể 
thì tâm bạn vẫn an trú trong định. Nếu chân vẫn không 
hết đau làm bạn chịu hết nổi thì bạn có thể đứng dậy, 
đi thiền hành từng bước chậm rãi, đến lúc bạn thấy có 

thể ngồi lại được thì bạn ngồi xuống, miễn sao bạn đừng 
làm động niệm đến các bạn khác. Điều này không đến 
nổi gây trở ngại gì cho thiền tập mà ngược lại giúp bạn 
thực hành ngồi thiền có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bạn 
được khích lệ ngồi yên cho đến lúc hết giờ thiền tập. 

Đôi khi bạn ngồi thiền là để chạy trốn cuộc đời, 
chạy trốn chính mình, giống như con thỏ chui vào hang 
của nó. làm như vậy, bạn có thể tạm yên ổn trong một 
thời gian ngắn, nhưng khi ló đầu ra khỏi hang, bạn vẫn 
phải đối diện với những vấn đề thường nhật của bạn. 
Giống như khi bạn tu hành ép xác, bạn mệt nhoài và có 
ảo tưởng là bạn chẳng còn vấn đề gì nữa. Nhưng khi cơ 
thể bạn phục hồi sinh khí thì những vấn đề kia cũng kéo 
về theo. Bạn không cần tu gấp, chỉ cần tu cho thảnh thơi, 
đều đặn và hạnh phúc. Tu là một chuyến đi. Chuyến đi 
vô cùng tận. Chuyến đi không có đích. Bạn hãy biết đi 
chậm rãi trong thanh thản. Mỗi ngày bạn nhớ quán chiếu 
nhìn sâu vào lòng mọi sự mọi việc đang xảy ra. Thực tập 
như thế bạn mới có thể tiếp xúc được sâu sắc với cuộc 
sống muôn hình vạn trạng và biến đổi vô thường. 

Hãy nhớ bí mật của ngồi thiền là ngồi chơi, ngồi 
thở, vì vậy bạn tập ngồi thiền khắp mọi nơi. Khi ngồi 
tại văn phòng hay trong xe hơi, bạn hãy nhớ ngồi thở. 
Ngay cả khi đi mua sắm tại một siêu thị đông người hay 
đứng chờ hàng dài trước nhà băng, ga tàu lửa, trạm xe 
buýt, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bực dọc, bất an thì 
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bạn có thể tập thở và mỉm cười để đừng bị chìm trong 
hoàn cảnh đó. Bạn hãy giữ sự thăng bằng cho thân tâm. 
Muốn có khả năng đối diện với bao phiền toái của cuộc 
đời, bạn cần trở về với bạn bằng hơi thở ý thức. Ở đâu, 
trong tư thế nào, đi, đứng, nằm, ngồi, bạn cũng nhớ tập 
thở. Tu là thở, tu là chơi, tu như chơi. 

Ngồi thiền, bạn không suy nghĩ, không tính toán, 
không tạo tác gì hết mà chỉ thở, mở cửa tâm thức cho 
các hạt giống lưu chuyển. Bao nhiêu tâm ý đều được bạn 
nhận diện, bao nhiêu tình cảm đều cho tuôn chảy thông 
thương. Tâm thức bạn có nhiều dòng sông. Ngồi thiền như 
ngồi chơi bên bờ sông, bạn thấy rõ những gì đang trôi trên 
dòng sông ấy như cái thùng, cành cây, con thiên nga, cánh 
bèo... Ngồi thiền cũng thế! Bạn ngồi bên bờ sông tâm linh 
để nhìn dòng sông tâm ý cho rõ. Bờ sông tâm linh ấy là 
ánh sáng chánh niệm, thiền định được dựng lên từ hơi 
thở ý thức, bước chân tĩnh lặng, câu niệm Bụt, câu trì chú. 

Ngồi thiền đúng cách giúp tâm sáng suốt nên bạn 
thấy biết rõ mọi hoạt động trong tâm ý. Bạn không xua 
đuổi mà không bám víu vào tâm ý nào dù đó là an lạc hay 
hạnh phúc, buồn tủi hay khổ đau. Bạn giữ tâm ý tHóang 
như hư không, sáng như buổi bình minh, yên như hồ nước 
tĩnh lặng. Bạn giữ lấy tâm hồn nhiên, tâm bản nhiên sáng 
lạng để nhận diện suy tư, tâm ý, cảm thọ và chuyển hóa đi 
những bế tắt, buồn đau, muộn phiền. Càng yên càng nhẹ, 
càng sáng càng thông, càng vô tư càng thoải mái. 

Có người nói thiền định đâu phải chỉ là ngồi, vì 
vậy bạn tập làm việc gì cũng là cơ hội sống thiền. Dù 
sao thế ngồi vẫn là tư thế vững chãi dễ đi sâu vào thiền 
định khai mở suối nguồn an lạc, thanh tịnh, thảnh thơi 
làm “thuốc an dưỡng” trị liệu cho thân thể và tâm hồn. 

 Suy nghĩ lành mạnh 
Tôi đang dùng phương pháp tư duy tích cực, lành 

mạnh, trong sáng để điều trị ung thư. Suy tư là một loại hoạt 
động của tâm, có thể gọi là năng lượng. Suy tư là tiếng nói 
âm thầm trong tâm ý, có ảnh hưởng tới đời sống nội tâm, 
thân thể và tác động lên mọi người, mọi loài chung quanh. 

Sau nhiều năm tu luyện, tôi thấy mỗi tư duy đều có 
ảnh hưởng rõ rệt tới hoạt động của thân thể. Suy nghĩ 
dễ thương thì cơ thể nhẹ nhàng, bình an. Suy nghĩ dữ 
dằn, lo sợ, thù ghét thì cơ thể bứt rứt, tạo năng lượng 
sôi sục trong máu huyết, tim đập nhanh và thường đưa 
tới mệt mỏi, đau nhức. Suy nghĩ xót thương thì cái nhìn 
dịu hiền làm cho cơ thể buông thư, ấm áp. Suy nghĩ 
bậy bạ, trần lụy, dâm dục thì cơ thể lên cơn sốt dục 
vọng, bất an, căng thẳng. Suy nghĩ trong sáng thì cơ thể 
thảnh thơi, nhẹ nhàng. Vậy, lấy cái tư duy trong sáng, 
dễ thương, lành mạnh, tôi giúp cho cơ thể mạnh khỏe, 
bình an, tạo ra năng lượng đề kháng để trị bệnh. Tôi rất 
tin vào phương pháp suy tư lành mạnh này. 

Giáo sư Emoto Masaru là người Nhật Bản để ra 
mấy mươi năm nghiên cứu về nước. Giáo sư nói: “Nước 
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là nền tảng, bản chất của sự sống.” Đời sống con người 
có liên hệ mật thiết tới phẩm chất của nước. Con người 
mạnh khỏe hay bệnh tật đều do nước trong hay nước 
đục. Điều công bố này ai cũng tin, bởi vì con người tiêu 
thụ nước nhiều nhất trong đời sống hàng ngày, và giáo 
sư đã đưa ra các hình ảnh chụp từ các nguyên tử nước 
càng làm cho mọi người tin tưởng và kinh ngạc hơn. 

Nước bị ô nhiễm có nguyên tử không lành lặn, nó 
bị méo mó, bị bể ra từng mảnh nhỏ, nước sạch sẽ, trong 
lành có nguyên tử nguyên vẹn, hình đẹp như một bông 
hoa, một hạt tuyết, một ngôi sao. 

Hiện giờ có nhiều dòng sông trên thế giới đang bị ô 
nhiễm trầm trọng do con người thải vào sông quá nhiều 
chất độc hóa học, dầu mỡ, rác rến, nhất là các nước chậm 
tiến với đa số người dân không có ý thức trách nhiệm 
và kiến thức về môi trường. Nước bị ô nhiễm thì các 
loài thủy tộc sống trong đó cũng bị bệnh, vì thế khi con 
người ăn các loài ấy thì con người cũng bệnh. lấy nước 
trong dòng sông ô nhiễm ấy để tưới vườn rau cải thì rau 
cải mang theo các chất độc hóa học, vì thế bệnh của con 
người một phần là do nguồn nước bị ô nhiễm mang lại. 

Giáo sư làm cuộc thí nghiệm về nước với việc cầu 
nguyện. lấy một ly nước ở dòng sông ô nhiễm, giáo sư 
cho các học sinh cầu nguyện khoảng 20 phút bằng bất 
cứ tín ngưỡng nào. Giáo sư bỏ ly nước ấy ở phòng đông 
lạnh, rồi lấy vài hạt băng trong ly nước ấy chụp hình thì 

nguyên tử nước trở lại nguyên hình, đẹp như một bông 
hoa, nghĩa là nước cũng cảm nhận năng lượng an lành 
của sự cầu nguyện. 

Giáo sư thử nghiệm nước với các loại âm nhạc. 
lấy một ly nước “nguyên chất” gọi là “distilled water” 
cho nước nghe “nhạc dân ca” thì nguyên tử nước biến 
thành hình bông hoa, cho nước nghe “nhạc rock in roll” 
thì nguyên tử nước run rẩy bể từng miếng nhỏ... 

Giáo sư lại thí nghiệm nước bằng cách dán lên ly 
nước các chữ khác nhau như “cám ơn nước” thì nguyên 
tử nước hạnh phúc đẹp hẳn ra, “tao giết mày” thì nước 
sợ hãi nên nguyên tử nước méo mó....

Do thế, nước thật sự nhạy cảm! Nước có tâm thức 
vì vậy nước biết được ngôn ngữ, nghe được lời nói, âm 
thanh, cảm được năng lượng, ba động của suy tư, lời nói 
của con người. Bạn có thể nói rằng: Sự sống con người 
ảnh hưởng sâu đậm trên bản chất của nước và ngược lại. 
Nếu tâm con người lành mạnh thì nước trong trẻo hơn. 
Nếu con người biết cầu nguyện, khen ngợi, hát dân ca 
thì nước trong lắng trở lại. Và nếu con người biết cám 
ơn, biết bảo vệ, không xả rác, không thải các chất độc hại 
vào nước thì các dòng sông sẽ tự nhiên trong lành trở lại.

Thân thể con người chứa gần 70 phần trăm nước. 
Nếu nước ở ngoài nhạy cảm với ngôn ngữ, âm thanh, lời 
nói, suy tư, tình cảm thì nước trong thân thể con người 
cũng như thế. Điều này chứng minh rõ là môi trường, 
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cách sinh hoạt, suy tư, nói năng của con người có nhiều 
nguồn năng lượng không lành mạnh tạo ra bệnh tật, bởi 
vì thời nay con người mang bệnh quá nhiều. Càng ngày 
bệnh tai biến càng nhiều do căng thẳng. Càng ngày bệnh 
ung thư càng nhiều do các chất độc hại. Càng ngày bệnh 
tâm thần càng nhiều do trầm cảm, bất an... 

Tóm lại, ngoài bảo vệ môi trường sinh sống, bạn nên 
thực tập tư duy lành mạnh. Bạn gửi càng nhiều tình thương 
cho mọi người càng tốt. Bạn hãy nhớ tới hình ảnh cầu 
nguyện, lời “cảm ơn” của giáo sư Masaru mà nguyên tử 
nước trong lại đẹp hẳn ra, huống hồ gửi năng lượng an 
lành, tình thương, biết ơn tới con người thì chắc chắn con 
người sẽ mạnh khỏe. Bạn hãy suy tư lành mạnh như thế 
cho người thân, bạn bè, mọi người, mọi loài và thiên nhiên 
nữa nhé. Năng lượng lành mạnh sẽ làm cho cỏ xanh hơn, 
nước trong hơn, hoa thắm hơn, chim hót hay hơn, mẹ vui 
hơn, em khỏe hơn...

Quan trọng hơn hết là mỗi ngày bạn hãy nhớ 
suy tư lành mạnh, dễ thương, tha thứ, vui tươi đối 
với chính bạn, bởi vì năng lượng tình thương, lành 
mạnh, sự tha thứ, niềm vui tươi sẽ tuôn chảy khắp 
châu thân, giúp cho thân thể mạnh khỏe, hệ đề kháng 
gia tăng, máu huyết lưu thông thì thế nào bạn cũng 
sẽ khỏe mạnh. Bạn hãy thử nghiệm vài suy tư lành 
mạnh xem thế nào!.

xin cảm ơn đời
1. Xin cảm ơn em, người vợ lải nhãi tối nay, vì 

nàng đang ở nhà với tôi, không đi đâu với ai khác.
For my wife who say it’s hot dogs tonight, because she 

is home with me toninght, and  not out with someone else.
2. Xin cảm ơn anh, người chồng thân thương của 

em, lưng dính chặt vào bộ ghế xô pha, cả ngày coi ti 
vi vô tích sự, vâng, em cảm ơn anh, vì anh đang có 
mặt với em thay vì say sưa ngoài quán rượu.

For the husband who is on the sofa being a couch 
potato, because he is home with me and not out at the bars.

3. Xin cảm ơn các con, Thằng Tèo, cái Méo, vừa 
hát vừa càu nhàu, bởi vì cô cậu đang có mặt ở nhà 
chứ không rong chơi ngoài phố.

For the teenager who is complaining about doing dish-
es because it means  he/she is at home, not on the streets.

4. Xin cảm ơn các loại thuế tôi phải trả, vì điều 
nầy có nghĩa là tôi đang có việc làm.

For the taxes I pay because it means I am employed.
5. Xin cảm ơn đống rác tôi phải dọn sau buổi 

tiệc, vì tôi còn nhiều bạn bè đến vui chơi.
For the mess to clean after a party because it 

means I have been surrounded by friend.
6. Xin cảm ơn bộ quần áo tôi mặc hơi chật, vì 

tôi vẫn còn đủ cái ăn cái để.
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For the clothes that fit a little too snug because it 
means I have enough to eat.

7. Xin cảm ơn bóng cây che mát nơi sở tôi làm, 
vì hôm nay nắng ấm và đẹp trời.

For my shadow that watches me work because it 
means I am out in the sunshine.

8. Xin cảm ơn sân cỏ tôi phải cắt, các cửa sổ tôi 
phải lau và các máng xối tôi phải hốt lá, vì tôi đang 
có một mái ấm gia đình.

For a lawn that needs mowing, windows that needs 
cleaning, and gutters that needs fixing because it means 
I have a home.

9. Xin cảm ơn mọi điều phàn nàn trách cứ 
chính phủ hiện hành, vì mình đang có quyền tự 
do ăn nói.

For all the complaining I hear about the govern-
ment because it means we have freedom of speech.

10. Xin cảm ơn bãi đâu xe xa lắc xa lơ, bởi vì 
tôi có khả năng cuốc bộ và còn có xe đi.

For the parking spot I find at far end of the park-
ing lot because it means I am capable of walking and 
I have been blessed with transportation.

11. Xin cảm ơn tời hóa đơn lò điện/gas tôi phải 
trả cao giá quá, vì tôi được sưởi ấm.

For my huge heating bill because it means I am warm.

12. Xin cảm ơn các lời thị phi hằng ngày, rất khó 
nghe, nhưng tôi vẫn nghe rỏ, vì tôi còn thính tai và 
giúp hoàn thiện mình thêm nữa.

For the lady behind me in church who sings off 
key because it means I can hear.

13. Xin cảm ơn đống quần áo cần giặt, cần ủi, 
vì tôi còn đủ quần áo mặc.

For the pile of laundry and ironing because it 
means I have clothes to wear.

14. Xin cảm ơn sự mệt nhọc và bắp thịt nhức 
nhối sau một ngày làm việc vất vả, vì tôi còn khả năng 
làm việc hăng hái đây mà.

For weariness and aching muscles at the end of the 
day because it means I have been capable of working hard.

15. Xin cảm ơn chiếc đồng hồ báo thức quá sớm, 
vì bạn ơi! Tôi còn sống đây mà!

For the alarm that goes off in the early morning 
hours because it means I am alive.

16. Xin cảm ơn đời một sớm mai thức dậy, vì ta 
có thêm một ngày nữa để yêu thương.

For the world when I wake up early morning, because 
I have another day to love and show compassion.

17. Xin cảm ơn đời đã hành hạ tôi, giúp tôi trả 
nghiệp, thấm thía được luật Nhân Quả, vì nhớ lại 
rằng trước đây mình cũng đã làm khổ người.
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For the island I explored life , help me to be the Law 
of Cause and Effect poignant as you remember, I also had 
before it the tormented.

18. Xin cảm ơn đời cho thấy sanh, lão, bệnh, tử và 
những điều bất như ý, vì từ đó biết rỏ cuộc đời là khổ, 
giúp tôi có cơ hội nhẫn nhịn cố gắng vươn lên.

For a distinguished life, treated, and buffeted my dam-
nation, because clearly know life is suffering, help me to have 
the opportunity to try to take the patience direction upstream.

19. Xin cảm ơn đời đã cho tôi thấy rỏ sáng hoa 
nở tối hoa tàn, và cuộc đời luôn thay đổi, vì giúp tôi 
hiểu rõ được định luật vô thường. 

For you for letting me see life clearly transform and 
decimated, so help me understand the law of impermanence.

20. Và sau cùng, xin cảm ơn đời vì một loạt email 
tôi mới nhận, vì điều nầy chứng tỏ có nhiều bạn bè 
đang nghĩ đến tôi.

20. And finally, for too much email because it 
means have friends who are thinking of me.

Xin bạn hãy mau gởi lời cảm ơn nầy đến người 
bạn trân quý, Xin sống trọn vẹn, cười vui như hoa nở 
và thương yêu hết lòng hết dạ, bạn nhé !

Send this to someone you care about. Live well, 
Laugh often, and Love with all of your heart!.

Hạnh Trung, sưu tầm và bổ sung thêm: 17,18,19.
Hạnh Trung, collection and added 17,18,19.

Ấn TỐng Kinh sách  
được 10 điều lợi ích

--oOo--

1. Từ trước đã gây tội lỗi, nếu tội nhẹ thì liền tiêu 
mất, còn tội nặng thì trở thành nhẹ.

2. Thường được Thiên thần ủng hộ, giúp đỡ khỏi 
tai nạn, bệnh truyền nhiễm, tai nạn nước lụt, lửa cháy, 
giặc cướp, chiến tranh, lao ngục.

3. Đối với kẻ oán thù trước kia, đều nhờ pháp lợi 
ích mà được giải thóat, khỏi khổ về nạn báo thù. 

4. Quỷ dạ xoa, quỷ ác không thể xen vào làm tổn 
hại và rắn độc, cọp đói cũng không thể làm hại.

5. Tâm được an ổn, ngày không gặp sự nguy hiểm, 
đêm chẳng thấy chiêm bao dữ, sắc mặt sáng ngời, sức 
mạnh dồi dào, việc làm được ích lợi tốt.

6. lòng thành hiến dâng pháp, dầu không cầu 
mong nhưng sự ăn mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa 
thuận, hưởng phước lộc lâu dài.

7. lời nói, việc làm được Người, Trời hoan hỷ, mặc 
tình đến nơi nào cũng được nhiều người vui mừng yêu 
thương, tôn trọng, cung kính, lễ lạy.
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8. Người ngu trở thành bậc trí, kẻ bệnh hoạn trở 
thành khỏe mạnh, người khốn khổ trở thành hưởng 
phước, kẻ mang thân phụ nữ nhanh chóng trở thành 
thân nam.

9. Trọn lìa ác đạo, sanh về cõi lành, tướng mạo 
xinh đẹp, bản tính vốn khôn hơn người thường, hưởng 
phước lộc đặc biệt hơn ai hết.

10. Hay làm cho tất cả chúng sanh gieo trồng 
căn lành, vì tâm chúng sanh mà làm thửa ruộng 
phước lớn, được vô lượng thắng quả, sanh về chỗ 
thường được thấy Đức Phật, nghe pháp, thẳng đến 
mở rộng tâm huệ, đích thân chứng lục thông, chóng 
được thành Phật.

Người in kinh đã có công đức thù thắng như 
nói trên, cho nên phàm khi gặp chúc thọ, sinh nhật, 
thôi nôi, đầy tháng, hay những lúc hoan hôn tang 
tế, nên đem kinh sách và phẩm vật tặng chúc mừng 
khỏi tai nạn, khỏi tai họa, cầu phước, tiến cử nhân 
tài, đều phải hoan hỷ mạnh dạn thực hành bố thí 
cúng dường.

Toa ThuỐc TuyệT vời
 Một toa thuốc rất hay cả về tinh thần lẫn thể xác. 

Chúng ta cùng nhau tập dùng thử:
I. Sức khỏe: Tổ chức y Tế Thế Giới (WHO) định 

nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn 
về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình 
trạng không có bệnh tật hay tàn tật”. 

II. Bí quyết trường thọ: 1. Chấp nhận với những 
gì mình đang có; 2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình; 
3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.  

III. Phòng ngừa bệnh tật: 1. Không vui quá hại tim; 
2. Không buồn quá hại phổi; 3. Không tức quá hại gan; 4. 
Không sợ quá hại thần kinh; 5. Không suy nghĩ quá hại 
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: Một củ hành: 
chống ung thư. Một quả cà chua: chống tăng huyết áp. 
Một lát gừng: chống viêm nhiễm.Một củ khoai tây: chống 
sơ vữa động mạch. Một trái chuối: làm phấn chấn thần 
kinh, bớt lo âu, chống táo bón, giảm được béo. Một quả 
trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng. Uống 1 đến 
2 lít nước mỗi ngày: giải độc cơ thể.

V. Triết lý của người Trung Hoa hiện đại: 1. Một 
Trung Tâm là sức khỏe; 2. Hai Tí: Một tí thoải mái – Một 
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tí nhiệt tình; 3. Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh 
tật – Quên hận thù; 4. Bốn Có: Có nhà ở – Có bạn đời 
– Có bạn tri âm – Có lòng vị tha; 5. Năm Phải: Phải 
vận độngPhải biết cườiPhải lịch sự hòa nhã Phải biết nói 
chuyện và Phải coi mình là người bình thường.

 VI. Bảo Sinh Thái Ất chân Nhân: 1. Ít nói năng 
để dưỡng Nội Khí; 2. Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí ; 
3. Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí; 4. Đừng nhổ 
nước bọt để dưỡng Tạng 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
Hãy dành thì giờ để suy nghĩ: Đó là nguồn sức mạnh. 

Hãy dành thì giờ để cầu nguyện. Đó là sức mạnh toàn 
năng. Hãy dành thì giờ cất tiếng cười. Đó là tiếng nhạc 
của tâm hồn. Hãy dành thì giờ chơi đùa. Đó là bí mật 
trẻ mãi không già. Hãy dành thì giờ để nhìn và mở rộng 
tình thương. Tiếng nói của con tim, trí tuệ, từ bi, sự sống. 
Hãy dành thì giờ để cho đi. Một ngày quá ngắn để sống 
ích kỷ. Hãy dành thì giờ đọc sách. Đó là nguồn mạch 
minh triết. Hãy dành thì giờ để thân thiện. Đó là đường 
dẫn tới hạnh phúc. Hãy dành thì giờ để làm việc. Đó là 
giá của thành công. Hãy dành thì giờ cho bác ái. Đó là 
chìa khóa cửa thiên đàng.


