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Thích Phước Thái 
 

Một Cõi Đi Về  Thơ & Tạp Bút Tập 3 
 

PHẬT LỊCH  2560    -   DƯƠNG LỊCH  2018 
 
Lời Đầu Sách   
 
Chủ đề Một cõi đi về, Thơ và Tạp Bút tập ba, một lần nữa, được cái cơ 
duyên thuận lợi hân hạnh ra mắt quý độc giả. Cách đây ba năm, tập hai 
đã được xuất bản vào năm 2014.  Hình thức và nội dung của tập ba nầy, 
cũng không khác tập hai và tập một. Nghĩa là chúng tôi cũng chia ra làm 
hai phần: Phần đầu là thơ và phần sau là những bài viết rải rác đã được 
đăng tải trên các tờ Đặc san Phước Huệ. Tờ báo mỗi năm phát hành ba 
kỳ vào những dịp đại lễ như: Phật Đản, Vu Lan và Tết Nguyên Đán. Do 
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đó nên những bài viết có những tiêu đề trùng hợp và nội dung có chút ít 
giống nhau. Tuy nhiên, mỗi bài đều có những sắc thái hương vị riêng 
của nó. Ngoài ra, có những bài viết với những tiêu đề khác không nằm 
trong phạm vi của những ngày đại lễ đặc biệt đó. Nay chúng tôi gom góp 
tất cả những bài viết đó lại để in chung thành một quyển sách tập ba 
nầy. Về ý nghĩa của chủ đề nói trên, chúng tôi cũng đã có trình bày rõ 
trong tập một. Ở đây, chúng tôi không muốn lặp lại. Điều quan trọng mà 
chúng tôi muốn nói ở đây là, sách nầy được hình thành ra mắt quý độc 
giả là nhờ sự ủng hộ đóng góp tịnh tài của những vị thí chủ phát tâm 
cúng dường in ấn. Chúng tôi xin chân thành tri ân và tán dương công 
đức của quý vị qua việc cúng dường pháp thí nầy. Đồng thời, chúng tôi 
cũng xin thành kính tri ân: 
- Đại Đức Thích Phước Quảng đã tận tình giúp cho phần phát họa hình 
bìa.  
- Đại Đức Thích Phước Viên giúp cho phần trình bày và in ấn.  
- Sư Cô Thích Phước An và Phật tử Lệ Phượng đã giúp sửa bản in. 
 
Xin tất cả nhận nơi đây lòng biết ân sâu xa của chúng tôi. Và chúng tôi 
cũng không quên nguyện cầu Phật lực gia hộ cho chư Tôn Đức và quý ân 
nhân, Đàn na thí chủ thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. 
 
Nguyện đem công đức pháp thí nầy hồi hướng cho pháp giới chúng sanh 
đều trọn thành Phật đạo. 
 
Tịnh Lạc Niệm Phật Đường 
Mùa Phật Đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018 
 
Trân Kính 
Thích Phước Thái 
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Phần Một 
 
THƠ 
 
 
Rộng Mở  
 
Thênh thang rộng mở cõi lòng 
Như vầng mây trắng cánh đồng bao la 
Dạo đi khắp cõi sơn hà 
Lắng nghe sóng vỗ đậm đà quê hương 
Bầu trời không vết mây đường 
Còn chi để lại mà vương vấn sầu 
Sương sa phủ kín ngang đầu 
Dã tràng xe cát xây lầu biển đông 
 
Tự Thán 
 
Hơn bảy mươi năm sống ở đời 
Hồi đầu nhìn lại giống trò chơi 
Anh em cha mẹ đâu còn nữa 
Bạn cũ người xưa cũng vắng thôi! 
Thế sự vô thường trò mộng ảo 
Công danh cái thế áng mây trôi 
Sao bằng tỉnh thức lo tu niệm 
Sớm kệ chiều kinh dạ thảnh thơi. 
 
Cảm Tác 
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Di giáo lời vàng Phật dạy răn 
Cho hàng đệ tử tiến cao thăng 
Mỗi lời gói trọn niềm mong mỏi 
Mỗi chữ tâm tình lệ khó ngăn 
Cảnh vắng rừng cây bao tiếng khóc 
Hai hàng đệ tử lệ trào lăn 
Bầu trời lặng chết còn đâu nữa 
Hình bóng "Cha già" bặt tối tăm 
 
Hình bóng "Cha già" bặt tối tăm 
Sống đời giáo hóa tám mươi năm 
Sa la nhập diệt tang màu lá 
Song thọ Niết bàn mắt đỏ thâm 
Tiếng khóc vang trời rung động chuyển 
Đau buồn lịm ngất cõi xa xăm 
Ứng thân thị hiện không còn nữa 
Chỉ để cho đời Diệu pháp âm 
 
Chỉ để cho đời Diệu pháp âm 
Tổ Đình Phước Huệ trải bao năm 
An cư tổ chức Tăng, Ni học 
Phật tử tham gia học đạo thâm 
Tăng tục trao dồi tu học mãi 
Đêm ngày thúc liễm cả thân tâm 
Cũng nhờ ân đức người xây dựng 
Đệ tử ngày nay nhớ trọng ân 
 
Than Thân 
(Kính tặng các cụ trọng tuổi) 
 
Kinh điển bảo rằng học cũng ham 
Thân già mệt mỏi học không kham 
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Nghe đâu quên đó làm sao nhớ? 
Học trước quên sau thật hổ tàm 
Nghĩ đến phận mình ôi! hận tủi 
Thôi đành niệm Phật giữ tâm an 
"Tư Lương" ba món xin nguyền giữ 
Nguyện bỏ thân nầy đến Lạc bang. 
 
Đi Gặp Mùa Xuân 

Đầu năm xin chúc mọi người 
Trẻ già bé lớn nụ cười như hoa 
Nụ cười tỉnh thức chan hòa 
Ngày nào cũng "Tết" cũng là mùa xuân 
Sá chi cuộc thế xoay vần 
Tết nầy, Tết nữa, mấy lần Tết qua 
Tết Tây rồi lại Tết Ta 
Cái gì cũng xuống tuổi già tăng lên 
Làm người ân nghĩa đáp đền 
Mùa Xuân đã gặp tạo nên an nhàn 
Thu, Đông, Hạ đến rồi than! 
Xuân sang ta thích lên đàng dạo chơi 
Sống trong cõi mộng ở đời 
Trau dồi tuệ giác sáng ngời đạo tâm 
Biết bao khổ cảnh sai lầm 
Cùng nhau tiến bước đi tầm mùa Xuân 
Mấy lời xin chúc xa gần 
Đạo tràng Phước Huệ sáng ngần tình thâm 
Tu hành niệm Phật quyết tâm 
Cùng nhau xây dựng âm thầm bền tu 
Việc đời rối rắm lu bu 
Về chùa tu niệm dứt ưu não phiền 
Bạn sen nhiều kiếp gieo duyên 
Bền tâm tu niệm như kiềng ba chân 
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Nghiệp lành gây tạo chánh chân 
Đó là hạnh phúc chẳng cần tìm đâu 
Trải bao mưa nắng dãi dầu 
Duyên lành gặp Phật trồng sâu căn lành 
Nơi nào chẳng có trời xanh 
Đâu cần tìm kiếm an lành vui ca 
 
Xuân Di Lặc 
 
Xuân Di Lặc mùa xuân an lạc 
Xuân rộng lòng hỷ xả khắp muôn nơi 
Xuân vang lên với muôn vạn tiếng cười 
Xuân trải khắp tình người trong muôn thuở 
Xuân Di Lặc trăm hoa cười đua nở 
Xuân về nguồn rạng rỡ cõi nhân gian 
Xuân vui tươi không giọt lệ lời than! 
Xuân vượt thoát mọi sầu lo toan tính. 
 
Sáu Chữ Di Đà 
 
Chữ Nam đoàn kết yêu thương 
Hợp quần sức mạnh con đường ngàn xưa 
Chữ Mô thức tỉnh ngăn ngừa 
Những điều xấu quấy lọc lừa thế gian 
Chữ A vui sống bình an 
Bao nhiêu nghiệp chướng phá tan mê lầm 
Chữ Di sáng suốt bản tâm 
Diệt trừ Tam độc sân si không còn 
Chữ Đà lòng dạ sắc son 
Vượt qua chướng ngại đá mòn chẳng phai 
Chữ Phật luôn nhớ hằng ngày 
Mặc ai phỉ báng chẳng hoài để tâm. 
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Giận Khổ 
 
Mắc gì phải giận người ta 
Cho mình thêm khổ thật là quá ngu 
Sáng mắt sao muốn làm mù 
Suốt ngày buồn giận ngục tù hãm giam 
Việc hay lời đẹp nên làm 
Công phu tu tập luận đàm mặc ai 
Tu hành quán chiếu hằng ngày 
Tụng kinh niệm Phật chẳng nài nhọc thân 
Phụng sự Tam bảo ân cần 
Nhân lành quả tốt tham sân xin chừa 
Giữ gìn chay lạt muối dưa 
Bao nhiêu vật chất có vừa lòng đâu 
Sống vui an phận chẳng sầu 
Khen, chê chẳng quản đạo mầu trọn nên 
Đời người sống thác như tên 
Sớm còn tối mất gấp nên tu hành 
Gắng công tu tạo điều lành 
Trọn đời hạnh phúc vãng sanh liên đài. 
 
Bớt Đi! 
 
Bớt đi lắm chuyện nhiều lời 
Rấp tâm nói xấu hại đời người ta 
Bớt đi "nổ lớn" ba hoa 
Khoe tài, khoe của thêm mà hại thân 
Bớt đi nóng nảy tham sân 
Để tâm thiền quán mê lầm tiêu tan 
Bớt đi phách lối ngang tàng 
Khiêm cung lễ độ an nhàn tấm thân 
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Bớt đi tham nhũng hại dân 
Của tiền phi nghĩa mòn dần tiêu hao 
Bớt đi tâm loạn động dao 
Giữ tâm an định mới mau đạo thành 
Bớt đi tham lợi tham danh 
Phù du mộng ảo tranh giành làm chi! 
Bớt đi bàn luận thị phi 
Chỉ thêm phiền muộn ích gì mà tranh 
Bớt đi lời nói chua chanh 
Giữ tâm thanh tịnh an lành mọi nơi 
 
Đắng Cay 
 
Bước chân chập chững vào đời 
Lang thang từ dạo tả tơi buổi đầu 
Trải bao sương gió bể dâu 
Trắng đầu nhìn lại vạn sầu bao đêm 
Lắng nghe khúc nhạc êm đềm 
Mà lòng bật khóc bên thềm trăng soi 
Đong đưa qua lại con thoi 
Trăng tròn lại khuyết bao đời đổi thay 
Duyên xưa như đã an bày 
Mang thêm gánh nặng đắng cay đoạn trường 
Bao lần bi lụy khóc thương 
Chan hòa nước mắt con đường khổ đau 
Bùi tai chi lắm ngọt ngào! 
Giật mình tỉnh thức chiêm bao mộng tàn 
 
Nợ Cháu Con 
Thân tặng cụ bà Huỳnh Của 
 
Nặng nợ đường trần bởi cháu con 
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Bao năm lo lắng sức hao mòn 
Thân già còm cỏi chưa an nghỉ 
Mệt mỏi bế bồng ngủ chẳng ngon 
 
Hết con tới cháu khổ thêm thôi 
Biết đến bao giờ mới thảnh thơi 
Không giữ nó buồn la quở trách 
Tuổi già đau ốm chẳng nghỉ ngơi 
 
Nghĩ con với cháu tủi thân già 
Cả đời lo lắng chẳng buông tha 
Nó la nó khóc đòi bà bế 
Bà bế bà bồng vẫn khóc la 
 
Khổ nỗi tay chân yếu quá trời 
Cả ngày bồng bế mệt tả tơi! 
Thân già đau yếu nào thương xót 
Thể xác rã rời mệt đứt hơi! 
 
Chủ Và Khách 
 
Khách đến đây rồi khách cứ chơi 
Bận bịu làm chi hởi khách ơi! 
Cuộc đời giả tạm chơi rồi chán 
Chán để tu hành chán thảnh thơi 
Quán trọ khách dừng vui tạm nghỉ 
Hóa thành chỉ tạm khách dừng thôi 
Có đi, có đến tùy nơi khách 
Còn "Chủ" hiện tiền khắp mọi nơi 
 
Đỉnh Núi Linh Sơn 
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Sáng nay trời trong sáng 
Mây mù thôi vấn vương 
Bên đường không cát bụi 
Chim hót tiếng kêu thương 
 
Pháp âm còn vang tiếng 
Sỏi đá cúi đầu nghe 
Người về trong trần trụi 
Hoa lá nở nụ cười 
 
Đường về rộng mênh mông 
Lời ca trên đỉnh núi 
Âm hưởng bay vang xa 
Vượt thoát niệm chánh tà 
 
Mây trôi về đỉnh núi 
Tổ ấm tiếng chim kêu 
Bầu trời luôn trong sáng 
Vằng vặc ánh trăng soi 
 
 Hoa Đá 
 
Diệu sắc ngát hương thơm 
Sương mờ không phủ kín 
Gió thổi chẳng động lay 
Giữa đời trong cơn bão 
 
Mặc cho người nhìn ngó 
Hoa đá vẫn trơ gan 
Âm thầm trong nếp sống 
Khoe sắc giữa bụi hồng 
 



11 
 

Loài hoa nào không rễ 
Cảnh sắc nào không phai 
Ân tình nào không nặng 
Vướng mắc khổ thêm phiền 
 
Vươn lên từ cát bụi 
Hé nở giữa biển trần 
Trầm luân nào sợ hãi 
Từng bước vẫn tươi cười 
 
Cởi Bỏ 
 
Mấy lớp phong sương mấy lớp trần 
Sau lưng bỏ lại chuyện ái ân 
Cuộc đời gánh nặng ngàn muôn kiếp 
Quăng hết lo âu chỉ một lần 
 
 
Từ xa vọng lại tiếng chuông ngân 
Réo gọi khách trần dứt tham sân 
Bóng ngã nương dâu đời mộng ảo 
Trăng vàng chiếu tỏ rõ nguồn chân 
 
Nhẹ gót lần chân đến cửa thiền 
Cởi bỏ duyên trần nợ oan khiên 
Lời kinh tiếng kệ đường soi sáng 
Một nẻo đi về một nẻo yên 
 
Lang thang mây nổi bóng người xưa 
Mặt nạ bóng đêm khéo lọc lừa 
Đưa tay định bẻ ngàn hoa đá 
Gió lặng yên bình dứt đảo điên 
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Tịch liêu 
 
Núi rừng vắng lặng đìu hiu 
Trăng nghiêng in bóng tiêu diêu cõi trần 
Không gian nghe tiếng chuông ngân 
Cây rừng còn đó mấy lần thu qua 
 
Lặng Bước 
 
Đêm về lặng bước trăng soi 
Quỳnh hoa thơm ngát bầu trời nửa đêm 
Không gian cảnh vật êm đềm 
Ngồi nghe gió thổi một niềm an vui 
 
Hát Ca 
 
Ai đi bỏ lại rừng hoang 
Nấm mồ vô chủ bên đàng đi qua 
Trời chiều khói tỏa mù xa 
Bóng người lữ khách bôn ba dặm trường 
Người về mang lại tình thương 
Hoàng hôn phủ kín em thường hát ca 
 
Cỡi Gió 
 
Lời vàng Kinh tụng hôm nay 
Sống cho trọn vẹn một ngày tinh khôi 
Lời nguyền hẹn ước lên đồi 
Ngắm trăng cỡi gió một trời thong dong 
 
Linh Địa  
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Cairnlea đất hứa về đây 
Là nơi thánh địa đắp xây nghĩa tình 
Nơi nầy đâu phải riêng mình 
Là chung "linh địa" chúng sinh quay về 
 
Mây Mù 
 
Mây mù về cõi vô minh 
Bao lần sanh tử sóng tình nổi trôi 
Mấy ai yên lặng để ngồi 
Từng cơn sóng vỗ bồi hồi đau thương 
Đớn đau mấy kiếp dặm trường 
Chợt nghe tỉnh giác hạt sương trắng đầu 
 
Hương Trầm 
 
Hương trầm một nén bay xa 
Bay về viễn xứ bay qua núi đồi 
Cúng dường một thuở lên ngôi 
Chan hòa vũ trụ khắp nơi an lành 
Mây qua rõ nét trời xanh 
Mai vàng hé nụ hoa cành vẫn tươi 
Bao la cùng khắp đất trời 
Trầm hương thơm ngát thảnh thơi an nhàn 
 
Vần Thơ 
 
Vần thơ chắp cánh bay cao 
Bay ngang đỉnh núi bay vào tịch liêu 
Dang tay ngã bóng mây chiều 
Nhạc trời vang tiếng nghiệp tiêu vọng trần 
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Thoảng nghe một tiếng chuông ngân 
Âm vang tỏa khắp muôn ngàn bay xa 
Sau lưng bỏ lại ái hà 
Đất trời chẳng vướng Ta bà chẳng vương 
 
Hoa Và Rác 
 
Hoa với rác có chi là khác 
Rác có hoa, hoa rác vẫn không hai 
Đừng dính kẹt trên hình hài hoa rác 
Khi thấy hoa thấy cả một bầu trời 
Cả sơn hà đại địa ở trong hoa 
Rác cũng thế không có gì khác biệt 
Đừng chia cắt cũng đừng xin tách biệt 
Đã bao đời bi thiết nỗi chia phân 
Nhìn đóa hoa sâu sắc chỉ một lần  
Thì sẽ thấy toàn thân trong vũ trụ 
 
Nỗi Đau 
(Viết tặng T N) 
Chia tay cắt đoạn nghĩa tình 
Màn đêm buông phủ nghe mình quặn đau 
Bao phen nước mắt tuôn trào 
Mấy lần sóng gió ba đào chao nghiêng 
Gây chi lắm cảnh ưu phiền 
Hận tình phụ bạc nỗi riêng phận mình 
Phải chăng duyên nợ ba sinh? 
Một lần đau khổ đoạn tình nghĩa ân 
Ngục tù lỡ bước sai lầm 
Tỉnh ra mới biết âm thầm nuốt cay 
Tiếc lòng hối hận đã sai 
Thoát vòng lao lý từ nay xin chừa. 
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Sen Hồng 
 
Sen hồng tươi nở giữa trời trong 
Lá trải tròn xoe giữa bụi hồng 
Sắc thắm hương thơm ngàn vẻ đẹp 
Trơ mình khoe sắc khách ngắm trông 
Bùn nhơ vươn thẳng không sờn chí 
Nước sạch trong xanh mát cõi lòng 
Sen nở hương thơm nhờ nhụy cả 
Sen lòng đạo đức khắp trời đông 
 
Lửa Hồng 
 
Lang thang từ dạo lầm mê 
Quên nguồn cội gốc quên về quê hương 
Càng xa trên bước dặm trường 
Xa xôi nẻo ấy lạc đường lối ra 
Loanh quanh trong cõi Ta bà 
Trải bao mấy kiếp trải qua mấy đời 
Biển trần sanh tử nổi trôi 
Dạn dày sương gió đất trời lại qua 
Bình minh một sớm nhận ra 
Đường về bến giác chẳng xa tất lòng 
Sen hồng nở khắp Tây Đông 
Lửa hồng lịm tắt trong vòng trầm luân 
 
 
Quê Hương 
 
Mấy lần về lại quê hương 
Mấy lần nhìn lại con đường thân quen 



16 
 

Ngang qua "Đồng Tháp" ngắm sen 
Cõi lòng thanh thoát sang hèn mà chi! 
Đất trời kẻ đến người đi 
Kẻ về người ở có gì bền đâu 
Rồi ra một nắm cỏ sầu 
Bên đường hoang vắng một màu tang thương 
Buông tay thôi bám tựa nương 
Còn chi vương vấn con đường ngàn xưa 
Lợi danh biết mấy cho vừa 
Mấy vòng nắm bắt vẫn chưa thỏa lòng 
Suối reo nước chảy dòng sông 
Con đò bỏ lại một lòng về quê 
 
Vô Thinh  
 
Mái chùa che chở tình thương 
Là nơi tạo dựng con đường thiện nhân 
Rộng tay dang cánh thiên thần 
Hướng về nẻo thiện mấy lần dạo qua 
Ngại gì bến giác đường xa 
Căn trần buông bỏ bóng ma đâu còn 
Mây hồng nào ngại núi non 
Đường xưa còn đó mất còn sá chi 
Gió reo hoa rụng thị phi 
Nắng về sưởi ấm đất thì nở hoa 
Dang tay ôm lấy sơn hà 
Một tay ta vỗ đi mà "vô thinh" 
 
Tịnh Nghiệp 
 
Phước Huệ đạo tràng vui lắm thay! 
Cùng nhau tu học suốt ba ngày 
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Công phu bái sám luôn gìn giữ 
Tịnh Nghiệp chuyên cần dạ chẳng phai 
Kiên quyết một lòng không nãn chí  
Tâm thành niệm Phật chẳng hề sai 
Khóa tu viên mãn người vui vẻ 
Hẹn gặp năm sau tay nắm tay 
 
 
 
 
 
 
Những bài tạp bút nầy để in thành sách 
 
Mục lục 
1. Từ bi và hận thù 
2. Chữ Hiếu theo Kinh Tâm Địa Quán 
3. Phỏng vấn chuyến đi dự lễ khánh thành ở Noumea 
4. Bồ tát Quán Thế Âm trong tâm thức người Việt 
5. Tìm lại mùa xuân 
6. Xuân qua thi ca 
7. Chữ tu trong đạo Phật 
8. Vai trò và trách nhiệm của người cư sĩ Phật tử 
9. Đức Phật, một bậc Thầy tâm linh vĩ đại 
10. Ý nghĩa cúng dường Phật đản 
11. Cùng một hướng đi 
12. Bốn trái núi 
13. Một cái nhìn về đại hội khoáng đại Kỳ 9 
14. Tìm lại hương vị mùa xuân 
15. An lạc trong hiện tại 
16. Bạo động và bất bạo động 
17. Nghĩ về Mẹ 
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18. Nhân Quả Báo Ứng 
19. Một món quà lớn 
20. Tụng kinh thoát chết 
21. Thầy của trời người 
22. Đường hướng giáo dục 
 
 Từ Bi và Hận Thù  
 
Từ bi và hận thù mới nhìn qua ta thấy như là hai phạm trù đối 
nghịch không thể nào dung hợp được. Hễ có từ bi tất nhiên là 
không có hận thù. Ngược lại cũng thế. Cái nhìn đó không phải là 
sai. Tuy nhiên, đó chỉ là cái nhìn theo chân lý tương đối hay tục 
đế mà thôi. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu sâu vào thực tại, thì 
từ bi và hận thù chỉ là hai bề mặt của một thực tại. Giống như hai 
mặt hình và chữ của một đồng tiền cắc. Đã thế, thì không có gì là 
mâu thuẫn chống trái nhau. Thông thường, ta hay có cái nhìn cục 
bộ phiến diện theo lăng kính phân biệt chủ quan của ta. Đó là cái 
nhìn theo nhận thức của tỷ lượng và phi lượng. Ít khi chúng ta 
nhìn một sự vật bằng trực giác hiện lượng hay tánh cảnh. Vì thế, 
mà chúng ta dễ bị rơi vào thế giới nhị nguyên. Đó là một thế giới 
lưỡng cực tạo thành sự phân tranh và gây ra biết bao hận thù kỳ 
thị. Vì cái mà ta cho là phải thì người khác lại cho là trái. Phải và 
trái tạo thành thế lưỡng cực phân hóa gây nên chiến tranh. Gió và 
phướn không động mà do tâm ta động. Một khi tâm ta động rồi 
thì cảnh nào đối với ta cũng đều động cả. Đó là cảnh đới chất mà 
ta đang mang. Từ đó nên mới có cái nhìn cận thị méo mó và tạo 
nên cái tri giác sai lầm: "Biến kế sở chấp".   
 
Nếu bước vào thế giới của Kinh Hoa Nghiêm, thì ta sẽ có một  
cách nhìn khác. Đó là cái nhìn theo lý: "Tương tức, tương nhập". 
Nghĩa là, trong cái nầy thì có cái kia hay ngược lại, trong cái kia 
thì có cái nầy. Nói rõ ra là trong hạt giống từ bi nó ngầm chứa hạt 
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giống hận thù. Hay ngược lại, trong hạt giống hận thù thì nó lại 
tiềm tàng hạt giống từ bi. Ta đừng quên rằng, trong hạt giống 
trung thành nó sẵn chứa tiềm tàng hạt giống phản bội. Nếu không, 
thì tại sao lại có sự phản bội? Cũng con người đó chớ không phải 
là con người nào khác. Còn thương thì còn tỏ ra trung thành hết 
lòng hết dạ, nhưng khi hết thương rồi thì phản bội như chơi. Nếu 
ta đi xa hơn, thì trong cái một là có chứa cái tất cả và trong cái tất 
cả thì lại chứa cái một. Cùng lý nầy, trong Kinh Lăng Nghiêm 
cũng có nói: "Nhứt tức nhứt thiết, nhứt thiết tức nhứt". Nghĩa là 
một là tất cả, tất cả là một. Chỉ cần một giọt nước biển mà nó 
chứa khắp cả đại dương. Hay trên đầu một sợi lông chứa cả vạn 
hữu vũ trụ. Thiền sư Khánh Hỷ đời Lý có nói: 
 
"Càn khôn tận thị mao đầu thượng 
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung" 
 
( Trời đất có thể thu gọn trên đầu một sợi lông, 
Mặt trời, mặt trăng có thể nằm gọn trong một hạt cải ) 
 
Ông Fritiof Capra ( tác giả cuốn The Tao of Physics ) cũng có nói 
rằng: "một điện tử được làm bằng tất cả các điện tử". 
 
Nhìn sâu vào một đóa hoa hồng trước mặt, ta thấy nó chứa đựng 
sự có mặt của vạn hữu vũ trụ. Trong đóa hoa hồng, nếu không có 
ánh sáng của mặt trời, của nước, của đất, của phân, của không 
khí, của người làm vườn v.v... thì làm sao có được một đóa hoa 
hồng xinh đẹp?  
 
Ta đừng nghĩ rằng, ta có một đời sống biệt lập không liên hệ gì 
tới ai. Đó là một quan niệm sai lầm từ căn bản của sự nhận thức. 
Làm sao ta có thể tách rời mọi thứ ra khỏi sự liên hệ với ta? Ta 
nói là ta sống, thật ra đó chỉ là do nhân duyên tạo thành. Thực tế 
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ta không là gì cả. Cái mà luôn hiện hữu có mặt với ta không lúc 
nào vắng, đó là không khí. Ta tự hỏi, ai tạo ra không khí cho ta 
hít thở? Phải chăng không khí là do thiên nhiên trời đất ban tặng 
cho ta. Đó là một tặng phẩm vô cùng quý giá mà ta không hề để ý 
đến. Còn muôn ngàn thứ khác nữa mà ta chưa hề tạo ra. Vậy thì, 
trong bạn có tôi và trong tôi có bạn. Đã thế, thì tôi thù ghét bạn, 
cũng chính là tôi thù ghét tôi. Bởi tôi đâu có ngoài bạn! Như vậy, 
thì tôi và bạn đâu có dại dột gì phải cưu mang hận thù trong lòng 
để tìm cách tàn hại lẫn nhau! Bạn càng mang nặng hận thù nhiều 
chừng nào thì bạn lại càng chuốc thêm đau khổ hệ lụy nhiều 
chừng nấy mà thôi. Bạn thử nghĩ kỹ lại xem có phải như vậy 
không?! Thế thì, đời sống của bạn chỉ là một chuỗi dài đau khổ 
triền miên. Đó là bạn kéo lê đời mình đi trong đau khổ của hận 
thù. Bạn có thể ghét người đó, bạn muốn trả thù giết chết người 
đó thì bạn mới hả dạ. Có khi nào bạn quán chiếu nhìn kỹ lại bạn 
không? Tại sao bạn phải thù ghét người đó? Bạn nói, vì người đó 
hại tôi như thế nầy hay như thế kia v.v... Điều nầy, Duy Biểu Học 
cho ta một cái nhìn sâu sắc hơn. Theo Duy Biểu cho rằng, tự thân 
của người đó không phải là dễ thương hay dễ ghét, mà thương 
hay ghét là do ta mang đới chất cảnh của người đó. Nghĩa là, tâm 
ta tạo ra hình ảnh của người đó dễ thương hoặc dễ ghét. Kỳ thực 
thì bản thân của người đó không hẳn là như vậy. Đó là một nhận 
thức rất sai lầm của đới chất cảnh. Và đó cũng là một nhận thức 
sai lầm của tỷ lượng và phi lượng.  
 
Thưa bạn, trên đời nầy không có cái gì xảy ra mà không có cái 
nguyên nhân của nó. Chắc bạn cũng đã từng học qua về bài học 
"Tứ diệu đế". Đó là bốn chân lý mầu nhiệm mà hầu hết người học 
Phật nào cũng biết qua. Vì nó rất quan trọng làm nền cho tất cả 
mọi hệ thống giáo lý. Từ giáo lý Nguyên Thủy cho đến giáo lý 
Phát triển. Nói thế để bạn thấy rằng, trong giáo lý đó, Phật dạy 
mọi sự khổ đau đều có cái nguyên nhân của nó. Đó là Khổ ( quả) 



21 
 

Tập ( nguyên nhân ) đây là nhân và quả của thế gian; Diệt ( quả ) 
và Đạo ( nhân ) là nhân quả của xuất thế gian. Căn cứ vào bốn 
chân lý đó, thì trên đời nầy không có gì xảy ra một cách ngẫu 
nhiên cả, mà tất cả đều có cái nguyên nhân gần hoặc xa của nó. 
Người ta thường nói, có lửa mới có khói. Nếu không có lửa thì 
làm sao có khói phải không thưa bạn?  Sao ta chỉ biết trách người 
mà không chịu nhìn kỹ lại mình? Người xưa nói: "Tiên trách kỷ, 
hậu trách bỉ". Nghĩa là trước tiên nên trách mình rồi sau đó mới 
trách người. Tôi biết rồi, vì bạn đang bị Mạt na thức nó không 
cho phép bạn nhìn lại cái lỗi lầm của bạn. Vì nó là một loại thức 
chấp ngã si mê, không bao giờ nó chịu nhận lỗi. Cái gì nó cũng 
thấy là đúng cả. Bạn có biết trong 8 thức tâm vương thì thức Mạt 
na là thức chấp ngã nặng nhứt đó không? Bạn đang bị nó khống 
chế và nó hoành hành làm cho bạn vô cùng đau khổ mà bạn 
không hề hay biết. Bạn muốn không còn nuôi dưỡng hận thù để 
trả thù, thì tôi thành thật khuyên bạn phải quán chiếu thật sâu và 
chuyển hóa thức nầy. Thật ra, hạt giống thù hận của bạn nó đã 
được cất chứa trong kho Tàng thức, tức A lại da thức. Bạn đâu 
biết rằng, chính thức Mạt na là thức thứ bảy nầy nó coi những hạt 
giống được cất chứa trong Tàng thức như là một người tình của 
nó. Do đó, mà nó bám chặt quyết bảo vệ cái tướng phần ( những 
hạt giống ) của thức A lại da cho đến kỳ cùng. Vì thế, nên bạn 
cam tâm nghe theo mệnh lệnh sai khiến của nó. Do đó, nên bạn 
mới nuôi dưỡng hạt giống hận thù và rồi bạn quyết định phải trả 
thù. Đó là một căn bản sai lầm rất lớn. Chắc bạn còn nhớ lời Phật 
dạy trong Kinh Pháp Cú: "Hận thù không bao giờ diệt được hận 
thù. Chỉ có từ bi mới diệt được hận thù, đó là định luật của ngàn 
xưa". Xưa cũng vậy mà nay cũng vậy. Chỉ có giọt nước cam lồ từ 
bi mới rửa sạch xóa tan hận thù. Bạn ơi, nếu bạn lấy oán mà trả 
oán thì oán kia cứ mãi chất chồng. Và như thế, thì thử hỏi biết 
đến bao giờ mới trả cho xong đây! Người biết tu hành là ta nên 
tìm cách tháo gỡ chớ không nên cột gút thêm. Càng cột gút hận 
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thù nhiều chừng nào, thì nó làm cho bạn càng đau khổ thêm nhiều 
chừng đó thôi. Chả lẽ đời bạn chỉ có biết hận thù và trả thù thôi 
sao?! Thế thì còn gì là ý nghĩa của đời sống? Đời nầy đã thế thì 
bạn thử nghĩ đời sau sẽ ra sao? Điều nầy chắc bạn là người sẽ 
hiểu rõ mà! Có thể là bạn còn hiểu rõ hơn tôi nữa không chừng.  
 
Thế nên, tôi thành thật khuyên bạn đừng nên tiếp tục nuôi dưỡng 
hận thù nữa, vì nó không mang lại lợi ích gì cho bạn đâu. Bạn 
muốn làm thỏa mãn cái bản ngã kiêu ngạo hách dịch ta đây của 
bạn, thì bạn sẽ không bao giờ có được một giây phút an lạc. Vì 
tâm bạn luôn luôn bất an. Lòng bạn khác nào như một trái núi hỏa 
diệm sơn, ngày đêm nó cứ mãi âm ỉ thiêu đốt bạn dữ dội. Bầu trời 
tâm thức của bạn luôn luôn bị những đám mây mù "tham, sân, si" 
chấp ngã làm đen tối. Thế là bạn sẽ trở thành một nạn nhân đau 
khổ triền miên không bao giờ thấy được ánh sáng đẹp đẽ của 
chân trời mới đầy an lạc hạnh phúc.  
 
Bạn ơi! có phải bạn nghĩ hoa và rác là hai phạm trù luôn đối 
nghịch với nhau không? Không hẳn là như vậy đâu thưa bạn. Bạn 
nghĩ như thế là lầm to rồi! Nếu bạn là người làm vườn giỏi, thì 
bạn cũng có thể biến rác thành hoa kia mà. Vì khi hoa trở thành 
rác, thì rác trở thành phân hữu cơ. Chính rác nầy nếu bạn khéo 
biết sử dụng nó thì nó sẽ cho bạn những đóa hoa xinh tươi đẹp đẽ. 
Nếu không có rác thì làm sao có hoa? Như vậy hoa và rác đâu 
phải là hai thực thể biệt lập khác nhau. Phải không thưa bạn? Bạn 
cũng có thể nói: "Chính hoa là rác và chính rác là hoa". Vì hoa và 
rác khác mà không khác. Như trên tôi cũng đã có nói qua, trong 
cái một nó có chứa cái tất cả. Hiểu thế, tất nhiên là bạn đã bước 
vào thế giới trùng trùng duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm rồi đó. 
Thế thì, bạn cũng có thể chuyển hạt giống hận thù trở thành hạt 
giống từ bi. Đó là bạn khéo biết chuyển rác thành hoa. Bởi cả hai 
loại hạt giống nầy bạn đều có đủ cả. Chẳng những hai thôi mà nó 



23 
 

còn có rất nhiều những loại hạt giống khác trong Tàng thức của 
bạn nữa. Chắc chắn là bạn có hạt giống Niết bàn và cũng có hạt 
giống sinh tử. Bạn có hạt giống khổ đau, thì tất nhiên bạn cũng có 
hạt giống hạnh phúc. Nếu bạn là người có ý thức khéo biết tu 
hành, thì tại sao bạn không chuyển những loại hạt giống xấu xa, 
ganh tỵ, thù hận, giận tức, khổ đau v.v... trở thành những hạt 
giống tốt đẹp, từ bi, vị tha, hỷ xả ... như thế, có phải đem lại lợi 
ích cho thân tâm của bạn nhiều lắm không. Bạn ôm ấp chi cái hận 
thù để nó trở thành một loại ung nhọt tinh thần thật khó trị liệu. 
Và cứ như thế, thì đời bạn sẽ ra sao? Bạn nên khắc niệm điều nầy, 
là khi bạn khởi niệm muốn hại người nào đó, thì ngay đó chính 
bạn đã tàn hại bản thân của bạn rồi. Tôi dám chắc với bạn, khi 
bạn còn nuôi dưỡng hận thù trong tâm bạn, thì đừng hòng đời bạn 
sẽ có được an lạc hạnh phúc. Bởi hạt giống hận thù mà bạn đã và 
đang ôm ấp nuôi dưỡng đó, nó tàn hại thân tâm của bạn ghê gớm! 
Vì thế, mà trong các kinh điển Phật giáo, chư Phật, Bồ tát và chư 
liệt vị Tổ sư thường khuyên dạy chúng ta, là không nên nuôi 
dưỡng hạt giống hận thù. Bởi nó là một thứ tâm hành tiêu cực. 
Thay vì, bạn nuôi dưỡng hạt giống hận thù, sao bạn không nuôi 
dưỡng hạt giống từ bi? Hạt giống từ bi nó là một thứ tâm hành 
tích cực. Khi bạn nuôi dưỡng và phát triển tâm từ bi thì đời bạn sẽ 
có nhiều hoa trái hạnh phúc. Vì chất liệu từ bi nó làm cho đời bạn 
luôn thăng hoa tươi mát trong cuộc sống. Bạn càng mở rộng tâm 
từ bi ra nhiều chừng nào thì bạn sẽ có nhiều sự lợi lạc chừng đó. 
Đó là một sự thật. Bạn cứ thử thực nghiệm đi thì bạn sẽ biết. Khi 
bạn yêu thương người nào đó, tất nhiên, là người đó cũng sẽ yêu 
thương lại bạn. Còn bạn thù ghét người ta thì người ta cũng đâu 
có ưa thích gì bạn đâu. Luật tắc ở đời là như thế. Nếu người biết 
tu, thì đâu có ai tối ngày chỉ biết đi tìm cách trả thù người nầy hay 
đi nói xấu rêu bày ganh ghét mắng nhiếc người khác. Người nào 
mà có cái tâm độc ác như thế thì chắc chắn không ai dám lân la 
gần gũi với họ. Vì người ta sợ bị nhiễm lây con vi khuẩn ác độc 
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đó. Chỉ trừ những hạng người có cùng một cái tâm cũng độc ác 
như thế. Người ta sẽ đánh giá những hạng người đó là đồng bọn 
cá mè một lứa. 
 
Hẳn bạn cũng biết, tâm từ bi của Phật, Bồ tát rất là rộng lớn vô 
biên không có giới hạn. Nếu bạn thực sự thương mình thì bạn nên 
mở rộng trái tim yêu thương của bạn cho thật rộng lớn. Chúng ta 
hãy cố gắng thực tập cho trái tim yêu thương của ta giống như trái 
tim mặt trời. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh có viết một tác phẩm 
với danh đề là "Trái Tim Mặt Trời". Tôi khuyên bạn nên tìm đọc 
quyển sách đó. Ta có một vị Bồ tát, Ngài có trái tim rất rộng lớn 
không biên giới. Một tình thương bao dung và rộng mở. Đó là Bồ 
tát Quán Thế Âm. Bồ tát Quán Thế Âm có đôi mắt: "Từ nhãn thị 
chúng sinh". Đó là đôi mắt từ bi, lúc nào Ngài cũng nhìn chúng 
sinh bằng đôi mắt hiền từ đó. Đây là đôi mắt không có kỳ thị ghét 
ganh mà chúng ta cần nên thực tập cho kỳ được. 
 
Từ bi là lòng yêu thương rộng lớn. Có tình thương là có bao dung 
có tha thứ. Bao dung tha thứ đó là ân đức là tâm hỷ và tâm xả. 
"Từ, Bi, Hỷ, Xả" là bốn cái tâm rộng lớn không có ngằn mé của 
Bồ tát. Chúng ta nên thực tập bốn cái tâm hành nầy vào đời sống 
hằng ngày. Có thế thì chúng ta sẽ bớt khổ đau đi rất nhiều.  
 
Tôi nghĩ rằng, có nhiều lúc chúng ta vì quá si mê mà cứ ngỡ rằng 
mình đang sáng suốt. Có đôi lúc mình biết ý nghĩ và hành động 
của mình thật quá ngây ngô điên rồ trái với lương tâm của mình, 
nhưng mình vẫn làm là vì mình quá nô lệ cho bản ngã, một thứ 
bản ngã thật đáng ghét.  
   
Khi ta nuôi dưỡng hận thù trong lòng thì ta luôn nghĩ đến tìm 
cách trả thù. Ta có thể toan tính tìm đủ mọi mưu sâu kế độc, bất 
chấp những thủ đoạn gian ác, miễn sao hạ nhục đánh gục được 
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đối phương là ta cảm thấy hả dạ thỏa mãn vui thích. Một mình ta 
chưa đủ, ta còn lập thêm bè phái, phe nhóm tạo thành thế đối lập 
để triệt hạ lẫn nhau. Nếu đời ta chỉ biết ôm ấp hận thù và tìm đủ 
mọi cách thế để trả thù, thì thử hỏi lòng ta sẽ ra sao?! Chắc chắn 
là cõi lòng ta sẽ không có phút giây nào được an ổn. Và như thế, 
thì ta rất là đau khổ. Khác nào như ta đang sống trong cảnh giới 
địa ngục. Ta đừng quên rằng, khi ta cố tình phun nọc độc vào 
người khác, thì lúc đó miệng của ta cũng đã dính đầy máu me 
tanh hôi rồi. Đức Khổng Phu Tử có nói: "Hàm huyết phún nhơn 
tiên ô tự khẩu". Nghĩa là ngậm máu phun người sẽ dơ miệng 
mình trước. Trong Kinh Phật có dạy: "Kẻ ác tâm hại người hiền 
lương, thì chẳng khác nào như người ngước mặt lên trời phun 
nước bọt, nước bọt chẳng tới trời mà trở lại rớt vào mặt mình". 
Hoặc: "Có người đứng dưới gió mà giê bụi, thử hỏi làm sao bụi 
có thể bay lên ngược gió được, mà bụi đó sẽ trở lại dính dơ áo 
của họ". Phật kết luận: kẻ ác hại người hiền cũng lại như thế ( 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương ). 
 
Có biết bao câu chuyện nói về hại người trở lại hại mình. Hại 
người chưa được thì mình đã bị hại rồi. Luật nhân quả báo ứng 
một mảy may không hề sai chạy. Dù ta có tin hay không, thì luật 
nhân quả vẫn hiển nhiên đến với ta. Bởi hễ có gieo nhân thì làm 
sao tránh khỏi quả báo? Nhân và quả như vang theo tiếng, như 
bóng theo hình. Hình như thế nào thì bóng sẽ như thế đó. Nếu ai 
còn có cái ác tâm, ác ý muốn trả thù đối phương, thì xin hãy noi 
gương người xưa đừng có tiếp tục gây tạo nghiệp ác nữa. Ta đừng 
nghĩ rằng, những việc làm mờ ám, dùng thủ đoạn ném đá giấu tay 
đen tối của ta là người ta không biết. Những hành tung, ngôn từ 
xấu ác của ta không thể nào qua mắt được thiên hạ. Chẳng qua, 
người ta cảm thấy thương xót mình nên người ta không muốn làm 
cho mình phải chuốc thêm đau khổ hệ lụy nữa đó thôi. Vì đó 
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không phải là hạng người quân tử mà đó là hành động của kẻ hèn 
mọn  
tiểu nhơn. Kẻ tiểu nhơn thì chỉ biết âm thầm hại người sau lưng 
trong bóng tối. Người còn có chút lương tâm đạo đức tình người 
thì không ai lại nhẫn tâm làm như thế cả. 
 
Không lẽ suốt cả cuộc đời của ta sanh ra là cốt để đánh phá trả 
thù người nầy người nọ sao? Nếu thế, thì đời sống của ta đâu còn 
có ý nghĩa gì nữa? Thật là đáng tội nghiệp cho ta quá! Nếu xét 
thấy mình có lỗi thì nên ăn năn cải hối. Hoặc mình không thấy, 
thì người khác họ cảnh báo thức nhắc cho mình biết. Lẽ ra, mình 
nên cám ơn họ mới phải, có đâu mình lại nỡ đan tâm oán thù họ? 
Rồi tìm đủ mọi phương cách vặt vãnh nhỏ mọn thấp hèn trả thù 
họ? Thế thì việc tu hành của mình như thế nào? Hay là mình chỉ 
là kẻ giả nhân, giả nghĩa làm ra vẻ tu hành, sốt sắng với công kia, 
việc nọ để đánh lừa che mắt thiên hạ. Chứng tỏ mình là người 
mang tâm địa của Bồ tát đi vào đời để cứu nhân độ thế. Trong khi 
đó, thì lòng mình lại rất là nham hiểm ác độc, độc còn hơn những 
con ác quỷ La Sát và Dọa Xoa... Đã thế, thì làm sao qua mắt đánh 
lừa thiên hạ được? Người không có lòng từ bi tự trọng, không 
thực sự có chất đạo đức thì, không việc gì mà họ chẳng dám làm. 
Ngược lại, người có lòng từ bi thì thấy ai có ác tâm hại người như 
thế, thì người ta lại càng thương họ nhiều lắm. Vì biết rằng hành 
động của họ là do ôm ấp hận thù mà ra. Nếu như thực sự có tâm 
tu hành, thì ta hãy nên dừng lại đừng bao giờ gây thêm tội ác nữa 
mà chuốc họa hại vào thân. Bởi ở đời không ai thích kẻ ác tâm 
bao giờ. Đừng nên có cái tâm ác độc: "Bề ngoài thơn thớt nói 
cười, mà trong nham hiểm giết người không dao". 
 
Ai còn có tâm ác độc hại người hãy noi theo tấm gương của chư 
Phật, Tổ mà kíp mau tỉnh thức lo tu tâm dưỡng tánh, để hiện đời 
có được  nhiều an vui hạnh phúc và đời sau có nhiều an lạc quả 



27 
 

báo tốt. Ta nên nhớ: "Ác lai ác báo, thiện lai thiện báo". Gây 
nhân ác thì sẽ gặt quả báo ác. Ngược lại, gây nhân lành thì sẽ gặt 
hái quả báo lành. Đời người thật là ngắn ngủi, kiếp sống thật là 
mỏng manh, ta nên ý thức đến cơn vô thường nhanh chóng, 
không biết đời ta sẽ ra đi lúc nào! Nghĩ thế, ta nên cố gắng gây 
tạo nhiều nghiệp lành, tài bồi thêm nhiều phước đức, đừng gây 
thêm nghiệp ác. Ta biết chắc chắn rằng, sớm muộn trước sau gì tử 
thần cũng sẽ gọi ta. Bây giờ, không lo thức tỉnh tu hành, đến 
chừng đó thì dù ta có ăn năn hối hận, e rằng không còn kịp nữa 
đâu. Khi nhắm mắt xuôi tay, ta không biết sẽ đi về đâu. Bởi vì: 
"Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng?" Nghĩa là đường trước mịt 
mờ chưa biết về đâu! ( Quy Sơn Cảnh Sách ).  
 
Trong khế kinh Đức Phật có dạy: 
 
Giả sử bá thiên kiếp 
Sở tác nghiệp bất vong 
Nhân duyên hội ngộ thời 
Quả báo hoàn tự thọ 
 
Tạm dịch: 
 
Dù cho trải qua trăm ngàn kiếp 
Chỗ mình tạo nghiệp không bao giờ mất 
Một khi nhân duyên đã đến rồi 
Thì quả báo phải tự nhận lấy. 
 
 Nếu ai không sợ nhân quả thì cứ hành động theo bản năng của 
mình, nhưng khi quả báo đến thì cũng đừng có than van trách trời 
oán người. Bởi vì:  
 
Đã mang lấy nghiệp vào thân,  
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Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa (Truyện Kiều )  
Tất cả đều do tâm ta,  
Đã tạo nghiệp ác khó mà tránh đâu.  
Hồi đầu thị ngạn hết sầu,  
Muôn ngàn hạnh phúc hồi đầu mà ra. 
Cõi đời ngũ trược Ta bà 
Hơn thua tranh chấp chỉ là hại thân 
Giữ gìn tâm sáng trong ngần 
Thị phi gió rụng chẳng cần để tâm 
Nhận rõ vọng niệm chớ lầm 
Di Đà tự tánh chẳng tầm đâu xa 
Trách người nhìn kỹ lại ta 
Lươn mà chê lịch thiệt là ngu si... 
 
 
 Chữ Hiếu Theo Kinh Tâm Địa Quán 

Trong các hệ tư tưởng của kinh điển Đại thừa Phật giáo, ta thấy 
có nhiều quyển kinh mà đức Phật luôn đề cao tôn trọng chữ Hiếu. 
Đồng thời, Ngài cũng chỉ dạy phương cách báo hiếu tận tường để 
mọi người  biết rõ mà thật hành cho đúng pháp.  Bởi đối với công 
ơn sanh thành giáo dưỡng của tổ tiên ông bà cha mẹ, phải nói rất 
là thiêng liêng cao cả trọng đại. Trong số các kinh điển Đại thừa 
đó, ta thấy có Kinh Tâm Địa Quán. Nội dung kinh nầy nói rõ 
những việc làm của đức Phật trong tiền kiếp ( bản sinh ) cũng như 
hiện tại và vị lai. Khi quán sát thấy rõ vạn pháp đều phát khởi từ 
tâm lưu xuất nên Phật lấy đất mà dụ cho tâm. Bởi đất có hai công 
năng: "năng sanh và sở sanh". Vì thế nên kinh nầy có tên là Tâm 
Địa Quán. Nghĩa là quán sát đất tâm. Toàn kinh gồm có 13 phẩm 
chia làm 8 quyển. Đặc biệt trong phẩm thứ hai, là "Phẩm Báo 
Ân", đức Phật tuyên bày tường tận về bốn ân sâu nặng ở thế gian 
và xuất thế gian. Bốn ân sâu nặng theo kinh nầy thì gồm có: Ân 
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cha mẹ, ân chúng sinh, ân quốc vương và ân Tam bảo. Bốn ân 
nầy ta thấy rải rác trong các kinh điển cũng đều có đề cập đến.  
 
Kinh nầy nguyên tác bằng Phạn văn và đã được Ngài Bát Nhã... 
đời Đường dịch từ Phạn ngữ sang Hán Ngữ. Hòa thượng Thích 
Tâm Châu dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ. Nay chúng tôi y cứ 
vào bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Tâm Châu, do Phật 
Học Viện Quốc Tế xuất bản năm 1983, để trình bày một vài nét 
khái quát về chữ Hiếu theo lời Phật dạy trong kinh nầy. Nhất là ở 
Phẩm Báo Ân, phẩm nầy Phật nói tương đối khá dài, ở đây, 
chúng tôi chỉ xin trích dẫn qua một vài đoạn ngắn để chứng minh 
của mỗi thâm ân mà thôi. Nếu quý độc giả nào muốn hiểu rõ 
tường tận hơn thì nên tìm đọc kinh nầy.  
 
Từ xưa, tri ân và báo ân là hai đức tánh đạo đức nhân bản cao đẹp 
của con người. Thiếu hai đức tánh cao đẹp nầy thì giá trị nhơn 
cách của con người sẽ không còn nữa. Chính vì thế nên đức Phật 
nói rõ về công ơn lớn lao của cha mẹ. Đó là ân nghĩa sanh thành 
trọng đại mà đạo làm con phải lo báo đáp phụng dưỡng. Đây là 
cách tri ân và báo ân theo thế gian. Bởi mỗi con người đều có 
mang hai dòng huyết thống: "Huyết thống gia đình và Huyết 
thống tâm linh". Về huyết thống gia đình thì trên thế gian nầy 
không có công ơn nào lớn lao cao cả hơn công ơn của các đấng 
sanh thành dưỡng dục. Về huyết thống tâm linh thì không có công 
ơn nào sánh bằng công ơn Tam bảo.  
 
Thứ nhứt, xét về công ơn của cha mẹ, thì đức Phật dạy:" Nầy 
thiện nam tử! ơn cha mẹ: cha có "từ ân", mẹ có "bi ân". Bi ân của 
mẹ, nếu tôi ở đời trong một kiếp để nói về ơn ấy cũng không thể 
hết được. Nay tôi vì các ông nói một ít phần về công ơn ấy để các 
ông hiểu: Giả sử có người vì việc phúc - đức, cung kính, cúng 
dường một trăm vị Đại bà la môn tịnh hạnh, một trăm vị Đại thần 
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tiên được năm pháp thần thông, một trăm người bạn lành xếp đặt 
cho các vị ấy ở yên trong nhà thất bảo rất đẹp, đem trăm nghìn 
thứ đồ ăn ngon quý, y phục bằng mọi thứ báu tua rủ các chuỗi 
ngọc, dựng các phòng xá bằng gỗ chiên đàn, trầm hương, chăn 
gối, giường nằm trang nghiêm bằng trăm báu, cùng trăm thứ 
thuốc thang chữa khỏi các bệnh và nhất tâm cúng dàng trọn một 
một trăm nghìn kiếp, cũng không bằng một niệm để tâm hiếu 
thuận, đem chút ít vật nuôi nấng sắc thân bi mẫu. Và, theo chỗ 
cúng dường hầu hạ ấy, đem so sánh với công đức trước thời đến 
trăm nghìn vạn phần cũng không thể nào xét lường kịp" 
 
Qua đoạn văn trên, chúng ta thấy đức Phật đã so sánh giữa sự 
cúng dường các thứ trân bảo quý giá cho các vị tu hành như: Đại 
bà la môn cho đến các vị Đại thần tiên có đủ năm pháp thần 
thông, và cả trăm người bạn lành... cũng không thể nào sánh bằng 
sự hiếu kính phụng dưỡng vật thực cho cha mẹ. Tại sao thế? Vì 
cha mẹ là là hai đấng sanh thành có công lao rất lớn đối với 
chúng ta. Mẹ thì mang nặng đẻ đau trải qua không biết bao nhiêu 
công lao khó nhọc, ngậm đắng nuốt cay, gian lao cực khổ trăm 
bề. Cha thì ngày đêm lặn lội vất vả ngược xuôi, lao tác nặng nhọc 
để tìm kế sinh nhai. Tất cả, cũng chỉ vì muốn bảo bọc gia đình có 
được một cuộc sống ấm êm hạnh phúc.  Do đó, nên dù có khốn 
khó cực khổ gian nan đến đâu thì cha mẹ cũng chẳng màn. Tình 
cha như vầng thái dương chiếu sáng sưởi ấm không cùng. Tình 
mẹ như dòng suối mát ngọt ngào êm dịu ngày đêm tuôn chảy bất 
tuyệt. Cả hai đều dồn hết nỗ lực cùng hy sinh tận tụy lo lắng cho 
con. Vì thế, mà Phật gọi cha là "từ ân", mẹ là "bi ân". Từ là hiền 
hòa, là tình thương thiêng liêng cao cả, có sức chịu đựng dẻo dai, 
mang nặng chất liệu cho vui. Tuy vậy, nhưng người cha cũng 
không kém phần cứng rắn nghiêm nghị để giáo huấn con cái. Bởi 
vậy, người cha còn được gọi là đấng nghiêm từ. Có thể tình 
thương của cha có khác hơn tình yêu thương của mẹ. Cha thương 
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con thường giấu kín trong lòng ít khi biểu lộ ra ngoài. Ngược lại, 
tình thương con của mẹ thì luôn luôn biểu hiện bên ngoài không 
bao giờ mẹ giấu kín. Mẹ cho con bằng tất cả tình yêu thương mà 
mẹ có. Mẹ lúc nào cũng biểu lộ âu yếm vỗ về an ủi cho con. Vì 
thế nên con dễ gần gũi cận kề bên mẹ hơn cha. Những khi trái 
nắng trở trời, con bị bệnh đau, thì có mẹ túc trực ở bên cạnh để lo 
lắng chăm sóc cho con. Hoặc có khi con gặp những nghịch cảnh 
nghiệt ngã trái ngang đau thương của cuộc đời, thì khi đó có đôi 
tay gầy yếu của mẹ sẵn sàng ôm lấy vỗ về xoa dịu vết thương đau 
cho con. Chính nhờ bàn tay yêu thương chăm sóc tận tình âu yếm 
của mẹ mà lòng con cảm thấy vơi đi bao nỗi ưu phiền và thật vô 
cùng ấm áp hạnh phúc.  
 
Bi, là tình thương chỉ biết cho ra mà không bao giờ biết nhận lại. 
Đó là thứ tình yêu thương bao la không bờ bến. Một tình yêu 
thương bất vụ lợi. Thật đúng với câu: "Nước biển tuy nhiều 
nhưng không đong đầy được tình mẹ. Mây trời lồng lộng nhưng 
không phủ kín hết công cha!"  Vì công lao của cha mẹ lớn lao cao 
rộng vô biên như thế, nên không có sự báo đáp phụng dưỡng nào 
có thể sánh cùng. Dù đem tất cả những đồ trân bảo quý giá ở thế 
gian nầy để dâng lên cúng dường cho những bậc tu hành, đạo cao 
đức trọng, Phật nói cũng không sánh bằng ân đức của cha mẹ. 
Bởi những vị đó mặc dù có đức độ đáng kính, nhưng đó cũng chỉ 
là về mặt tinh thần mà thôi. Thử hỏi, làm sao có thể so sánh cái 
công lao sanh thành giáo dưỡng trực tiếp lo lắng của cha mẹ 
được? Tuy nhiên, có điều chúng ta cũng đừng quên rằng, theo lời 
Phật dạy, tình thương của cha mẹ dù có bao la rộng lớn đến đâu, 
nó cũng chỉ biểu lộ trong phạm vi tình thương của "ái kiến" mà 
thôi. Chớ thực chất nó không phải như tình thương sâu rộng hoàn 
toàn vì lợi ích chúng sanh gọi là "vô duyên từ bi" của Bồ tát. 
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Ở một đoạn văn kinh khác, Phật lại nêu ra mẹ có mười đức: "một 
là, như đại địa: vì trong thai mẹ là chỗ nương tựa của con. Hai là, 
năng sinh: mẹ phải trải qua mọi sự khổ não mới sinh được. Ba là, 
năng chính: thường do tay mẹ ve vuốt, uốn nắn, mắt, tai, mũi lưỡi 
thân con. Bốn là, dưỡng dục: mẹ phải theo hợp bốn mùa mà nuôi 
nấng con khôn lớn. Năm là, trí giả: mẹ thường dùng phương tiện, 
làm cho con sinh trí huệ. Sáu là, trang nghiêm: mẹ lấy những 
chuỗi ngọc đẹp trang sức cho con. Bảy là, an ẩn: mẹ ôm ấp con, 
làm cho con nghỉ ngơi an lành. Tám là, giáo thụ: mẹ dùng 
phương tiện khéo dắt dẫn con. Chín là, giáo giới: mẹ dùng lời nói 
lành để con xa lìa những điều ác. Mười là, cho gia nghiệp: mẹ 
thường đem gia nghiệp giao lại cho con". 
 
Sau khi nêu ra ân đức sanh thành dưỡng dục lớn lao của cha mẹ 
như thế, đức Phật lại kết luận khuyên bảo các vị trưởng giả trong 
pháp hội như sau: "Nầy thiện nam tử! Ở thế gian nầy gì là giàu? 
gì là rất nghèo? - Bi mẫu tại đường, là giàu; bi mẫu bất tại là 
nghèo; bi mẫu còn sống là mặt trời giữa trưa, bi mẫu mất đi là 
mặt trời đã lặn; bi mẫu còn sống là mặt trăng sáng, bi mẫu mất 
đi là đêm tối tăm! Thế nên, các ông nên siêng năng tu tập về sự 
hiếu dưỡng phụ mẫu thêm, thời như người cúng Phật, phúc báo 
ấy và phúc báo nầy bằng nhau không khác! Các ông nên báo ân 
phụ mẫu như thế!" 
 
Thứ hai, nói đến công ơn của muôn loài chúng sinh, thì đức Phật 
dạy: "Hết thảy chúng sinh, từ đời vô thủy đến nay, luân chuyển 
trong năm đường: thiên, nhơn, địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh trải 
trăm nghìn kiếp và ở trong nhiều đời thường làm cha mẹ lẫn 
nhau. Vì làm cha mẹ lẫn nhau nên hết thảy nam tử là từ phụ, hết 
thảy nữ nhân là bi mẫu. Và, trong đời đời kiếp kiếp xưa kia cũng 
có tâm đại bi như ơn của cha mẹ hiện tại không khác. Như thế 
các ơn xưa chưa trả được, rồi, hoặc nhân vọng nghiệp sinh ra 
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các sự thuận, nghịch, vì sự chấp trước trở lại thành ra oán hại 
lẫn nhau. Sao vậy? Xưa có trí tuệ sáng suốt nhưng, vì vô minh 
che lấp, không hiểu đời trước mình đã từng làm cha mẹ lẫn nhau, 
mà không làm lợi ích lẫn nhau là bất hiếu!"  
 
Sống trong vòng vô minh nghiệp thức, ta không thể nào thoát 
khỏi luân hồi thọ báo. Những nhân duyên tương quan chằng chịt 
với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp, thử hỏi làm sao ta biết được? 
vì không biết, nên ta lại nhẫn tâm ra tay sát hại lẫn nhau. Nói chi 
nhiều đời nhiều kiếp, ngay như trong hiện đời nầy, một đứa bé 
khi sanh ra, ta đem cho người khác nuôi, tình mẹ con cách xa 
nhau chừng vài mươi năm, khi gặp lại nhau, thử hỏi mẹ con có 
thể nhận biết nhau được không? Ngay trong hiện đời mà ta còn 
không nhận ra, nói chi trải qua nhiều đời về trước. Thế là, vì vô 
minh vọng động bất giác, mà ta lại gây ra không biết bao nhiêu 
điều lỗi lầm. Ta nhìn đời bằng những tri giác sai lầm. Ta hoàn 
toàn sống với tỷ lượng và phi lượng. Do đó, ta bắt mọi sự vật phải 
theo lăng kính nhận thức chủ quan của ta. Ta không nhìn sự vật 
bằng nhãn quan hiện lượng của đại bi tâm Bồ tát. Từ đó, ta mang 
cuộc sống cận thị nhìn đời theo bản ngã vị kỷ thấp hèn. Do đó, 
mà ta không thấy được tính chất pháp giới duyên sinh trong tương 
quan trùng trùng duyên khởi.  
 
Chỉ có chư Phật, Bồ tát những bậc đạt đạo mới có thể thấy biết 
được những hiện tượng luân hồi trong thế giới hư ảo khổ đau nầy. 
Khi nhận thức như thế, ta mới thấy rằng, tất cả những hiện tượng 
trên thế gian, muôn loài chúng sinh trong pháp giới đều có ân 
nghĩa trực tiếp hoặc gián tiếp với chúng ta. Cuộc sống là một 
tương duyên sinh thành, không có gì đơn độc mà có thể tồn tại 
được. Biết thế, ta nên đối xử với nhau cho có đạo đức tình người 
và hơn thế nữa, ta nên xem nhau như tình huynh đệ. Xa hơn, tất 
cả đều là ân nhân thân bằng quyến thuộc của ta. Ta nên có đôi 
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mắt nhìn chúng sanh như Bồ tát Quán Thế Âm đã nhìn: "Từ nhãn 
thị chúng sanh", nghĩa là ta cố gắng thực tập cho ta có đôi mắt từ 
bi thương người, thương vật trong thế giới tương tức, tương nhập, 
"Một là tất cả và tất cả là một". Bởi nhứt thiết duy tâm và vạn 
pháp duy thức biến vậy. 
 
Thứ ba, Phật nói về công ơn của quốc vương thủy thổ, nói theo 
ngày nay, đó là công ơn của quốc gia xã hội. Ơn nầy đối với con 
người, thời nào cũng rất là quan trọng. Đối với một vị nguyên thủ 
quốc gia, theo chế độ phong kiến thời xưa thì gọi là vua, nay thì 
gọi là tổng thống hoặc thủ tướng. Đối với những vị có trách 
nhiệm trị nước an dân quan trọng lớn lao nầy, thì Phật nêu ra một 
số vấn đề mà người đứng đầu cai trị cần phải có. Dĩ nhiên, bối 
cảnh xã hội chính trị thời Phật có thể khác hơn hiện nay, ít ra 
cũng là về mặt tư tưởng, đạo đức, xã hội và thể chế chính trị. Để 
có một đức độ cá nhân trong việc điều hành cai trị đất nước, Phật 
dạy: "Vị đứng chủ một nước là người có phúc đức tối thắng hơn 
hết thảy phúc của chúng sinh. Vị ấy là vị đại thánh vương dùng 
chính pháp giáo hóa, khiến chúng sinh đều được an vui..."  Chính 
pháp mà Phật nói, đó là con đường đạo đức theo hạnh nguyện vị 
tha của một quân vương Bồ tát. Phật dạy tiếp: "Nếu quốc vương 
đem chính pháp giáo hóa, tám sự khủng bố lớn lao không xâm 
nhập vào trong nước được. Tám sự khủng bố ấy là: nước ngoài 
xâm bức, phản nghịch trong cõi, ác quỷ tật bệnh, đất nước đói 
thiếu, gió mưa trái trời, gió mưa quá thời, nhật thực nguyệt thực 
và tinh tú biến quái. Nhân vương dùng chính hóa, lợi ích nhân 
dân, tám nạn như thế, không xâm phạm được..." 
 
 Đức Phật tán thán cái đức độ của một vị minh quân cai trị đất 
nước. Người có trách nhiệm điều hành guồng máy cơ chế quốc 
gia, thì người đó phải biết tu tập để có được sáng suốt và yêu 
thương trong khi hành xử. Người làm chánh trị mà thiếu lương 
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tâm đạo đức, thì phải nói quả đó là một tai hại vô cùng khốc liệt 
lớn lao cho muôn dân. Đạo đức nói ở đây, tất nhiên là đạo đức 
nhân bản của một con người. Nghĩa là người đó phải có nhân từ 
đức hạnh, phải có tấm lòng độ lượng khoan dung, phải biết quý 
kính tôn trọng và yêu mến thương dân, coi toàn dân như là con đẻ 
quyến thuộc của mình. Điều nầy, ta thấy rất rõ qua các vị vua ở 
hai thời đại Lý, Trần của đất nước ta. Nhờ đức tánh rộng mở 
khoan dung hài hòa độ lượng và đầy lòng bi mẫn, vị tha nhân ái 
mà toàn dân hết lòng quý kính và đồng tâm chung sức phụng sự 
bảo vệ đất nước. Yếu tố đại đoàn kết là một yếu tố rất quan trọng 
để có thể chiến thắng quân thù. Nhờ trên dưới một lòng, quân dân 
cá nước, nên đã bao lần toàn quân dân ta đã hiên ngang anh dũng 
đứng lên đánh tan quân xâm lược phương Bắc. Đó là nét son lịch 
sử hào hùng sáng giá, dù đã trải qua hơn ngàn năm lịch sử mà dư 
âm vẫn còn vang dội vượt qua không và thời gian mãi mãi không 
bao giờ phai mờ.  
 
Đó là gì? là nhờ vào yếu tố toàn dân biết ân tổ quốc. Tổ quốc 
không phải ở bên ngoài mà ở ngay trong lòng của mỗi người dân. 
Bảo vệ và phát huy văn hóa tốt đẹp, hướng về đời sống đạo đức 
thanh cao, có đầy đủ chất liệu phẩm chất cao đẹp của một con 
người, dẹp bỏ những tỵ hiềm tranh chấp hận thù kỳ thị, mở rộng 
cõi lòng yêu thương tương trợ lẫn nhau, cùng hướng về một lòng 
xây dựng quê hương đất nước, đó là ta biết ân và trả ân cho một 
đất nước mà nó đã hằng cưu mang ôm ấp nuôi dưỡng chúng ta. 
Cho nên công ơn của chư liệt vị tiền nhân, những bậc có công 
dựng nước và giữ nước; của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ 
quốc tự do, quyết bảo vệ non sông gấm vóc, giữ gìn bờ cõi từng 
tấc đất ngọn rau, đã bỏ mình không tiếc thân mạng để cho mọi 
người được sống yên thân an ổn, thì quả đó thật là một công ơn 
quá lớn lao cao cả mà chúng ta không thể nào thờ ơ lãng quên cho 
được. 
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Thứ tư là ơn Tam bảo. "Đây là một công ơn quá lớn lao vĩ đại, vì 
Tam bảo có công năng đưa chúng sinh thoát khỏi sông mê lên bờ 
giác ngộ. Thế nên Kinh nói: "Ơn Tam bảo là ơn không thể nghĩ 
bàn được, vì Tam bảo luôn luôn đem lại lợi lạc cho chúng sinh 
không có thời nào và chỗ nào dừng nghỉ". Tam bảo là Phật, Pháp, 
Tăng. Đây là ba viên ngọc quý làm chỗ nương tựa lâu dài cho tất 
cả chúng sinh. Nếu không có Tam bảo thì làm sao ta biết được 
đường lối tu hành? Phật là đấng siêu nhân giác ngộ hoàn toàn. 
Pháp là những lời vàng ngọc Phật dạy để chúng ta nương đó hành 
trì đúng theo chính pháp. Tăng là những bậc dày công tu hành 
chơn chánh hướng dẫn đời sống tâm linh cho ta. Có thế, thì đời ta 
mới thoát nẻo luân hồi sinh tử để chóng được giác ngộ giải thoát. 
Nói chung, là nhờ Tam bảo có mặt ở thế gian mà chúng sinh mới 
biết thức tỉnh hồi đầu, tấn tu đạo nghiệp. Tránh dữ làm lành, 
chóng thành Phật quả. Cho nên công ơn của Tam bảo thật là lớn 
lao thâm trọng không sao nói cho hết được.  
 
Chúng tôi thiết nghĩ, không phải đợi đến mùa Vu Lan Báo Hiếu, 
chúng ta mới nhớ đến bốn ơn trọng đại nầy. Chẳng qua đây là 
thời điểm nhằm để thức nhắc chúng ta nhớ lại cội nguồn đó thôi. 
Bởi Vu Lan là một truyền thống lễ hội đã có mặt lâu đời trên đất 
nước ta. Thế nên, Khi nói đến Vu Lan là cũng nói lên hai cái cội 
nguồn: "Tâm linh và Huyết thống". Thử hỏi làm người ai mà 
không có cội nguồn? Hướng về cội nguồn cũng chính là hướng về 
đời sống tâm linh và huyết thống của chính ta. Thế thì, có lúc nào 
mà ta không nhớ đến bốn thâm ân trọng đại nầy. Bởi tất cả không 
có gì ngoài ta cả. Ta là sự tiếp nối của tổ tiên của ông bà, cha mẹ 
ta. Mỗi tế bào trong cơ thể ta là do tất cả các đấng tiền nhân 
truyền đạt lại. Thế nên, báo hiếu cũng có nghĩa là ta luôn luôn 
nhẫn nại cố gắng tu hành, làm lành lánh dữ, thực tập sống đúng 
theo tinh thần chính pháp, làm lợi ích cho mình và tha nhân, rộng 
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ra là cho tất cả muôn loài. Đó là phương cách tri ân và báo ân một 
cách thiết thực không gì hơn vậy.  
 

 Phỏng Vấn: Chuyến Đi Dự Lễ Khánh Thành ở Noumea 

Vào ngày 31/7/2015 một phái đoàn gồm có chư Tăng, Ni và Phật 
tử khoảng 20 người, tất cả đều xuất phát từ Tổ Đình Phước Huệ 
sang Noumea ( Tân Đảo ) để tham dự đại lễ khánh thành Hội 
Trường "Hoa Đăng" của chùa Nam Hải Phổ Đà. Đồng thời, vào 
ngày 1/8/2015 một phái đoàn khác do Thượng tọa Thích Thiện 
Tâm hướng dẫn khoảng trên 10 người xuất phát từ chùa Hoa 
Nghiêm. Nếu tính chung phái đoàn Phật tử đi trước vào ngày 
29.7.15. thì tất cả là 52 người. Để hiểu rõ của chuyến đi nầy, 
chúng tôi là Biên Tập Viên ( BTV ) của tờ Đặc San Phước Huệ 
xin phép thầy Phước Thái để hỏi qua đôi điều về vấn đề nầy. 
Thầy rất hoan hỷ cho chúng tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn. 
 
BTV: Kính thưa thầy, có phải đây là lần đầu tiên thầy sang 
Noumea Chùa Nam Hải Phổ Đà để tham dự Đại lễ khánh thành? 
Hay là thầy đã có đi qua đôi lần rồi? 
 
TPT: Xin thưa, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đi. 
Chúng tôi đã đi qua bên đó 3 lần rồi mà lần nầy là lần thứ 4. 
Những lần đi trước, chúng tôi đi không phải với tư cách cá nhân 
mà lần nào cũng thay mặt  cho Hội Đồng Điều Hành trong Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan 
để sang bên đó chứng minh và tham dự các đại lễ như: Phật đản 
và Vu Lan. Trong năm 2013, chúng tôi đi 2 lần: một lần dự lễ 
Phật đản và một lần dự lễ Vu Lan. Lần nào đi cũng có thầy Phước 
Viên đi cùng, vì thầy là Phó thư ký còn tôi là Chánh thư ký của 
Giáo hội. Chúng tôi đi là do GH công cử. Tôi còn nhớ chuyến đi 
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đầu tiên dự lễ Phật đản, ngoài tôi và thầy Phước Viên ra, còn có 
hai sư cô: Phước Sinh và Phước Thạnh.  
 
Còn chuyến đi dự lễ Vu Lan lần thứ hai, thì số người đi chung 
khá đông. Tính chung Tăng, Ni và Phật tử khoảng trên 20 vị. Về 
bên Tăng Ni gồm có 7 vị: ba thầy và bốn sư cô. Còn Phật tử thì 
đa số là quý liên hữu trong đạo tràng Quang Minh. Chỉ có vài vị ở 
chùa Hoa Nghiêm. Đặc biệt của chuyến đi nầy, ngoài việc dự lễ 
Vu Lan ra, còn có lễ đặt đá để xây dựng hội trường đa dụng hiện 
nay.   
 
Chuyến đi lần thứ ba, ngoài tôi ra, còn có quý thầy: Phước Viên, 
Phước Nhơn ( Mỹ ) An Đạt ( Việt Nam ) Phước Nguyện và chú 
Minh Xuân (đệ tử thầy Phước Nhơn ). Phái đoàn tất cả là 6 người. 
Chuyến đi lần nầy là tham dự đại lễ Phật đản và sau đó chúng tôi 
ở lại 10 ngày. Chỉ có thầy Phước Viên vì bận công việc Phật sự ở 
Tổ Đình nên thầy về trước. Trong thời gian 10 ngày ở lại, chúng 
tôi có mở ra khóa học Phật pháp cơ bản, số học viên tham dự 
khoảng 45 người. Có thể nói, đây là con số ngoài sức tưởng tượng 
của chúng tôi. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ khoảng 15 hoặc cao lắm là 20 
vị, nhưng không ngờ số người tham dự lên cao như thế. Bởi Phật 
tử ở đây họ rất bận công ăn việc làm, đa số là buôn bán, nên họ 
không có thời gian rảnh rỗi nhiều. Về thời gian học, chúng tôi 
quy định từ 7 đến 9 giờ tối mỗi đêm. Và khóa học nầy có thi cử, 
phát phần thưởng khích lệ và cấp phát chứng chỉ. Phải nói, tinh 
thần cầu tiến học hỏi của họ rất cao độ. Dù bận rộn công việc bán 
buôn, nhưng họ vẫn cố gắng thu xếp mọi việc để hằng đêm về 
chùa tụng niệm và học hỏi giáo lý. Đó là điều đáng khích lệ và 
tán dương. 
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BTV: Kính thưa Thầy, mỗi lần đi như vậy thì quý Phật tử bên đó 
họ đón tiếp như thế nào?Họ ra phi trường đón tiếp có đông người 
không?Và sự quan tâm lo lắng cho đoàn của họ như thế nào? 
 
TPT: Phải thành thật mà nói, sự đón tiếp của họ rất là niềm nở và 
hết sức trang trọng nhiệt tình. Lúc nào họ cũng ra sân bay chờ đợi 
để đón rước chúng tôi. Số người đón rước tuy tôi không nhớ rõ 
con số chính xác là bao nhiêu, nhưng không khi nào dưới mười 
người. Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa hải quan, thì họ mừng 
rỡ vui vẻ chào hỏi đón tiếp chúng tôi. Điều cảm động nhứt gây 
cho đoàn chúng tôi một ấn tượng sâu đậm thật khó quên, đó là họ 
choàng những tràng hoa đủ loại màu sắc xinh tươi vào cổ chúng 
tôi. Đây là biểu lộ một tình cảm thân thiết đậm đà và quý kính của 
họ. Lần nào chúng tôi cũng được hân hạnh nhận những tràng hoa 
chứa đựng đầy thâm tình ưu ái thân mật như thế cả. 
 
 Trong số những nam nữ Phật tử đón rước chúng tôi, có một cụ 
già tuổi trên chín mươi mà cụ vẫn còn mạnh khỏe. Lần nào tôi 
cũng thấy có mặt cụ và chính tay cụ choàng tràng hoa cho tôi. Đó 
là cụ bà Diệu Hạnh. Cụ là một Phật tử kỳ cựu và cũng là một 
trong số những thành viên sáng lập Hội và ngôi Chùa Nam Hải 
Phổ Đà. Lần nào gặp tôi, cụ cũng vui cười hớn hở và chào hỏi 
một cách rất thâm tình lễ độ. Năm nay cụ đúng 95 tuổi vậy mà cụ 
vẫn thường tới lui chùa để phụ giúp một vài công việc lặt vặt nhẹ 
nhàng với những Phật tử khác. Tôi rất quý mến đức tánh hiền hòa 
khiêm cung của cụ. Trong đoàn, người nào cũng tỏ ra quý trọng 
cụ cả. Tuy cao tuổi nhưng cụ rất vui tánh. Nói chung, những Phật 
tử ở đây, từ trẻ tới già ai nấy cũng đều tỏ ra rất thân thiện và hiếu 
khách. Chính vì những thái độ, cử chỉ, ngôn từ thân thiện đó, gây 
cho chúng tôi một sự cảm tình sâu đậm đặc biệt.  
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Trong thời gian chúng tôi lưu trú, họ ân cần quan tâm lo lắng cho 
chúng tôi đủ mọi thứ. Từ những việc ăn uống, ngủ nghỉ cho đến 
việc hướng dẫn chúng tôi đi tham quan du ngoạn một vài nơi 
thắng cảnh. Mặc dù đời sống của họ rất bận rộn trong công việc 
bán buôn, đại đa số là họ sống về nghề thương mãi nhỏ, nhưng họ 
vẫn dành thời gian đến chùa hoặc chuyên chở chúng tôi đi tham 
quan một vài nơi. Trong đoàn có người nói với chúng tôi, các 
Phật tử ở đây họ thật là tử tế và rất hiếu khách. Qua ba lần sang 
bên đó, không lần nào mà chúng tôi không ra biển hóng gió ngắm 
cảnh. Bởi ngoài biển có những hòn đảo hoang vu, cảnh trí trên 
đảo nên thơ rất đẹp. Dĩ nhiên, có những hòn đảo, ngoài việc trang 
trí chưng bày tạo cảnh tuyệt đẹp ra, người ta còn tạo ra những nhà 
hàng ăn uống để du khách thưởng ngoạn vui chơi giải trí thoải 
mái.    
 
Tôi có một đệ tử tại gia người Pháp, pháp danh là Minh Ngộ, lần 
nào chú cũng lái tàu nhà chở chúng tôi ra đảo để hóng mát ngắm 
cảnh. Tôi rất thích đi dạo trên đảo, vì vừa ngoạn cảnh lại vừa hít 
thở hưởng được cái không khí tươi mát trong lành. Mỗi lần đi, 
chúng tôi đều có đem theo thức ăn, nhất là bánh mì và phó mát 
của Pháp rất ngon. Chúng tôi mang theo nhiều ổ bánh mì để còn 
cho các chú cá ăn nữa. Có rất nhiều loại cá bơi lội nhởn nhơ, 
nước biển trong xanh nhìn thấy chúng rất rõ. Nhìn thấy chúng 
nhào lên lặn xuống đớp mồi lia lịa mà chúng tôi cảm thấy rất vui 
thích. Hòa mình cùng cái vui của chúng. Ít khi, chúng tôi chứng 
kiến được cái cảnh ngoạn mục thú vị nầy.  
 
Chúng tôi cũng thích đi bộ ngắm cảnh vào mỗi buổi chiều dọc 
theo bờ biển. Vì nơi đây cảnh vắng, thời tiết lại ấm áp không 
nóng, không lạnh. Thường vào những buổi sáng sớm, sau khi 
dùng điểm tâm xong, chúng tôi leo lên núi ở phía sau chùa. Ngọn 
núi nầy cũng thuộc về đất của chùa. Đây là ngọn núi rất lý tưởng. 
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Khi lên trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới thấy quang cảnh 
chung quanh thành phố tuyệt đẹp. Leo núi là một cách vận động 
thể dục rất tốt cho sức khỏe. Thế nên sáng nào huynh đệ chúng 
tôi cũng leo núi cả, ngoại trừ những hôm thời tiết xấu có mưa. 
Phải nói chung quanh chùa có một không gian rộng rãi và cây 
cảnh xinh tươi đẹp đẽ. 
 
BTV: Kính thưa thầy, thầy có thể hoan hỷ cho chúng con biết sơ 
lược về nguyên ủy tạo dựng của ngôi chùa Nam Hải Phổ Đà nầy 
như thế nào? và đồng thời sự sinh hoạt của Hội Phật Giáo ở đó 
từ trước tới nay ra sao? Số người đến chùa qua mỗi kỳ đại lễ có 
đông không?Kính xin thầy cho chúng con biết.  
 
TPT: Thú thật, vấn đề nầy, thì tôi không được rõ lắm. Tôi chỉ 
nghe đại khái qua một vài người ở đây kể lại. Theo lời kể lại của 
cô Tâm Minh ( hiện nay cô là Hội Trưởng của Hội Phật Giáo 
Nouvelle Calédonie ) thì, khởi đầu là do một số Phật tử kỳ cựu ở 
đây họ tha thiết muốn có một ngôi chùa để làm cơ sở tín ngưỡng 
cho họ tới lui chiêm bái tu học. Đó là một nhu cầu tối thiết yếu 
cho đời sống tâm linh của người con Phật. Ở đâu cũng vậy, nơi 
nào có Phật tử thì chắc chắn trước sau gì nơi đó cũng sẽ mọc lên 
một ngôi chùa. Vì: 
Mái chùa che chở hồn dân tộc 
Nếp sống muôn đời của Tổ tông.   
Do ý thức và tâm nguyện như thế, nên vào năm 1990, họ cùng 
nhau vận động thành lập Hội và lấy tên là Giáo Hội Phật Giáo tại 
Nouvelle Caledonie tiếng Pháp là Association Bouddhique De 
Nouvelle - Caledonie và họ bầu ra một Ban trị sự gồm 12 vị để 
điều hành công việc của Hội. Được biết, vị chủ tịch đầu tiên là 
ông Đặng Hiếu, Phó chủ tịch: ông Trần Văn Hồng và Tổng thư 
ký: ông Trần Quốc Phong, Thủ quỹ: ông Michel Guyonnet Tâm. 
Tuyên truyền và tổ chức: cô Giang Kim Thanh và cùng một số 
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các ủy viên khác. Về việc vận động bà con Phật tử để mua miếng 
đất hiện nay, theo chỗ chúng tôi được biết thì, họ phải trải qua 
một thời gian vận động gian khổ là 3 năm: từ năm 1990 - 1993 
mới mua được một thửa đất với hơn 2 ngàn m2, trị giá là 13 triệu 
f. Và số tiền nầy một phần là do quý Phật tử phát tâm hỷ cúng và 
một phần là do Hội mượn tiền của Phật tử và vay nợ ngân hàng. 
Kể từ ngày 20 tháng 1 năm 1993 thì thửa đất thuộc quyền sở hữu 
chủ của Hội Phật giáo NC.  
 
Vào ngày 15 tháng 6 năm 1994, lần đầu tiên, Hòa thượng sang 
viếng thăm đồng hương Phật tử ở bên đó. Được tin Hòa thượng 
sang, mọi người rất vui mừng trông đợi, họ cùng nhau ra phi 
trường cung đón Hòa thượng một cách rất nhiệt tình nồng hậu. Ai 
nấy đều biểu hiện trên gương mặt lộ vẻ hân hoan cung kính mừng 
rỡ. Lần đầu tiên, họ cung nghinh một vị giáo phẩm cao cấp: Viện 
Trưởng Viện Hoằng Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông 
Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. Vì thế, mà lòng họ cảm thấy vô 
cùng hân hoan và kính trọng. Lúc bấy giờ, họ chỉ có đất mà chưa 
có chùa. Mục đích của chuyến viếng thăm nầy, là Hòa thượng  
nhằm động viên khích lệ tinh thần và trợ lực hướng dẫn cho họ để 
họ tiến hành xây dựng một ngôi chùa. Vì vậy, nên Hòa thượng đã 
khuyến tấn mọi người nên tích cực tham gia đóng góp bằng tất cả 
tinh thần và tài vật để cho ngôi Tam bảo nơi đây sớm được hình 
thành. Đó là điều mong mỏi thiết tha của Hòa thượng và cũng là 
niềm mong muốn chung của mọi người. Nhân dịp nầy, Hòa 
thượng có đến tận nơi tham quan thửa đất và làm lễ sái tịnh cũng 
như chỉ dẫn cho họ về vị trí xây dựng chùa. 
 
Tuy nhiên, tục ngữ ta có câu: "Có bột mới gột nên hồ". Nếu 
không có bột thì lấy đâu mà gột nên hồ? Nghĩa là  không có tiền 
thì lấy đâu mà xây cất! Hữu cảm tất ứng. Thật là một cơ may 
duyên lành đưa đến cho họ, ngoài số tiền của các hội viên đóng 
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góp vào quỹ ra, họ còn được ông bà Đặng Văn Nha đã phát tâm 
cúng dường mái chùa 1triệu 700,000 f và còn cho Hội vay 10 
triệu không tính lời và cũng không hạn định thời gian phải trả. 
Được tin nầy, bà con Phật tử hồ hởi phấn khởi, cõi lòng ai nấy 
đều phơi phới như trăm hoa thi nhau nở rộ, và họ quyết định tiến 
tới chọn ngày giờ đặt đá và động thổ khởi công.  
 
Cần nói thêm, tuy họ đã thành lập Hội Phật giáo sở tại, nhưng họ 
chưa có xin gia nhập vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan. Mãi đến năm 2000, sau khi hoàn 
thành ngôi chùa và được Hòa thượng đặt danh xưng là Nam Hải 
Phổ Đà Tự, họ mới chính thức làm đơn xin gia nhập Giáo Hội 
Trung ương. Giáo Hội đã ra "Quyết Định" ngày 04 tháng 02 năm 
2001, chấp nhận đơn xin gia nhập Hội của họ và đồng thời Hòa 
thượng bổ nhiệm sư cô: Phước Nghiêm làm quản tự và sư cô 
Phước Hải làm chúng thường trụ. Vị Hội Trưởng của Hội vào 
thời điểm nầy là ông Guyonnet Michel Tâm và Tổng thư ký là 
ông Nguyễn Văn Tuất. Xin lỗi, còn các ủy viên khác thì tôi không 
có nhớ rõ.  
 
Vấn đề hành chánh của Hội Phật giáo bên đó, phải nói cũng khá 
phức tạp không đơn thuần như chúng ta tưởng. Bởi mỗi nơi có 
mỗi tổ chức về hành chánh khác nhau. Ngoài những công việc 
thuộc về hành chánh của GH ra, nó còn phải chịu lệ thuộc theo 
luật pháp hiện hành của chánh quyền sở tại. Vì thế, trải qua thời 
gian hoạt động, nói chung từ trước tới nay, tuy cũng có nhiều thử 
thách khó khăn từ trong nội bộ, nhưng tất cả họ đều cố gắng kiên 
nhẫn khắc phục vượt qua. Từ khi thành lập Hội cho đến nay trải 
qua 25 năm, theo cô Tâm Minh cho chúng tôi biết, là đã trải qua 8 
khóa mà Ban Trị Sự hiện nay là thuộc về khóa thứ 8.  
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Riêng Hội Phật giáo hiện nay, hơn ba năm qua, Ban Trị Sư Hội 
đã gặp rất nhiều chướng ngại khó khăn trong công việc đối nội và 
đối ngoại. Dù vậy, nhưng họ vẫn cương quyết vượt qua tất cả để 
hoàn thành nhiệm vụ mà Hội đã đặt hết kỳ vọng tin tưởng giao 
phó cho họ. Bởi họ luôn tâm niệm nhớ câu người xưa nói: "Lửa 
thử vàng, gian nan thử sức". Phải chăng do tấm lòng trung kiên 
nhẫn nại chân thiết phụng sự Tam bảo, mà họ đã được oai thần 
Tam bảo và long thiên hộ pháp gia hộ, cho nên hôm nay họ mới 
được thành tựu vẻ vang tốt đẹp như thế.  
 
Còn về số người đến tham dự những kỳ đại lễ như: Phật đản và 
Vu Lan cũng như Tết Nguyên Đán, không biết trước kia như thế 
nào, còn qua những kỳ đại lễ mà có mặt chúng tôi tham dự, thì 
chúng tôi thấy số Phật tử cũng khá đông. Mỗi lần lễ như thế có 
trên trăm người. Nếu so với số đồng hương Phật tử Việt Nam sinh 
sống ở đây, con số như thế kể ra thì cũng đã đông đảo lắm rồi. 
Riêng về lễ Tết thì tôi không biết, vì tôi chưa có dịp dự qua cái 
Tết nào ở đây.  
 
BTV: Kính thưa thầy, thầy có biết ngoài Phật giáo ra còn có các 
tôn giáo nào khác ở đó không? 
 
 TPT: Vấn đề nầy, thú thật là tôi chưa có rõ lắm. Tuy nhiên, theo 
chỗ chúng tôi được biết, thì ngoài Phật giáo ra, tất nhiên, còn có 
Thiên Chúa giáo.  Có thể nói, số tín đồ theo đạo Thiên Chúa ở 
đảo nầy rất đông. Điều nầy, ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên 
cho lắm. Bởi lẽ ai cũng biết, đây là lãnh thổ thuộc địa của người 
Pháp. Mà gốc của người Pháp thì đại đa số là họ theo đạo Gia Tô. 
Song có điều, tôi thấy giữa tín đồ Thiên Chúa người Việt và tín 
đồ Phật giáo, họ giao tiếp qua lại với nhau rất là thân thiện thâm 
tình. Dường như họ không có phân biệt hay kỳ thị về vấn đề tôn 
giáo. Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng ở đây, chồng đạo Thiên 



45 
 

Chúa vợ theo Phật giáo, hoặc vợ theo Thiên Chúa, chồng theo 
đạo Phật, thế mà họ vẫn vui sống hạnh phúc với nhau đến trọn 
đời.  
 
Điểm đặc biệt là mỗi khi chùa có hữu sự lễ lộc gì thì các anh chị 
em ở bên nhà thờ họ đều sốt sắng qua phụ giúp. Ngược lại cũng 
thế. Có lẽ vì số người chân đăng định cư ở đây không nhiều lắm, 
cho nên họ rất yêu thương và đoàn kết với nhau. Họ xem nhau 
như tình đồng bào ruột thịt. Họ có thành lập một Hội Ái Hữu mà 
cơ sở hoạt động của cái Hội nầy thì lại gần chùa. Cho nên bên 
chùa có hữu sự chuyện gì thì cũng nhờ cái Hội nầy giúp đỡ. 
Những Phật tử của mình ở đây phần lớn cũng nằm trong Hội nầy. 
Như cô Tâm Minh là Hội Trưởng của Hội Phật giáo mà cô cũng 
là hội phó của Hội nầy. Bằng chứng cụ thể, như trong buổi lễ 
khánh thành hội trường, nhóm ca đoàn đã hết lòng cống hiến giúp 
vui những bản nhạc trữ tình quê hương mang nặng sắc thái dân 
tộc rất hay, tất cả đều do các anh chị em trong nhóm ca đoàn của 
nhà thờ trình diễn. Đó là điểm son đoàn kết tương thân tương ái 
khá đặc biệt của người Việt Nam ở xứ sở nầy. Ngoài Ky tô giáo 
ra, tôi không biết có còn đạo giáo nào khác ở đây nữa không. 
Chắc là cũng còn có một vài đạo giáo khác nữa.  
 
BTV: Kính thưa thầy, vừa rồi thầy có nói đến người chân đăng, 
vậy thầy có thể cho con biết sao gọi là người chân đăng? Và lịch 
sử của người chân đăng như thế nào?  
 
TPT: Câu hỏi nầy, thật tình tôi không thể nào trả lời một cách 
chính xác hết được. Bởi nó mang tính lịch sử cần phải tham khảo 
sách vở cũng như tham vấn những người dân bản xứ mà họ rất 
am tường về vấn đề nầy. Tuy nhiên, đạo hữu đã hỏi, thì tôi cũng 
xin mạo muội nói sơ qua theo sự nghiên cứu hiểu biết của riêng 
tôi. Nếu có điều gì sai sót, thì kính mong đạo hữu cũng như quý 
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độc giả lượng tình thứ lỗi bỏ qua và chỉ giáo thêm cho. Tôi xin 
hết lòng tri ân đa tạ! 
 
Vấn đề nầy cũng có nhiều tài liệu đề cập đến. Mỗi tài liệu đều 
diễn tả có khác nhau chút ít, tùy theo cách nhìn và nghiên cứu tìm 
hiểu của mỗi tác giả. Theo tài liệu Bách Khoa Toàn Thư giải 
thích: "Chân đăng là danh từ chỉ những người Việt ghi danh theo 
dạng mộ phu khoảng đầu thế kỷ 20 thời Pháp thuộc để đi làm ở 
hai quần đảo thuộc Châu Đại Dương mà thời đó gọi là Tân Thế 
Giới ( Nouvelle- Calédonie ) và Tân Đảo ( Nouvelle - Hébrides, 
nay là Vanuatu ). Người ta gộp chung hai hòn đảo nầy lại gọi là 
Tân Đảo. Giới chân đăng được tuyển đi làm việc lao động theo 
hợp đồng dài hạn, thường là 5 năm. Đa số người chân đăng có 
gốc từ miền Bắc, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn thời đó nên họ 
phải đi làm phu để được phát lương nhất định lại được chủ bao ăn 
ở. Ai đi đảo Tân Thế Giới thì phải làm phu mỏ kền và cromit còn 
những người đi Tân Đảo thì thường ký làm phu đồn điền trồng cà 
phê và dừa".   
 
Tôi cũng được nghe một vài người Việt bản xứ kể lại, những 
người phu mỏ họ bị những người chủ đối xử rất hung bạo tàn 
nhẫn. Họ hành hạ đánh đập những công nhân phu mỏ một cách 
thật dã man như con thú vật. Thời nào cũng vậy và ở đâu cũng 
thế, người làm tôi mọi bao giờ cũng bị kẻ làm chủ hiếp đáp đối 
xử một cách tàn nhẫn vô nhân đạo. Họ là những kẻ chỉ biết địa vị 
quyền lợi của họ trên hết, chớ họ không có chút hiểu biết thương 
người. Đa số những người chân đăng họ chỉ muốn làm theo hợp 
đồng, khi mãn hợp đồng là họ hồi hương, chớ họ không muốn 
định cư ở lại. Tuy nhiên, vì tình thế bắt buộc nên họ đành phải ở 
lại để lập nghiệp sinh sống. Phải công tâm thành thật mà nói, thế 
hệ đầu tiên là lớp người phải chịu cực, chịu khổ, ngậm đắng, nuốt 
cay hy sinh bản thân mình để cho những thế hệ con cháu của họ 
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tiếp nối thừa hưởng. Tuy có lúc họ cũng muốn rời khỏi cảnh khốn 
khổ tù đày nầy để hồi hương, nhưng vì thời thế bất ổn, nên họ 
phải đành cam tâm trở lại để tiếp tục sống trong cảnh đọa đày lao 
khổ. Tuy nhiên, ở đời cũng có khi vầy khi khác, "Khổ tận cam 
lai", hay hết "Cơn bỉ cực đến hồi thới lai", hiện tại số cộng đồng 
người Việt ở Tân Đảo họ có một nếp sống tương đối rất thoải 
mái, vì họ đã được "an cư lạc nghiệp" hết cả. Tuy sống trong cảnh 
tương đối dễ thở hơn trước kia, nhưng tận thâm tâm của họ, họ 
không bao giờ quên được những hình ảnh lao khổ cần cù khó 
nhọc mà ông bà cha mẹ của họ đã phải hy sinh gian khổ cả cuộc 
đời vì họ. Lúc nào họ cũng tâm niệm nhớ đến công ơn lớn lao đó 
cả. Đó là nỗi lòng tâm tư trắc ẩn thương tâm của họ mà họ đã 
không ngần ngại bày tỏ cho chúng tôi biết như thế. 
 
BTV: Kính thưa thầy, theo con biết hiện nay ngôi chùa chưa có 
vị trụ trì để điều hành công việc Phật sự, nghe nói, họ cũng có 
thỉnh cầu Giáo Hội bổ nhiệm cho họ một vị Tăng hay Ni để làm 
trụ trì. Không biết vấn đề nầy Giáo hội có đáp ứng được theo nhu 
cầu cấp thiết của họ không? 
 
TPT: Đây là một vấn đề thật vô cùng nan giải cho Giáo hội. Việc 
thỉnh cầu của họ là điều rất hợp tình hợp lý. Bởi lẽ trên cơ bản 
hành chánh họ vẫn là một đơn vị trực thuộc của Giáo hội Trung 
ương. Điều nầy Giáo hội cũng đã trăn trở suy tư rất nhiều. Dĩ 
nhiên, là Giáo hội cũng muốn bổ nhiệm một vị Tăng hoặc Ni 
tương đối có khả năng để điều hành xử lý công việc chùa. Nhưng 
cái khó khăn của Giáo hội hiện nay là thiếu người để bổ nhiệm. 
Vì Giáo hội hiện nay cũng đang thiếu nhơn sự trầm trọng. Như 
đạo hữu đã biết, người có khả năng thì ít mà công việc Phật sự thì 
quá nhiều. Hơn nữa, người có khả năng đảm trách điều hành công 
việc trong vai trò trách vụ của một vị trụ trì hiện nay thật cũng 
không phải là dễ tìm. Chính vì điểm khó khăn đó, mà lâu nay họ 
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cũng biết và cảm thông. Giáo hội lúc nào cũng muốn đáp ứng nhu 
cầu thiết yếu nầy cho họ. Nhưng lực bất tòng tâm. Vì vậy, nên cứ 
mỗi kỳ lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan thì họ gửi văn thư thỉnh cầu 
Giáo hội cử người sang bên đó để giúp họ chủ trì hướng dẫn các 
buổi đại lễ như Phật đản và Vu lan. Thể theo lời thỉnh cầu đó, nên 
lần nào Giáo hội cũng công cử tôi và thầy Phước Viên cùng đi. 
Còn những sinh hoạt thường nhựt thì hằng ngày họ đều đến chùa 
hành lễ bái sám tụng niệm. Tuy nhiên, tận thâm tâm lúc nào họ 
cũng muốn có hình ảnh của một vị xuất gia để hướng dẫn dìu dắt 
họ trên bước đường tu học. Lần nào sang bên đó, chúng tôi cũng 
đều nghe họ bày tỏ nguyện vọng tha thiết của họ như thế cả. 
Nhưng thật tình, chúng tôi cũng thật khó xử. Chúng tôi chỉ biết an 
ủi và cố gắng sang giúp họ trong những kỳ đại lễ đó mà thôi. 
Điều nầy, Giáo hội cũng có đôi lần trình bày hoàn cảnh khó khăn 
của GH hiện nay cho họ biết để họ thông cảm và chia sẻ nỗi khó 
khăn hiện tại của GH. 
 
BTV: Kính thưa thầy, xin thầy có thể cho biết mọi vấn đề liên hệ 
đến công trình xây dựng cái hội trường đa dụng nầy như thế nào? 
Nhất là vấn đề phí tổn và thời gian hoàn thành.  
 
TPT: Vấn đề nầy, theo cô Tâm Minh cho chúng tôi biết, chánh 
phủ họ muốn phóng một con đường xuyên qua phần đất của chùa, 
khoảng 28 ar ( sào tay ). Lúc đầu chánh phủ chỉ đồng ý là bồi 
thường một số tiền cho Hội, nhưng Hội không đồng ý nhận tiền 
mà chỉ muốn họ bồi thường bằng cách là xây cho Chùa một cái 
hội trường và hàng rào để chấn âm thanh gây tiếng động ồn ào. 
Xét thấy, điều nầy cũng không có gì trở ngại khó khăn cho họ 
lắm, nên họ đồng ý chấp nhận xây dựng công trình nầy. Hội 
trường đa dụng nầy trị giá khoảng 78 triệu 400.000 fcfp tức tiền 
địa phương, tương đương với 65.333 Euros. Được biết, công ty 
thầu công trình xây cất nầy tên là SECAL của chánh phủ. Thật 
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tình mà nói, điều nầy họ đã gảy trúng chỗ ngứa của Hội rồi. Vì 
lâu nay Hội cũng có ước muốn dự tính như thế, nhưng thử hỏi tìm 
đâu cho ra một số tiền lớn lao như vậy. Cũng chính vì số tiền lớn 
lao nầy mà Hội đã phải hứng chịu nhiều búa rìu dư luận.  
Được biết, tổng diện tích của hội trường là 265 m2, bao gồm 145 
m2 cho phòng lớn, một khu nhà bếp khoảng 12 m2, một nhà kho 
14 m2, và hai nhà vệ sinh ( một cái dành cho người khuyết tật ). 
 
Bên trên phần gác rộng 47 m2, bao gồm 1 phòng thư viện rộng 
28m2, 1 căn dành cho cá nhân rộng 17m2, 1 nhà vệ sinh và 1 nhà 
tắm. Phần nới rộng phía sau có mái che 37m2. Ngoài ra, còn có 
một bãi đậu xe 22 chỗ. Nói chung, hội trường tương đối cũng tạm 
đủ sinh hoạt cho những ngày đại lễ như Phật đản, Vu Lan và Tết 
nguyên đán. Ngoài ra, cũng còn có thể sử dụng cho những công 
việc khác, tùy theo nhu cầu. Từ nay nhờ có cái hội trường đa 
dụng nầy, nên chùa cũng rất tiện bề sinh hoạt. Tất nhiên là không 
còn có cái cảnh chật hẹp tồi túng như trước kia nữa. Nghĩa là sinh 
hoạt thoải mái không còn phải lo lắng. Đó là một thành quả thật 
may mắn cho họ, nhờ có chánh phủ khai phóng con đường trên 
đất chùa nên nay họ mới được tiện lợi như thế. Nếu không, thì 
cũng không biết phải đào xới đâu ra số tiền đó để thực hiện cái 
công trình to lớn nầy. Được biết thời gian từ khi bắt đầu cho đến 
khi hoàn thành không đầy một năm. 
 
BTV: Kính thưa thầy, chuyến đi dự đại lễ khánh thành của Tăng, 
Ni và Phật tử lần nầy, nghe nói, quý thầy có mang theo ngọc Xá 
Lợi Phật. Vậy xin thầy có thể cho biết, ngọc Xá Lợi Phật nầy từ 
đâu mà có? Và việc cung nghinh Xá Lợi Phật cũng như việc tiếp 
rước phái đoàn vào ngày thứ sáu 31/7/2015 như thế nào? 
 
TPT: Đúng vậy. Theo thầy  Phước Tấn cho chúng tôi biết, là thầy 
có hứa sẽ hiến cúng cho chùa Nam Hải Phổ Đà ba viên ngọc Xá 
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Lợi Phật. Ba viên ngọc Xá Lợi nầy chính do cố Hòa thượng Tông 
Trưởng Tổ Đình Phước Huệ thỉnh từ Thái Lan về tôn thờ ở Tổ 
Đình Phước Huệ. Theo thầy Phước Viên cho tôi biết, là Hòa 
thượng thỉnh tất cả là 9 viên, mà 3 viên ngọc Xá Lợi Phật nầy là 
lớn nhứt. Cho nên khi đi quý thầy có mang theo ba viên ngọc Xá 
Lợi nầy. Do đó, mà họ thiết kế trang trí xe hoa xinh đẹp lộng lẫy 
và có nhiều Phật tử cầm cờ Phật giáo cung nghinh Xá Lợi Phật tại 
phi trường. Họ tổ chức cuộc cung nghinh Xá Lợi Phật thật vô 
cùng trang nghiêm và trọng thể. Vì họ biết, phái đoàn qua đông 
nên họ chuẩn bị xe cộ và số người ra phi trường đón rước khá 
đông. Đặc biệt nhất là có một chiếc xe hoa được thiết kế trang 
hoàng lộng lẫy để cung nghinh Xá Lợi Phật. Đoàn người đón 
rước tuy đông, nhưng họ sắp xếp đứng thành hàng ngũ rất trang 
nghiêm và trật tự.  
 
 Ban nghi lễ gồm có ba vị thiện nam ( người cầm khánh thì mặc 
chiếc áo dài màu đỏ và người bưng khay lễ thì mặc chiếc áo dài 
màu vàng, cả hai đều đội khăn đóng, còn người đàn ông trọng 
tuổi thì đứng chính giữa). Ngoài ra, còn có một số tín nữ mặc 
đồng phục những chiếc áo dài màu vàng, tay cầm cờ phướn.  Đó 
là những y phục mang sắc thái đặc thù thuần túy của nền văn hóa 
cổ truyền Việt Nam. Họ đứng thành hàng nghiêm trang trật tự và 
khi đoàn chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa hải quan thì đã được mọi 
người cung kính xá chào. Mọi người đều biểu lộ sự vui mừng 
trong niềm trân kính chí thành tha thiết.  
 
Cần nói thêm, sau khi lấy hành lý, trong đoàn có thầy Phước 
Quảng biết nói tiếng Pháp, nên thầy tiếp xúc thương lượng với 
các vị cảnh sát hải quan để cho đoàn được đi ra mà không cần 
phải xét từng cái hành lý. Điều may mắn là được các vị đó thông 
cảm qua sự trình bày khéo léo của thầy, nên họ cho chúng tôi đi 
ra một cách dễ dàng. Trước khi ra ngoài, họ còn cho chúng tôi 
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mượn nhờ căn phòng trống để thay y hậu. Tăng Ni chúng tôi mỗi 
người vào bên trong căn phòng đắp y hậu trang nghiêm tề chỉnh 
và sau đó lần lượt đi ra ngoài. Thầy Phước Tấn dẫn đầu trên tay 
bưng mâm có tháp nhỏ đựng Xá Lợi Phật. Có lẽ họ biết mình là 
những Tăng Ni, Phật tử và nghe nói mình có mang theo ba viên 
ngọc Xá Lợi Phật để hiến tặng cho chùa ở bản xứ họ, nên họ mới 
thông cảm và cho mình được đi qua một cách dễ dàng mà không 
cần phải theo thủ tục kiểm soát.  
 
Vừa bước ra ngoài, thì ban nghi lễ và đoàn Phật tử nam nữ đã 
đứng chờ sẵn để cung nghinh Xá Lợi Phật và phái đoàn chúng tôi. 
Thầy Phước tấn trao tận tay bảo tháp Xá Lợi Phật cho ông Bạch, 
ông nầy là phó hội trưởng của HPG - NC. Ông và hai vị nghi lễ 
dẫn đầu đi trước, còn các vị cầm cờ phướn đi song song hai bên 
và kế đến là Tăng Ni, sau cùng là chư Phật tử đi từ từ chậm rãi 
tiến ra cửa chính phi trường. Những du khách có mặt tại phi 
trường lúc đó, họ nhìn chúng tôi một cách rất chăm chú và rất 
ngạc nhiên. Bởi họ thấy một cuộc đón rước diễn ra rất lạ lùng đối 
với họ. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ mới có dịp chứng kiến cảnh lạ 
mắt nầy. Vừa bước ra khỏi cửa phi trường, Ban tổ chức bảo mọi 
người hoan hỷ dừng lại và sắp xếp nhanh chóng để nhiếp chung 
một bôi hình kỷ niệm. Xong rồi, mọi người đứng yên lặng 
nghiêm trang để chờ chiếc xe hoa đến để cung nghinh Xá Lợi 
Phật về chùa. Khi chiếc xe hoa từ xa chạy đến rồi từ từ dừng lại 
bên đường, tôi vô cùng ngạc nhiên và thầm cảm phục khen ngợi, 
không biết bàn tay nghệ nhân nào mà trang hoàng chiếc xe hoa 
lộng lẫy quá xinh lịch đẹp mắt như thế. Tôi và thầy Phước Tấn 
cung nghinh Xá Lợi Phật vào ngồi băng sau của chiếc xe hoa. Tài 
xế là chú Phổ Thành ( người mặc chiếc áo dài khăn đóng )  và 
người ngồi bên cạnh là anh Tiến. Anh chính là tác giả của chiếc 
xe hoa nầy mà lúc đó thật tôi không biết. Trên đường về chùa, 
chiếc xe hoa chạy chậm để mọi người qua mặt về trước để chuẩn 
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bị đón rước. Tới chùa, mọi người lập thành hai hàng để cung 
nghinh Xá Lợi Phật tiến vào trong chánh điện. Và sau đó là thời 
khóa lễ ngắn gọn để tạm tôn trí Xá Lợi... 
 
BTV: Kính thưa thầy, theo chỗ chúng con được biết, đại lễ khánh 
thành  được tổ chức thời gian ba ngày, vậy xin thầy cho biết 
chương trình trong thời gian ba ngày nầy như thế nào? Và sự 
thành công của buổi đại lễ ra sao?Có phải mọi việc đều do Giáo 
hội chỉ đạo hướng dẫn sắp xếp cho họ hết phải không?  
 
TPT: Như đạo hữu đã biết, về việc chuẩn bị cho buổi đại lễ thì, 
trước đó thầy Phước Tấn có đích thân qua bên đó họp bàn với 
Ban trị sự Hội để lo sắp xếp chuẩn bị mọi việc. Về ngày giờ cũng 
do thầy Phước Tấn quyết định. Thầy Phước Tấn thay mặt HĐĐH 
để trực tiếp chỉ dẫn cho họ. Và như đã nói, phái đoàn chúng tôi 
sang bên đó, trước là dự lễ Phật đản và sau chúng tôi cũng giúp 
thêm cho họ một vài công việc linh tinh khác.  
Theo chương trình thì có 3 ngày lễ và dĩ nhiên, buổi lễ cắt băng 
khánh thành vẫn là chánh yếu. Vì thầy Phước Tấn chọn ngày lễ 
vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm 19/6 âm lịch làm lễ khánh thành. Vì 
vậy trong chương trình phải làm 3 ngày. Ngày chủ nhật 2/8/15 
nhằm ngày 18/6/ âm lịch năm Ất Mùi là ngày chính thức làm lễ 
cắt băng khánh thành hội trường. Như đã nói, hội trường nầy đã 
được thầy Phước Tấn đặt cho cái tên mang yếu tính lịch sử là Hoa 
Đăng ( Hoa thiền và Chân đăng ). 
 
Trong 3 ngày đại lễ, dĩ nhiên, mỗi ngày đều có những buổi lễ 
quan trọng đặc biệt của nó. Như chương trình ngày thứ bảy 
1/8/2015/có buổi lễ diễn ra rất trang trọng là diễu hành xe hoa Xá 
lợi Phật đi một vòng trong thành phố Noumea. Điều nầy, từ xưa 
tới nay thật chưa từng có xảy ra trên hòn đảo nầy. Xe hoa được 
trang hoàng màu sắc thật lộng lẫy trang nhã và bên trên là một cái 
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bảo tháp nhỏ chung quanh được thiết kế bao bọc bằng kiếng thủy 
tinh rất xinh đẹp. Ai nhìn thấy, cũng phải trầm trồ khen ngợi. 
Nhìn thấy cách trang trí chiếc xe hoa, tôi liền nghĩ ngay đến 
người thực hiện. Tất nhiên,  người nầy phải có óc thẩm mỹ tinh tế 
và khéo tay lắm mới được. Nhất là, phải tốn nhiều công phu và 
mất nhiều thời gian mới có thể thực hiện được một cách tỷ mỉ 
như vậy. Được biết, chiếc xe hoa nầy là do bàn tay nghệ nhân của 
anh Tiến, tức ông xã của cô Tâm Hợp thực hiện. Anh là người 
theo đạo Cơ Đốc giáo, nhưng anh lại thích đến chùa phụ giúp làm 
công quả. Anh không phân biệt đạo nào cả. Chùa hay nhà thờ nơi 
nào cần đến thì anh phát tâm phụ giúp. Chính do đức tánh hoan 
hỷ cởi mở hài hòa nầy mà anh đã  được nhiều người đồng đạo 
cảm mến thán phục.  Ở đây, có điều thật dễ thương là họ không 
có phân biệt chùa hay nhà thờ gì cả. Nơi nào hữu sự cần đến thì 
họ sẵn sàng phát tâm hoan hỷ phụ giúp. Đó là một tinh thần phục 
vụ chung thật đáng quý kính.  
 
Phải thành thật mà nói, cuộc diễu hành xe hoa Xá Lợi Phật ngày 
hôm đó thật là trang nghiêm và trật tự. Buổi sáng hôm ấy bầu trời 
không quang đãng lắm. Những hạt mưa phùn bay lất phất, khác 
nào như những giọt nước cam lồ do chư thiên mưa hoa cúng 
dường Xá Lợi Phật. Dẫn đầu là ba người cảnh sát công lộ mở 
đường đúng theo lộ trình đã định. Kế tiếp là hai chiếc xe của chư 
Tôn Đức Tăng Ni. Kế đến là chiếc xe hoa tôn trí bảo tháp Xá Lợi 
Phật.  Sau đó là một đoàn xe của quý Phật tử nối đuôi nhau thành 
một hàng dài trông rất đẹp mắt. Trên đường xe hoa đi qua, quần 
chúng gồm có những người Pháp và người Việt trong thành phố, 
họ đều đứng nghiêm trang tề chỉnh đón chào. Người Việt thì họ 
cung kính chắp tay xá chào. Còn người Pháp thì họ đứng dọc theo 
đường để nhìn xem. Đối với họ, đây là điều rất lạ mắt mà họ chưa 
bao giờ nhìn thấy. Như đã nói, chiếc xe hoa đã được trang hoàng 
lộng lẫy trang nhã trông rất xinh lịch đẹp mắt. Diểu hành qua một 
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vòng trong thành phố nơi có nhiều cửa hàng của người Việt và 
người Pháp, sau đó đoàn xe chạy dọc theo đường biển trở về 
chùa. Đến chùa, mọi người cung nghinh Xá Lợi Phật vào trong 
chánh điện để làm lễ tôn trí. Một thời khóa lễ tuy ngắn gọn, 
nhưng rất tôn kính trang nghiêm. Sau buổi lễ, mọi người sang bên 
hội trường, tất cả đều đứng trước tôn tượng Bồ tát Di Lặc để làm 
lễ sái tịnh. Buổi lễ do Thượng tọa Phước Tấn phó chủ tịch HĐĐH 
làm chủ lễ hướng dẫn. Sau đó, là buổi lễ cúng dường trai Tăng 
của quý Phật tử ở chùa Nam Hải Phổ Đà.  
 
Chiều lại, có một buổi họp giữa quý thầy trong HĐĐH và BTS để 
bàn một số công việc cho ngày lễ chính thức cắt băng khánh 
thành vào ngày mai, tức ngày chủ nhật 2/8/15. Tối lại, có thời 
khóa lễ cầu an do chư Tăng Ni và Phật tử tụng Phẩm Phổ Môn 
trong Kinh Pháp Hoa.  
Sáng ngày chủ nhật 2/8/15 từ sáng sớm Phật tử đã lần lượt tề tựu 
về chùa đông đủ. Thời tiết hôm đó rất đẹp. Khí trời ấm áp trong 
lành đúng là trời thương và ưu đãi chiều theo lòng người. Đúng 
10 giờ 30 buổi lễ khánh thành chánh thức bắt đầu diễn ra tại 
chánh điện. Hôm đó có một số quý quan khách Pháp -Việt, họ 
đến dự lễ đầy đủ. Phật tử tham dự rất đông. Số người khá đông 
mà chánh điện thì lại nhỏ hẹp không đủ sức dung chứa nên bên 
trong chánh điện chỉ có chư Tôn Đức Tăng Ni và quý quan khách 
làm lễ (đây là thời khóa lễ ngắn chỉ niệm hương và đảnh lễ Tam 
bảo... ). Còn đa số Phật tử thì đứng ở bên ngoài. Đồng thời, họ 
đứng đối diện nhau làm hàng rào danh dự để cung nghinh chư 
Tôn đức sang bên hội trường làm lễ. Buổi lễ diễn ra rất trang 
nghiêm và trật tự. Số lượng đồng hương Phật tử về chùa tham dự 
buổi lễ hôm đó thật đông đảo ước lượng có trên 500 vị ( theo Ban 
trù đường cho biết tính theo dĩa lấy thức ăn ).  
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Sau khi niệm hương đảnh lễ Tam bảo, mọi người vừa đi vừa niệm 
Thánh hiệu Quán Thế Âm qua bên hội trường để làm lễ cắt băng 
khánh thành. Sau khi cắt băng khánh thành thì chư Tăng Ni, quý 
quan khách Pháp - Việt và quý đồng hương Phật tử vào bên trong 
hội trường để tiếp tục hành lễ.  Buổi lễ nào cũng vậy, nghĩa là 
cũng theo một số thủ tục nghi lễ tuần tự như: tuyên bố lý do, giới 
thiệu thành phần quý quan khách tham dự, diễn văn khai mạc, 
phát biểu cảm tưởng của quý quan khách và chánh quyền sở tại, 
và cuối cùng là đạo từ của Thượng tọa chứng minh.  Sau đó là 
phần tặng quà lưu niệm và nói vài lời tri ân cảm tạ. Trong lúc mọi 
người dùng cơm trưa, thì nhóm ca đoàn của nhà thờ trình diễn 
văn nghệ giúp vui, một chương trình văn nghệ tuy là cây nhà lá 
vườn nhưng họ trình diễn rất hấp dẫn đặc sắc.  
 
Tối lại, có buổi nói chuyện của thầy Phước Tấn. Đại khái, là thầy 
trình bày về ý nghĩa của các viên ngọc Xá Lợi. Đồng thời, thầy 
cũng nói rõ nguyên nhân phát xuất của ba viên Ngọc Xá Lợi Phật, 
mà hôm nay thầy đã thành tâm hiến cúng cho chùa Nam Hải Phổ 
Đà. Đó là một duyên lành rất lớn để cho Phật tử hằng tới lui cung 
bái chiêm ngưỡng. Phải nói, hôm nay, Phật tử ở Noumea có hai 
điều vui mừng rất lớn: vui mừng thứ nhứt, là được nhìn thấy Xá 
Lợi Phật và vui mừng thứ hai, là có được cái hội trường đa dụng 
vừa mới hoàn thành.  Buổi nói chuyện của thầy đã gây cho quý 
Phật tử có thêm niềm tin kính vào ngôi Tam Bảo... Nhất là đối 
với những viên ngọc Xá Lợi Phật v.v...   
 
Sang ngày thứ hai ngày 3/8/15 tức nhằm ngày 19/6 âm lịch năm 
Ất Mùi, là ngày kỷ niệm vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Do đó, 
buổi sáng có rước vía và buổi tối có chương trình đặc biệt lễ hoa 
đăng. Buổi lễ bắt đầu từ 7 giờ 30 cho đến 9 giờ 30. Tăng Ni và 
Phật tử tham dự đông đủ. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí 
trang nghiêm và trọng thể. Buổi lễ nầy do chúng tôi chủ trì hướng 
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dẫn. Mọi người có mặt tham dự hôm đó họ rất là an lạc. Có người 
phát biểu nói lên cái cảm tưởng của mình lần đầu tiên tham dự, 
nghe qua thật là dễ thương và cảm động.  
 
Phải thành thật mà nói, qua ba ngày đại lễ, quý vị bên đó họ lo 
lắng, chuẩn bị và sắp xếp hết mọi việc theo sự chỉ thị hướng dẫn 
của quý thầy, tuy họ có mỏi mệt thật, nhưng kết quả rất thành 
công mỹ mãn. Mọi người như quên đi sự mệt mỏi và ai nấy đều 
rất vui mừng. Bởi một sự thành công quá tốt đẹp có thể nói, ngoài 
sức tưởng tượng tiên liệu của mọi người. 
 
Đại khái, chúng tôi chỉ nói sơ qua trong ba ngày đại lễ đã diễn ra 
như thế. Tuy nhiên, còn nhiều chi tiết khác nữa mà chúng tôi 
không thể nào trình bày hết được. Vì đây không phải là bài tường 
thuật nên chúng tôi chỉ nói ngắn gọn mà thôi. 
 
BTV: Kính thưa thầy, đến đây cuộc phỏng vấn cũng đã khá dài, 
chúng con xin thay mặt Ban biên tập, chân thành cám ơn thầy rất 
nhiều. Tuy thời gian thực hiện ngắn ngủi, nhưng thầy cũng cho 
chúng con và quý độc giả của tờ Đặc san Phước Huệ biết qua 
nhiều vấn đề hữu ích thiết yếu. Mong rằng trong tương lai, chúng 
con sẽ còn gặp lại thầy để tìm hiểu thêm qua những hoạt động 
hay những công trình Phật sự khác của Giáo hội. 
Chúng con xin thành tâm cầu nguyện Phật lực gia hộ cho thầy 
sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để hướng dẫn chỉ giáo chúng 
con trên bước đường tu học Phật pháp.  
Trân kính cảm ơn thầy. 
 
TPT: Tôi cũng xin cám ơn đạo hữu rất nhiều. Nhờ có đạo hữu hỏi 
nên tôi mới có dịp nói qua một vài nét đại khái những gì mà tôi 
đã biết. Thật ra, nó còn nhiều vấn đề quan thiết hơn nữa mà 
chúng tôi chưa có dịp tìm hiểu nắm rõ để trình bày. Chúng tôi 
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cũng mong rằng, mọi công việc Phật sự ở bên đó, mỗi ngày sẽ 
phát triển càng tốt đẹp khởi sắc hơn. Tôi nghĩ rằng, bất cứ công 
việc xây dựng phát triển nào, nó cũng đòi hỏi có nhiều yếu tố 
thuận lợi, nhất là phải kiên nhẫn, đoàn kết, yêu thương với nhau 
trong thâm tình huynh đệ. Người xưa nói: "Thiên thời, địa lợi, 
nhơn hòa". Có thể nói đó là ba yếu tố rất quan thiết để có được 
thành công trong công việc. Được thế, thì mọi việc dù có khó 
khăn trở ngại thử thách đến đâu đi nữa, thì chúng tôi cũng tin 
tưởng rằng, chắc chắn là mọi việc sẽ được khắc phục vượt qua.  
Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho đạo hữu luôn được mạnh khỏe 
và đầy đủ thuận duyên để phục vụ cho tờ báo ngày càng khởi sắc 
tốt đẹp hơn.  
Thân ái trân trọng kính chào. 
  

Bồ Tát Quán Thế Âm Trong Tâm Thức Người Việt 

Là người Việt Nam không ai lại không biết đến danh hiệu Bồ Tát 
Quán Thế Âm. Bởi hạnh nguyện sâu rộng của Bồ Tát Quán Thế 
Âm là cứu khổ ban vui. Ngay nơi danh hiệu của Ngài cũng đã nói 
rõ điều đó. Quán Thế Âm hay còn gọi là Quán Tự Tại, danh xưng 
nầy có nghĩa là quán sát tiếng kêu than đau khổ của người đời mà 
Ngài hiện thân cứu độ. Sự thị hiện ứng hóa thân cứu độ của Ngài 
tới lui tự tại thảnh thơi không có bị thứ gì ràng buộc, nên gọi là 
Quán Tự Tại. Có thể nói Quán Thế Âm là nhân địa tu hành của 
Ngài; còn Quán Tự Tại là quả chứng của Ngài. Có người vì 
không hiểu nên tưởng lầm là có hai vị Bồ Tát khác nhau.  
Truy nguyên về nguồn gốc xa xưa, theo Kinh Bi Hoa, thì Ngài là 
một vị hoàng tử con trai đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm. Vua 
Vô Tránh Niệm là vị Chuyển Luân Vương trong thời đức Phật 
Bảo Tạng. Nhờ sự khuyến tấn của vị đại thần Bảo Hải mà vua Vô 
Tránh Niệm bỏ ngôi báu đi xuất gia. Sau khi xuất gia nhà vua 
phát 48 điều đại nguyện trước đức Phật Bảo Tạng và kết quả 
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thành Phật hiệu là A Di Đà. Thái tử Bất Tuẫn cũng nhờ sự 
khuyến tấn của đại thần Bảo Hải theo cha xuất gia và đối trước 
đức Phật Bảo Tạng phát ra bản nguyện đại bi thương xót cứu độ 
tất cả các loài chúng sinh bị khổ não. Thái tử Bất Tuẩn được đức 
Phật thọ ký thành Bồ tát hiệu là Quán Thế Âm. Vị hoàng tử thứ 
hai là Nima cũng được thọ ký thành Bồ tát Đại Thế Chí.  
Trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm đối trước đức 
Phật Thích Ca mà tường thuật lại nhân địa sở tu chứng của mình. 
Ngài nói: "Bạch đức Thế Tôn! Con nhớ cách đây hằng hà sa số 
kiếp về trước có đức Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm; từ đức 
Phật kia, tôi phát tâm Bồ đề. Đức Phật kia dạy tôi, do nghe nghĩ 
về tu, mà vào Tam ma đề.  
Ban đầu, ở trong tánh nghe vào được dòng viên thông, không còn 
tướng sở văn nữa. Trần tướng đã vắng lặng, hai tướng động tĩnh 
rõ thật không sinh. Như vậy thêm lần, các tướng năng văn sở văn 
đều hết. Không dừng lại nơi chỗ dứt hết năng văn, sở văn mà tiến 
lên nữa, thì năng giác sở giác đều không. Không giác tột bậc viên 
mãn, các tướng năng không sở không đều diệt. Sinh diệt đã diệt 
thì bản tính tịch diệt hiện tiền. Bỗng nhiên, vượt ngoài thế gian và 
xuất thế gian sáng suốt cùng khắp mười phương, được hai cái thù 
thắng: một là trên hợp với bản giác diệu tâm thập phương chư 
Phật, cùng với chư Phật Như Lai đồng một từ lực; hai là, dưới 
hợp với tất cả chúng sinh lục đạo mười phương cùng với chúng 
sinh đồng một bi ngưỡng". 
 Phải nói, Bồ Tát Quán Thế Âm rất có nhân duyên với chúng sinh 
ở cõi Ta bà nầy. Sự ứng thân hóa độ của Ngài đã được ghi rõ 
trong Phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa. Chính vì thế, mà hầu 
hết các nước theo Đại thừa Phật giáo đều có tôn thờ Ngài. Có rất 
nhiều hình tượng được tôn thờ trong các chùa thuộc hệ phái Phật 
giáo Bắc Tông. Riêng đối với người Việt Nam, đại đa số đều tin 
tưởng và niệm danh hiệu Ngài. Mỗi khi lâm khổ nạn thì người ta 
hết lòng hướng về Ngài để niệm danh hiệu Ngài cầu mong Ngài 



59 
 

hiện thân cứu khổ. Trong 12 điều đại nguyện của Ngài không 
nguyện nào mà Ngài không nghĩ đến việc cứu khổ chúng sinh. 
Bởi ai cũng biết Ngài là một vị Bồ tát đầy lòng đại bi vị tha cứu 
khổ, cứu nạn.  
Bài viết nầy, chúng tôi không dám có cái tham vọng là nghiên 
cứu tìm hiểu sâu xa qua nhiều khía cạnh của vị Bồ tát trọng đại 
nầy. Nhất là phần tín ngưỡng chung của các quốc gia theo Phật 
giáo Phát Triển xưa và nay. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn trình bày 
một vài nét đơn sơ về sự tin tưởng đối với Bồ tát Quán Thế Âm 
trong tâm thức của người Việt Nam. Vì Đức Bồ tát Quán Thế Âm 
rất gần gũi thân thiết với đại đa số quần chúng Việt Nam. Thậm 
chí họ xem Đức Bồ tát Quán Thế Âm như là một bà Mẹ Hiền 
luôn gần gũi hộ độ cho họ. Bởi thế, nên họ thường gọi Ngài là Mẹ 
Hiền hay Phật Bà Quan Âm.  
Theo lệ thường, các chùa theo hệ phái Phật giáo Bắc tông đều có 
tổ chức ba kỳ lễ vía trong năm để tưởng niệm ân đức lớn lao của 
Ngài. Đó là những ngày trong các tháng 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 
19 tháng 9 âm lịch.  Cứ mỗi kỳ thiết lễ tưởng niệm như thế, thiết 
nghĩ,  chúng ta cũng nên hết lòng hướng vọng về Ngài bằng tất cả 
tâm thành để cúng dường và nhất là noi theo hạnh nguyện đại từ 
đại bi cứu khổ rộng lớn của Ngài để phát đại bi tâm làm lợi ích 
chúng sinh. 
 
 I.  Bồ Tát Quán Thế Âm trong nền văn học Việt Nam 
 
Đối với nền văn học mang tính dân gian nước ta, không ai còn lạ 
gì  truyện tích Quan Âm Thị Kính. Nội dung cốt chuyện nói lên 
tinh thần nhẫn nhục và lòng từ bi của nhân vật chính trong cốt 
chuyện là bà Thị Kính. Dù đã bị hai lần oan ức và chịu nhiều hình 
phạt tra khảo đau đớn, nhưng Thị Kính vẫn một mực cam tâm 
chịu đựng. Về sau nỗi oan ức đó, cuối cùng, cũng đã được giải 
oan và Thị Kính nhờ công phu tu hành mà được thành chánh quả.  
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Tác giả cốt chuyện tuy vô danh, nhưng cho ta thấy tinh thần của 
người phụ nữ Việt Nam nói riêng và tinh thần của người Việt 
Nam nói chung, lúc nào cũng nêu cao tinh thần ẩn nhẫn bất khuất 
và đầy lòng từ bi vị tha nhân ái và đức hy sinh bao dung cao cả. 
Đứng trước nghịch cảnh khó khăn, quyết không đầu hàng khuất 
phục, luôn nêu cao ý chí xung thiên và kiên nhẫn vượt qua tất cả. 
Đó là sinh thức và hành động của một dân tộc có quá nhiều kinh 
nghiệm trong việc ẩn nhẫn đối kháng vươn lên tìm lẽ sống.  
 
Lịch sử cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy, dù đã trải qua 
ngàn năm lệ thuộc phương Bắc, một trăm năm lệ thuộc đế quốc 
phương Tây, nhưng dân tộc ta vẫn luôn âm thầm nhẫn nại, tìm đủ 
mọi cách thế để chiến đấu quyết liệt, giành lại quyền độc lập 
thắng lợi vẻ vang hoàn toàn. Đó là gì? Phải chăng là nhờ vào tinh 
thần chất "Thiền" Phật giáo hun đúc tạo nên một dân tộc, tuy hiếu 
hòa nhẫn nại nhưng không vì thế mà khiếp nhược yếu hèn. Quyết 
không để cho ai xâm lấn muốn đè đầu cỡi cổ như thế nào cũng 
được. Tinh thần "Bi, Trí, Dũng" đã thể hiện rõ nét trong tâm cảm 
và tinh thần của Thị Kính, dù đã bị tên Thị Mầu gian ác vu oan và 
bọn quan lại có mắt mà cũng như mù tra khảo đánh đập một cách 
tàn nhẫn dã man. Đã là chân lý thì không ai có quyền chà đạp hay 
thay đổi được. Những mặt nạ giả trá mỵ dân đều phải bị phơi bày 
dưới ánh sáng chân lý.  Cuối cùng sự thật vẫn phải trả về cho sự 
thật. Chính nghĩa phải trả về cho chính nghĩa và lương tâm con 
người cuối cùng, cũng phải nhận ra cái chân thật của chính mình.  
 
Với truyện tích mang đầy tính chất xây dựng xã hội cao đẹp đó, 
dân tộc ta đã khéo léo đưa cốt chuyện vào trong nhiều bộ môn 
nghệ thuật mang tính chất văn nghệ truyền bá sâu rộng đến mọi 
tầng lớp dân chúng như các vở kịch tuồng cổ, hát chèo v.v...  
 
II. Niềm Tin Tưởng Đối Với Bồ Tát Quán Thế Âm 
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Cứ nhìn vào cách thiết trí tôn thờ nhiều loại hình tượng của Bồ 
Tát Quán Thế Âm trong các ngôi chùa Phật giáo Bắc tông, đủ 
thấy rằng niềm tin của người Phật tử đối với vị Bồ Tát nầy thật 
quá tràn đầy. Ngoài việc thiết trí tôn thờ trong chùa ra, người ta 
còn thiết trí tôn thờ Ngài ở một vài nơi thích hợp ở ngoài trời. 
Phần nhiều là ở phía trước sân chùa thường gọi là Quan Âm lộ 
thiên. Có nơi, còn thiết kế tôn trí nhiều loại hình tượng của Ngài 
trước khuôn viên chùa rộng lớn. Sự tôn trí nầy nói lên cái niềm 
tin thật đa dạng phong phú đối với Bồ tát Quán Thế Âm.  
 
Hầu hết, người ta đều tin tưởng tuyệt đối vào sự cứu khổ cứu nạn 
của Ngài. Vì đó là bản nguyện độ sinh cứu khổ ban vui của Ngài. 
Thế nên, mỗi khi người ta gặp khổ nạn thì, họ đều hết lòng xưng 
niệm danh hiệu của Ngài. Vì người ta tin rằng, chỉ có Ngài mới 
có thể cứu thoát khổ nạn cho họ mà thôi. Đây là niềm tin thuần 
chất phát xuất từ đáy lòng sâu kín của họ. Do tin tưởng như thế, 
nên khi gặp khổ nạn  người ta hết lòng xưng niệm danh hiệu của 
Ngài và đã được Ngài cứu thoát. Tuy nhiên, không phải ai cũng 
được như thế cả. Tùy theo niềm tin và sự xưng niệm của người đó 
có đến chỗ chí thành chí thiết hay không? Câu nói: "Chí thành 
thông Thánh là thế". Nếu niệm không chí thiết thành tâm thì sẽ 
khó mà được toại nguyện như ý muốn. Bởi Bồ tát thì lúc nào 
cũng ứng hiện khắp nơi, nhưng điều quan trọng là còn tùy thuộc 
vào mức độ cảm niệm của người đó. Hữu cảm tất ứng, đó là điều 
không sai. Bởi: "Cảm ứng đạo giao nan tư nghì" Làm sao chúng 
ta có thể nghĩ bàn đến việc cảm ứng? Với cái tâm vọng động 
phân biệt dính kẹt vào hữu tướng của chúng ta thì thật khó mà 
quyết đoán suy lường được. Không khéo ta sẽ rơi vào đới chất 
cảnh hay tỷ lượng hoặc phi lượng. Nhưng cảm đến mức độ nào 
thì lại là một chuyện khác. Nếu ta hoàn toàn ỷ lại vào sự cứu độ 
của Ngài không thôi, e rằng điều đó chúng ta sẽ bị thất vọng. Đối 
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với người Phật tử có chút ít căn bản Phật học, ta không thể hoàn 
toàn tin tưởng vào điều đó. Vì niềm tin không được điều động bởi 
lý trí thì coi chừng ta sẽ trở thành là kẻ mê tín mù quáng.  
 
Thay vì đặt định niềm tin chính đáng, do chánh kiến chỉ đạo, thì 
ta lại đi lệch qua rơi vào con đường tà kiến. Ta nên ý thức rằng, 
mỗi người chúng ta ai cũng sẵn có tự tánh Quan Âm. Như trong 
gạo sẵn có chất cơm và trong cây sẵn có chất lửa. Nhưng với điều 
kiện là ta phải tu. Đó là duyên nhân Phật tánh. Chỉ cần hồi quang 
phản chiếu thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm thì ngay lúc đó tự 
tánh Quán Âm hiển hiện. Được thế, thì ta mới thực sự là niệm 
Quán Âm với chính mình. Và chính Quán Âm tự tánh nầy mới có 
đủ năng lực cứu độ ta thoát khỏi sinh tử khổ đau. Còn Quán Âm 
bên ngoài không làm sao cứu độ ta hoàn toàn hết khổ được. Thiết 
nghĩ, người Phật tử cần phải đặt định niềm tin đúng hướng chân 
lý nhân quả. Nghĩa là niềm tin phải được sự chỉ đạo của trí huệ. 
Có thế, thì niềm tin đó mới có giá trị và mới phù hợp với chánh lý 
theo lời Phật dạy. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm xưa kia, Ngài 
cũng phải nỗ lực huân tu bằng cách là "Phản văn văn tự tánh" . 
Nghĩa là ta nghe lại cái tánh nghe thường hằng của chính mình. 
Ta không nên nghe chạy theo dính mắc vào thinh trần ở bên 
ngoài. Còn lệ thuộc dính mắc vào thinh trần v.v... thì chúng ta vẫn 
còn bị kẹt vào đối tượng năng sở. Một khi bị mắc kẹt vào chủ thể 
và đối tượng nhận thức, thì chúng ta vẫn còn bị khổ đau dài dài. 
Muốn tự cứu độ cho mình hoàn toàn hết khổ, chỉ có cách là chúng 
ta phải vượt lên trên và ra ngoài phạm trù đối đãi nhị nguyên. Ta 
phải thường xuyên thực tập cho mình có chánh niệm để quán 
chiếu sâu sắc vào thực tại của vạn pháp. Quán chiếu và nhận diện 
những hiện tượng tâm lý phát khởi từ động lực vô minh. Ta cần 
phải chuyển hóa những thứ vô minh phiền não nầy thì mới mong 
đời ta bớt khổ.  Đó là con đường thoát khổ duy nhất mà chư Phật, 
chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đã đi qua. Ngoài con đường 



63 
 

chánh đạo chánh lý nầy ra, tất nhiên, ta sẽ không còn có con 
đường nào khác để ta có thể "chuyển mê khai ngộ" được.  
 
III. Năng Lực Độ Sinh Của Bồ Tát Quán Thế Âm 
 
Tụng Phẩm Phổ Môn thứ 25 trong Kinh Pháp Hoa, ai cũng biết 
Bồ tát Quán Thế Âm có nhiều ứng hóa thân, mà trong Kinh nêu 
ra có ba mươi hai ứng thân. Sự thị hiện ứng hóa thân của Bồ tát 
tất nhiên là phải tùy cảnh tùy duyên. Việc cứu khổ cứu nạn của 
Ngài không phải hoàn toàn không có. Bởi lúc ta gặp khổ nạn thập 
tử nhứt sanh, thì lúc đó ta chỉ còn có một niệm Quán Thế Âm duy 
nhứt mà thôi. Tuyệt nhiên, không có một niệm nào khác xen vào. 
Thế là, đã xứng hơp với tự tánh Quán Âm. Đó là một sự cảm ứng 
thật kỳ diệu nhiệm mầu. Với tâm trí nhận thức thường tình của 
chúng ta thì không thể nào biết được.  
 
Qua câu hỏi của Bồ tát Vô Tận Ý về việc phương tiện tùy cơ ứng 
hiện thuyết pháp độ sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm đã được Đức 
Phật trình bày rất rõ trong phẩm Phổ Môn. Ứng hiện đủ loại tùy 
hình theo sở cầu sở nguyện của chúng sinh. Như ứng hiện thân 
Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát, Phạm Vương, Đế Thích 
v.v... Nói chung, là ứng hiện tứ Thánh lục phàm và các loài chúng 
sinh khác. Với mục đích là nhằm thuyết pháp cảm hóa cho mọi 
loài chúng sinh thoát khỏi mê luân chóng tựu thành Phật quả. Đó 
là thể hiện lòng từ bi vị tha vô lượng của Bồ Tát xứng với danh 
hiệu của Ngài là Quán Thế Âm. Đọc qua 12 lời đại nguyện ta 
thấy rất rõ điều đó.  
 
Có nhiều chuyện tích ghi lại việc cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát 
Quán Thế Âm. Vì phạm vi bài viết có hạn định, nên chúng tôi 
không tiện nêu ra những chuyện tích kỳ bí mầu nhiệm mà chính 
những người bị nạn đã được Bồ Tát cứu thoát kể lại. Do đó, mà 
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những người dù theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, họ cũng 
đều tin tưởng vào sự cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quán Thế Âm. 
Chính bản thân của người viết, cũng đã được Bồ tát Quán Thế 
Âm cứu độ cho thoát nạn. Chúng tôi nghĩ rằng, sống trong cuộc 
đời đau khổ đầy nghiệp quả hệ lụy nầy, không ai có thể thoát khỏi 
khổ đau. Và cứ mỗi lần gặp hoạn nạn khổ đau cùng cực thì người 
ta lại nghĩ đến Bồ tát Quán Thế Âm. Dù người có đạo hay không 
đạo cũng thế. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, sự ứng thân hóa 
độ, tầm thinh cứu khổ, cứu nạn của vị Bồ Tát nầy thật quá rộng 
lớn. Trong đời sống hằng ngày có những việc xảy ra linh ứng rất 
là mầu nhiệm mà chúng ta không thể lý giải bằng lời theo trí năng 
thường tình của chúng ta được. Sự ứng hóa cứu độ của Bồ Tát 
không ai có thể biết hết được. 
 
IV. Ứng Dụng Hạnh Quán Âm  
 
Bồ Tát Quán Thế Âm có đôi mắt hiền từ và trái tim rộng lớn. 
Tình thương của Bồ tát không biên giới. Ta cũng có tình thương 
như Bồ Tát nhưng chưa mở rộng. Tình thương của ta còn quá giới 
hạn trong bản ngã vị kỷ thấp hèn. Cuộc đời có quá nhiều đau khổ 
là vì người ta không biết mở rộng trái tim thương yêu. Muốn mở 
rộng trái tim thương yêu rộng lớn, trước tiên, ta cần phải hiểu và 
cảm thông trong tình người. Đã lâu rồi, những nhận thức của ta bị 
đóng khung trong vô minh vọng chấp. Do đó, mà ta nhìn mọi vật 
theo lăng kính chủ quan của ta. Ta đang bị kẹt vào Biến kế sở 
chấp. Cái nhìn của ta chỉ trong phạm vi đới chất cảnh hay tỷ 
lượng phi lượng mà thôi. Ít khi ta tiếp xúc trực giác với tánh cảnh 
hay hiện lượng. Bởi cái nhìn bóp méo vo tròn sự vật nên ta có 
nhiều kỳ thị trong vỏ ốc thiên kiến. Một vị Bồ tát có đôi mắt 
thương nhìn cuộc đời, tại sao ta không bắt chước và học theo đôi 
mắt nhìn đời đó? Ta hãy mạnh dạn tháo gỡ cặp kiếng màu nhị 
nguyên xuống đừng nhìn theo lối mòn biên kiến nữa.  
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Đức Bồ tát Quán Thế Âm có hai cái công hạnh đặc biệt, thiết 
nghĩ, chúng ta cũng nên học và hành theo hai hạnh đặc biệt nầy. 
Đó là hạnh "Lắng Nghe và Ái Ngữ". Nghe thì ai cũng nghe ( chỉ 
trừ những người bị điếc ) nhưng ít có ai trong chúng ta chịu khó 
lắng sâu. Có lắng sâu thì ta mới có thể hiểu và cảm thông câu 
chuyện của người nói. Lắng nghe để tìm phương cách tháo gỡ 
cho đối phương đang bị đau khổ. Người nào mang nặng nỗi khổ 
niềm đau thì người đó sẽ không bao giờ có được những giây phút 
an định được. Họ luôn ôm ấp nỗi khổ và phải chịu đựng. Chịu 
đựng trong nỗi đau đớn tuyệt vọng. Nếu ta học hạnh Quán Âm thì 
ta cần phải tầm thinh, vì tầm thinh là lắng nghe. Lắng nghe tiếng 
kêu than thống thiết đau khổ của người khác. Và dĩ nhiên, ta cũng 
phải lắng nghe lại lòng ta. Ta có lắng nghe sâu thì ta mới có khả 
năng tháo gỡ những nội kết mà ta đã có. Ta có hạnh phúc thì ta 
mới có thể hiến tặng chia sẻ cái hạnh phúc đó cho người khác. 
Nhất là cho những người thân của chúng ta. Song song với hạnh 
lắng nghe (đế thính ) ta cần phải có ái ngữ. Ái ngữ là lời nói êm 
dịu, nhẹ nhàng và chứa đầy chất liệu thương yêu. Nếu không có 
thương yêu thì ta không thể có lời nói êm ái hòa nhã nhẹ nhàng 
được. Lời nói của ta thốt ra là lời nói phải có ý thức chánh niệm. 
Lời nói phải có giá trị trong tinh thần xây dựng yêu thương và 
đoàn kết. Ta không thể có những lời nói ác ý phá hoại hay ly 
gián. Mỗi lời nói của ta phải chứa đựng như nước cam lồ làm mát 
dịu nỗi khổ đau cho mình và người. Trong đời sống hằng ngày, ái 
ngữ đóng vai trò thật vô cùng quan yếu. Ta nên tránh xa những 
thứ quái ác ngữ chỉ làm tổn mình hại người. Ái ngữ có năng lực 
mang lại sự hòa hợp yêu thương trong tinh thần đoàn kết bao 
dung hỷ xả. Thiếu ái ngữ là cuộc sống trở nên khô khan và như 
cây thiếu nước. Đó là hai công hạnh của Bồ tát Quán Thế Âm mà 
ta luôn noi theo và thật hành. Có thế, thì mới có thể mang lại hạnh 
phúc cho ta và người. 
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Tóm lại, trong tiến trình tu tập ta nên noi theo công hạnh của Bồ 
tát Quán Thế Âm để mang lại cho mình và người có nhiều hạnh 
phúc. Hạnh phúc là mẫu số chung mà hầu hết chúng ta ai cũng 
mong muốn. Niệm danh hiệu Bồ tát chỉ mong cho Ngài cứu khổ 
không thôi, điều đó sẽ không phù hợp theo tinh thần tự lợi của 
Phật dạy. Niềm tin của ta phải được xây dựng trên nền tảng trí 
huệ. Có trí huệ thì ta mới có thể chiếu phá được vô minh. Khi vô 
minh phiền não không còn thì đời ta mới thực sự giác ngộ và giải 
thoát. Và như thế, thì ta mới thật là người khéo biết niệm danh 
hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. 
 

Tìm Lại Mùa Xuân 

Theo sự vận hành của vũ trụ, mùa xuân như là một tác phẩm nghệ 
thuật thiên nhiên mà tự nó đã tô điểm nhiều sắc thái hương hoa, 
phô bày với muôn ngàn vẻ đẹp. Trong bốn mùa, thì mùa xuân là 
mùa gợi cảm thú vị, mang nhiều sắc thái tin yêu, trong niềm cảm 
quan, với nhiều hy vọng. Vì nói đến xuân là người ta nghĩ ngay 
đến những gì tươi đẹp thanh thoát nhứt, mà con người luôn kỳ 
vọng ước mơ. Người ta luôn ước mơ có được một nếp sống an 
bình và hạnh phúc. Thế nhưng, niềm ước mơ đó chỉ thực sự tựu 
thành, là khi nào con người biết sống có ý thức. Ý thức chuyển 
hóa hướng thượng ở nơi chính mình và tha nhân. Phải biết mở 
rộng tâm thức yêu thương hài hòa bao dung, như hòa nhịp cùng 
hơi thở rộng khắp bao la của đất trời. Có thế, thì sự sống của 
chúng ta mới thực sự có ý nghĩa và lợi lạc. Vì chúng ta đã thực sự 
cảm thông tha thứ và hóa giải hết mọi hận thù tranh chấp. Đó là 
hướng sống đúng theo tinh thần từ bi, vị tha và bình đẳng, mà 
nguồn tuệ giác của đạo Phật đã cung ứng, điều hướng, chỉ dẫn 
chúng ta. Sống lệch ý hướng quỹ đạo nầy, tất nhiên, thế giới loài 
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người chúng ta sẽ không bao giờ có được nếp sống an bình hạnh 
phúc.  
 
Sự sống của muôn loài được sinh thành trong mối tương quan 
mật thiết giữa hai chiều: không gian và thời gian. Không gian là 
vạn vật hình thành theo lý duyên sinh. Thời gian là muôn loài 
hình thành liên hệ mật thiết theo lý nhân quả. Nếu không có sự hỗ 
tương của hai định lý nhân duyên và nhân quả nầy, thì vạn vật sẽ 
không còn là sự sống. Bởi do sự tương duyên đó, nên muôn loài 
đều có sự sống liên hệ chằng chịt với nhau. Hiểu theo lý duyên 
sinh nhân quả đó, thì tất cả muôn loài không có vật gì ngoài mình 
và mình cũng không ngoài tất cả. Như thế, chúng ta tôn trọng bảo 
vệ sự sống của muôn loài cũng chính là tôn trọng bảo vệ sự sống 
của chính chúng ta.  
 
Có vận dụng hiểu biết như thế, thì chúng ta mới hiểu được chủ 
trương từ bi, vị tha và bình đẳng của đạo Phật. Và chính vì thế, 
nên đạo Phật mới kêu gọi nhơn loại hãy sống chung hòa bình, dẹp 
bỏ mọi định kiến bất đồng, xóa tan mọi hận thù tranh chấp kỳ thị, 
mọi người nên mở rộng vòng tay yêu thương nhau hơn trong 
thâm tình huynh đệ. Vì một ý nghĩ, lời nói hay hành động của 
một người nó có ảnh hưởng đến tất cả mọi người, mọi loài khác. 
Do đó, sự tác nghiệp của mỗi người nó tạo thành một cọng nghiệp 
chung của muôn loài. 
 
Trong những năm qua cũng như trong hiện tại, có một số các nhà 
lãnh đạo các nước trên thế giới, họ cùng ngồi lại với nhau để bàn 
thảo về vấn đề bảo vệ môi sinh. Điều đó, cho chúng ta thấy rằng, 
nhơn loại đã thực sự nâng cao ý thức đến vấn đề sự sống của 
muôn loài mà trong đó loài người là tiêu biểu nhứt. Tạo cách thế 
mang lại nguồn sống an vui lành mạnh cho con người, không 
những trong hiện tại mà còn ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. 
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Đó là dấu hiệu thật đáng mừng và đã được mọi người tán dương 
đánh giá cao độ trong việc bảo vệ sự sinh tồn cho nhau. Tuy 
nhiên, song song với việc làm hữu ích chung đó, bên cạnh cũng 
còn có một vài quốc gia vì tham vọng quyền lợi riêng tư, vì kỳ thị 
hận thù chủng tộc, vì tranh chấp tôn giáo v.v… mà họ đã nhẫn 
tâm gây nên cảnh xung đột thảm họa chiến tranh làm cho muôn 
dân sống trong cảnh lầm than thống khổ. Đó là vì người ta vẫn 
còn có nhiều ích kỷ tham vọng và cam tâm làm nô lệ cho lòng 
dục vọng vô minh sai khiến. Thật đó là điều họa hại và cũng là 
điều bất hạnh cho nhơn loại. 
 
Một dấu hiệu khác cũng đáng được ghi nhận là Hội thảo Phật 
giáo và hòa bình thế giới đã diễn ra tại Ấn Độ vào ngày 21/10/ 
2015, bao gồm có hai chủ đề lớn đã được Đại hội nêu ra để thảo 
luận. Thứ nhứt, tọa đàm phụ nữ Phật giáo thế giới. Thứ hai, lãnh 
tụ cộng đồng và hòa bình thế giới. Theo bản tin đăng trên trang 
mạng cho biết, "Tọa đàm về phụ nữ Phật giáo quốc tế tại Nagpur 
diễn ra trong ngày 21/10/2015, đề cập đến các vấn đề lớn bao 
gồm: (1) Phụ nữ Phật giáo: giải phóng thân phận và trách nhiệm 
phổ quát; (2) Vai trò của phụ nữ Phật giáo trong việc tạo ra Ấn 
Độ Phật giáo; (3) Các vấn đề của phụ nữ và phương pháp trị liệu; 
(4) Vai trò của đức Phật và Ambedkar trong việc phát triển phụ 
nữ Ấn Độ. Về chủ đề thứ hai: "Lãnh tụ xã hội và hòa bình thế 
giới" được diễn ra vào ngày 22/10/2015 tại hoàng cung rồng". 
Kết quả, cũng theo bản tin cho biết, "hơn 5000 người tham dự tại 
hội trường chính, quên cả ăn trưa, ngồi lắng nghe các diễn giả 
chia sẻ đến 2h 30 chiều. Mọi người như nhận ra rằng, hòa bình 
nội tại là nền tảng của hòa bình thế giới. Thực tập đạo đức, thiền 
định và trí tuệ giúp cho chúng ta đạt được hòa bình nội tại, góp 
phần mang lại hòa bình thế giới" Hòa bình nội tại là nền tảng cơ 
bản để tiến đến hòa bình thế giới. Muốn có được hòa bình nội tại, 
tất nhiên, mỗi cá nhân cần phải chuyển hóa ba thứ độc tố: "Tham, 
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Sân, Si". Ngày nào mà ba thứ độc tố nầy vẫn còn ngự trị lớn 
mạnh trong tâm thức của mỗi người thì ngày đó nhơn loại vẫn 
còn phải chịu nhiều đau khổ. Chiến tranh hay hòa bình, đừng tìm 
kiếm ở đâu xa mà hãy tìm lại trong tâm thức của mỗi người. Tâm 
bình thì thế giới bình. Tâm loạn thì thế giới loạn. Tâm xuân thì 
mọi thứ đều xuân. Tắt một lời, tất cả đều do tâm ta tạo ra cả. Vì 
tâm ta như chàng họa sĩ, có thể vẽ ra thiên đường và cũng có thể 
vẻ ra địa ngục. 
 
Tâm của ta như anh chàng họa sĩ 
Vẽ muôn màu đủ loại sắc thế gian 
Vẽ thiên đường và địa ngục trần gian 
Chàng vẽ mãi và vẽ rồi lại thích 
Cứ ngắm nghía bức tranh mình đã vẽ 
Tâm chúng sanh cũng vẽ đủ muôn màu 
Vẽ muôn ngàn ra cảnh khổ vui đau 
Vẽ đủ thứ nghiệp dữ lành đều có 
Vẽ sướng khổ hay tột cùng khốn khó 
Vẽ thánh phàm cũng tự nó mà ra 
Tạo điều lành thì hưởng phước báo hằng sa 
Gây nhân ác thì chịu muôn đường quả khổ 
Nhân với quả như bóng theo hình khắp chỗ 
Bóng hình kia không thể đổ cho ai 
Gây nhân lành trong cuộc sống hằng ngày 
Hưởng quả tốt trải dài trong cuộc sống 
                         ( Phước Thái ) 
 
Nhìn vào hiện trạng xã hội ngày nay, kinh qua mọi lãnh vực đời 
sống, con người vẫn còn nuôi dưỡng bao nhiêu thứ độc tố: hận 
thù tranh chấp, kỳ thị chủng tộc, khủng bố tàn sát lẫn nhau và như 
thế, thì đời sống nhơn loại sẽ không bao giờ có được an ổn thực 
sự.   
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Nhơn loại tự hào với những thành quả khám phá phát minh nhiều 
điều mới lạ của khoa học, nhằm cung ứng mọi thứ tiện nghi vật 
chất theo nhu cầu đời sống cho con người, nhưng những thành 
quả đó, tự nó cũng không thể nào mang lại làm cho con người hết 
khổ đau được. Vì vật chất càng cao, tham vọng nhu cầu tiêu thụ 
của con người càng lớn. Lòng dục vọng đòi hỏi của con người 
không có giới hạn dừng lại. Do đó, mà con người luôn sống trong 
điên đảo, thác loạn, bất an, cứ mãi lo toan, quay cuồng theo 
những cơn gió lốc vật chất máy móc thời đại. 
 
Ngoài ra, còn biết bao sự mâu thuẫn xung đột trong mạch ngầm 
của dòng thác tư tưởng nghịch chiều, gây nên thế cách mất quân 
bình của đời sống tâm linh nội tại. Từ đó, gây ra bao thảm họa 
làm rối loạn bất an cho con người và xã hội. Theo đạo Phật, muốn 
có đời sống an bình, thì con người phải tự ý thức chuyển hóa từ ở 
nơi căn bản của vọng thức. Cội gốc gây nên cảnh xáo trộn loạn 
động bất an, chính bắt nguồn từ nơi lòng si mê tham sân chấp ngã 
của con người. Bứng đi cội gốc vô minh nầy, thì con người mới 
thực sự chấm dứt khổ đau. Và thế giới mới thực sự sống trong 
cảnh thái bình an lạc. Ngoài những biến cố đau thương chính do 
lòng tham vọng quá lớn lao của con người gây ra, bên cạnh đó, 
còn có những trận thiên tai họa hại luôn giáng xuống trên đầu 
nhơn loại. 
 
Một trong những trận thiên tai điển hình lớn nhứt, vào ngày 
25/4/2015, một trận động đất kinh hoàng thảm khốc đã xảy ra tại 
Nepal, khiến cho hơn 9000 người bị thiệt mạng và rất nhiều tài 
vật bị tổn thất, đa số người khác lâm vào cảnh đói khát màn trời 
chiếu đất. Ngoài thiên tai họa hại ra, con người còn phải chịu bao 
cảnh nhơn tai khổ nạn. Tiêu biểu như hai vụ khủng bố ở Pháp đã 
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giết chết gần 200 mạng người và hằng trăm người khác bị 
thương.   
 
Với tâm từ bi vị tha của người con Phật, "thương người khác thể 
thương thân, thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người đói khổ 
lại càng thương hơn..."  Hơn nữa, ý thức được "Một con ngựa đau 
cả tàu không ăn cỏ", hay "Máu chảy ruột mềm", nên ngoài việc 
thiết lễ cầu an, cầu siêu ra, GHPGVNTN tại Úc Đại Lợi - Tân 
Tây Lan còn tổ chức những buổi tiệc chay gây quỹ để cứu trợ cho 
những nạn nhân thiên tai. Qua những buổi tổ chức tiệc chay gây 
quỹ nầy, GH đã được sự ủng hộ rất nồng nhiệt của quý đồng 
hương phật tử khắp nơi. Đó là một trong những thành quả mà 
trong năm qua GH đã đạt được. Ngoài ra, GH còn có tổ chức các 
buổi Đại nhạc hội ở hai nơi: Sydney và Melbourne. Tại Sydney 
đã được 4 chùa: Phước Huệ, Ni Viện Thiện Hòa, Thiên Phước và 
Viên Giác kết hợp với nhau đứng ra tổ chức điều động và phân 
phối bán vé, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GHTƯ. Nơi diễn ra Đại 
nhạc hội là nhà hàng Liberty Palace.  Ở Melbourne, thì tổ chức tại 
trụ sở chính của GH là chùa Quang Minh. Cả hai nơi đều được sự 
ủng hộ nhiệt tình của quý đồng hương phật tử. Số tài chánh ngân 
quỹ thâu được là nhằm vào mục đích tạo dựng cơ sở chính thức 
cho GH.  Song song với việc làm nầy, vào ngày 25/10/2015 GH 
còn tổ chức một buổi lễ động thổ trên mảnh đất thuộc vùng 
Cairnlea, với sự tham dự của chư Tăng Ni và quý đồng hương 
phật tử ở hai tự viện: Quang Minh và Hoa Nghiêm rất đông. Buổi 
lễ dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa thượng trưởng lão 
Thích Huyền Tôn. Buổi lễ đã đạt được thành công viên mãn tốt 
đẹp. 
 
Trong ý hướng tìm lại mùa xuân, đặc biệt trong mùa holiday năm 
nay, tại Tổ Đình Phước Huệ đã tổ chức ba khóa tu học. Một khóa 
tu Tịnh nghiệp dành cho người lớn ba ngày. Nhân ngày lễ húy 
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nhật của cố Đại lão Hòa thượng Tông Trưởng Tổ Đình Phước 
Huệ, chùa tổ chức ba ngày tu học, gọi là khóa tu Báo Ân. Khóa tu 
bắt đầu từ sáng ngày 8 và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều chủ nhật 
ngày 10/1/2016. Ngoài ra, còn có một khóa tu học hạnh xuất gia 
ngắn hạn ba tuần, đặc biệt nhất là dành cho các trẻ em tuổi từ 10 
đến 25. Tính chung người lớn và các em khoảng 65 vị, trong số 
đó thì trẻ em chiếm tỷ lệ  hơn hai phần ba. Nhìn thấy các em luôn 
khép mình trong quy luật của khóa tu học nghiêm túc, mọi người 
không khỏi thán phục tinh thần tu học của các em. Dĩ nhiên, các 
em có một chương trình tu học và các thầy cô hướng dẫn riêng. 
Thay vì trong dịp nghỉ hè các em vui chơi theo những tuổi xuân 
ngoài đời, nhưng các em lại về chùa chịu khó tu học.  
Chương trình tu học giờ giấc của các em cũng khá khít khao. 
Nhưng không vì thế mà các em lại chểnh mảng lười biếng. Các 
em luôn được sự thức nhắc khuyến tấn của các thầy các sư cô. 
Chính đó là các em đi tìm cho mình một mùa xuân vui tươi ấm áp 
theo chiều hướng thánh thiện. Tuổi xuân còn thế, đối với những 
người lớn thì sao? Nghĩ đến các em và nhìn thấy tận mắt qua 
những sinh hoạt cụ thể trong thiền môn, nếu không phải là người 
trồng sâu căn lành Phật pháp từ nhiều đời, thì không dễ gì các em 
có được một diễm phúc phước báo cao đẹp như thế. Thời gian ba 
tuần lễ tuy rất ngắn ngủi, nhưng đối với sự tu học cũng như sự ăn 
chay của các em kể ra cũng không phải là ngắn. Đó là điều thật là 
quý báu vô cùng. Những sinh hoạt được quy định theo chương 
trình mỗi ngày gồm có: các thời khóa tụng kinh bái sám ( các em 
tụng kinh bằng tiếng Việt và tiếng Anh ), nhất là hai buổi tối và 
khuya. Buổi tối lúc 6 giờ 30 và buổi khuya lúc 4 giờ 30 thức 
chúng và 5 giờ tất cả đều lên chánh điện công phu. Vì tuổi nhỏ 
nên việc học thuộc lòng đối với các em cũng không có gì trở ngại 
lắm. Nên những bài kinh ngắn các em đều học thuộc lòng. Như 
nghi thức cúng quá đường các em đều nằm lòng và tụng theo quý 
thầy quý sư cô rất hay.  Điều mà không ai có thể ngờ được, vào 
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những giờ ăn các em đều  giữ đúng theo nội quy là trong khi ăn 
tất cả phải giữ yên lặng. Các thầy cô khéo hướng dẫn cho các em 
biết gìn giữ chánh niệm trong những giờ tụng niệm và thọ thực. 
Đó là điều mà người lớn cũng phải kính nể. Ngoài ra, vào những 
giờ khác như: chấp tác, vệ sinh, ngủ nghỉ, nhất là những giờ dự 
lớp. Về chấp tác, thì phân ra mỗi em đều có mỗi công việc làm 
khác nhau. Tuy nhiên, cũng có những công việc làm chung cần 
hỗ trợ cho nhau. Như hành đường, rửa bát, lau chùi toilet, tưới 
cây, sắp kệ kinh và bồ đoàn trên chánh điện v.v... Nhờ giao phận 
sự trách nhiệm cho các em, nên mỗi em đều ý thức làm tròn và tốt 
với công việc của mình. Do đó, nên các em đã đóng góp một 
phần không ít cho khóa tu học. Về giờ chỉ tịnh, các em có hai thời 
điểm cần phải giữ yên lặng. Đó là buổi trưa và buổi tối. Buổi trưa 
sau khi đi kinh hành niệm Phật xong ở chánh điện, khi nghe kẻng 
đổ tất cả đều phải giữ yên lặng để nghỉ trưa. Buổi tối, lúc 10 giờ 
30 khi nghe một hồi kẻng dài báo hiệu, thì tất cả đều phải giữ yên 
lặng ngủ nghỉ không được nói chuyện hoặc đùa giỡn trong phòng. 
Nếu em nào vi phạm thì em đó phải bị phạt quỳ hương. Nhờ kỷ 
luật nghiêm khắc như vậy, nên các em đều tuân hành đúng và 
cũng nhờ đó mà sức khỏe của các em được bảo dưỡng tốt cho đến 
ngày mãn khóa.  
 
Tôi thầm khen phục các em đã chấp hành nghiêm chỉnh trong 
những thời khóa tu học. Phải nói, người có trách nhiệm hướng 
dẫn trực tiếp các em từ Melbourne lên và một số các em ở Sydney 
vào, đó là sư cô Phước Sinh trụ trì tu viện Nalanda thuộc vùng 
Springvale - Đông Nam Melbourne. Ngoài ra, còn có sự góp sức 
hướng dẫn chỉ giáo của các thầy và các sư cô. Như thầy Phước 
Quảng, sư cô Phước Huyền, sư cô Phước Mẫn và người lãnh đạo 
điều hành tổng quát là thầy Phước Viên. Ngoài các thầy cô đó ra, 
còn có quý thầy lớn cũng hướng dẫn chỉ dạy cho các em. Như 
TT. Thích Phước Tấn, TT. Thích An Chí và ĐĐ Thích Phước 
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Thái. Mỗi thầy giúp cho các em một buổi, theo sự sắp xếp 
chương trình của sư cô Phước Sinh. 
 
Nhìn chung cả ba khóa tu học dù ngắn ( 3 ngày )  hay dài hơn (3 
tuần ) tất cả cũng đều đạt được kết quả rất tốt đẹp. Được hỏi một 
vài tu sinh trọng tuổi và nhỏ tuổi, về việc tu học trong các khóa tu 
học như thế nào? Cả hai đều phát biểu là đem lại cho họ rất nhiều 
điều lợi ích ở nơi thân tâm và họ cảm thấy rất an lạc hạnh phúc. 
Riêng đối với các trẻ em, thì chúng học hỏi được nhiều điều thú 
vị mới lạ, do quý thầy và quý sư cô truyền đạt lại. Sự tu học của 
các em rất nghiêm chỉnh, dù các em cũng có những giờ phút giải 
trí vui chơi trong những trò chơi hàm chứa nhiều ý nghĩa đạo đức 
lành mạnh. Chẳng hạn như trò chơi tìm Phật trong đám ma 
vương. Đây là một trò chơi mà các em rất thích thú, vì vừa vui 
nhộn mà cũng vừa nói lên được ý nghĩa nội dung rất hay. Qua trò 
chơi nầy đã được quý thầy cô giải thích ý nghĩa tường tận sâu sắc. 
Trong chương trình học của các em, dĩ nhiên, là các em được học 
qua hai ngôn ngữ: Việt - Anh. Quý thầy cô cố gắng giảng giải cho 
các em bằng tiếng Việt nhiều hơn để các em có dịp trau dồi thêm 
Việt ngữ. Đó là điều rất cần thiết cho các em đang sinh sống ở xứ 
sở nầy.  
 
Chính vì sự lợi ích thiết thực đó, nên họ có ý muốn là sẽ được 
tham dự nhiều khóa tu học như thế nầy trong tương lai. Được 
biết, Giáo hội dự định trong mùa holiday năm tới ( 2016 ), sẽ tổ 
chức một khóa tu học rộng rãi cho hai thế hệ: người lớn và trẻ em 
tham dự. Mong rằng, với khóa tu học nầy sẽ được mọi người 
hưởng ứng tham dự đông đảo. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hoạch 
định dự trù trong tương lai mà thôi. Khi nào có quyết định chung 
thì chừng đó GH sẽ truyền đạt thông báo rộng rãi bằng những 
phương tiện thông tin nhanh chóng hiện đại.  
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Cảnh sắc mùa xuân phô bày muôn ngàn vẻ đẹp, nhưng đó chỉ là 
mùa xuân ngoại tại biểu hiện tính vô thường sinh diệt. Xuân đến 
trăm hoa thi nhau đua nở, xuân qua rồi trăm hoa rơi rụng theo. Sự 
vui xuân và thưởng xuân của người Phật tử có khác hơn người 
đời. Khác hơn ở chỗ là người Phật tử không bị dính mắc vào hữu 
tướng, đó là cái nhìn vượt lên trên đối đãi nhị nguyên. Vì còn 
dính mắc là còn đau khổ. Nghĩa là người Phật tử phải có cái nhìn 
thẩm thấu “Vô Tướng” của mùa xuân. Có nhìn như thế, thì ta mới 
thực sự bắt gặp được mùa xuân miên viễn: “Đêm qua sân trước 
một cành mai” của Thiền Sư Mãn Giác đời Lý. Hoa mai có thể 
rụng hết, nhưng cành mai vẫn còn. Phải nhận ra cái lý “chơn 
thường” ẩn tàng trong cái vô thường biến đổi của mùa xuân. Có 
thế, thì chúng ta mới thật là người khéo biết vui xuân và thưởng 
thức hương vị của mùa xuân đạo lý. 
 
Xuân đáo bách hoa khai, 
Xuân khứ bách hoa lạc, 
Sự trục nhãn tiền quá, 
Lão tùng đầu thượng lai… 
                                               (Thiền Sư Mãn Giác) 
 
Xuân đạo lý mùa xuân bất diệt 
Xuân Chơn Như không hạn cuộc thời gian 
Sống vui xuân trong cảnh khổ cơ hàn 
Người con Phật vẫn vui niềm thanh thoát. 
 
Mùa xuân Bính Thân năm nay, chúng ta hãy cùng nhau thành tâm 
cầu nguyện cho lòng người rộng mở, cho tình huynh đệ siết chặt 
thương yêu nhau hơn, để cùng nhau quyết tâm xây dựng một xã 
hội an bình trong ánh sáng trí tuệ và tình thương, nhằm giải cứu 
mọi xung đột tương tranh bất hòa, tạo cho thế giới loài người có 
một cọng nghiệp an vui và hạnh phúc miên viễn. Đó là chúng ta 



76 
 

khéo biết đi tìm lại một mùa "Xuân Di Lặc" cho chính mình và 
cũng  góp phần tạo dựng một mùa Xuân thương yêu an bình cho 
nhơn loại. Đó là ý nghĩa đón xuân và vui xuân trong niềm hân 
hoan tin yêu của người con Phật: 
 
Ta về dựng lại mùa xuân 
Cho vườn hoa nở chim mừng hát ca 
Ta về một cõi riêng ta 
Bình minh nắng ấm chan hòa tình thương 
Ta van cát bụi bên đường 
Xin đừng lưu luyến vấn vương khổ sầu 
Thuyền tình trôi dạt nơi đâu 
Trở về bến cũ dứt sầu tơ vương 
Sáng soi chỉ có con đường 
Nguồn tâm thanh tịnh chơn thường dài lâu. 
 
 Xuân Qua Thi Ca  
 
Rải rác đó đây trong các áng văn chương tuyệt tác, những tác 
phẩm thi ca Việt Nam, trong đó, có rất nhiều bài thơ, bài văn mô 
tả về cảnh sắc thanh nhã đẹp đẽ của mùa xuân. Bởi mùa xuân là 
mùa ấm áp, khí hậu ôn hòa tươi mát, cây cối xanh tươi, trăm hoa 
thi nhau đua nở, khoe sắc khoe hương, với muôn ngàn vẻ đẹp 
thiên nhiên gợi cho bao tâm hồn thi nhân gởi lòng hòa điệu. Nắng 
ấm, trời xanh, mây trắng, chim kêu, bướm lượn, én bay v.v... đó 
là những hình ảnh xuân sắc êm đềm tươi thắm. Xúc cảnh sanh 
thơ, phơi bày những tâm sự, gởi gắm tất cả những tâm tình rạt rào 
chứa đựng những bi thiết nồng nàn, những ân tình sâu kín, những 
bí ẩn đau thương, những niềm vui tràn ngập v.v... tất cả đều được 
các thi nhân dệt thành những vần thơ mỹ cảm.  
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Thi sĩ Trịnh Cốc bên Trung Hoa đời Đường, khi chia tay trong 
cảnh biệt ly giữa mùa xuân, ông không khỏi ngậm ngùi nuốt lệ 
thốt nên bài thơ thật nồng nàn thấm thiết: 
 
"Dương tử giang đầu dương tử xuân 
Dương hoa sầu sát độ giang nhân 
Sổ thanh phong dịch ly đình vẩn 
Quân hướng tiêu tương, ngã hướng tần". 
 
Đầu sông Dương tử liễu xanh 
Hoa dương khiến khách qua sông lệ tràn 
Sáo chiều vắng tiếng ly tan 
Tiêu tương bạn đến, đường tần tôi qua 
                         ( Chi Điền dịch ) 
Mùa xuân là mùa khởi đầu cho năm mới, mùa tràn đầy hy vọng 
ước mơ, mang lại sức sống tin yêu cho con người và đất trời trong 
cùng nhịp điệu vươn lên tìm lẽ sống. Cảnh xuân mang lại cho con 
người nhiều mộng đẹp nên thơ, bên cạnh đó nó cũng nhắc nhở 
người ta đừng quên lý vô thường chuyển biến. Hè đi, thu đến, 
đông tàn, xuân sang, đó là theo sự vận hành luật định đổi thay của 
vũ trụ. Con người cũng biến chuyển trong từng sát na sinh diệt. Ý 
thức được điều đó nên khi xuân về như thức nhắc người ta nhớ 
lại: 
 
Xuân đến thì ta cũng muốn cười 
Nhưng lòng lại ngại lắm xuân ơi! 
Răng long tóc bạc da cằn cổi 
Chân yếu lưng còng khổ tới nơi! 
 
Khi bàn đến thơ xuân, mà ta không nhắc đến bài thơ xuân nổi 
tiếng "Mùa xuân chín" của nhà thơ Hàn Mặc Tử thì quả đó là một 
thiếu sót rất lớn. 
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Trong làn nắng ửng, khói mơ tan 
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng 
Sột soạt gió trêu tà áo biếc 
Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang 
 
Diễn tả cảnh xuân qua những hình ảnh mang màu sắc thắm đượm 
chín đến độ rực rỡ nhất. Nhìn nơi đâu cũng ẩn hiện màu vàng lấm 
tấm trên các cảnh vật: vàng của "nắng ửng" lẫn trong "khói mơ", 
vàng của "mái nhà tranh" của "giàn thiên lý". Nhà thơ không 
ngừng ở đây, vì đó cũng chỉ là cái "chín" nằm trên những sự vật 
chớ chưa hẳn là cái "chín" của thi nhân đương ở độ chín mùi của 
tình yêu. Dù cho gió có trêu chọc gợi  tình với tà áo biếc của một 
cô thôn nữ nào đó mà tác giả đã quan tâm để ý. Ta hãy dõi theo 
đoạn thơ nối tiếp dưới đây thì mới thấy rõ được "Mùa xuân chín" 
của thi nhân.  
 
"Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời 
Bao cô thôn nữ hát trên đồi 
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy 
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi?... 
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín 
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng 
Chị ấy năm nay còn gánh thóc 
Dọc bờ sông trắng, nắng chang chang?" 
 
Màu vàng là tượng trưng cho những gì đã chín như xoài chín màu 
vàng hay chuối chín cũng màu vàng... Nếu màu vàng là tượng 
trưng cho vẻ đẹp mùa xuân xuyên suốt mùa xuân chín của nhà 
thơ nổi tiếng họ Hàn, thì sắc "xanh" lại là màu chủ đạo tạo nên 
duyên dáng nét đẹp kiều diễm "Mùa xuân xanh" của nhà thơ tài 
ba Nguyễn Bính. 



79 
 

"Mùa xuân là cả một mùa xanh 
Giời ở trên cao lá ở cành 
Lúa ở đồng tôi và lúa ở 
Đồng nàng và lúa ở đồng anh 
Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh 
Tôi đợi người yêu đến tự tình 
Khỏi lũy tre làng, tôi nhận thấy 
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh" 
 
Mùa xuân đối với nhà thơ chân quê đầy ắp tình tự làng quê Việt 
Nam thì cả một màu xanh tươi tràn đầy hy vọng ước mơ. Ông là 
một nhà thơ luôn gắn liền với hình ảnh làng quê nông thôn Việt 
Nam. Cành lá xanh tươi, đồng lúa bao la bạt ngàn trải dài như tấm 
lụa xanh, dù trong đó có phân ranh ruộng của anh, của tôi và của 
nàng, nhưng tất cả cũng là tình quê hương luôn đượm  mùi thơm 
lúa chín. Nghĩa là cái riêng nằm trong cái chung mà cái chung đó 
là quê hương là con người. Xuân trải dài tràn ngập khắp cả cánh 
đồng và cũng là mùa vui xuân trong tiết thanh minh.  
 
"Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh 
Tôi đợi người yêu đến tự tình".  
 
Như là một dịp để những người dân quê mộc mạc chân lấm tay 
bùn hẹn hò gặp gỡ với nhau trong buổi vui xuân. Đọc câu thơ trên 
gợi cho chúng ta nhớ lại cảnh nao nức vui xuân qua lời thơ diễn 
tả trong sáng nhẹ nhàng êm ái của nhà thơ tài ba lỗi lạc cụ Tiên 
Điền thi hào Nguyễn Du trong truyện Kiều: 
 
"Ngày xuân con én đưa thoi 
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi 
Cỏ non xanh tận chân trời 
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa 
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Thanh minh trong tiết tháng ba 
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh 
Gần xa nô nức yến oanh 
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân..." 
 
Bài thơ "Xuân Về" của nhà thơ Nguyễn Bính vẽ lên bức tranh 
tuyệt đẹp và trữ tình, gợi cho lòng người nhớ mãi không quên: 
 
"Từng đàn con trẻ chạy xum xoe 
Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe 
Lá nỏn cành non ai tráng bạc? 
Gió về từng trận gió bay đi" 
 
Đọc bài thơ trên, bất giác tôi nhớ đến bài thơ Xuân Cảm của một 
thi nhân nào đó đã diễn tả: 
 
"Sáng nay nghe chim hót 
Nhìn ánh nắng ban mai 
Đẹp xinh một ngày mới 
Cho ta một nụ cười 
 
Xuân về mang hơi ấm 
Sưởi lại những ngày qua 
Nhìn người qua ánh mắt 
Tình ta thấy đậm đà 
 
Người tươi cười khẽ nói 
Êm nhẹ như hồn ru 
Đi vào trong giấc ngủ 
Ôi! mộng đẹp thiên thu" 
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Khi cõi lòng ta an lạc thanh thoát thì nghe hay thấy bất cứ nơi đâu 
cũng đều cảm nhận được sự  tươi đẹp và cũng có thể nở ra một nụ 
cười. Có thể những ngày qua lòng ta có nhiều cảm xúc bất an, 
chợt nghe một bản nhạc hay, một lời ca điệu hát câu hò, hoặc một 
lời hay ý đẹp nào đó, khi ấy lòng ta cảm thấy như có một luồng 
gió xuân mang hơi ấm về sưởi lại lòng ta. Bấy giờ nhìn thấy ai ta 
cũng cảm thấy vui tươi đậm đà thân thiết như toát ra một chất liệu 
từ bi từ trong trái tim thắm đượm tình người. Một cái nhìn tươi 
mát đó cũng đủ cảm nhận lại một niềm vui từ một đối tượng đã 
thực sự ban tặng cho ta những lời lẽ nhẹ nhàng êm dịu như ru, có 
năng lực đưa ta vào mộng đẹp thiên thu. Đó là đôi mắt có được 
cái nhìn: "Từ nhãn thị chúng sanh" của tâm hồn Bồ tát. Chỉ cần 
một cái nhìn toát ra bằng một tấm lòng thực sự yêu thương và 
luôn bao dung tha thứ, cởi mở, hài hòa, thế thì có hạnh phúc nào 
bằng. Ta nhìn người bằng đôi mắt hạnh phúc, thì người nhìn ta 
cũng bằng đôi mắt hỷ lạc. Đó là cái nhìn rộng mở tương cảm 
không còn mang nặng đầu óc kỳ thị ghét ganh. Đó là ta có được 
một mùa xuân thật vô cùng an lạc. Và như thế cũng đủ cho ta có 
được một nụ cười an lạc hạnh phúc rồi. 
 
Đọc bài Xuân Cảm trên, ta không thể không liên tưởng đến bài 
thơ "Chiều Xuân" của nhà thơ Huy Cận.  
 
Xuân gội tràn đầy 
Giữa lòng người hoan lạc 
Trên mình hoa cây... 
Nắng vàng lạt lạt 
Ngày đi chầy chầy... 
Hai hàng cây xanh 
Đâm chồi hy vọng 
Ôi! duyên tốt lành 
Em ngã đưa võng 
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Hương đồng lên tranh 
Kề bên đường tạnh 
Cỏ mọc bờ non  
Chiều xuân tươi mạnh 
Gió bay vào hồn 
 
Nhà thơ Quách Tấn không ngừng lại ở cảnh chiều xuân như Huy 
Cận mà ông lại rung cảm lòng mình theo cảnh hoàng hôn qua 
những dòng thơ chan chứa đầy ắp xuân tình: 
 
"Chim mang về tổ bóng hoàng hôn 
Vàng lửng lơ non biếc đọng cồn 
Cành gió hương xao hoa tỉ muội 
Đồi sương sóng lượn cỏ vương tôn 
Khói mây quanh quẩn hồi chuông vọng 
Trời biển nôn nao tiếng địch dồn 
Thưởng cảnh ông câu tình tự quá 
Thuyền con chở nguyệt đến cô thôn" 
                       ( Chiều Xuân ) 
 
Đọc qua hai bài thơ trên của hai nhà thơ nổi tiếng Huy Cận và 
Quách Tấn, tác giả của bài viết nầy cũng có chút cảm hứng nên 
ghi lại bài thơ "Đêm Xuân" để độc giả đọc cho vui. 
 
 
Đêm xuân nghe khắc khoải 
Lòng mình trở thâu canh 
Trải dài trong bóng tối 
Bao giờ thấy trời xanh?! 
 
Xuân qua đi cơn mộng 
Đêm xuân chẳng cầu mong 
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Ánh xuân hằng soi sáng 
Đời ta hết long đong 
 
Tình xuân còn vương vấn 
Ý xuân khó đạt thành 
Thôi mùa xuân trả lại 
Cho ánh nắng xuân xanh! 
 
Qua bài đêm xuân, chúng tôi xin tạm dừng lại trong chủ đề Xuân 
Qua Thi Ca, nếu phải trưng bày thì không bao giờ cùng. Nhân dịp 
xuân về, chúng tôi chỉ nêu đơn cử qua một vài bài thơ của vài thi 
nhân như đã nêu trên. Mong rằng, với những dòng thơ êm nhẹ trữ 
tình mát dịu thắm đượm tình người và ý đạo, đủ để chúng ta 
thưởng thức qua tài điêu luyện của các thi nhân.  
 

 Chữ Tu Trong Đạo Phật 

Khi đề cập đến chuyện tu hành, thì đại đa số người đời, họ đều trề 
môi chế giễu cho những kẻ tu hành là bi quan yếm thế, là núp 
bóng từ bi, là ẩn dương nương Phật, trốn tránh thiếu trách nhiệm 
xã hội, là ngồi nhà mát ăn bát vàng, làm cho xã hội thoái hóa vân 
vân và vân vân. Nghĩa là, họ dùng nhiều lời lẽ thiếu nhã nhặn 
châm biếm chê bai đủ thứ.  
 
Những người nói như thế, quả thật, họ chỉ đứng bên lề Phật pháp 
để chê bai chỉ trích, nhưng kỳ thật họ chưa hiểu gì về ý nghĩa của 
chữ "Tu" cả. Vì thiếu hiểu, nên họ mới có những quan niệm sai 
lầm và chê trách một cách rất hời hợt, thiển cận và vô ý thức như 
thế. Ngược lại, nếu là người có chút ít hiểu biết về chữ tu, thì họ 
lại nói khác. Họ cho rằng, nếu mọi người không ai biết tu, thì cả 
thế gian nầy trở thành đại loạn. Và chắc chắn là nhà tù không còn 
chỗ trống để dung chứa. Nhờ mọi người biết chút ít tu hành, nên 
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thế gian nầy chưa đến đổi nổi đại loạn và nhà tù cũng còn có chỗ 
trống để kẻ ra người vào. Nếu mỗi cá nhân biết tu, thì mỗi cá 
nhân được lợi ích. Nếu mỗi gia đình biết tu, thì mỗi gia đình được 
hòa thuận hạnh phúc an vui. Nếu cả xã hội đều biết tu, thì xã hội 
sẽ được thái bình thạnh trị. 
 
 Nói tu ở đây, xin chớ vội hiểu lầm là chỉ có quý vị xuất gia ở 
trong chùa mới tu, mà nghĩa của chữ tu là phổ cập cho tất cả đại 
chúng. Như vậy, có thể nói, người biết tu mới là người tích cực 
đóng góp lợi ích cho xã hội và làm cho xã hội ngày càng thêm 
văn minh tiến bộ, chớ không phải thoái hóa như người đời lầm 
tưởng. Dĩ nhiên, Tu có nhiều trình độ cao thấp khác nhau. Vậy Tu 
là gì? Tu như thế nào mà đem lại sự lợi lạc như thế? Ðó là những 
vấn đề mà chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sau đây. 
 
Trước hết thử tìm hiểu nghĩa của chữ tu là gì? Tu có nghĩa là sửa. 
Nhưng sửa cái gì? Và sửa ở nơi đâu?  Sửa ở nơi 3 nghiệp: thân, 
miệng và ý. Nói cách khác, chúng ta cần tu qua 3 phương diện: 
Tu tâm, tu thân, và tu bổ.  Vậy, tu qua 3 phương diện là tu như 
thế nào? Sau đây, chúng ta sẽ tuần tự tìm hiểu thêm. 
 
Tu Tâm 
Sách xưa có câu:  
"Người đời sớm phải tri cơ 
Gương lu vì bụi, trăng lờ vì mây. 
Chở che nhờ đức cao dầy, 
Dẫu tu cho mấy, chẳng tầy tu tâm". 
 
Trong khế kinh Phật có dạy: “tâm tánh của chúng sanh, xưa nay 
nó vốn là thanh tịnh sáng suốt, nhưng vì chúng sanh bị các thứ vô 
minh phiền não che lấp phủ mờ, nên nó không hiển lộ ra được”. 
Khác nào như tấm gương, bản chất của nó vốn trong sáng, nhưng 
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sở dĩ nó không hiển lộ ánh sáng ra được, là vì nó bị bụi bậm bám 
vào. Cũng như mặt trăng hằng sáng soi, nhưng vì bị mây mù che 
ngăn bao phủ, nên ánh trăng dù sẵn có đó, nhưng cũng không làm 
sao hiển lộ ra được. Muốn cho tâm tánh của chúng ta hiển lộ sáng 
suốt thanh tịnh như xưa, thì Phật dạy, ta phải siêng năng chịu khó 
thường xuyên lau chùi cho hết những thứ bụi bậm cáu bợn phiền 
não. Những thứ “Căn bản phiền não”( tham, sân, si, mạn nghi, 
ác kiến ) và “Tùy phiền não”( phẩn, hận, phú, não, tật, xan, 
cuốn, siểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quí, trạo cử, hôn trầm, bất tín, 
giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri),  tất cả đều 
phải diệt trừ tận gốc. Có thế, thì chúng ta mới thật tu và mới 
mong hết khổ. Tu tâm như thế, mới thực sự là tu ở nơi cái gốc. 
Nếu cái gốc không sửa, mà chỉ sửa ở nơi cái ngọn, thì muôn kiếp 
ngàn đời, chúng ta cũng không bao giờ hết khổ được. Bởi thế, nên 
nói: “Dẫu tu cho mấy, chẳng tầy tu tâm”. Ðó là, chúng ta khéo 
biết tu, đốn thẳng ngay cái gốc, khi cái gốc vô minh phiền não 
không còn, thì ánh trăng chơn như sẽ hiển hiện, không cần tìm 
kiếm đâu xa. Ðó mới thực sự là tu tâm vậy. 
 
Tu thân  
 
Tu thân, là tu ở nơi cái ngọn. Tức là tu ở nơi phần thô. Còn tu tâm 
là tu ở nơi cái gốc thuộc về phần tế. Nhưng nếu chúng ta chưa 
đốn được cái gốc lớn, thì chúng ta chịu khó sửa dần ở nơi cái 
ngọn cũng rất là cần thiết. Như cái cây, nếu chúng ta chịu khó 
thường xuyên tướt lá, ngắt đọt, bẻ cành, thét rồi, thì cái cây kia 
cũng sẽ lần lần bị khô héo cằn cỗi và mất đi nhựa sống. Nói tu 
thân, tức là sửa ở nơi cái thân, chúng ta không nên hành động ác 
độc sái quấy. Như giết hại sanh vật, trộm cướp tài vật của cải của 
người và không làm những điều phi pháp gian dâm tà hạnh. 
Ngoài ra, chúng ta còn phải gìn giữ thân thể ăn mặc đàng hoàng 
sạch sẽ, đi đứng đoan chánh nghiêm trang, phong cách lễ độ, ngồi 
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không trạo cử v.v… đó cũng thuộc về tu thân. Người khéo biết tu 
thân, là luôn quan tâm chăm sóc kỹ ở nơi bản thân mình, cố gắng 
làm những điều chánh đáng. Nhưng cũng đừng quá coi trọng nô 
lệ cung phụng thân mình mà gây ra nhiều đau khổ cho mình và 
người. Nếu thế, thì chúng ta chưa phải là tu thân. Vậy tu thân là 
sửa đổi ở nơi cái thân tránh làm những việc phi pháp. Ðược như 
thế, mới thực sự là người khéo biết tu thân. 
 
Tu bổ 
 
Tu bổ là sửa đổi những thứ vật dụng bên ngoài. Những vật dụng 
bị hư hao, hay cũ kỹ, thì ta nên tu bổ lại. Như cái nhà, cái ghế, cái 
bàn v.v… bị hư hao gãy đổ, ta liền tìm cách tân trang sửa lại hay 
thay cái mới khác vào, để có thể tiếp tục sử dụng. Việc làm mới 
lại một sự vật nào đó đã bị hư hại, thì cũng là điều cần thiết cho 
đời sống. Trong đời sống, việc tu bổ cũng rất là thiết yếu. Dù đây, 
chỉ là những hiện tượng sự vật bên ngoài. Nhưng còn có những 
nhu cầu thiết yếu cho đời sống, dĩ nhiên, chúng ta vẫn còn cần 
đến những vật dụng hằng ngày. Vì những thứ nầy nó cũng giúp 
ích phương tiện cho chúng ta rất nhiều. Do đó, chúng ta cũng 
không nên xem thường phần tu bổ nầy. 
 
Tu là cải tiến tịnh hóa thân tâm 
 
Qua những phần định nghĩa và giải thích về chữ tu ở trên, đến 
đây, ta thấy tu là một nhu cầu quan yếu tối cấp thiết cho thân tâm 
ta. Nếu như ta sống buông lung, cẩu thả, tha hóa trụy lạc, không 
phút giây cải tiến thân tâm, thì đời ta quả thật là đau khổ. Ðời 
sống chỉ một bề chạy theo vật dục, nô lệ cho vật chất, tình dục, thì 
đó là một họa hại rất lớn. Muốn cho thân tâm ta được an ổn nhẹ 
nhàng, thanh thoát và đời sống ta có được an vui hạnh phúc, thì 
không còn cách nào hơn là ta phải thường xuyên quán chiếu kiểm 
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soát lại tâm ta, để từ đó ta mới nhận diện rõ hơn những gì gây cho 
ta bất an đau khổ, mà mau lo cải thiện chuyển hóa phiền não, cho 
thân tâm ta được trong sáng thanh tịnh. Ðạo Phật là đạo nội quan, 
là đạo giác ngộ. Mà muốn giác ngộ là ta phải nhìn thẳng lại chính 
mình. Có nhìn kỹ lại mình, thì chúng ta mới thấy được lỗi lầm, để 
chóng lo khắc phục chuyển hóa. Nhờ thế, mà thân tâm ta mới 
được an lạc giải thoát. 
 
Thuở xưa, khi còn ngự trên ngai vàng, một hôm vua Trần Nhân 
Tông hỏi Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ: Cái gốc của tu thiền là gì? 
Tuệ Trung vội đáp ngay: "Phản quan tự kỷ, bổn phận sự". Nghĩa 
là cái gốc của người tu thiền hay tu hành là phải hằng soi xét quán 
chiếu lại mình. Phải hằng thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người. 
Người tu hành cẩn trọng nghiêm khắc, khi một niệm dấy lên thì 
phải nhận diện ngay. Nhận diện để chuyển hóa. Vì niệm khởi là 
trái với tánh giác. Mà trái với tánh giác, tức rơi vào trần lao. 
Người nào hằng quán chiếu sâu sắc như thế, thì mới được gọi là 
người tu hành chơn chánh. Chính đó mới là giải thoát. Vì không 
có một niệm nào ràng buộc người tu cả. Hằng ngày chúng ta luôn 
sống trong vọng niệm theo duyên, theo cảnh để phân biệt phải trái 
hơn thua tạo thành nghiệp lành hoặc nghiệp dữ. Tạo nghiệp lành 
thì được hưởng quả lành. Ngược lại, tạo nghiệp ác thì phải trả quả 
báo ác. Đó là nói theo bình diện thông thường. Tạo nghiệp lành 
đó là chúng ta khéo biết tu. Tuy nhiên, tu như thế cũng vẫn còn 
theo nghiệp đi trong vòng luân hồi để hưởng phước báo. Ở đây, ta 
thấy, lối dạy của Tuệ Trung Thượng Sĩ là Ngài chỉ rõ đường lối tu 
đến chỗ cùng tột nghĩa là tu ngay cái gốc. Thật ra nói tu mà kỳ 
thật không có tu gì cả. Chỉ cần quán chiếu và chuyển hóa mà thôi. 
Cách tu nầy tuy nhẹ nhàng, nhưng không phải dễ hành trì. Không 
phải ai cũng được có cái căn cơ bén nhạy như thế. Trong phạm vi 
chữ tu nói ở đây, là chỉ nói ở phương diện thông thường mà thôi. 
Tuy nhiên, ta cũng cần biết rõ gốc ngọn của sự tu hành.  
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Chính vì nhận được yếu chỉ tu thiền và thấu đạt được nghệ thuật 
sống, nên sau nầy vua Trần Nhân Tông có làm bài Phú trong đó 
có 4 câu mà người ta thường hay dẫn chứng: 
 
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền 
 
Tạm dịch: 
 
Ở đời vui đạo cứ theo duyên 
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền 
Trong nhà kho báu tìm đâu nữa 
Đối cảnh "không tâm" chớ hỏi thiền 
 
Xin chớ vội hiểu lầm hai chữ không tâm nầy. Không tâm không 
phải là không có cái tâm. Nếu không tâm thì sao biết trong nhà 
mình có kho báu. Không tâm nói ở đây là khi hành giả đối cảnh 
xúc duyên không nên để tâm dính mắc vào sự vật. Nói rõ hơn là 
không theo cảnh phân biệt tốt xấu, ưa thích v.v... Nếu còn có cái 
tâm dính mắc chấp trước vào 6 trần, thì làm sao giải thoát? Dụ 
như mang máy quay phim hay chụp hình mà ta không quay 
không chụp gì cả. Thế thì, không có một hình ảnh nào lưu lại 
trong máy của ta cả. Ngược lại, nếu ta quay hay chụp thì những 
hình ảnh kia chắc chắn là ở trong cái máy của ta rồi. Máy quay 
phim hay máy chụp hình là dụ cho 6 căn tức 6 giác quan của ta. 
Cho nên, Phật, Bồ tát hay các vị Thiền sư, các Ngài đều có 6 căn 
như ta, nhưng các Ngài không để 6 căn dính mắc vào 6 trần cảnh. 
Còn phàm phu như chúng ta thì 6 căn luôn bị kẹt dính mắc vào 6 
trần. Vì thế mà ta không được giải thoát như các Ngài. 
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Tu là tích cực đóng góp hữu ích cải thiện xã hội. 
 
Xã hội bất an loạn lạc, là do nhơn loại thiếu tu. Mỗi cá nhân là 
một phần tử của xã hội. Muốn cải thiện lành mạnh hóa xã hội, tất 
nhiên, trước tiên là mỗi cá nhân phải cải ác hành thiện. Nếu mỗi 
cá nhân không tu, thì đừng mong xã hội an bình. Vì đó là chuyện 
không tưởng. Ngày nay, nhơn loại đang sống trong sự lo âu hồi 
hộp phập phồng sợ hãi, vì những biến động, thác loạn, chiến tranh 
khủng bố giết người. Ðó là chưa kể đến có biết bao thảm trạng tệ 
nạn, tội ác xã hội đã và đang xảy ra nhan nhãn hàng ngày, nhìn 
thấy đến độ chóng mặt. Thử hỏi những tệ nạn phạm pháp khủng 
khiếp nầy do đâu? Phải chăng là do con người thiếu ý thức quan 
tâm đến đời sống nội tâm?! Ðạo đức căn bản của đạo làm người 
càng ngày càng bị bật gốc tuột dốc đến mức độ thê thảm khủng 
khiếp. Con người đã đánh mất đạo đức nhân bản, thì thử hỏi làm 
sao xã hội an bình cho được? Ðời sống mất thế cách quân bình 
trong tương quan giữa vật chất và tinh thần, thì đó là một hệ quả 
họa hại cho nhơn loại ngày nay. Muốn cho đời sống được quân 
bình, tất nhiên, mỗi cá nhân phải phục hồi lại đạo đức làm người 
của mình. Phải thường xuyên quán chiếu lại mình. Phải có những 
phút giây yên tĩnh, để quán niệm những biến động của nội tâm. 
Nếu mỗi người đều ý thức, khéo biết chăm sóc đời sống nội tâm 
phong phú, thì xã hội sẽ giảm bớt những hệ lụy tang thương đau 
khổ rất nhiều. Như thế, người biết tu mới là người thực sự đóng 
góp cải thiện cho xã hội một cách rất tích cực vậy. 
 
 Những lợi ích thiết thực cho mình và người. 
 
Người biết tu là người đang hướng đời mình về nẻo thiện, đang 
tìm lại cội nguồn và luôn thăng hoa trong cuộc sống. Ðó là người 
khéo biết chọn cho mình một hướng đi vừa lợi mình, lợi người. 
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Một hướng đi, trước mắt chỉ có hoa và trái hạnh phúc. Hạnh phúc 
chẳng những cho bản thân mình, mà còn cho gia đình và xã hội 
nữa. Ðó là con đường Chân, Thiện, Mỹ. Chỉ có con đường đó 
mới thực sự cứu khổ cho mình và người. Ngoài ra, không còn có 
một lộ trình nào khác. Là Phật tử, chúng ta phải cương quyết đi 
trên lộ trình mà chư Phật Tổ đã đi. Các Ngài đã vạch sẵn cho 
chúng ta một con đường hướng thượng giải thoát quá ư là hạnh 
phúc. Nếu chúng ta đi lệch quỹ đạo của các Ngài, thì đó là do  
chúng ta si mê thiếu sự cân nhắc chọn lựa kỹ càng. Thế thì trách 
ai đây?! Không tu thì thôi, nếu người biết tu là chắc chắn sẽ có lợi 
ích ngay. Vì người tu đâu có làm những việc sái quấy, phạm 
pháp, hại người, hại vật mà phải lo sợ bị bắt bớ giam cầm tù tội. 
Ðối với luật pháp thế gian, ta cũng được tự do thong dong. Ðối 
với luật nhân quả, ta cũng không lo sợ quả báo trả vay, thế thì 
chẳng những ta được lợi ích hiện đời mà đời sau ta cũng được an 
vui giải thoát. 
 
Ta hãy thường xuyên xét nghiệm cho thật kỹ về lý nhân quả. Tuy 
nhân quả là một dòng chuyển biến không cùng. Từ nhân tới quả 
nó đòi hỏi cần phải có thời gian. Tuy hằng linh động chuyển biển 
từ nhân tới quả, nhưng không có một nhân nào mà thoát khỏi quả 
báo. Chẳng qua nó có thể thay đổi ít nhiều trong sự chuyển biến 
mà thôi. Dụ như, khi một người phạm pháp bị luật pháp bắt giam 
vào trong lao tù, trong thời gian thọ án chịu hình phạt nặng hay 
nhẹ là tùy theo cái nhân đã gây tạo nặng hay nhẹ mà trả cái quả 
báo thọ khổ thích hợp. Nặng thì bị tử hình hoặc tù chung thân, 
hay thời gian ngắn dài tùy theo tội trạng. Tuy nhiên, trong thời 
gian thọ án ( ngoại trừ tội tử hình ), nếu tội nhơn biết ăn năn cải 
hối về những tội lỗi đã gây, thì cố gắng làm những điều lành và 
luôn luôn tuân hành đúng theo nội quy của nhà tù. Đối với bản 
thân thì phải thành tâm sám hối, nguyền xin sửa đổi và quyết tâm 
tái tạo làm mới lại cuộc đời. Đối với tha nhân, tức những người 
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bạn tù cùng chung cảnh ngộ khác, thì ta nên có những lời nói, 
hành động cư xử hài hòa, cởi mở, thông cảm giúp đỡ cho nhau. 
Mọi người phải biết tôn kính yêu thương lẫn nhau, không nên gây 
ra những hiềm khích thù hằn chống đối nhau bằng khẩu chiến 
hoặc bằng thân chiến, làm cho nhà tù luôn bị xáo trộn bất an và 
phẩm chất nhơn cách con người càng bị hạ thấp hơn. Nếu ai cũng 
hành xử trong tinh thần tương kính hòa hợp yêu thương lẫn nhau, 
và thể hiện những điều tốt theo quy luật nhà tù đã quy định, thì 
chắc chắn là cái án tù của mỗi người sẽ được nhà tù xét định lại 
và có thể giảm án nhẹ hơn. Do mỗi người tự ý thức hành xử như 
thế, tất nhiên là có sự chuyển biến từ nhân tới quả. Nhân đã thay 
đổi thì quả phải thay đổi theo. Nhân thay đổi tốt thì quả sẽ thay 
đổi tốt. Luật tắc nhân quả là như thế. 
 
Tuy luật pháp thế gian  cũng công bằng lắm, nhưng luật nhân quả 
lại càng công bằng hơn. Bởi vì luật pháp thế gian dù công bằng 
tới đâu, cũng còn có kẽ hở. Chính vì thế, nên người ta mới xoay 
chiều đổi hướng được. Ngược lại, luật nhân quả thì không như 
thế, nghĩa là không thiên vị một ai cả. Nhân quả, không có vấn đề 
chạy chọt đút lót hối lộ mà thoát được. Nhân quả như bóng với 
hình, hình như thế nào thì bóng như thế đó, một mảy may không 
hề sai lệch. Chẳng qua là chuyển quả báo nặng thành quả báo nhẹ 
đó thôi. Nhưng với điều kiện là người phạm tội phải biết ăn năn 
cải thiện. Không những cải ác tùng thiện thôi mà còn phải gia 
công tích cực làm các điều lành để chứng minh cho sự ăn năn cải 
hối sửa đổi của mình. Có thế, thì tội kia mới có thể giảm được. 
Nhưng dù nặng hay nhẹ cũng phải trả cái quả báo mà mình đã 
gây. Đó là luật tắc tự nhiên không ai có quyền thay đổi luật nhân 
quả cả. Trong đời sống hằng ngày, nếu chúng ta muốn không bị 
quả báo đau khổ, thì chúng ta đừng bao giờ khờ khạo dại dột mà 
tạo tác những chủng nhân bất thiện. Như cướp của giết người, 
buôn bán nha phiến, trồng cần sa ma túy, hay tạt acid hủy hoại 
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thân thể người khác v.v... đó là những điều mà luật pháp nghiêm 
cấm. Vì luật pháp lúc nào cũng muốn bảo vệ sự an toàn cho dân 
chúng. Nếu chúng ta vì ham mê lợi lộc, muốn bỏ túi nhiều tiền, 
làm giàu trên xương máu đau khổ của người khác... gây những 
điều bất an cho xã hội (đừng quên trong đó có chúng ta và có cả 
những người thân của chúng ta nữa ) thì bảo sao luật pháp có thể 
dung tha cho được?! Luật pháp còn không dung tha, nói chi đến 
luật nhân quả. Người xưa có nói: "Phàm làm việc gì trước phải 
nghĩ đến cái hậu quả của nó". Xin mọi người hãy chiêm nghiệm 
thật kỹ câu nói nầy để hành xử sao cho khỏi phải hối hận vì 
những suy nghĩ, lời nói và hành động dại dột của mình. 
 
Tóm lại, qua những điều trình bày khái quát về chữ "Tu" trong 
đạo Phật đã nêu trên, thiết nghĩ, ít nhiều gì cũng giúp cho chúng 
ta có một cái nhìn đúng theo tinh thần nhân quả của đạo Phật. Từ 
đó, chúng ta sẽ không còn có những quan niệm sai lệch hay bóp 
méo theo cái nhìn thiên kiến của thế gian. Thông thường, khi 
nghe nói đến chữ tu, người ta liền nghĩ đến những hình ảnh bi 
quan buồn chán. Ðó là gì chúng ta chưa có dịp tìm hiểu cặn kẽ về 
chữ tu. Một khi chúng ta đã hiểu rõ rồi, thì chúng ta mới thấy sự 
tu hành thật là một điều tối cần thiết và lợi ích vô cùng. Thế thì 
đánh đổ mọi quan niệm sai lầm mà từ trước tới giờ ta đã lầm 
nhận, hiểu sai. Giờ đây, ta mới thấy sự tu hành thật là quan trọng 
trong đời sống. Bất cứ ai thuộc thành phần giai cấp nào trong xã 
hội mà không tu, thì chắc chắn cửa địa ngục đang mở rộng chờ 
đón  họ. 
 
Như vậy, con người từ địa vị phàm phu, nếu chúng ta khéo biết tu 
hành, đúng theo chánh pháp Phật dạy, thì chắc chắn chúng ta sẽ 
lần lần tiến lên đạt thành Thánh vị. Ðó là điều tất yếu không bao 
giờ sai chạy. Vì đã gây chủng nhân hành thiện tốt, đương nhiên là 
phải kết quả báo tốt đẹp mà thôi. Kinh dạy:  



93 
 

 
Chư ác mạc tác 
Chúng thiện phụng hành 
Tự tịnh kỳ ý 
Thị chư Phật giáo 
 
Nghĩa là: 
 
Các điều ác chớ làm 
Vâng làm các điều lành 
Giữ tâm ý mình thanh tịnh 
Đó là lời chư Phật dạy. 
 
Nếu chúng ta thật hành đúng theo lời dạy của bài kệ nầy, thì lo gì 
mà chúng ta không được giải thoát khổ đau.  
 
 Vai Trò Và Trách Nhiệm Của Người Cư Sĩ Phật Tử 
 
Chức năng và vị trí của người cư sĩ Phật tử 
 
Dù trong thời đại nào, vai trò và trách nhiệm ủng hộ đạo pháp đối 
với người Phật tử tại gia cũng rất là quan trọng. Phật tử tại gia là 
một bộ phận đông đảo, là một trong bốn chúng đệ tử của Phật. 
Ngược lại, một bộ phận khác, dù số lượng ít, nhưng rất quan 
trọng trong việc hướng dẫn giáo hóa đúng theo đường hướng Phật 
dạy, đó là bộ phận xuất gia. Trước khi trở thành tăng sĩ, tất cả 
cũng đều xuất thân từ cư sĩ. Do đó, việc tu học của người Phật tử 
tại gia rất quan trọng, nếu muốn trở thành người Phật tử xuất gia. 
 
Lực lượng đông đảo nầy, trong thời Phật cũng như trải qua nhiều 
thời đại, nhờ hấp thụ sâu xa lời Phật dạy, nên việc tự tu cũng như 
việc ủng hộ Phật pháp duy trì và phát triển rất mạnh mẽ, khởi sắc. 
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Ngày nay ánh sáng Phật giáo được lan tỏa khắp nơi, phần lớn 
cũng nhờ vào sự tham gia đóng góp tích cực lớn lao của người 
Phật tử tại gia. 
 
Như vậy, chức năng và vị trí của người cư sĩ Phật tử trong việc nỗ 
lực tu tập, thực hành cũng như góp phần vào công cuộc phát triển 
Phật giáo khắp nơi, thật vô cùng quan thiết trong hiện tại và mai 
sau. 
 
Sự tu học và đóng góp Phật sự của người cư sĩ Phật tử trong 
thời Phật 
 
Nhìn lại, thời Phật có rất nhiều vị cư sĩ Phật tử ủng hộ Phật pháp 
rất tha thiết nhiệt tình. Tiêu biểu như vua Bimbisara, tức vua Tần 
bà sa la, vua cha của A xà thế, thái tử Kỳ đà, trưởng giả Cấp cô 
độc v.v... Những vị cư sĩ Phật tử nầy, ngoài việc họ tự tu, áp dụng 
lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày ra, họ còn ủng hộ cúng 
dường nhiều phương tiện cho Phật và các hàng thánh chúng đệ tử 
của Phật trong việc trợ tuyên chánh pháp, bằng cách thuyết giảng 
như trường hợp cư sĩ Hatheka bên nam và Suppavasà bên nữ. 
 
Từ đó, nghiễm nhiên đã trở thành một truyền thống hộ trì chánh 
pháp, ủng hộ tăng già rất đắc lực của người cư sĩ Phật tử tại gia 
trải qua nhiều thời đại. Và cũng nhờ nhận hiểu giáo pháp nỗ lực 
tu tập, thực hành và góp phần truyền bá giáo pháp, nên Phật pháp 
càng ngày càng truyền bá rộng rãi và phát huy mạnh mẽ trên khắp 
năm châu bốn biển. 
 
Trọng trách bảo vệ chánh pháp của người cư sĩ Phật tử qua 
mỗi thời đại. 
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Như trên đã nói, việc ủng hộ và góp phần xiển dương Phật pháp 
trải qua từ thời Phật cho đến ngày nay và mãi về sau, người Phật 
tử tại gia đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo 
vệ chánh pháp. Riêng về Phật tử Việt Nam, kể từ khi Phật giáo du 
nhập vào đất nước ta, từ đó đến nay, đã có rất nhiều vị cư sĩ luôn 
nỗ lực chung vai sát cánh cùng với chư Tôn Đức Tăng, Ni trong 
việc bảo vệ và hoằng dương Phật pháp. Dân tộc Việt Nam đã trải 
qua bao sự thăng trầm, vinh nhục, thạnh suy suốt chiều dài lịch 
sử, Phật giáo cũng theo đó cùng chung số phận. Bởi lẽ, dòng sinh 
mệnh của Phật giáo và dân tộc Việt có một sự gắn bó sinh tồn bất 
khả phân ly. Do ý thức được trách nhiệm trong việc bảo tồn và 
phát huy Phật giáo, nên những lúc Phật giáo bị pháp nạn, thì 
người Phật tử tại gia luôn sát cánh cùng với tăng già đồng lao 
cộng khổ, quyết tâm chống lại bất cứ mọi thế lực vô minh nào 
nhằm tiêu diệt Phật giáo, dù phải hy sinh cả tánh mạng. Điều nầy 
lịch sử chứng minh quá rõ ràng: nhất là trong giai đoạn cận đại 
năm 1963, toàn thể Phật giáo đồ đứng lên chống lại bạo quyền 
nhà Ngô nhằm chiêu sách tiêu diệt Phật gìáo. Trong thời nầy, vì 
bảo vệ chánh pháp và đòi hỏi sự tự do bình đẳng cho Phật giáo, 
nên có rất nhiều vị cư sĩ Phật tử đã hy sinh. 
 
Tóm lại, việc bảo vệ chánh pháp có nhiều cách, nhưng cách nào 
cũng nhằm vào mục đích duy nhất là tồi tà phụ chánh, nêu cao 
ngọn đuốc chánh tín, phá tan mọi bóng tối mê mờ. Nhiều Phật tử 
tại gia trí thức khéo sử dụng ngòi bút của mình để ngăn chận và 
đánh tan mọi tà thuyết đã và đang tìm cách len lỏi xâm nhập vào 
ngôi nhà Phật giáo, làm lũng đoạn, lung lạc niềm tin của Phật tử. 
Tất cả những việc làm trên đều là trách nhiệm chung của người 
Phật tử xuất gia và tại gia. 
 
Xây dựng hạnh phúc gia đình và đóng góp xã hội của người cư 
sĩ Phật tử đặt trên nền tảng Phật giáo. 
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Giáo lý Phật dạy có chia ra làm năm thừa, mà nhơn thừa là nền 
tảng cơ bản. Mất yếu tố nhơn thừa thì những thừa khác sẽ không 
bao giờ được thiết lập. Giống như xây nhà lầu, nếu không có nền 
trệt làm cơ bản vững chắc, thì không một ai có tài sức nào mà có 
thể xây dựng được những tầng lầu kế tiếp. Nhưng muốn cho 
những tầng trên được vững chắc, bảo đảm, thì ta cần phải xây đúc 
nền móng cho thật kiên cố. Cũng thế, nhơn thừa là căn bản làm 
nền tảng nhân bản. Phật dạy tu nhơn thừa lấy ngũ giới làm căn 
bản. Người Phật tử tại gia chỉ cần gìn giữ đúng năm giới cấm 
Phật dạy, đó là yếu tố căn bản để xây dựng tròn phẩm giá nhơn 
cách trong hiện tại và mai sau. Đồng thời nó cũng là yếu tố quan 
trọng trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình và xã hội. Thiếu sự 
hành trì năm giới hay năm nguyên lý đạo đức nầy thì, gia đình sẽ 
mất hạnh phúc và xã hội sẽ không bao giờ có được đời sống an 
bình. Vì thế, người Phật tử tại gia muốn bảo vệ hạnh phúc cho 
bản thân, gia đình và xã hội thì, mỗi người phải hạ quyết tâm gìn 
giữ năm điều răn cấm: "Không sát sanh, không trộm cắp, không 
tà hạnh, không nói dối và không uống rượu, cờ bạc, hút sách 
nghiện ngập v.v..." Sự tu học, tham gia xây dựng và phát triển 
Phật giáo của người cư sĩ Phật tử trong thời hiện đại cũng như 
trong tương lai. 
 
Hơn ai hết, người Phật tử đến với đạo Phật là phải đến bằng trí 
tuệ, vì đạo Phật là đạo giác ngộ. Bản thân của Đức Phật là con 
người giác ngộ hoàn toàn. Thế nên, đã mệnh danh là Phật tử, con 
của đấng giác ngộ, thì ít nhiều gì chúng ta cũng phải có chất giác 
ngộ. Muốn thế thì chúng ta cần phải gia công nghiên tầm học hỏi. 
Văn, tư, tu đó là ba yếu tố hệ trọng mà người Phật tử dù tại gia 
hay xuất gia cũng không thể nào thiếu được. Sau khi trang bị cho 
mình có tuệ giác sắc bén rồi, từ đó, chúng ta mới tham gia vào 
những công việc phụng sự Phật pháp. Sự tham gia xây dựng phát 
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triển Phật giáo có rất nhiều cách để người Phật tử tại gia thực 
hiện. Việc tham gia xây dựng và phát triển Phật giáo của người 
cư sĩ Phật tử, như trên đã nói, đã có từ thời Phật, khi Giáo đoàn đã 
phát triển lớn mạnh thành lực lượng Giáo hội, thì việc góp sức 
bằng tinh thần và vật chất của người Phật tử tại gia đương nhiên 
là phải có. Lịch sử Phật giáo nước ta cũng đã nêu ra chứng minh: 
có rất nhiều vị cư sĩ hộ pháp đắc lực, nhất là ở vào hai thời đại 
Lý, Trần, phần lớn các vua quan là những cư sĩ đóng góp tích cực 
trong công việc xây dựng và phát huy Phật giáo lớn mạnh. Rồi 
đến thời cận đại qua những phong trào chấn hưng Phật giáo, 
nhiều vị cư sĩ đã tận lực góp công vào việc xây dựng và phát triển 
nầy. Tiêu biểu như: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, Cư sĩ Chánh 
Trí Mai Thọ Truyền, Cư sĩ Đoàn Trung Còn, Thiều Chửu v.v... 
còn và còn rất nhiều vị khác nữa.  
 
Nói tóm lại, sự tu học, tham gia xây dựng và phát triển Phật giáo, 
thời nào cũng có những Phật tử cư sĩ đóng góp tích cực, nổi bật. 
Tuy nhiên, dù đóng góp xây dựng, phát triển dưới dạng thức nào, 
việc trước tiên là đòi hỏi chính mình phải tu học, có lợi ích thiết 
thực trong đời sống thực tế, rồi sau đó, mới nói đến việc lợi 
người. Tinh thần vị tha là tinh thần cần phải có và luôn được hun 
đúc phát triển đối với người Phật tử. Dù hiện tại hay mai sau cũng 
thế. Nhưng phương pháp lợi tha như thế nào? Đó là điều mà 
chúng ta cần tìm hiểu biết rõ sau đây: 
 
Phương pháp tự lợi và lợi tha của người cư sĩ Phật tử noi theo 
công hạnh Bồ tát. 
 
Đạo Phật luôn chủ trương tự lợi và lợi tha phải song hành. Xét 
trên thực tế, trong khi tự lợi đã ngầm chứa lợi tha. Thí dụ, một 
người giữ giới không trộm cướp, bản thân của họ được lợi lạc là 
không bị tù tội giam cầm, mà xã hội, những người chung quanh 
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cũng được lợi lạc an ổn, vì không phải lo sợ về hành vi xấu ác của 
họ. Đó là xét trên phương diện tiêu cực. Tích cực hơn, không 
những mình lo tự lợi mà còn phải luôn nghĩ đến phải làm lợi ích 
cho mọi người, đó là công hạnh của Bồ tát. Để noi theo công 
hạnh, việc làm thiết thực của Bồ tát, người Phật tử xuất gia và tại 
gia nói chung, đặc biệt là người Phật tử tại gia nói riêng, cần phải 
áp dụng bốn phương pháp nhiếp hóa sau đây. 
 
A. Bố Thí  
 
Bố thí là cho khắp, không phân biệt thân sơ. Bố thí là ngược lại 
lòng ích kỷ. Xã hội rối loạn, xấu xa, không an bình, phần lớn là 
do lòng ích kỷ hẹp hòi của con người mà ra. Bố thí đòi hỏi con 
người phải có tình thương không vụ lợi. Một thứ tình thương xuất 
phát từ tấm lòng từ bi. Thương mà còn nghĩ đến mình, đến những 
người thân thuộc của mình, thì tình thương đó có ý mưu đồ và 
quá ích kỷ, đó là ái kiến chớ không phải lòng từ bi. 
 
Đạo Phật là đạo từ bi, có nghĩa là cho vui và cứu khổ. Nỗi khổ 
của con người, nói theo Tục đế thế gian thì không thể nói hết. 
Nếu nói gọn thì chỉ có hai nỗi khổ: Tinh thần và vật chất. Hai thứ 
nầy có ảnh hưởng tác động lẫn nhau rất lớn. Muốn có đời sống 
tinh thần thoải mái, con người không thể quá thiếu thốn về vật 
chất. Cho nên, việc bố thí vật chất cho những người đói thiếu, 
nghèo khổ, đói khát, bệnh tật... cũng là một việc làm rất hữu ích 
cần thiết. Vì vậy, trong nhà Phật có nêu ra ba cách bố thí: "tài thí, 
pháp thí và vô úy thí". 
 
Tài thí gồm có tiền của ( ngoại tài ), và thân mạng ( nội tài ). 
Người bố thí tùy theo khả năng và tài vật của mình mà cho. Tuy 
nhiên, đây cũng là cách tạm xoa dịu phần nào trong cơn đói khổ, 
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yếu đau, túng thiếu mà thôi. Nó chưa phải là cách làm cho người 
ta hoàn toàn dứt khổ. 
 
Vì vật chất không biết mấy cho vừa. Bởi lòng tham của con người 
không đáy. Muốn cho họ dứt khổ, bên cạnh tài thí, ta cần phải 
cho họ pháp thí nữa. Chỉ có pháp thí mới nhổ được gốc khổ của 
họ. Đây là phương cách nhổ gốc khổ cho họ, chẳng những trong 
hiện đời mà mãi mãi về sau nữa. Cho nên pháp thí rất là quan yếu 
trong việc giáo hóa. Tài thí không cần phải đối cơ, nhưng thật 
hành pháp thí thì cần phải đối cơ, Tùy trình độ hiểu sâu hay hiểu 
cạn giữa người nói và người nghe. Chúng ta không nên có mặc 
cảm là mình không hiểu Phật pháp thâm sâu làm sao bố thí. 
Chúng ta đừng quên chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa pháp hay 
đa môn. Chúng ta có thể đem những việc bình thường như tụng 
kinh, lễ Phật, ăn chay, niệm Phật v.v... ra chỉ dạy cho mọi người 
được hiểu biết, hành trì, thế cũng là bố thí pháp rồi. Muốn thực 
hiện việc pháp thí nầy được lợi ích cho nhiều căn cơ sai biệt, 
người Phật tử tại gia cần phải gia công nghiên tầm học hỏi giáo 
pháp của Phật nhiều hơn nữa. Thí pháp càng lan rộng thì người 
xu hướng về với Phật pháp càng nhiều mà hễ theo về càng nhiều 
thì cõi đời nầy càng bớt đi đau khổ. 
 
Ngoài việc pháp thí, vô úy thí cũng không kém phần quan trọng. 
Bố thí vô úy là cho mọi người cái không sợ. Cái sợ nhứt của con 
người là sợ chết. Người tu học Phật khá vững chắc sau khi nhận 
hiểu lý vô ngã, vô thường, sanh diệt của Phật dạy, rồi đem ra chỉ 
dạy cho mọi người, không phải chết là mất hẳn. Người tu Phật mà 
còn sợ chết là chưa hiểu gì về đạo Phật cả. Sau khi nhận hiểu thiết 
thực rồi, họ không còn sợ chết nữa. Chết đã không sợ thì thử hỏi 
trên đời nầy còn có thứ gì làm cho người ta phải lo sợ nữa chớ! 
Đó là bố thí vô úy vậy. 
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B. Ái Ngữ 
 
Ái ngữ là lời nói nhã nhặn, dịu dàng, êm ái, khiêm tốn. Tục ngữ 
có câu:" Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng 
nhau". Người Phật tử tại gia khéo ứng dụng lời nói mềm mỏng, 
ngọt ngào, hiền hòa, ai nghe lại không thích. Cũng một lời nói ra, 
người ta có cảm tình với mình liền. Ngược lại, có người vừa thốt 
ra lời nói, thì người nghe thiếu điều muốn bịt cái lỗ tai lại. Vì họ 
không thể chịu nỗi những lời nói cay cú, châm biếm, bươi móc 
mĩa mai của người nói. Thế nên, muốn cảm hóa người khác nghe 
theo mình, nhứt là trong việc hướng dẫn dìu dắt người ta trở về 
với con đường chơn chánh, mà mình không áp dụng phương pháp 
ái ngữ Phật dạy nầy, thì không thể nào nhiếp hóa được ai. Đời 
vốn dĩ đã khổ nhiều rồi, họ rất cần những lời ái ngữ của chúng ta 
để đem lại sự an vui tươi mát cho họ. 
 
C. Lợi Hành 
 
Lợi hành cũng là một phương cách rất thực tiễn trong việc nhiếp 
hóa. Làm lợi ích cho người với một công tâm không vụ lợi, ai lại 
không thích. Thuở xưa, Ngài Trì Địa Bồ Tát suốt đời Ngài đi 
gánh từng gánh đất để đắp đường, hoặc bắt cầu để cho khách đi 
đường được tiện lợi. Thấy người già gánh nặng, Ngài thay thế 
gánh giúp họ, hoặc phụ người đẩy những cỗ xe lên dốc cao v.v... 
bất luận việc nhỏ hay việc lớn gì, Ngài cũng không từ nan, miễn 
sao làm cho mọi người được an vui là Ngài đã mãn nguyện rồi. 
Đây là một tấm gương hành thiện mà chúng ta cần phải noi theo. 
 
Việc làm lợi ích cho tha nhân là đem lại một niềm vui thiết thực 
cho ta và người. Điều nầy nếu chúng ta chịu khó chiêm nghiệm 
lại thì sẽ thấy rất rõ. Tuy nhiên, điều quan trọng mà ta cần phải 
lưu tâm là làm lợi lạc cho người, từ ý nghĩ đến hành động, nhất 
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thiết ta không nên để tâm dính mắc vào việc làm của ta. Có thế thì 
việc làm lợi người mới có kết quả tốt đẹp. Bằng ngược lại, có đôi 
khi ta bị bản ngã làm lu mờ và tác dụng có thể làm trái ngược lại. 
 
D. Đồng Sự 
 
Đồng sự nhiếp là một phương pháp rất hữu hiệu trong việc cảm 
hóa tha nhân. Cùng làm một việc, hay một nghề thì dễ dàng cảm 
thông với nhau hơn. Có nhiều người dù họ chưa học hỏi qua hạnh 
đồng sự nhiếp nầy, nhưng chính bản thân của họ cũng đã thực 
hiện công hạnh nầy một cách rất tự nhiên và có một kết quả rất 
tốt đẹp. Họ không dùng lời nói cao siêu thuyết giảng để chiết 
phục tha nhân, mà họ chỉ cần lăn xả vào làm chung một công việc 
và điều quan trọng là họ làm trong một ý thức trong sáng. Nhờ 
thế mà họ chóng gây cảm tình với bạn đồng nghiệp một cách dễ 
dàng. Khi đã có cảm tình rồi, từ đó là cơ hội tốt để họ hướng dẫn 
những người bạn mới trở về con đường chánh đạo. Cho nên, đồng 
sự nhiếp là một cách rất dễ cảm hóa mọi người, nhưng đòi hỏi 
chúng ta phải có chất lượng của một người luôn tỉnh thức. Muốn 
cảm hóa người, trước hết, chúng ta phải chuyển hóa khắc phục 
tánh xấu của mình. Có thế, thì chúng ta mới thành công trong 
công hạnh độ sanh của Bồ tát. Về điểm nầy, người cư sĩ Phật tử 
có nhiều cơ hội tốt hơn để hướng dẫn người khác tu hành trong 
chiều hướng an vui giải thoát. 
 
Tóm lại, bất luận thời nào, vai trò và trọng trách của người cư sĩ 
Phật tử cũng rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy Phật 
giáo. Nếu chỉ có giới tăng già không thôi, thì không thành ý nghĩa 
Giáo hội Phật giáo. 
 
Ngoài bổn phận tu học tự lợi cho mình ra, người Phật tử tại gia 
còn phải năng nổ trong việc tham gia xây dựng và phát triển Phật 
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giáo, tùy theo khả năng và hoàn cảnh xã hội mà mình đang sống. 
Sự hỗ tương trong việc phụng trì Phật pháp giữa hàng xuất gia và 
tại gia rất quan thiết như thuyền với nước. Thiếu một trong hai 
yếu tố nầy, thì ta không thể nào đến được bến bờ giác ngộ giải 
thoát. Trước khi vào Niết bàn, Đức Phật đã di huấn rõ ràng cho 
bốn chúng  "Tỳ kheo tăng, Tỳ kheo ni, Cư sĩ nam và Cư sĩ nữ ". 
Về việc duy trì mạng mạch Phật pháp, mỗi chúng đều có một 
trách nhiệm. Trách nhiệm của giới tăng già là hành trì tinh 
nghiêm giới luật và luôn hoằng pháp lợi sinh. Đó là trách nhiệm: 
"Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Phò trì mạng mạch, tiếp dẫn 
hậu lai, báo Phật ân đức". 
 
Bên cạnh đó, người Phật tử tại gia, Phật cũng đã nêu rõ trọng 
trách, ngoài việc tự tu, còn phải có trách nhiệm ủng hộ cúng 
dường tăng già, để giúp cho giới tăng già có đủ phương tiện để 
hoàn thành sứ mạng: "Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh". 
Có thế thì Phật pháp mới được truyền lưu trên thế gian nầy để lợi 
lạc cho khắp cả chúng sanh. 
 
 Đức Phật, Một Bậc Thầy Tâm Linh Vĩ Đại 

Có lẽ trong các truyền thống tâm linh xưa nay, không có một 
truyền thống tâm linh nào vượt hơn Phật giáo. Đó là điều chứng 
nghiệm xác minh hùng hồn của các sử gia và các nhà khoa học 
hiện đại. Chúng ta đang sống trong một thời đại khoa học, dĩ 
nhiên, các tôn giáo đều được phê phán dưới lăng kính khoa học. 
Những nhà trí thức, các khoa học gia, các nhà bác học, các học 
giả, các nhà văn, các chính trị gia lừng danh nổi tiếng thế giới 
không ngớt ca tụng Phật giáo và bày tỏ tấm lòng ưu ái tri ân 
ngưỡng mộ Đức Phật. Họ tôn kính ngưỡng mộ Đức Phật và cho 
Đức Phật là một bậc Thầy tâm linh vĩ đại. Bởi Ngài là một con 
người gương mẫu toàn giác. Giáo lý của Ngài có công năng 
chuyển tải nguồn đạo lý siêu việt khai sáng tuệ giác cho muôn 
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loài. Trong đó có loài người chúng ta thừa hưởng một gia tài tâm 
linh vô cùng quý giá. Việc "chuyển mê khai ngộ, phá tà hiển 
chánh", là trách vụ chung của những người con Phật. Vì mọi 
người đã thừa kế cái di sản quý báu đó của Ngài. 
 
Trong phần mở đầu nói về nguyên do xuất bản cuốn sách:" Phật 
Giáo Dưới Mắt Các Nhà Trí Thức" có đoạn viết:" Đạo Phật là 
một Tôn giáo vĩ đại đã giác ngộ nhơn loại từ hơn 25 thế kỷ qua, 
giải thoát con người khỏi tất cả những xiềng xích nô lệ, các tập 
tục mê tín dị đoan. Ngày nay tất cả các nhà văn hóa trí thức trên 
thế giới dù có hay không liên hệ  gì đến Phật giáo, đều tôn kính 
Đức Phật Cồ Đàm trong khi những nhà khai sáng các tôn giáo 
khác chỉ được các tín đồ của chính mình tôn kính mà thôi. Không 
phải chỉ những người thuộc một số tôn giáo mà ngay cả những 
người được gọi là tự do tư tưởng cũng rất kính trọng Đấng Giác 
Ngộ Tối Cao Độc Nhất trên hoàn vũ nầy...". 
 
 Qua đoạn văn trích dẫn trên, cho chúng ta thấy rằng, Đức Phật đã 
khai phóng con người, mở ra một lối thoát, hướng dẫn con người 
thoát khỏi mọi ách thống trị, ràng buộc, nô lệ, bởi những quy ước 
định kiến giáo điều cố chấp bất toàn của xã hội. Những tư tưởng 
độc tôn, độc quyền, thống trị khống chế đời sống tâm linh, làm 
cho con người mất hết quyền tự do tư tưởng cũng như mọi quyền 
làm người khác. Những giáo điều quy định nầy quả thật không có 
chỗ đứng trong giáo lý đạo Phật. Bối cảnh xã hội Ấn Độ trước khi 
Đức Phật ra đời, là một xã hội rối loạn bất công, kỳ thị, đầy dẫy 
hận thù tranh chấp. Một xã hội vô cùng phức tạp rối ren, nhân 
phẩm giá trị con người luôn bị chà đạp, quyền sống của con 
người luôn bị áp bức, bởi một số người có quyền lực, nhân danh 
thần thánh khống chế áp đảo tư tưởng con người. Họ chia xã hội 
ra thành bốn giai cấp rõ rệt: "Giai cấp Bà la môn, Sát đế lợi, Phệ 
xá và Thủ đà la". Trong bốn giai cấp nầy, chỉ có giai cấp Bà la 
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môn có đủ quyền hành quyết định chi phối tất cả. Bởi họ chiếm 
độc quyền ưu thế về tư tưởng và mọi thứ lễ nghi tế tự. Giai cấp 
thứ hai, tức giai cấp của những nhà làm chính trị điều hành bộ 
máy quốc gia, tất cả đều phải phục tùng nghe theo mệnh lệnh của 
họ sai khiến. Còn lại hai giai cấp dưới, nhất là giai cấp Thủ đà la 
là một giai cấp đê tiện thấp hèn nhứt trong xã hội.  Có thể nói, 
trong lịch sử nhơn loại, chưa từng thấy một xã hội nào bất công, 
chia thành bốn giai cấp để thống trị đè đầu cỡi cổ dân chúng như 
xã hội Ấn Độ thời Phật. Một xã hội tướt đoạt hết quyền sống của 
những con người không may rơi vào hoàn cảnh giai cấp thấp hèn. 
Quyền làm người của họ không còn, thì nói chi đến những quyền 
lợi khác. Đó là chỉ nêu ra tiêu biểu một xã hội Ấn Độ thời xưa, 
còn đối với xã hội thời nay thì sao? Có được trọn quyền làm 
người không? Hay vẫn còn bị hạn chế trong một khía cạnh nào 
đó? Và vẫn còn bị xã hội ngược đãi áp bức tướt đoạt mọi quyền 
sống khác? Những vấn đề bi thiết bức xúc thực tế đau thương 
nầy, thiết nghĩ, không cần phải nói trắng ra, chắc chắn ai ai cũng 
đều thừa biết.  
 
Trong lúc xã hội bị áp bức bất công đè nặng trong tâm thức của 
con người, lòng người luôn khao khát ước mong có một bậc vĩ 
nhân nào đó xuất hiện để cứu nguy bao nỗi thống khổ cùng cực 
của họ. Niềm ước vọng đó họ đã được toại nguyện, vì đã có Đức 
Phật ra đời kịp lúc. Chính Đức Phật là người đứng lên hô hào cổ 
vũ phá tan mọi thể chế bất công và đem lại sự bình đẳng an vui 
hạnh phúc cho con người. Ngày nay, người ta tôn vinh Ngài là 
một Nhà đại cách mạng, cải tiến xã hội Ấn độ và đưa con người 
thoát khỏi kiếp sống nô lệ tù đày để được an hưởng quyền sống tự 
do giải thoát.  
 
Hơn thế nữa, sự ra đời của Đức Phật không phải chỉ có ngần ấy, 
mà sự ra đời của Ngài nhằm mục đích là chuyển mê khai ngộ. Tư 



105 
 

tưởng siêu việt nầy ta thấy rất rõ ở Phẩm Phương Tiện thứ hai 
trong Kinh Pháp Hoa. Một bộ kinh nhằm đưa con người đến tiêu 
đích giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đức Phật nêu rõ lý do, khi 
Ngài có mặt ở cõi đời nầy. Lý do đó là gì? Là mở bày "Tri Kiến 
Phật" hay nguồn tuệ giác cho hết thảy chúng sinh. Cụm từ "Khai, 
Thị, Ngộ Nhập" đó là tiêu đề chính mà Đức Phật đã triển khai và 
chỉ thẳng đến chỗ cứu cánh toàn triệt. Đó là con đường thăng hoa 
thẳng tắt thành Phật.  
 
Qua nguồn giáo lý khai thông con đường phá tà hiển chánh, 
chuyển mê khai ngộ, cho đến hôm nay và mãi về sau, tất cả đều 
nêu cao tôn chỉ giác ngộ và giải thoát. Rời ngoài tôn chỉ nầy ra, 
thì đạo Phật sẽ không còn là đạo Phật nữa.  
 
Như phần mở đầu của bài viết nầy đã nói, hiện nay có rất nhiều 
các nhà trí thức họ bỏ nhiều công sức để nghiên cứu về cuộc đời 
của Đức Phật. Sự nghiên cứu nầy họ đánh giá Đức Phật qua nhiều 
lĩnh vực khác nhau. Đứng về mặt nào, họ cũng phải nhìn nhận 
Đức Phật là một con người vĩ đại hơn bất cứ con người nào có 
mặt ở thế gian nầy. Như ông Bertrand Russell  (1872 - 1970 ) 
Toán học gia, Triết gia, Nhà cải cách xã hội Anh quốc, được tặng 
giải Nobel về văn chương năm 1950 đã viết trong quyển: "Tại sao 
tôi không theo Thiên Chúa Giáo": "Nếu nói đến trí tuệ và đức 
hạnh thì tôi không thể nào nghĩ rằng Chúa Christ ở một vị thế 
cao như mọi người biết đến qua lịch sử. Tôi nghĩ rằng tôi phải 
đặt Đức Phật trên Chúa về những phương diện đó". ( Cannot 
myself  feel that either in the matter of virtue Christ stands as 
high as some orther people know to history. I think I should put 
Buddha above him in those respects. 
                                           Bertrand Russell 
                                  "Why I am not a Christian" 
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Nói đến đức hạnh của Đức Phật, dù người Phật tử hay không phải 
Phật tử, hầu như ai cũng phải thừa nhận là đức hạnh của Đức Phật 
không ai có thể sánh kịp. Dù đó là các vị Đại Bồ Tát cũng không 
thể nào dám tự hào so sánh đức hạnh của các Ngài ngang hàng 
với Đức Phật được. Vì thế, mà Giáo sư Max Miller, một học giả 
người Đức đã ca ngợi: "Đức Phật là hiện thân của tất cả các đức 
hạnh mà Ngài thuyết giảng. Trong thành quả của suốt 45 năm dài 
hoằng pháp, Ngài đã chuyển những lời nói thành hành động; 
không nơi nào Ngài không trình bày từng cái yếu đuối của con 
người hay từng cái nền tảng của dục vọng. Luân lý, đạo đức căn 
bản của Đức Phật là toàn hảo nhất mà thế giới chưa bao giờ biết 
đến". ( Buddha was embodiment of all the virtues he preached. 
During his successful and eventful ministry of 45 years he 
translated all his words into action; and in no place did he give 
vent to any human frailty, of any base passion . The Buddha's 
moral code is the most perfect which the world has never now ). 
 
Từ sau ngày thành đạo, Đức Phật không bao giờ ngừng nghỉ 
trong công việc hoằng pháp lợi sinh. Trên bước đường vân du hóa 
đạo của Ngài, Ngài đã dựa vào ba nguyên tắc lớn để hóa độ. 1. 
Hóa độ theo thứ lớp căn cơ. 2. Hóa độ tùy phương tiện 3. Hóa độ 
theo tinh thần bình đẳng. Nhờ dựa vào ba nguyên tắc hóa độ nầy 
mà Ngài đã hóa độ đủ mọi hạng người trong xã hội. Từ hạng thấp 
hèn nhứt như Ưu Ba Ly, một người chuyên gánh phân mướn dơ 
bẩn, cho đến hạng cao sang quyền uy thế lực như các ông vua: Ba 
tư nặc và Tần bà sa la v.v...  
 
Trên đường đi hành khất, giáo hóa, lúc nào Ngài cũng tỏ ra gần 
gũi thân thiện với mọi người. Dù là một đấng Đại Giác Thế Tôn, 
nhưng chưa bao giờ Ngài tỏ ra là mình cao cả hơn hết. Chính vì 
với tinh thần từ bi, bình đẳng, vị tha, vô ngã, nên sự hóa độ của 
Ngài đã được mọi người quý mến. Ngài đi đến đâu, cũng được 
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mọi người long trọng đón rước. Tuy nhiên, nói thế không có 
nghĩa là Ngài không bị sự chống đối từ phía ngoại đạo cũng như 
sự khuấy rối trong nội bộ tăng đoàn. Nhưng tất cả không gì làm 
cản trở chướng ngại trên bước đường hoằng hóa của Ngài. Lấy 
đức độ người, dùng trí tuệ để soi sáng mọi việc làm và lời nói, 
nên Ngài chuyển hóa từ kẻ thù hằn trở thành người bạn tốt. Ngài 
từng tuyên bố: "Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy 
mình, tự thắng lấy mình mới là chiến công oanh liệt nhất". Quả 
thật, chiến thắng được những dục vọng đam mê thèm khát, vị kỷ 
của mình mới thật là khó. Cái khó khăn đó, người nào vượt qua 
được mới đánh giá người đó là một kẻ anh hùng. Còn anh hùng 
xông pha ngoài trận địa hò hét ra oai làm cho ngàn quân địch phải 
khiếp sợ, đó chưa phải đích thực là anh hùng. Đức Phật người ta 
thường gọi Ngài là đấng Đại Hùng, Đại Lực và Đại Từ Bi. Vì 
Ngài đã hùng dũng chiến thắng một cách vẻ vang hiên ngang 
trước những thế lực vô minh. Nếu Ngài không chiến thắng nổi lũ 
vô minh phiền não, thì không một ai đề cao và tôn trọng Ngài là 
một bậc Đại Hùng. Ngẫm lại, vì chúng ta chưa chiến thắng được 
lòng dục vọng cao độ của mình, nên chúng ta chỉ là một anh hùng 
rơm rỗng tuếch mà thôi. 
 
 Đạo Phật là đạo nội quan. Đạo Phật không chủ trương khám phá 
phát minh những gì bên ngoài. Mà cái đạo Phật cần là con người 
hãy tự quán chiếu thật sâu sắc lại chính mình. Chính cái quán 
chiếu sâu sắc đó mới có thể nhận diện và chuyển hóa được những 
thứ phiền não nhiễm ô. Được thế, thì chúng ta mới có được một 
đời sống tâm linh phong phú và vững chãi. 
 
Muốn có một đời sống tâm linh như thế, tất nhiên, chúng ta phải 
có một đời sống đơn giản. Đơn giản về vật chất cũng như đơn 
giản về tinh thần. Đức Phật hay các vị Tổ Sư, sở dĩ các Ngài có 
được một đời sống an vui và hạnh phúc lớn lao, là vì các Ngài 
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khéo biết sống một cách cực kỳ đơn giản. Về cơm ăn áo mặc, nói 
theo bây giờ là cơm áo gạo tiền, các Ngài không có mưu cầu lợi 
lộc tích trữ nhiều như chúng ta. Bản thân Đức Phật sống một đời 
sống của một con người đi xin ăn. Các hàng đệ tử xuất gia của 
Ngài cũng sống đời sống khất thực. Vì thế nên gọi các Ngài là 
khất sĩ. Tài sản của các Ngài chỉ có ba chiếc y và một bình bát. 
Nếu có thêm, thì cũng chỉ có cây tích trượng, dao cạo, kim chỉ, 
tọa cụ, chỉ có ngần ấy thôi. Đời sống của các Ngài cực kỳ đơn 
giản như thế thì bảo sao không giải thoát cho được. Đâu có thứ gì 
ràng buộc các Ngài. Do đó mà các Ngài có một đời sống tâm linh 
an nhàn tự do tự tại. Có lẽ do nhận thấy đời sống Đức Phật quá 
đơn giản và nhiều lợi lạc như thế, nên triết gia người Anh Herbert 
George Wells, cũng là Nhà tiểu thuyết, Nhà cải cách xã hội, Văn 
hào nổi tiếng, đã tán thán ca tụng Đức Phật như sau:  
 
"Các bạn thấy rõ Ngài là một nhân vật đơn giản, chân thành, lẻ 
loi, một mình tự lực phấn đấu cho ánh sáng, một nhân vật sống 
chứ không phải là thần thoại. Trong số các truyền thuyết thần kỳ, 
tôi cảm thấy có một Người, đó là Ngài. Ngài đã gửi bức thông 
điệp cho nhân loại hoàn vũ. Có nhiều những tư tưởng tuyệt diệu 
hiện đại của chúng ta rất gần gũi tương đồng với thông điệp của 
Ngài. Tất cả những đau khổ, bất mãn trong cuộc sống, theo Ngài 
dạy, là do lòng ích kỷ. Lòng ích kỷ có ba dạng: một là tham vọng 
thỏa mãn cảm giác; hai là tham vọng muốn bất tử; ba là tham 
vọng thành công và trần tục. Con người trước khi có thể trở nên 
thanh tịnh, người đó phải ngưng sống theo giác quan hoặc cho 
riêng chính mình. Rồi con người đó mới trở thành một bậc đại 
nhân. Đức Phật, qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, năm trăm năm 
trước Chúa Christ, đã dạy con người đức tính vị tha. Trong một 
số chiều hướng Ngài rất gần gũi với chúng ta hơn, và đáp ứng 
được nhu cầu của chúng ta. Đức Phật cũng tỏ ra sáng suốt hơn 
Chúa Christ trong sự quan tâm phục vụ con người chúng ta và ít 
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mơ hồ đối với vấn đề trường tồn bất tử của kiếp nhân sinh".( You 
see clearly a man, simple, devout, lonely, batting for light, a vivid 
human personality, not a myth. Beneath a mass of miraculous 
fable I feel that there also was a man. He too, gave a message to 
mankind universal in its character. Many of our best modern 
ideas are in closet harmmony with it. All the miserles and 
discontents of life are due, he taught, to selfishness. Selfishness 
takes three forms; second, the craving or immortality; and the 
third, thedesire for prosperity and worldliness. Before a man can 
become serene he must cease to live for his senses or himself. 
Then he merges into a great being. Buddha in a different language 
called men to self, forgetfulness five hunred years before Christ. 
In some ways he was near to us and our needs. Buddha was more 
lucid upon our individual importance in service than Christ, and 
less ambiguous upon the question of personnal immortality ). 
 
Kiểm định lại, thế giới loài người của chúng ta hôm nay, có quá 
nhiều thiên kiến tranh chấp hận thù. Chúng ta đang sống trong 
một thế giới đảo điên thác loạn, trong sự lo âu phiền muộn sợ hãi. 
Biết bao cảnh tang thương nhiễu nhương hệ lụy luôn dồn dập xảy 
đến đe dọa sự sống của chúng ta. Chiến tranh, nghèo khổ, đói 
khát, bịnh tật, dốt nát, thiên tai họa hại, nhơn tai khủng bố, đã 
thường xảy ra. Cuộc sống của con người như đang trực diện đứng 
trên bờ vực thẳm, không biết rơi xuống hố sâu vào lúc nào. Thế 
mà con người vẫn chưa tỉnh thức, vẫn còn gây ra bao cảnh thương 
tâm, bạo động, tàn sát, giết hại lẫn nhau, chưa biết đến bao giờ 
con người mới được sống an ổn! Những cảnh thương tâm xảy ra 
hằng ngày như thế, chứng tỏ đời sống đạo đức tâm linh của con 
người ngày càng mất gốc và tuột giốc đến mức độ thê thảm. 
Chính vì thấu rõ được tâm địa của con người gây nhiều nghiệp ác, 
nên Đức Phật luôn kêu gọi con người hãy mau tỉnh thức và hãy 
thương yêu nhau trong tinh thần tương kính hòa ái. Ngài luôn 
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quan tâm lưu ý đến những vấn đề cải hóa xã hội, xây dựng giáo 
dục con người theo chiều hướng thánh thiện. Tuy nhiên, muốn cải 
hóa xã hội, giáo dục làm đẹp con người, trước hết, mỗi người hãy 
tự quán chiếu sâu vào tâm thức của mình, để nhận diện chuyển 
hóa những thứ vô minh phiền não. Đó là cái gốc mà mỗi con 
người cần phải gạn lọc tảo trừ. Một khi tâm được an bình, thì thế 
giới sẽ trở nên an bình. Đức Phật luôn quan tâm đến mọi lĩnh vực 
sinh hoạt trong cộng đồng nhơn loại. Nếu ai chỉ hiểu Đức Phật 
qua lĩnh vực chứng ngộ tâm linh không thôi, thì người đó cái nhìn 
vẫn còn phiến diện thiếu sót. Do nhận thức thấy rõ điều đó, nên 
Thượng Tọa tiến sĩ Sri Rahula Mha Thera đã nói:" Những ai nghĩ 
rằng Phật giáo chỉ chú trọng đến lý tưởng cao thượng, đạo đức 
uyên thâm và tư tưởng triết lý, và không lưu ý đến xã hội kinh tế 
an lạc của con người, là nhầm lẫn. Đức Phật chú trọng đến hạnh 
phúc của con người. Với Ngài, hạnh phúc không thể có được nếu 
không có một đời sống trong sạch căn cứ vào đạo đức và nguyên 
tắc tinh thần. Nhưng Ngài biết là thực hành một cuộc sống như 
vậy khó khăn trong những điều kiện vật chất và xã hội không tốt 
đẹp.  
 
Phật giáo không coi an lạc vật chất là cứu cánh; đó chỉ là một 
phương tiện để đi đến cứu cánh cao cả và cao thượng hơn. 
Nhưng đó cũng chỉ là một phương tiện cần thiết trong việc hoàn 
tất mục tiêu  cho hạnh phúc của con người. Cho nên Phật giáo 
cũng nhận sự cần thiết của một số điều kiện tối thiểu để đem lại 
thành công cho tinh thần - cả đến cho một vị thầy tu tham thiền ở 
một nơi hẻo lánh". 
 
Hôm nay, chúng ta hướng vọng về Phật đản, kỷ niệm một bậc 
Thầy tâm linh cao tột đã ra đời và khai sáng nguồn tuệ giác cho 
muôn loài. Ngài đến với cõi đời bằng tất cả lòng từ bi và trí tuệ 
sáng ngời. Suốt cuộc đời hành hóa của Ngài, Ngài chỉ muốn 
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truyền đạt nguồn sống tâm linh bất tận mà mỗi chúng sinh đều 
sẵn có. Chỉ vì chúng sinh còn mê muội, sống trong vô minh 
nghiệp thức nên chưa nhận ra đó thôi. Một khi bóng tối vô minh 
không còn, thì mặt trời trí tuệ hằng chiếu sáng. Vô minh và tánh 
giác không phải là hai thực thể dị biệt. Cũng như sóng và nước 
không thể cho đó là hai phạm trù khác nhau. Tuy nhiên, nếu nói 
là một cũng không đúng. Ngay trong vô minh có tiềm tàng Phật 
tánh, vì "vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân, tức 
pháp thân". Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác đã nói rất rõ trong Chứng 
Đạo Ca. Thế thì, đi tìm Phật tánh ngoài vô minh thì không bao 
giờ có. Lý tương tức tương nhập trong Kinh Hoa Nghiêm đã cho 
chúng ta thấy rất rõ điều nầy. Hướng vọng về Phật đản cũng 
chính là hướng vọng nơi tự tâm của mỗi người. Phật đã từng 
tuyên bố: "Ta là Phật Đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành". 
Kinh Niết Bàn Phật cũng từng dạy: "Nhứt thiết chúng sinh giai 
hữu Phật tánh". Nghĩa là tất cả chúng sinh đều sẵn có tánh giác. 
Như vậy, Đức Phật đã minh định rõ ràng ai cũng có khả năng 
thành Phật như Ngài cả. Tuy nhiên, với điều kiện là phải chuyên 
cần nỗ lực công phu tu tập giống như Ngài vậy. 
 
Hẳn chúng ta còn nhớ, trong Kinh Pháp Hoa ở Phẩm Tín Giải thứ 
tư, có diễn tả thân phận của một anh chàng nghèo khổ ( cùng tử ), 
đây là đứa con đi hoang ngày tháng xin ăn, mà không biết cha 
mình có một gia tài đồ sộ quý báu. Cứ đi làm thuê ở mướn, ngày 
lại tháng qua, cho đến khi nhận lại gia tài lớn lao của cha mình, 
chừng đó mới thấy mình là kẻ ngu khờ dại dột. Gia tài sự sản của 
cha mình giàu có như thế, tại sao mình lại cứ cam tâm làm một kẻ 
nghèo đói? Nhìn lại, thật hối tiếc cho thân phận mình và cũng 
uổng phí thời gian một cách vô ích. Thân phận của chúng ta hiện 
nay cũng đâu có khác gì thân phận của anh chàng khờ khạo nghèo 
đói đó. Mỗi người chúng ta ai lại chẳng có sẵn một gia tài quý 
báu như thế. Thế mà, chúng ta cứ mãi lo chạy tìm kiếm ở nơi nầy, 
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nơi kia mà quên rằng mình sẵn có châu báu. Sơ Tổ Trúc Lâm 
Trần Nhân Tông đâu chẳng nói: "Gia trung hữu bảo hưu tầm 
mích" Kho báu nhà mình chẳng đoái hoài, đừng tìm kiếm nơi đâu 
chi cho nhọc sức. Muốn nhận ra kho báu, ( tức chứng ngộ đời 
sống tâm linh sâu sắc đó), thì khi tiếp cảnh xúc duyên, chúng ta 
chỉ cần vô tâm, nghĩa là không để tâm dính mắc vào sáu trần. 
"Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền". Được vậy, thì còn hỏi thiền, 
học thiền làm gì nữa.  Nhận lại kho báu của mình là chúng ta hết 
làm đứa con đi hoang để phá nát của báu, vì của báu đó có mặt 
đầy dẫy chung quanh ta.  
 
Sáng nay nghe chim hót 
Chào đón ánh bình minh 
Hoa lá thật đẹp xinh 
Ngồi nhìn lòng tươi mát 
 
Bao tâm hồn đói khát 
Bế tắc giữa cuộc đời 
Lang thang giống ma trơi 
Cõi lòng như tan nát 
 
Gả cùng tử trôi dạt 
Mang kiếp sống phong trần 
Cả bầu trời tăm tối 
Quên của báu trong thân 
 
Nhận lại của báu rồi 
Hết làm đứa con hoang 
Một đời sống an nhàn 
Thật tự do tự tại 
 
Ý Nghĩa Cúng Dường Phật Đản 
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Kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, người Phật tử thường hay biểu lộ 
lòng kính trọng của mình qua nhiều cách thế khác nhau. Tùy theo 
trình độ nhận thức hiểu biết mà người Phật tử biểu hiện qua 
những tâm thành dị biệt. Một trong nhiều cách thức biểu hiện tâm 
thành đó là pháp thức cúng dường. Từ ngữ cúng dường nguyên 
chữ Hán là cung dưỡng. Vì hai chữ nầy có hai âm đọc: cung 
dưỡng hoặc là cúng dường. Cung có nghĩa là cung cấp; dưỡng có 
nghĩa là nuôi lớn. Cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi lớn. 
Cung cấp và nuôi lớn có hai phương diện: vật chất và tinh thần.  
 
Về phần vật chất thì có nhiều thứ, nhiều loại. Nhưng dù bất cứ 
loại nào cũng đều xuất phát từ cái tâm thành của người dâng 
cúng. Sử ghi lại, khi Đức Phật ra đời, thì hàng chư thiên rất đỗi 
vui mừng tung hoa cúng dường. Đó là biểu lộ lòng thành kính đối 
với một đấng siêu phàm giáng thế. Không chỉ có chư thiên không 
thôi mà cả nhơn loại cũng đều hân hoan quy kính chào đón. 
Trong niềm quy kính đó, người Phật tử thường hay biểu lộ tấm 
lòng thành kính của mình qua nhiều cách thức cúng dường. 
Thông thường có ba loại cúng dường:  
 
1. Tài cúng dường 
2. Vật cúng dường 
3. Pháp cúng dường 
 
1. Tài cúng dường 
 
Về tài cúng dường, nói cho đủ gọi là tịnh tài. Nghĩa là người Phật 
tử dùng những đồng tiền mà chính do mình bỏ ra nhiều công sức 
tạo nên. Đó là đồng tiền trong sạch chớ không phải thứ đồng tiền 
dơ bẩn. Đồng tiền bất tịnh là đồng tiền không phải do sức lực mồ 
hôi nước mắt của mình tạo ra. Như là đồng tiền qua những hành 
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động ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, ăn giựt hay cờ bạc, buôn bán nha 
phiến v.v... Gọi chung đó là những đồng tiền phi pháp, phi nghĩa. 
Sử dụng đồng tiền phi nghĩa, phi pháp nầy mà cúng dường, thì 
gọi đó là đồng tiền bất tịnh. Phật, Bồ tát không chứng minh và 
chư Tăng, Ni biết rõ cũng không thọ dụng. Ngược lại, dùng đồng 
tiền trong sạch để cúng dường, thời người Phật tử sẽ được tăng 
trưởng phước báo. Tuy nhiên, có điều ta cũng cần nên lưu ý. Khi 
cúng dường, ta không nên có cái tâm cầu danh hoặc có ý niệm 
cúng ít, cúng nhiều. Cầu danh là muốn mình có tên tuổi để cho 
nhiều người biết đến. Hoặc ỷ mình có tiền nhiều cúng nhiều, khởi 
tâm chê bai người khác cúng ít. Cúng dường mà còn có cái tâm 
niệm như thế, thì phước báo đâu có bao nhiêu. Cho nên khi cúng 
dường là do phát xuất từ cái tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là tâm giác 
ngộ, cái tâm nầy không bị dính mắc vào đâu. Có người tự động 
bỏ tiền vào thùng phước sương, không cần ai biết tới. Cũng 
không cần phải ghi tên tuổi của mình. Cúng xong lạy ba lạy rồi 
nguyện cầu cho Tam bảo được trường tồn ở thế gian, để làm lợi 
ích cho tất cả chúng sinh. Chỉ cần nguyện như thế là đủ, không 
cần phải nguyện vái dài dòng. Nói chúng sinh thì trong đó có thân 
nhân ruột thịt của mình rồi. Cúng dường và cầu nguyện như thế, 
đó là người Phật tử hiểu đạo và lòng thành của Phật tử sẽ được 
chư Phật chứng minh cho. Nếu cúng dường bằng cái tâm không 
mong cầu, thì sẽ được phước báo vô lậu. Ngược lại, cúng dường 
mà còn mong cầu lợi lộc cho mình, hay có cái tâm phân biệt chấp 
trước, người cúng như thế chỉ được hưởng phước báo hữu lậu mà 
thôi. Nghĩa là cái phước báo có giới hạn.  
 
2. Vật cúng dường 
 
 Cúng dường về vật chất, nói chung là các loại phẩm vật. Thông 
thường, trong Kinh thường nêu ra có bốn việc cúng dường cần 
thiết mà người Phật tử thường hay dâng cúng. Đó là: "Ẩm thực, y 
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phục, ngọa cụ và y dược". Nói rõ ra là đồ ăn thức uống, vải sồ y 
áo để mặc, giường chỏng hoặc bàn ghế và thuốc men v.v... Chư 
Tăng, Ni là những người tu theo hạnh xuất thế. Các vị đó dồn hết 
thời giờ để lo tu học và làm những công việc Phật sự. Đó là bổn 
phận nhiệm vụ của chư Tăng, Ni. Vì thế, mà các vị nầy nhận 
những đồ cúng dường do quý Phật tử tại gia dâng cúng. Với mục 
đích là giúp cho Tăng, Ni có thêm phương tiện để yên tâm tu học. 
Đó cũng là bổn phận của người Phật tử tại gia ủng hộ Phật pháp. 
Muốn cho chánh pháp được trường cửu ở thế gian, thì cả hai giới 
xuất gia và tại gia phải hỗ tương giúp đỡ cho nhau để hoàn thành 
sứ mạng hoằng pháp lợi sinh mà Đức Phật đã giao phó. Do đó, 
giữa người Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia giống như thuyền 
với nước. Nếu thiếu một trong hai thì cũng không thể nào đạt 
được mục đích giác ngộ giải thoát được. Tất cả đều là phương 
tiện. Phương tiện tốt thì việc hành trì tốt. Tuy nhiên, đối với 
người xuất gia, thì Phật Tổ thường dạy phải tam thường bất túc. 
Nghĩa là ăn, mặc và ngủ nghỉ phải vừa đủ không được hưởng thụ 
dư thừa quá mức. Tổ Quy Sơn dạy: "Thọ dụng ân phồn, thí lợi 
nồng hậu". Nghĩa là, thọ dụng càng nhiều, thì thí chủ càng có lợi 
lớn. 
 
Nói tóm lại, cúng dường về phần vật chất, tùy theo khả năng và 
sự phát tâm của Phật tử mà cúng dường Tam bảo. Khi cúng 
dường, đừng vì ham có phước nhiều mà quên đi gia cảnh hay khả 
năng của mình. Tuy cúng dường là một việc làm tốt rất có ý 
nghĩa, nhưng cũng không nên quá đáng mà làm mất đi sự hòa khí 
yêu thương trong gia đình. Điều nầy, phải nói nhất là phái nữ. Có 
nhiều gia đình, chỉ vì ham cúng dường nhiều mà gia đình xảy ra 
những chuyện bất hòa mất hạnh phúc. Điều đó, Phật, Bồ tát và 
chư Tăng, Ni không ai muốn như thế cả. Cho nên, tốt nhứt là phải 
lượng sức mình mà cúng để cho gia đình được hòa thuận êm ấm. 
Có thế, thì sự cúng dường dù phẩm vật ít, nhưng phước báo vẫn 
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hơn. Phước báo có ra không phải do của ít hay nhiều, mà do ở nơi 
lòng chí thành của mình. Phật và Bồ tát, các Ngài chứng minh là 
chứng minh cái lòng chí thành của mình, chớ đâu phải chứng 
minh tiền của ít hay nhiều. Không phải cúng ít thì Ngài cho 
phước ít, cúng nhiều thì Ngài cho phước nhiều. Cúng dường với 
quan niệm Phật, Bồ tát ban cho mình phước báo, đó là quan niệm 
sai lầm. Dứt khoát, người Phật tử không nên có ý niệm nầy. 
Phước nhiều hay ít, không phải ở nơi đồ vật dâng cúng mà ở nơi 
tâm thành của mình. Hiểu rõ như thế, thì sự phát tâm lòng thành 
hiến cúng của Phật tử mới là quan trọng. Thiết nghĩ, chúng ta 
cũng cần nên biện biệt về các cách cúng dường cho đúng pháp. 
Đại khái, có ba cách thức cúng dường: 
 
a. Cúng dường Tam bảo. 
b. Cúng dường Trai tăng 
c. Cúng dường hay ủng hộ riêng cho chư Tăng, Ni. 
 
a. Cúng dường Tam bảo: Phật tử dùng tài vật dâng lên cúng 
dường Tam bảo: Phật là Phật tượng, pháp là Kinh sách, Tăng là 
các vị Thánh tăng hoặc phàm tăng. Những tài vật cúng dường 
Tam bảo nầy thì Tăng hay Ni của một ngôi chùa nào đó, sẽ không 
được hưởng dụng riêng cho cá nhân mình. Vì Tăng trong Tam 
bảo là chung cho thập phương tăng chứ không phải riêng vị Tăng 
ở chùa đó. Vì thế, khi cúng dường Phật tử phải nói rõ là cúng 
dường Tam bảo hay ủng hộ riêng cho vị Tăng hay Ni đó. Nếu 
cúng dường ủng hộ riêng, thì Tăng hay Ni đó mới dám thọ dụng 
tài vật được cúng. 
 
b. Cúng dường trai tăng: Đây là noi theo truyền thống cúng 
dường từ thời Phật còn tại thế. Bởi do thân mẫu của Tôn giả Mục 
kiền liên, gây tạo nghiệp ác, nên bị quả báo ở nơi địa ngục hành 
phạt đau khổ. Thấy thế, Ngài Mục kiền liên tự mình không thể 
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cứu được nên mới bạch Phật nhờ Phật chỉ phương pháp cứu Mẹ 
Ngài. Phật bảo phải thiết lễ trai nghi cúng dường mười phương 
tăng. Nhờ sức chú nguyện của mười phương tăng tu hành thanh 
tịnh mà mẹ ông mới thoát khỏi ngục hình. Ngài Mục kiền liên 
làm y theo lời Phật dạy và mẹ Ngài đã thoát khổ. Từ đó, mới có lễ 
cúng dường trai tăng. Như vậy, những phẩm vật và tịnh tài mà 
Phật tử dâng cúng trong buổi lễ cúng dường trai tăng nầy, thì chư 
Tăng, Ni hiện tiền được quyền thọ dụng tài vật đó. 
 
c. Cúng dường hay ủng hộ riêng cho chư Tăng, Ni: Như đã nói, 
khi cúng dường Phật tử nên nói rõ về sự cúng dường của mình. 
Nếu Phật tử muốn cúng dường hay ủng hộ cho vị Tăng hay Ni 
nào đó, thì Phật tử nên nói là con thành kính cúng dường Thầy 
hoặc Sư Cô...Như thế, thì người được cúng mới được quyền sử 
dụng riêng tư tài vật nầy. Các cách cúng dường trên đều thuộc về 
"Sự" cúng dường. Còn pháp cúng dường thuộc về "Lý" cúng 
dường. 
 
3. Pháp cúng dường 
 
 Phần cúng dường nầy hoàn toàn thuộc về lĩnh vực tinh thần. 
Chúng ta nghe và học hỏi chánh pháp để ứng dụng vào đời sống 
thực tế hằng ngày của mình. Nhờ học hiểu giáo pháp rồi hành trì 
đúng theo những gì Phật dạy, đó là người Phật tử khéo biết tu 
hành để nuôi lớn căn lành. Người Phật tử cúng dường không phải 
chỉ một bề nghiêng về phần sự tướng không thôi, mà cũng cần 
nghe và học hỏi chánh pháp. Phần nầy, tuy là vô hình, nhưng rất 
quan trọng trong sự tu hành. Nếu chúng ta một bề cúng dường tài 
vật bên ngoài, thì chỉ được phước báo, chứ đó không phải thuộc 
về Trí huệ. Có nghĩa là Phật tử chỉ mới tu phước, chứ chưa phải 
tu huệ. Phước và huệ cả hai đều phải song hành, như thế thì mới 
được lợi lạc lớn. Muốn tu huệ, phải tu qua ba phương diện: "Văn 
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huệ, Tư huệ và Tu huệ". Đây gọi là Tam huệ học. Văn huệ là 
chúng ta phải nghe pháp, hoặc tụng đọc nghiên tầm kinh điển... 
Đó là giai đoạn đầu mà người Phật tử cần phải có. Từ chỗ nghe 
học hỏi và hiểu rồi y theo kinh điển hay những lời thuyết giảng 
của Tăng Ni mà tư duy cho thấu đáo lý lẽ. Nghĩa là những gì phù 
hợp với chân lý Phật dạy, thì chúng ta nên nỗ lực nghiên tầm tra 
cứu học hỏi. Đó là giai đoạn cần phải nghiền ngẫm tư duy những 
gì nghe thấy. Sau khi tư duy nhận hiểu sáng tỏ vấn đề rồi, thì 
chúng ta cần phải gia công nỗ lực thật hành. Phần thật hành tu tập 
nầy mới thật là quan trọng. Có thể nói hai phần trước chỉ là nằm 
trong phạm vi lý thuyết. Nhờ lý thuyết ta mới nghiền ngẫm và 
mới thật hành được. Nếu không có phần lý thuyết chỉ đạo đúng 
hướng chân lý, thì chúng ta làm sao hiểu rõ được mà hành đúng 
pháp. Nói theo thứ lớp là chúng ta cần phải trải qua như thế. Kỳ 
thật, trong khi nghe, cũng có phần tư duy và thật hành trong đó. 
Một là ba mà ba cũng là một. Hiểu thế, thì ta mới hiểu sâu được 
vấn đề theo lý "Tương tức, tương nhập". 
 
Như vậy, cúng dường cũng là một pháp tu. Khi cúng dường ta 
phải hết lòng cung kính. Cung kính phát xuất từ tâm. Vật chất chỉ 
là hình thức biểu lộ bên ngoài. Không phải chỉ có đến ngày Phật 
đản, người Phật tử mới phát tâm cúng dường. Cúng dường như 
thế chỉ là trong giai đoạn nhứt thời. Đến ngày Phật đản, người 
Phật tử các nơi khắp năm châu bốn biển đều rầm rộ tổ chức linh 
đình nào là xây dựng lễ đài, kết thành xe hoa, cờ phướn trang 
hoàng, băng rôn biểu ngữ, cổng chào hoành tráng v.v... nói chung 
là thiết kế trang trí đủ mọi thứ hình thức để cúng dường. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta chỉ biết cúng dường phô trương biểu dương 
hình thức bên ngoài không thôi, thiết nghĩ, điều đó cũng chưa 
đúng với ý nghĩa của sự cúng dường. Như trên đã nói, trong tất cả 
các loại cúng dường, thì pháp cúng dường là quan trọng hơn cả. 
Nói cách khác dễ hiểu hơn là chúng ta phải cúng dường bằng cái 
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tâm lực. Có cúng dường bằng cái tâm lực, thì mới cảm thông 
được với Phật lực. Thí dụ, như có một người nào đó, họ đang lâm 
vào một hoàn cảnh cực kỳ đau khổ, họ liền nghĩ đến cần phải cầu 
cứu với người thân của họ ở phương xa, khi đó họ đem hết tâm 
lực bày tỏ kể rõ sự tình trong một bức thư. Người thân, khi nhận 
được bức thư đọc thấy lời lẽ trong đó mỗi lời, mỗi chữ đều biểu 
lộ cái nỗi đau khổ bi ai thống thiết của họ, thế là, động lòng trắc 
ẩn từ bi người đó liền vội vã tìm cách gởi tiền về để giúp cho thân 
nhân của mình. Đó là tâm lực và  Phật lực cảm thông nhau. Tại 
sao cảm thông nhau? Tại vì người viết đem hết cái tâm thành của 
mình mà trút hết trong bức thư. Do đó, nên người đọc mới cảm 
động. Tức đánh động được cái tấm lòng từ bi của người mà mình 
hướng về cầu cứu. Như cùng một dòng điện lực đúng tần số thì cả 
hai đều cảm thông nhau.  
 
Lần khác, cũng người đó, cũng viết một lá thư, nhưng với ý đồ lợi 
dụng, không còn có cái tâm thành như trước kia, khi đọc, người 
kia nhận biết ngay đây là một lá thư chứa đầy lòng tham lam 
trong đó, vì thế người kia chẳng những không giúp mà còn trách 
cứ người đó nữa. Thế thì mất đi sự cảm thông nhau rồi. Vì không 
đúng tần số với nhau. Vì chỗ dụng tâm khác nhau, nên kết quả 
khác nhau. Qua thí dụ nầy cho chúng ta thấy, khi cúng dường hay 
tụng Kinh v.v... ta cần phải biểu lộ tất cả bằng cái tâm thành của 
mình. Nếu không đem hết cái tâm lực của mình gởi gắm vào 
trong đó, thì khó mà có kết quả tốt đẹp được. Bởi tâm lực và Phật 
lực không tương đồng nhau. Như thế, thì làm sao có sự cảm 
thông? Muốn có một sự cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn, thì 
khi cúng dường hay tụng niệm... ta phải hết lòng thành kính chớ 
không thể chỉ làm qua loa, lấy lệ bề ngoài. Cho nên, hình thức mà 
thiếu phẩm chất nội dung, thì hình thức đó chỉ là phô trương rỗng 
tuếch bề ngoài mà thôi. 
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Nói thế, để chúng ta thấy rằng, khi thiết lễ kỷ niệm cúng dường 
Phật đản, dù cúng dường dưới bất cứ hình thức nào, chúng ta 
cũng phải biểu lộ bằng tất cả cái tâm thành kính của chúng ta. 
Hình thức tuy cũng rất cần, nhưng nó cũng chỉ là bên ngoài ngoại 
diện của sự tướng. Nếu chỉ có "Sự" mà Không có "Lý" thì việc 
làm đó cũng không có được lợi lạc bao nhiêu.  
 
Như vậy, cúng dường Phật đản, theo thiển nghĩ của chúng tôi, thì 
ngoài việc biểu lộ phô trương hình thức ra, chúng ta cũng nên 
dùng ba nghiệp để cúng dường Đức Thế Tôn. Ba nghiệp cúng 
dường là như thế nào?  
 
- Thứ nhứt, là dùng thân nghiệp để cúng dường. Trong ngày Phật 
đản, thân chúng ta nên chí thành giữ gìn ba giới cấm là quyết 
không sát hại sinh vật, không gian tham trộm cắp tài sản của ai và 
không làm những điều tà hạnh bất chánh. Ngoài ra, ta cũng nên 
đem cái thân nầy để lễ bái sám hối và tụng niệm v.v... Đó là dùng 
thân nghiệp cúng dường. Thay vì, thân tạo nghiệp ác, thì ta phát 
nguyện thân làm những điều lành.  
 
- Thứ hai, là dùng khẩu nghiệp để cúng dường. Nói rõ hơn là phải 
nói ngữ nghiệp mới đúng. Vì ngữ là lời nói. Còn khẩu chỉ là hình 
thức cái miệng. Nhưng lâu rồi người ta cứ nói là khẩu nghiệp nên 
thành thói quen. Nghĩa là chúng ta phải dùng lời nói từ tốn nhã 
nhặn ôn hòa. Đó là lời ái ngữ. Lời nói không chứa đựng ác ý, dối 
gian, lường gạt, thêu dệt, trau chuốt v.v... Nói với mục đích là để 
hại người, thì đó là lời nói ác. Người Phật tử không nên sử dụng 
những lời quái ác ngữ, ác tâm hại người. Mà phải dùng những 
ngôn từ hòa ái, yêu thương, thành thật, đoàn kết, xây dựng, tôn 
kính, có thế thì mình và người mới được lợi lạc. Lời nói luôn tưới 
tẩm những hạt giống tốt cho mình và người, đó là ta khéo dùng 
khẩu nghiệp để cúng dường. Vì cúng dường mang ý nghĩa vừa 
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nuôi lớn căn lành của mình mà cũng không làm tổn thương đến 
căn lành người khác. Như vậy, thì ta có một đời sống an vui và 
hạnh phúc và mọi người cũng được an vui hạnh phúc vậy. 
 
- Thứ ba, là dùng ý nghiệp để cúng dường. Trong ba nghiệp ( tức 
thói quen ) thì ý nghiệp là quan trọng hơn hết. Tại sao gọi ý là 
nghiệp? Nói thân nghiệp, khẩu nghiệp, thì ta dễ hiểu, còn ý là cái 
gì mà gọi nó là nghiệp. Ý nói ở đây, tức chỉ cho ý thức, tức thức 
thứ sáu. Thức có nghĩa là hiểu biết phân biệt. Vì thức nầy có thói 
quen là luôn luôn nghĩ ngợi. Do nó suy nghĩ tính toán không 
dừng, nên người ta gọi nó là ý nghiệp ( thói quen suy nghĩ ). Nếu 
nó suy nghĩ điều lành, thì nó khiến cho cái miệng nói ra lời lành 
và thân hành động lành. Ngược lại, nếu nó suy nghĩa điều ác, thì 
nó sai sử cái miệng nói điều ác và thân hành động ác. Ý là chủ 
động tạo thành nghiệp lành, dữ. Cho nên nó rất quan trọng. Luận 
về công trạng, thì nó đứng đầu. Bởi do nó suy nghĩ tính toán phát 
minh nhiều thứ máy móc tiện nghi vật chất làm lợi ích cho đời 
sống của con người, nên công nó rất lớn. Nhưng nếu luận về tội, 
thì nó cũng đứng trước. Chính nó suy tính những thủ đoạn ác độc, 
gian manh, xảo quyệt... với mục đích là để hại người hại vật. 
Những cuộc chiến tranh đẩm máu, những trận khủng bố ôm bom 
cảm tử, sát hại con người, gây ra không biết bao nhiêu tai ương 
họa hại, tất cả đều do nó mà ra. Thế nên nó suy tính về hướng 
lành, làm lợi ích cho nhơn sinh, thì nó sẽ trở nên những bậc hiền 
nhân quân tử. Thành Phật, tác Tổ cũng do nó mà ra. Cho nên, nếu 
ta luôn nghĩ đến điều lành, thì đó mới thật sự là cúng dường chư 
Phật. Trước tiên là nuôi lớn căn lành cho ta ngày càng phát huy 
mạnh mẽ và sau làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Kinh nói: 
"Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật". Như thế, thì muôn 
loài chúng sinh sẽ mang ơn ta rất nhiều. Vì thế, nên nói không có 
cách cúng dường nào hơn bằng cách sử dụng ý nghiệp cúng 
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dường. Kinh nói: "Ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng 
Tây phương" là ý nầy vậy. 
 
Tóm lại, qua sự trình bày vài nét khái yếu trên, thiết nghĩ, chúng 
ta cũng hiểu được phần nào về ý nghĩa của sự cúng dường. Nhân 
ngày Đại lễ Phật đản, không gì hơn, chúng ta dùng ba nghiệp thân 
tâm thanh tịnh để thành kính dâng lên cúng dường mười phương 
chư Phật. Khi ba nghiệp ta thanh tịnh, thì ngay giây phút đó là 
Phật ra đời, khi  ba nghiệp ác khởi lên, thì ngay giây phút đó là 
Phật nhập diệt, tức ta đã bị rơi vào địa ngục rồi. Thế thì, mỗi 
người chúng ta nên cố gắng làm cho chất Phật trong ta luôn xuất 
hiện để được lợi mình và lợi người vậy. 
 
 Cùng Một Hướng Đi 
 
( Bài viết nầy của một tu sinh đã ghi lại những gì mà chúng tôi đã 
giảng dạy trong khóa tu xuất gia ngắn hạn năm 2017 tại Tổ Đình 
Phước Huệ, vì có liên quan những gì tôi giảng nên tôi cho in vào 
trong tập sách nầy ) 
 
Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa holiday cuối tháng 12 dương lịch, 
thì chùa Phước Huệ đều có khai giảng khóa tu xuất gia ngắn hạn. 
Được biết, khóa nầy ( 2017 ) là khóa thứ 25, nghĩa là tính từ khóa 
đầu tiên vào năm 1994. Lúc đầu số người dự tu phần nhiều là từ 
trung niên trở lên, ít có người trẻ tuổi tham dự. Xưa kia, thời gian 
dự tu được quy định là một tháng. Tuy nhiên, những năm sau nầy 
khi cố Hòa thượng Tông trưởng còn sanh tiền, thì Ngài rút ngắn 
bớt lại một tuần, nên thời gian chỉ còn lại ba tuần. Được biết, kể 
từ năm 2008, trở về sau nầy mới có các người trẻ tuổi tham dự. 
Các em đến dự tu là nhờ có Sư cô Phước Sinh hướng dẫn từ ở 
Melbourne lên. Đồng thời cũng có các em ở Sydney vào tham dự. 
Cộng chung tất cả các em mỗi khóa như vậy tính trung bình trên 
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dưới khoảng 30 em. Cũng kể từ năm đó trở đi, số người lớn tham 
dự lại thưa thớt dần. Số người lớn xuất gia thực thụ tu luôn thì rất 
ít. Có khóa thì được một hoặc hai người thôi. Phần lớn là những 
người trọng tuổi. Không giống như những khóa mở ra ở những 
năm đầu, số người xuất gia tương đối còn trẻ và khi mãn khóa, họ 
không xả giới về nhà mà phát nguyện tu luôn. Những vị đó nay 
trở thành những vị lãnh đạo làm Phật sự phục vụ cho Chùa và cho 
Giáo hội. Như Thầy Phước Viên và Thầy Phước Quảng hiện đang 
ở Chùa Phước Huệ. Ngoài ra, cũng còn những vị khác nữa, xin 
lỗi, chúng tôi không nhớ rõ hết.  
 
Đó là nói về bên chư Tăng, còn bên chư Ni, cũng có nhiều vị nhờ 
những khóa tu xuất gia ngắn hạn nầy mà quý vị đó nay đã trở 
thành những người có khả năng phụng sự cho Tam bảo. Như  quý 
sư cô Phước Hỷ, Phước Huyền, Phước Mẫn v.v... hiện đang sinh 
hoạt tại Tổ Đình Phước Huệ. Riêng Sư cô Phước Hỷ trước đây đã 
du học ở Đài Loan nay đã tốt nghiệp. Tất cả những vị Tăng, Ni 
nầy đều nhờ công ơn tế độ dạy dỗ dìu dắt của cố Đại lão Hòa 
thượng thượng Phước hạ Huệ. Nhắc lại sự kiện trên, để chúng ta 
thấy rằng, tuy đây là hình thức xuất gia tu học gieo duyên, nhưng 
cũng không phải ai cũng xả giới hoàn gia hết khi đã mãn khóa tu 
học. Cũng có những vị khi đầy đủ duyên lành, họ cũng phát 
nguyện ở lại chùa tu học luôn. Ban đầu, họ chỉ xuất gia tu tập sự, 
nghĩa là chỉ tu thử thôi, nhưng khi thấy được rồi, họ lại phát tâm 
trở thành tu thiệt.  Họ đã thọ đại giới và  trở thành những người 
hữu dụng trong Tăng đoàn. Nói chung, từ trước tới nay, cứ mỗi 
khóa tu xuất gia ngắn hạn mở ra đều có trẻ, có già tham dự. Tuy 
nhiên, đặc biệt khóa tu kỳ nầy ( 2017 ), thời gian chỉ có hai tuần, 
vì cận Tết, nên chùa bận nhiều công việc phải làm để chuẩn bị 
cho ngày Tết. Trong khóa tu nầy, đặc biệt giới trẻ nhiều hơn. Các 
tu sinh trẻ nhỏ nhứt là 11 tuổi và lớn nhứt là 19, tất cả là 25 vị. 
Các em đa số là ở Sydney, chỉ có vài em ở Melbourne lên. Vì 
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năm nay, Sư cô Phước Sinh bận công việc Phật sự, nên không có 
hướng dẫn các em lên Phước Huệ tu học như những năm trước. 
Chỉ có các em ở Sydney thôi mà đã 25 vị rồi, nếu như có 
Melbourne lên nữa thì chắc chắn con số sẽ vượt trội hơn rất 
nhiều. Nói thế để thấy rằng, tinh thần tu học của các em mỗi năm 
mỗi lên cao. Đó là một dấu hiệu thật đáng mừng và cũng đáng 
khích lệ cho các bậc phụ huynh đã khuyến khích hỗ trợ cho các 
em. Phải nói, đó là những mầm non của Phật pháp trong hiện tại 
và sẽ sinh trưởng lớn mạnh trong tương lai. Đối với các tu sinh 
lớn tuổi, trong khóa tu kỳ nầy, tính chung nam nữ thì gồm có 10 
vị. Trong 10 vị có 2 thiện nam và 3 tín nữ, cạo tóc đắp y vàng, và 
còn lại 5 tín nữ dự thính đắp y nâu. Hai thiện nam đó là: Trí 
Chánh và Chúc Nhuận. Hai vị nầy là Phật tử thuần thành của 
chùa Phước Huệ. Riêng  Chúc Nhuận phải nói là người rất thông 
thạo mọi việc, vì đạo hữu đã dự tu nhiều lần. Chúc Nhuận có một 
người con trai lớn cùng tu chung với các em. Diệu Ngọc là người 
bạn đời của Chúc Nhuận thường vô ra chùa làm công quả ở nhà 
bếp để giúp cho khóa tu. Trong số 5 tín nữ, thì có 2 cô Phật tử 
Chùa Quang Minh ở Melbourne, đó là cô Huệ Lạc và Diệu 
Thánh. Riêng cô Diệu Thánh có người con trai là chú Thiện 
Phước 12 tuổi, cả hai mẹ con đều tu chung và đã trải qua ba năm 
liền. Năm nào hai mẹ con cô cũng đến dự tu. Cô nói, năm nào tới 
khóa tu thì con của cô cứ đòi đi tu cho kỳ được. Chú Thiện Phước 
là một đứa trẻ thật ngoan hiền. Chú thường tụng bài kệ xuất sanh 
nghe rất hay. Thật là điều mà chúng tôi rất hâm mộ. Nếu phụ 
huynh nào cũng vào chùa cùng tu chung với con cái của mình 
như hai vị nói trên, thì đó là điều thật hy hữu.    
 
Sống trong một xã hội đặt nặng về phần vật chất và coi nhẹ phần 
tinh thần đạo đức, thế mà các em lại vào chùa khép mình chịu tu 
học như thế nầy, thì đó không phải là điều dễ có, dễ tìm. Trong 
khi số trẻ tăng lên, thì số người lớn tuổi dự tu lại kém hơn nhiều. 
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Vì số tu sinh trẻ nhiều hơn, nên quý thầy sắp xếp cho các em có 
những chương trình tu học sinh hoạt riêng. Chỉ có những giờ sinh 
hoạt chung là các thời khóa tụng niệm như: thời tịnh độ tối, công 
phu khuya, đi kinh hành, thọ thực quá đường, đi thiền hành. 
Ngoài ra, quý thầy, quý Sư cô đều hướng dẫn những chương trình 
sinh hoạt khác như học giáo lý, tập cho các em niệm Phật, ngồi 
thiền, thể dục và những trò chơi giải trí v.v... Đặc biệt là giờ đi 
thiền hành vào mỗi buổi chiều. Sau khi dùng cơm chiều xong, các 
em tập trung ở bãi đậu xe phía trước sân chùa để cùng đi thiền 
hành với các tu sinh lớn tuổi. Những buổi đi thiền hành nầy đều 
do Thầy giáo thọ Thích Phước Thái hướng dẫn. Thầy giáo thọ khi 
hướng dẫn đại chúng tu học  Thầy rất là nghiêm khắc. Nhưng 
ngoài giờ tu học ra, thầy thường lân la gần gũi với các em và 
thậm chí thầy còn dạy cho các em hát những bài hát đạo do thầy 
sáng tác. Hầu hết, tất cá các em đều thích sinh hoạt ca hát như 
thế. Bởi tuổi trẻ thì thích vui chơi ca hát, đó cũng là nguồn vui 
đem lại cho các em. Do đó, nên những buổi sinh hoạt hát ca nầy 
các em đều rất thích. 
 
Tôi là một trong các tu sinh tương đối có tuổi. Tuy chưa phải già 
lắm, nhưng cũng không còn trẻ. Khi tham dự một vài khóa tu học 
như thế nầy tôi cảm thấy rất thích thú. Tuy rằng trong một môi 
trường tu học có hai thế hệ tham dự, tất nhiên, không sao tránh 
khỏi sự ồn tạp. Lần đầu tiên, khi vào trong lớp học, tôi nghe thầy 
giáo thọ nói: "Thầy rất tán thán ca ngợi các em. Bởi tuổi đời của 
các em còn quá trẻ, đó là cái tuổi thích ham chơi nô đùa cùng 
chúng bạn, nhất là trong dịp các em nghỉ hè. Thế mà các em vào 
đây chịu khép mình trong khuôn khổ nội quy tu học. Nào là thức 
khuya dậy sớm, nhất là vào các buổỉ công phu khuya, tất cả các 
em đều phải thức dậy hết, không một em nào ngủ nán mà không 
đi công phu. Dù các em không rành về tiếng Việt mấy, nhưng các 
em vẫn cố gắng học và tập đọc cho chạy mặt chữ, để các em có 
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thể tụng theo người lớn. Lúc đầu, các em cảm thấy hơi khó khăn, 
nhưng lần lần rồi quen dần. Nghi thức cúng dường thọ trai ở quá 
đường, các em đều học thuộc lòng. Thầy nghe các em tụng âm 
thanh nhịp nhàng thật là hay. Vì có em không phải chỉ có dự khóa 
nầy lần đầu, mà các em đã từng tham dự một hay hai khóa trước 
rồi. Có em còn dự liên tục trải qua 4 khóa. Vì thế, các em tụng 
niệm rất là rành rẽ và âm thanh đồng bộ nhịp nhàng. Đây cũng là 
điều mà do quý thầy, quý sư cô bỏ ra nhiều công sức hướng dẫn 
chỉ dạy cho các em. Thầy lại nói thêm, nếu như các em không có 
căn lành gieo trồng sâu dầy nhiều đời trong quá khứ, thì các em 
không thể nào vào chùa tu học như thế nầy. Thầy nói, nội cái ăn 
chay không thôi là các em không thể nào ăn được rồi, đừng nói 
chi đến những việc khác. Có lần thầy hỏi một em trai, con có 
thèm thịt cá không? Em đó trả lời dứt khoát là em không có thèm. 
Em còn nói, ở nhà em cũng có ăn chay theo ba mẹ của em, nhưng 
không có ăn thường lắm. Nghĩa là chỉ ăn chay kỳ thôi. 
 
 Riêng tôi, thì tôi rất phục các Thầy, Cô đã bỏ ra rất nhiều công 
sức để hướng dẫn dạy dỗ cho các em. Tôi hay lân la gần gũi các 
em để chuyện trò và cũng muốn cho các em trao dồi thêm tiếng 
Việt. Có lần tôi hỏi một em gái tuổi khoảng độ 14. Tại sao em lại 
thích vô chùa tu học thế nầy? Em có thấy buồn tẻ lắm không? 
Những lúc thức khuya dậy sớm trái với giờ giấc thói quen ở nhà, 
vậy em có thấy là khó khăn chán nản không? Em đó trả lời: Con 
rất thích tu học như thế nầy, vì con học được nhiều điều mới lạ, 
và sinh hoạt chung cùng với chúng bạn, con thấy không có gì 
buồn chán hay khó khăn cả. Mỗi lần học giáo lý của Phật, nghe 
quý Thầy, quý Sư cô giảng dạy con rất thích. Bởi Thầy, Cô nói 
bằng tiếng Anh, nên con thấy không có gì trở ngại khó hiểu. Còn 
về thức khuya dậy sớm, cũng như những lúc ăn uống, con thấy 
lúc đầu có hơi vất vả và mệt nhọc, nhưng lần lần rồi cũng quen. 
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Bây giờ con không thấy gì buồn hay khó khăn cả, mà con cảm 
thấy rất vui. 
 
Đó là phần của các em. Đối với người lớn chúng tôi thú thật, lúc 
đầu theo những thời khóa tụng niệm, tôi cũng cảm thấy có phần 
mệt mỏi. Phải nói, tất cả đều là mới lạ không theo như thói quen 
ở nhà. Giờ nào ra giờ đó không có lộn xộn. Ngoài thời khóa ra, tu 
sinh chúng tôi còn phải tuân theo nội quy, gìn giữ giới luật, oai 
nghi một cách nghiêm chỉnh cẩn thận. Không được nói chuyện 
nhiều và đi, đứng phải nghiêm trang. Quý thầy thường nhắc nhở 
mỗi người cần phải giữ gìn oai nghi tế hạnh. Lúc đầu, tôi cũng 
cảm thấy khó khăn, nhưng càng về sau tôi lại càng thấy thích thú. 
Bởi vì, quý thầy hướng dẫn chúng tôi thực tập trong chánh niệm. 
Tất cả mọi sinh hoạt đều phải giữ gìn chánh niệm. Khi mới tập, 
chúng tôi cảm thấy như là mình bị trói buộc, không được suy nghĩ 
chuyện gì khác, nhưng khi tập quen, mình mới thấy pháp tu nầy 
rất là tuyệt vời. Thầy giáo thọ dạy chúng tôi về cách tập thở theo 
phương pháp quán niệm hơi thở. Mỗi khi thở vào, thở ra, tôi đều 
theo dõi hơi thở như thế, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc. Tôi 
thường áp dụng phương pháp nầy. Nhất là thực tập trong khi ăn 
và những lúc đi thiền hành. Thầy giáo thọ lúc nào cũng thức nhắc 
chúng tôi phải cố gắng gìn giữ chánh niệm".  
 
Riêng tôi, tôi thích nhất là giờ học giáo lý. Khóa tu học kỳ nầy, 
ngoài thầy giáo thọ ra, còn có Ni Sư Vạn Huệ từ Việt Nam sang. 
Ni sư dạy chúng tôi vào mỗi buổi sáng. Còn thầy giáo thọ thì dạy 
chúng tôi vào mỗi buổi tối, bắt đầu từ 8 giờ cho đến 10 giờ. Giờ 
dạy của thầy giáo thọ, ngoài tu sinh của chúng tôi ra, còn có chư 
Tăng, Ni và một số Phật tử bên ngoài vào dự nghe. Chương trình 
thầy hướng dẫn chúng tôi trong khóa tu học kỳ nầy là về một số 
các hình thức lễ nghi, cũng như qua các hình tượng Phật và Bồ 
tát. Có lẽ thầy đã cảm nhận được trình độ học Phật của chúng tôi, 
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nên thầy không có giảng dạy giáo lý cao siêu. Tuy nhiên, thỉnh 
thoảng có lúc thầy cũng giảng đi sâu vào đời sống tâm linh. Có 
thể nói, những điều thầy dạy, tuy nói là hình thức, nhưng riêng 
tôi, thú thật, từ trước tới nay tôi chưa hiểu mô tê gì cả. Dù rằng, 
tôi đi chùa cũng khá lâu, nhưng tôi không được học hỏi về những 
cách thức lễ nghi trong Phật giáo. Tôi cứ tưởng lễ nghi bề ngoài 
đâu có gì khó khăn, nhưng khi thầy hướng dẫn, chúng tôi mới 
thấy thật không phải dễ dàng. Vì chúng tôi là những người tập sự 
tu theo pháp hạnh của người xuất gia, nên thầy dạy chúng tôi bài 
học đầu tiên nói về "Ý nghĩa xuất gia". Nếu như thầy không giảng 
rõ, thì chúng tôi cũng không hiểu xuất gia là nghĩa lý gì. Mặc dù 
chúng tôi  đến đây dự tu học hạnh xuất gia, nhưng khi trở về nhà, 
nếu có ai hỏi về ý nghĩa xuất gia như thế nào, thì lúc đó chắc 
chúng tôi chỉ biết ngậm miệng chớ có biết gì đâu mà trả lời. Có lẽ 
vì hiểu được tâm trạng của chúng tôi, nên bài đầu tiên trong 
chưong trình học, thầy đem ra dạy trước. Kế đó, là bài nói về Sa 
di luật nghi. Nghĩa là thầy giảng kỹ cho chúng tôi biết về nội 
dung của một người thọ giới Sa di, phải biết luật nghi để hành trì 
cho đúng pháp. Bài kế tiếp là thầy trình bày cặn kẽ về pháp phục 
của người xuất gia. Nếu như không học bài nầy, thì tôi chẳng hiểu 
gì về ý nghĩa của từng loại pháp phục. Những chiếc áo của người 
xuất gia mặc chung cho cả ba phái: Bắc tông, Nam tông và Khất 
sĩ. Pháp phục của mỗi tông thầy đều phân tích rõ ràng. Kế tiếp 
thầy giảng về các loại pháp khí trong thiền môn thường dùng. 
Như: chuông, mõ, trống, chung, đẩu, khánh v.v...  
Thầy giảng rõ ý nghĩa và công dụng của mỗi loại. Chúng tôi học 
hỏi rất là thích thú, mà lâu nay có thể nói đến chùa thật tình tôi 
không hiểu gì cả. Thầy dạy tiếp cho chúng tôi biết về những nghi 
thức mà người Phật tử tại gia như chúng tôi cần phải biết qua. 
Như cách lạy Phật, cách chắp tay chào hỏi, cách hành lễ, cách tác 
bạch, cách xưng hô với Tăng, Ni, cách thọ trai v.v... mỗi mỗi thầy 
đều dạy kỹ cho chúng tôi học.   
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Qua chương trình học kỳ nầy, tôi thích nhất là những bài học về 
thâm ý qua những hình tượng Phật và Bồ tát. Đầu tiên, học về 
hình tượng đức Phật Thích Ca. Ngoài danh hiệu ra, Thầy giảng về 
một vài biểu tướng và thâm ý. Biểu tướng thứ nhứt là tòa sen. Dĩ 
nhiên, các biểu tướng nầy đều là siêu thực. Đọc lịch sử đức Phật, 
ta thấy khi đến cội cây Tất bát la, Ngài lấy cỏ kiết tường kết làm 
tòa ngồi. Thế thì tại sao bây giờ người ta lại cho Ngài ngồi trên 
tòa sen? Đó là một ý nghĩa rất thâm trầm. Bởi sen mọc lên từ bùn. 
Bùn là dơ bẩn. Nhưng sen không mang tính chất hôi tanh của mùi 
bùn. Hoa sen có nhiều ý nghĩa tiêu biểu hướng thượng, nên người 
ta lấy hoa sen làm tòa. Mục đích là Phật ra đời độ sanh, nhưng 
không bao giờ bị đắm nhiễm dục lạc ở đời. Cư trần bất nhiễm trần 
là thế. Đến đôi mắt của Ngài nhìn xuống là tiêu biểu cho sức sống 
nội tâm. Đạo Phật là đạo nội quan, chớ không phải là ngoại quan. 
Người chơn tu là phải hằng quán chiếu sâu sắc lại chính mình. Có 
quán chiếu nhìn kỹ lại mình thì mới gạn lọc đoạn trừ những thứ 
vô minh phiền não nhiễm ô. Khi không còn vô minh phiền não thì 
mới được giác ngộ giải thoát. Đến hào quang của Phật cũng tiêu 
biểu cho trí tuệ sáng suốt. Đức Phật đi đâu cũng có hào quang bao 
phủ, ý nói một con người hiền từ thì nó chiếu sáng tỏa ra những 
tướng trạng hiền lành. Nói tóm lại, thì hình tượng của đức Phật 
Thích Ca gồm có 5 biểu tướng: Tòa sen, đôi mắt nhìn xuống, 
nhục kế trên đỉnh đầu, hào quang và tay chỉ trời tay chỉ đất khi 
Ngài mới ra đời. Thầy giảng rất nhiều, tôi chỉ ghi lại đại khái thế 
thôi. 
 
Đến hình tượng của đức Phật A Di Đà, chúng tôi được học về tiền 
thân và hạnh nguyện của Ngài. Điều mà tôi chú ý nhiều nhất, đó 
là nghe thầy giảng về biểu tướng và thâm ý. Vị Phật hay Bồ tát 
nào cũng có biểu tướng và thâm ý cả. Thầy nói, hình tượng của 
đức Phật A Di Đà, có hai hình tượng đáng chú ý: Tượng ngồi kiết 
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già trên tòa sen, tay kiết định ấn, tương tợ Phật Thích Ca. Tượng 
thứ hai là tượng Ngài đứng trên hoa sen lơ lửng trong hư không, 
bên dưới là bể cả rộng lớn, trùng dương dậy sóng, mắt Ngài nhìn 
xuống, tay mặt đưa lên ngang vai, tay trái duỗi xuống như muốn 
cứu vớt mọi chúng sanh đang đắm chìm trong bể khổ. Về thâm ý, 
thầy cho chúng tôi biết đại khái là, tay mặt đưa lên là biểu thị cho 
"Tứ thánh" và tay trái duỗi xuống là biểu thị cho "Lục phàm". Về 
ý nghĩa nầy thầy giải thích rất nhiều, nhưng tôi chỉ ghi lại bấy 
nhiêu đó thôi. Cứ mỗi một tượng như vậy, thầy giảng cho chúng 
tôi nghe 2 tiếng đồng hồ. Có khi thầy giảng hết giờ mà chúng tôi 
không hay biết, vì mọi người đều chăm chú lắng lòng theo dõi 
nghe thầy giảng.  
 
Đến hình tượng Bồ tát Di Lặc. Về hình tượng nầy thầy có đặt câu 
hỏi để chúng tôi trả lời. Thầy hỏi: Tại sao chúng ta phải rước vía 
Ngài vào ngày mùng một Tết đầu năm mới? Thầy có kể về sự 
tích của Bố đại hòa thượng ở Trung Hoa vào thời đại nhà Lương. 
Không ai biết đó là hóa thân của Bồ tát Di Lặc. Nhờ Ngài có để 
lại bài kệ mà sau nầy người ta mới biết. Nguyên văn bài kệ như 
thế nầy: 
 
Di Lặc chơn Di Lặc 
Phân thân thiên bách ức 
Thời thời thị thời nhơn 
Thời nhơn tự bất thức 
 
Nghĩa là: 
 
Di Lặc thật Di Lặc 
Phân thân trăm, ngàn, ức 
Luôn luôn chỉ người đời 
Người đời tự chẳng biết 
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Ngài còn có tên khác là Từ Thị. Về phần biểu tướng thì ai cũng 
thấy biết hình tượng của một vị Hòa thượng bụng phệ, miệng 
cười toe toét, mặc áo phơi ngực, bày cái bụng to tướng, chung 
quanh có 6 đứa nhỏ trêu chọc Ngài mà Ngài vẫn vui cười. Thầy 
giảng về ý nghĩa của 6 đứa bé nầy tượng trưng cho 6 căn khi tiếp 
xúc với 6 trần đắm nhiễm gọi chúng là lục tặc. Khi tu hành chứng 
quả thì gọi là lục thông. Thầy có giảng rõ về 4 câu thơ: 
Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá 
Bao bụi trần bám đã rồi rơi 
Mặc cho thế sự đầy vơi 
Dửng dưng như một nụ cười an nhiên 
 
Đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy giảng về vị Bồ tát nầy rất nhiều. 
Nhưng rất tiếc là tôi không nhớ rõ hết. Xin ghi ra đây một vài nét 
tiêu biểu thôi. Tôi nghĩ đây là vị Bồ tát mà hầu hết người Việt 
Nam chúng ta ai cũng nghe danh hiệu Ngài. Đồng thời người ta 
cũng tìm hiểu nhiều về vị Bồ tát nầy. Vì Ngài rất gần gũi với mọi 
người. Khi lâm nạn người ta hay niệm đến danh hiệu Ngài để 
Ngài hiện thân cứu khổ cứu nạn.. Ngài có những biểu tướng mà 
người ta thường chú ý đó là: tay mặt cầm cành dương liễu, tay 
trái cầm bình thanh tịnh, trong bình đựng nước cam lồ. Cành 
dương tượng trưng cho đức tánh nhẫn nhục. Cam lồ tượng trưng 
cho từ bi. Vì Bồ tát Quán Thế Âm là hiện thân của Từ bi. Có 
nhiều mẫu chuyện và nhiều truyện tích nói về Bồ tát Quán Thế 
Âm. Thầy nhấn mạnh đến hai công hạnh của Bồ tát là "lắng nghe 
và ái ngữ". Thầy giảng giải về hai hạnh nầy và khuyên chúng tôi 
nên cố gắng thực tập qua hai công hạnh nầy.  
 
Tóm lại, trong khóa tu học kỳ nầy, riêng bản thân tôi, tôi cảm 
thấy rất là thích thú. Vì có nhiều điều mà tôi cần phải học. Khi 
nghe quý thầy, quý sư cô giảng dạy, tôi mới thấy mình còn nhiều 
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điều cần phải học hỏi. Tôi quy y Tam bảo đã lâu, nhưng khi tham 
dự khóa tu học kỳ nầy, tôi mới nhận ra mình chưa hiểu gì về Phật 
pháp cả. Ngay cả những lễ nghi hình thức thông thường mà mình 
cũng chưa tìm hiểu, nói chi đến những nguồn giáo lý sâu xa khác. 
Nghĩ thế, tôi cảm thấy rất là hổ thẹn.  
 
Ghi lại những dòng chữ kỹ niệm nầy, trước hết, con kính tri ân 
thầy giáo thọ rất nhiều. Thầy đã mở mang trí tuệ cho con và khai 
mở một con đường sáng về việc tìm hiểu Phật pháp. Nhờ thầy mà 
con mới biết được đôi điều về những lễ nghi và qua một vài hình 
tượng Phật, Bồ tát. Đồng thời con cũng xin cám ơn quý thầy cô 
đã hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con nhiều điều mà người Phật tử 
chúng con cần biết. Nhất là về phần tụng niệm, bái sám cũng như 
những hình thức oai nghi của một tu sinh. Con mong sao những 
khóa tu học như thế nầy được mọi người quan tâm tham dự đông 
đảo thì thật là lợi lạc biết bao. Một lần nữa, con xin thay mặt cho 
các tu sinh của khóa tu học kỳ thứ 25 nầy cảm ơn tất cả chư Tôn 
Đức Tăng, Ni và quý vị ân nhân Phật tử trong Ban Trai soạn, trù 
đường đã thức khuya dậy sớm nấu nướng cực khổ để lo cho khóa 
tu học được viên mãn tốt đẹp. 
 
Thành kính tri ân 
Phước Huệ ngày 13/1/2017 
 
Bốn Trái Núi 

Trong Kinh Pháp Cú ở  Phẩm Đao Trượng thứ mười, câu 135, 
Phật có dạy: "Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra 
đồng; sự già, sự chết cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử 
vong". 
Pháp cú nầy, Phật dạy tại Pubbàràma, liên quan đến bà Tỳ xá khư 
và các nữ cư sĩ trong ngày thọ Bát quan trai giới.  
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Theo truyện tích kể lại, tại Xá Vệ, ngày đại lễ trai giới, năm trăm 
phụ nữ tuân giữ giới luật trai giới và đến tinh xá. Tỳ xá khư hỏi 
họ vì mục đích gì mà giữ giới luật. 
Người già nhất trả lời: 
- Chúng tôi mong phước báo cõi trên. 
Người trung niên: 
- Để thoát khỏi quyền lực của chồng. 
Người trẻ: 
- Chúng tôi muốn có con. 
Thiếu nữ mới lớn: 
- Chúng tôi muốn có chồng. 
Tỳ xá khư dẫn tất cả đến gặp Phật kể lại các câu trả lời, và được 
Phật dạy: 
- Tỳ xá khư! chúng sanh trong thế gian đều bị sanh, già, bệnh, 
chết, giống như mục đồng cầm gậy trong tay. Sanh đuổi đến già, 
già đuổi họ đến bệnh, và bệnh đuổi họ đến chết. Bốn khổ nầy như 
rìu cắt ngắn đời sống. Tuy thế, chẳng ai muốn đừng tái sanh. Tái 
sanh là mong ước của mọi người" ( Trích nguyên văn tích truyện 
Pháp Cú tập II, Viên Chiếu, tr 180 ). 
 
Sanh, già, bệnh, chết là một quy trình sinh diệt luật định bất di bất 
dịch. Đã có thân không một ai thoát khỏi sanh tử. Cũng như mùa 
đông không ai tránh khỏi giá lạnh. Sanh tử hay mùa đông là lẽ 
thường nhiên. Đã thế, thì dù cho ta có lo sợ cũng không tránh 
khỏi. Sanh, già, bệnh, chết giống như bốn mùa: Xuân sanh, hạ 
trưởng, thu liễm, đông tàn. Đời người cũng thế. Theo thời gian 
mà sinh diệt, diệt sinh. 
Pháp cú trên Phật nêu ra một hình ảnh thí dụ cụ thể: kẻ chăn trâu 
lùa trâu ra đồng, con nầy chạy trước, con kia chạy sau. Con chạy 
sau đuổi theo con chạy trước. Phật so sánh sự sanh, già, bệnh, 
chết của con người đuổi theo nhau cũng như thế. 
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Thời tiết xoay vần xuân đến thu 
Cái già sòng sọc đã lên đầu 
Giàu sang nghĩ lại trơ tràng mộng 
Năm tháng mang theo chất hộc sầu 
Nẻo khổ vành xe lăn lóc khắp 
Sông yêu bọt nước mất còn đâu 
Trường đời nếu chẳng sờ lên mũi 
Ngàn thuở lương duyên chỉ bóng màu 
( Tuệ Trung Thượng Sĩ - Trúc Thiên Dịch ) 
 
Trong Khóa Hư Lục, Thiền sư cư sĩ Trần Thái Tông có nêu ra để 
giảng về bốn trái núi. Bốn núi là dụ cho bốn tướng sanh, già, 
bệnh, chết. Trong Hán Tạng, Kinh Tạp A Hàm bài Kinh 1147 có 
nói về bốn núi. Tạng Pali Kinh Tương Ưng Bộ bài 136 ( cố Hòa 
thượng Minh Châu dịch ) cũng có đề cập về bốn trái núi. Nguyên 
do Phật nêu ra bốn trái núi, là vì nhằm cảnh tỉnh vua Ba tư nặc. 
 
Vua Ba tư nặc, sau khi hành quân thắng trận trở về, ghé thăm 
Phật, nhà vua lộ vẻ kiêu ngạo trên sắc diện, nhân đó, Phật mới nói 
bài kinh nầy. Phật nêu ra từng trái núi một để hỏi nhà vua. Phật 
nói: giả như mỗi phương: Đông, Tây, Nam, Bắc đều có một trái 
núi to đang lăn đến Đại vương. Trên đường lăn đến, nó nghiền nát 
sõi đá cỏ cây và người vật. Như vậy, Đại vương có thể cử đội 
binh hùng mạnh nào có thể ngăn được bốn trái núi lớn đó chăng? 
Vua Ba tư nặc trân trọng thưa:  
- Bạch đức Thế Tôn! không có binh hùng tướng mạnh nào mà có 
thể ngăn chận được bốn trái núi đó.  
- Phật nói: "cũng thế, bốn trái núi sanh, già, bệnh, chết đang lăn 
đến Đại vương. Nghe xong, nhà vua không còn kiêu khí nữa". 
Câu chuyện tuy đơn giản, nhưng ngẫm kỹ lại, thật là chí lý. Thử 
hỏi trong chúng ta có ai thoát khỏi bốn trái núi lớn: sanh, già, 
bệnh, chết đang lăn tới nghiền nát chúng ta không? Đã không 
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ngăn được, thì chúng ta phải đối diện. Đối diện bằng cách nào? 
Đối diện không có nghĩa là nhìn ngó để mà chơi. Đối diện, để 
chuẩn bị khi núi lăn đến. Chuẩn bị bằng cách nào? Thiết nghĩ, câu 
hỏi nầy, tốt nhất là hãy để mỗi người trong chúng ta hãy tự trả lời 
lấy. 
 
Như mùa đông đến ta biết là lạnh. Nếu biết sợ lạnh, thì ta hãy 
chuẩn bị cho cái lạnh đến. Chuẩn bị áo ấm, lò sưởi v.v... Sau khi 
chuẩn bị thật kỹ càng rồi, thì ta không còn lo âu sợ hãi mùa đông 
nữa. Cũng thế, ta biết ai rồi cũng phải chết, vì đó là cuối nẻo 
đường trần, ai rồi cũng phải đến nơi. Nhưng một khi ta đã chuẩn 
bị cho tích lũy nghiệp tu hành làm lành lánh dữ rồi, thì ta không 
còn lo sợ nữa. Hành trang tư lương cho cuộc hành trình xa, ta cần 
phải nghĩ đến, vì đó là một cuộc hành trình đơn độc nhất, mà ta 
cần phải chuẩn bị cho ta thật kỹ càng và chu đáo. Chuẩn bị xong, 
ta cứ vui vẻ mà tiến bước lên đường. Lên đường một cách an 
nhiên tự tại. Ta biết chắc mục tiêu ta đến, chỉ có hoa và trái hạnh 
phúc mà thôi. Thế là ta yên tâm mà vui sống với đất trời. Ta 
không còn ngờ vực và hết lo âu sợ hãi mông lung.  
Nhìn vào kiếp sống của con người, thật quá ngắn ngủi mỏng 
manh vô thường, khác nào: 
 
Con người kiếp sống tợ phù âu 
Thọ yểu trời người chớ vọng cầu 
Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến 
Thân như bồ liễu tạm qua thu 
Phan Lang thuở nọ còn xanh tóc 
Lữ Vọng ngày nay đã bạc đầu 
Cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đoái 
Vầng ô  gác núi nước trôi xuôi 
( Thiền sư cư sĩ Trần Thái Tông ) 
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Hay: 
 
Thân như bọt nước hợp rồi tan 
Chìm nổi lênh đênh khóc khổ than 
Mấy kẻ nhận ra mình bọt nước 
Bao người biết rõ cảnh hoa tàn 
Hơn thua phải trái tranh nhau mãi 
Cấu xé bon chen lệ ướt tràn 
Nầy hởi ai ơi! mau tỉnh giác 
Chóng lo niệm Phật vãng Tây phang 
                           ( Thích Phước Thái ) 
 
Đời người ngắn ngủi như hạt sương mai, thoáng qua rồi mất. Tan 
hợp bất thường khác gì bọt nước. Từ sanh đến tử, nhìn lại như 
giấc mộng đêm qua. Tất cả chỉ là ảo mộng. Vui cười, buồn khóc, 
chìm nổi, vinh nhục, thăng trầm, thành bại... tất cả chỉ là trò đùa, 
là hoa đốm, là huyễn ảo, là bọt nước chiều hôm! Biết thế, mà con 
người còn một hơi thở tàn vẫn còn tranh chấp phải trái hơn thua. 
Nhưng người ta quên rằng, cuối cuộc đời, chỉ còn lại một nắm tro 
tàn, một vùa hương lạnh, một tấm hình lốm đốm phai màu. Cái 
thân xác mà khi còn sống, thì bon chen danh lợi, hơn thua tranh 
chấp, đấu đá tàn hại chém giết lẫn nhau, bây giờ đã đi đâu mất 
rồi?! Phải chăng, nó đã trở về nguyên quán của nó là: đất, nước, 
gió lửa. 
 
Sống là vay mượn. Đã có vay mượn là phải có trả. Còn vay, còn 
mượn, thì tạm gọi là còn sống. Hết vay, hết mượn, thì gọi là chết. 
Nhưng chết chỉ là chấm dứt của sự vay mượn thân nầy, nhưng 
vẫn tiếp tục vay mượn của thân khác nữa. Thế thì, cuộc đời rốt 
lại, chỉ có hai chữ mượn trả. Mượn suông sẻ, trả thông suốt, thì 
đó là hạnh phúc nhất của đời người. Ngược lại, thì đau khổ nhất 
của đời người. Thật là: 
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"Tuồng huyễn hóa đã bày ra đấy 
Cảnh phù du trông thấy mà đau 
Trăm năm thoáng chốc sương bào 
Vui lòng mượn trả tự hào còn lâu" 
 
Nhìn lại, mỗi người chỉ sống bằng cách mượn trả, trả mượn mà 
thôi. Nếu không còn mượn trả không khí của đất trời, thì ngang 
đó, đời ta sẽ hóa ra người thiên cổ. Như vậy, có gì mà tự hào: 
giàu sang danh vọng, chức tước quyền cao, cỡ nào rồi cũng trở 
thành một nấm xương tàn lạnh tanh mà thôi! Bởi vì: 
 
"Thông minh tài trí anh hùng 
Si mê dại dột cũng chung một gò 
Biển trần nhiều nỗi gay go 
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê..." 
 
Nghĩ thế, không có nghĩa là ta bi quan chán đời, buông xuôi phó 
mặc cho định mệnh an bày tới đâu hay đó, mà nghĩ thế, để ta đủ 
thời gian chuẩn bị cho ngày ra đi của ta sẽ được an nhàn giải 
thoát. Có thiền quán như thế, ta mới thấy rõ được sư thật của cuộc 
đời. Từ đó, mọi hơn thua tranh chấp thị phi, ta xem như trò đùa, 
ảo huyễn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Ta không  
còn mê chấp đắm mình theo cảnh mò trăng dưới nước hay bắt 
bóng trong gương. 
 
Đời ta, rốt lại chỉ là kẻ đáng thương hại, nếu ta không biết lo tu 
hành, ăn chay, niệm Phật, để một mai kia, thần chết kéo lôi, 
chừng đó ta có ăn năn thì cũng đã muộn màng lắm rồi! Nếu ta 
biết thương ta, thì ta hãy tự lo cho mình trong lúc còn khỏe mạnh, 
đừng đợi đến lúc nước tới chân, rồi mới lo nhảy. Than ôi! sẽ 
không còn kịp nữa đâu! Không ai thương mình bằng mình tự 
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thương lấy mình. Không ai thay thế nổi khổ niềm đau cho mình. 
Dù đó là người thân nhất đời mình, tất cả cũng chỉ vì họ mà thôi. 
Thí như khi ta tạo nghiệp ác, vi phạm luật pháp chẳng hạn, bị luật 
pháp bắt bớ giam cầm, thử hỏi có ai thay thế tù tội cho ta được 
không? hay tất cả đều do ta tự lãnh lấy. Ai ăn nấy no, ai vay nấy 
trả, Ai gây nấy chịu, không ai thay thế cho ai. Biết thế, thì mỗi 
người chúng ta nên tự lo lấy mình là hơn! 
 
Qua câu chuyện ngắn trích dẫn trên, cho ta thấy rằng, cùng một 
sự việc mà mỗi người có những nhận thức hiểu biết khác nhau. 
Tùy theo  căn cơ trình độ nghiệp thức của mỗi người mà có ra 
những nhận định sai khác. Như cùng thọ giới Bát quan trai, 
nhưng có người thì muốn hưởng phước báo cõi trời. Có người thì 
chỉ muốn thoát khỏi quyền lực của chồng. Điều muốn nầy, có 
nghĩa là họ đã bị sự hành hạ, bạc đãi, đánh đập của ông chồng 
một cách tàn nhẫn, cho nên khi tu tập, họ không mong gì hơn là 
chỉ muốn thoát khỏi vòng tay quyền lực uy hiếp hà khắc của ông 
chồng mà thôi. 
 
 Thời xưa, nam trọng nữ khinh, vấn đề nầy không phải là không 
có. Thời nay, mặc dù giới phụ nữ đã đứng lên đòi hỏi nam nữ 
phải bình quyền, nhưng trường hợp bạo hành đánh đập trong gia 
đình thỉnh thoảng cũng vẫn còn xảy ra. Tình trạng nầy, không 
riêng gì quốc gia nào, văn minh hay lạc hậu, tiên tiến hay chậm 
tiến, ta thấy cũng vẫn còn xảy ra nhan nhãn hằng ngày. Nhất là ở 
những nước mà người dân chưa ý thức cao về giá trị nhân phẩm 
đạo đức của con người. Do đó, mới có những hành động vũ phu 
hiếp đáp ngược đãi người phụ nữ chân yếu tay mềm. Việc chồng 
chúa vợ tôi đã xảy ra như trấu trong thời đại phong kiến. Nói chi 
thời đại xa xưa, hiện nay trong thế kỷ 21 nầy, ta thấy một vài 
quốc gia Trung Đông, người phụ nữ vẫn còn bị  áp bức đè nặng 



139 
 

khinh thường, bởi những tập quán xã hội. Đó là một sự thực 
không thể chối cãi được.    
 
Có người thì chỉ mong muốn duy nhất là cầu trời khẩn Phật cho 
mình được có con. Đối với người phụ nữ điều nầy, tuy là việc làm 
mê tín, nhưng đó là cả một tâm tư nguyện vọng tình cảm thiết 
thực của họ. Người mong muốn như thế là vì họ hiếm con. Họ chỉ 
cầu mong có được một mụn con thôi. Điều nầy có lẽ thời nào 
cũng có. Có người họ đến chùa lạy Phật chỉ cầu khẩn van xin 
Phật, Bồ tát gia hộ cho họ sanh được một đứa con, nhất là con trai 
để nối dõi tông đường. Đây cũng là một quan niệm tuy lỗi thời, 
nhưng điều ước mong đó, phát xuất từ một niềm tin thuần phát 
của một con người. Tuy đó chưa phải là chánh tín, nhưng dù sao 
họ cũng biểu lộ được tấm lòng tình cảm cầu mong thiết tha của 
họ. Ta chớ vội kết án cho họ là quá mê tín.  
 
Đối với cô thiếu nữ trẻ đẹp đang độ xuân thì, thì chỉ muốn có 
chồng. Nếu như thời nầy, đến chùa thọ bát mà chỉ cầu cho mình 
sớm được có chồng, chắc là người ta sẽ xúm nhau lại mà chê cười 
xấu hổ. Họ cho người con gái đó là đồ hư thân mất nết. Nhưng họ 
đâu có biết rằng, mỗi thời mỗi khác và mỗi người lại có mỗi hoàn 
cảnh khác nhau. Làm sao ta có thể hiểu thấu được tâm tư và hoàn 
cảnh của mỗi người.  
 
Ta không thể đem thời đại văn minh tân tiến ngày nay mà chê bai 
thời đại xa xưa lạc hậu. Đừng nghĩ thời xưa không có văn minh 
và văn hóa cao đẹp. Có thể cái văn minh của thời xưa khác với 
nền văn minh kỹ thuật máy móc hào nhoáng của thời nay. Văn 
minh Đông phương là một thứ văn minh tỉnh, nền văn minh 
hướng nội, lấy đạo đức con người làm gốc. Khác với nền văn 
minh hiếu động trục vật hướng ngoại của Tây phương. Tuy nhiên, 
nền văn minh nào cũng có cái hay đẹp của nó. Đó là điều ta cần 
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học hỏi để bổ túc cho nhau. Nói một cách nghiêm khắc hơn là, 
tùy theo môi trường xã hội và sự tiến bộ văn minh của loài người 
mà con người sống trong mỗi thời đại có những tư tưởng, tập 
quán khác nhau. Ta không thể đánh giá cho đó là một trình độ 
thấp hèn hay lạc hậu. Tùy môi trường sống xã hội mà người ta có 
ra những nhơn sinh quan dị biệt. Hiểu thế, thì ta không còn đánh 
giá sai lầm và rất cảm thông trong dòng sống cọng và biệt nghiệp 
của mỗi thời và mỗi người vậy. 
 
 Một Cái Nhìn Về Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 9 
 
Đại hội Khoáng đại kỳ 9 của GHPGVNTN tại Úc Đại Lợi và Tân 
Tây Lan, đã diễn ra vào các ngày 28,29,30 /10/2016 tại Chùa 
Quang Minh và Hoa Nghiêm. Riêng ngày 28 tức ngày đầu Tiền 
hội nghị, một số các đại biểu đã câu hội về Chùa Quang Minh vào 
lúc 2 giờ chiều để thảo luận qua một số vấn đề cần thiết cho Đại 
hội. Qua ba ngày Đại hội, dù nhìn ở góc độ nào, ta cũng có thể  
đánh giá, đây là một Đại hội thực sự đã trưởng thành trong sự 
chuyển mình. Trưởng thành trong nhiều cách thế và nhiều mặt. 
Nếu đứng trên bình diện tương đối mà xét, thì trong hàng ngũ 
lãnh đạo Giáo hội hiện nay, số người thực sự có khả năng, tuy 
không nhiều, nhưng họ đã có một quyết tâm rất lớn. Nhờ có chút 
ít kinh nghiệm trong quá khứ, nên những việc làm của họ có phần 
già dặn và vững chắc hơn. Đó là họ đã trưởng thành trong việc 
học hỏi kinh nghiệm. 
 
Nếu Đại hội Khoáng đại kỳ 8 nhằm chuẫn bị cho mọi sự chuyển 
mình, thì Đại hội Khoáng đại kỳ 9, quả thật đánh dấu một bước 
tiến rất khả quan. Cứ nhìn vào các bản báo cáo hoặc phúc trình 
của các cơ sở Giáo hội, ta thấy rất rõ điều đó. Điển hình, như 
trong bản báo cáo tổng kết của văn phòng Giáo hội Trung ương, 
đã nêu ra một số vấn đề thiết yếu mà Giáo hội đã đạt được. Như 
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việc tu chính và ban hành bản Hiến Chương vào ngày 
31/10/2012, cũng như đã di chuyển trụ sở từ Chùa Phước Huệ ở 
Sydney về lại Chùa Quang Minh ở Melbourne. Đây chỉ là trụ sở 
tạm thời và trong tương lai gần, Giáo hội sẽ di chuyển về cơ sở 
chính thức của Giáo hội tại vùng đất hứa Cairnlea.  
  
Về các cơ sở trực thuộc Giáo hội hiện nay, gồm có 12 cơ sở. 
Theo Ban Tăng Sự cho biết, tổng số chư Tăng, Ni trong Giáo hội 
hiện nay  khoảng 50 vị, kể cả các vị Sa di và Sa di ni trẻ tuổi. 
Ngoài ra, Giáo hội cũng luôn quan tâm đến những vấn đề hoằng 
pháp, tu học. Vì công việc hoằng pháp là nhiệm vụ chính yếu của 
người tăng sĩ. "Hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi bản hoài". Nếu 
thiếu vắng đi công việc hoằng pháp tu học nầy thì, Phật giáo sẽ 
trở thành một cái võ hình thức khô cứng. Do ý thức như thế, nên 
trong những năm qua, các cơ sở trực thuộc Giáo hội đả cực lực tổ 
chức nhiều khóa tu học và luôn khuyến tấn các Phật tử tại gia về 
chùa thọ bát tu học. Một số các chùa thường tổ chức thọ bát hằng 
tuần hoặc hai tuần một lần. Chương trình thọ bát luôn được thực 
hiện một cách đều đặn. Ngoài ra, còn có các buổi giảng pháp do 
chính chư Tăng, Ni ở các tự viện sở tại phụ trách, hoặc cung thỉnh 
một vài vị giảng sư ở những nơi khác đến giảng. Bên cạnh công 
việc tu học và mở rộng hoằng pháp nầy, Giáo hội còn quan tâm 
chú ý đến vấn đề giáo dục. Hiện tại một số chùa đều có tổ chức 
các trường Việt ngữ Bồ Đề. Tiêu biểu như Quang Minh, Phước 
Huệ và Hoa Nghiêm. Đây là những ngôi chùa lớn có kích thước 
tầm cỡ ở Úc và đã mở ra nhiều lớp học Việt ngữ. Được biết, các 
em học sinh người Việt, cuối tuần về chùa tham dự học hỏi rất 
đông. Sự hoạt động của liên trường Việt ngữ suốt trong mấy năm 
qua, đã đạt được hiệu quả rất cao. Trong số các trường Việt ngữ 
nầy, có một ngôi trường tiểu học do chùa Hoa Nghiêm vừa mới 
thành lập, giảng dạy đúng theo chương trình của Bộ Giáo Dục ở 
Úc đề ra. Có thể nói, đây là một ngôi trường tiểu học kiểu mẫu 



142 
 

tiêu biểu của Phật giáo. Một ngôi trường đầu tiên xuất hiện tọa 
lạc ở vùng Springvale - Đông Nam Melbourne. Số lượng học sinh 
không phân biệt Việt - Úc ghi tên tham dự học hỏi rất đông. 
Ngoài ra, một số tăng ni còn trực tiếp hướng dẫn giảng dạy giáo 
lý cho các em học sinh ở một số trường tiểu học ở Úc. Đó cũng là 
một vinh dự lớn lao cho Phật giáo ở Úc nói chung và Giáo hội nói 
riêng. 
 
Song song với những công việc hoằng pháp và giáo dục nầy, 
Giáo hội còn quan tâm đặt nặng hơn nữa, trong việc tạo cơ hội để 
quy tụ Tăng, Ni tập trung về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Đó 
là hằng năm Giáo hội đều có tổ chức các khóa an cư. An cư là 
một truyền thống lâu đời của Phật giáo. Truyền thống nầy bắt 
nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế. Do đó, dù Phật giáo Bắc tông 
không ôm bát đi khất thực như Phật giáo Nam tông, nhưng từ 
trước tới nay vẫn luôn duy trì cái truyền thống quý giá cao đẹp 
nầy. Vì thế, hằng năm vào ngày 16 tháng tư âm lịch, Giáo hội ra  
thông tư quy tụ Tăng, Ni về một trú xứ ( Quang Minh, Phước Huệ 
hay Hoa Nghiêm ) để cùng nhau làm lễ tác pháp an cư và dự tu 
học trong thời gian 10 ngày. Sau đó mỗi người sẽ trở lại nơi trú 
xứ của mình mà tiếp tục tu hành theo luật định cho Tăng Ni tùy 
thuận an cư trong ba tháng.  
 
Trong các kỳ đại lễ như Phật đản và Vu Lan, ngoài việc các chùa 
tự động tổ chức ra, Giáo hội còn quan tâm đến một vài cơ sở mà 
hiện nay chưa có tăng ni làm trụ trì. Như chùa Nam Hải Phổ Đà ở 
Noumea và chùa Thiên Thai ở Wellington - New Zealand. Năm 
nào Giáo hội cũng công cử một hoặc hai thầy trong Giáo hội đến 
hai nơi đó để chứng minh và chủ trì cho các buổi đại lễ quan 
trọng nầy. Điều đáng chú ý hơn nữa, là trong những kỳ đại lễ Phật 
đản Vesak Liên Hiệp Quốc, Giáo hội hợp tác cùng một số các 
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chùa Nam, Bắc tông Phật giáo để đứng ra tổ chức và điều hành 
buổi lễ một cách rất trọng thể. 
 
Về mặt kiến thiết, trong những năm qua, nhất là trong thời gian 
gần đây, một số cơ sở trực thuộc Giáo hội, đã nỗ lực tích cực tạo 
dựng một vài cơ sở có tầm vóc quy mô khang trang và rộng lớn. 
Như Quang Minh, Hoa Nghiêm, đặc biệt là ngôi bảo tháp ở Hoa 
Nghiêm. Một ngôi bảo tháp đứng sừng sững giữa trời đất bao la 
và từ xa nhìn vào thật là trang nghiêm hùng vĩ. Ngôi bảo tháp 
nầy, nếu so với ngôi bảo tháp ở Phước Huệ - Sydney, thật cũng 
không thua kém gì nhau. Để kính mừng ngôi bảo tháp vừa mới 
hoàn thành, một buổi lễ khánh thành và an vị các tôn tượng Phật 
ở trong bảo tháp rất là trang nghiêm trọng thể. Theo lời cung 
thỉnh, quý đồng hương Phật tử khắp nơi về chùa tham dự rất 
đông. Về phía chư Tăng Ni, ngoài chư Tôn Đức Tăng Ni ở Úc 
Châu ra, còn có một số chư Tôn thiền đức ở các nước khác cũng 
đến tham dự. Đó là đánh dấu một bước tiến khá lớn trong tổng 
công trình xây dựng của Chùa Hoa Nghiêm nói riêng, và Giáo hội 
nói chung.   
 
Như đã nói, Giáo hội còn dự án cho một công trình xây dựng cơ 
sở của Giáo hội trong tương lai gần đây. Theo dự tính thì tổng 
công trình nầy có thể thực hiện hoàn tất trong vòng thời gian một 
năm. Tuy nhiên, với điều kiện là phải có đầy đủ phần tài chánh để 
trang trải cho mọi kinh phí xây cất. Dĩ nhiên, công trình sẽ được 
thực hiện qua từng khu vực và từng đợt một. Đó cũng là một sự 
nỗ lực thật đáng kể của Giáo hội Trung ương. Ngoài ra, còn một 
vài cơ sở khác, tuy không quy mô nhưng cũng không đến nỗi chật 
hẹp lắm. Như Ni Viện Thiện Hòa ở Sydney, cơ sở nầy vì khuôn 
viên chật hẹp, nên phải xây thêm lầu và đã hoàn thành nhìn cũng 
khá khang trang đẹp mắt. Cơ sở Nam Hải Phổ Đà, sau khi hoàn 
thành hội trường đa dụng Hoa Đăng, nay lại xây thêm mở rộng 
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một số các tiện nghi khác. Như nới rộng khu nhà bếp và xây thêm 
4 nhà tắm cùng toilet. Cần nói thêm, theo Ban trị sự cho biết, là 
nhờ có khóa tu học do quý thầy hướng dẫn một số quý liên hữu 
phật tử của hai đạo tràng Quang Minh ( Melbourne ) và Phước 
Huệ ( Sydney ) sang đây, nên Chùa mới tạo thêm một vài tiện 
nghi thích hợp hầu để đáp ứng phần nào đúng theo nhu cầu. Và 
cũng nhờ đó mà Chùa mới có được như thế. Đó là lời tâm sự chân 
thành của Ban trị sự và quý phật tử bên đó. Và việc nầy, chúng tôi 
cũng có thay mặt đoàn đã ngỏ lời cám ơn tất cả quý vị bên đó. 
Khóa tu học bắt đầu từ ngày 20/12 đến ngày 25.12 năm 2016.  
 
Cơ sở Thiên Thai ở Wellington - New Zealand, thì cũng đang tiến 
hành dự án xây Chánh điện. Dự án nầy sẽ được thực hiện trong 
một tương lai không xa. Cơ sở chùa Liên Trì ở Victoria cũng 
đang lên kế hoạch đồ án xây cất. Hy vọng, nếu không có gì trở 
ngại, thì dự án công trình xây cất nầy sẽ được hoàn tất sớm hơn 
dự định. Riêng Chùa Quang Minh là một cơ sở lớn và hiện đang 
xúc tiến một số công trình dự định xây dựng trong tương lai. Các 
công trình đó là, xây ngôi đại bảo tháp và tăng xá. Chùa Phước 
Huệ cũng đang dự định lên lầu ở ngôi giảng đường hiện nay và sẽ 
tân trang mở rộng thêm một vài tiện nghi thích hợp khác. Đó là 
những thành quả đã đạt được và trong tương lai sẽ còn có nhiều 
thành quả kiến tạo khác khởi sắc thích nghi hơn.    
 
Về mặt công tác từ thiện xã hội, trong thời gian qua, Giáo hội đã  
kết hợp cùng một số các tự viện trong và ngoài Giáo hội, đứng ra 
thực hiện vận động nhiều cuộc gây quỹ để cứu trợ cho những nạn 
nhân  thiên tai khắp nơi. Nhất là qua hai trận thiên tai kinh hoàng: 
ở Nepal trong năm qua (2015 ), và trận thiên tai bão lụt vừa mới 
xảy ra vào khoảng đầu tháng 10 năm nay ( 2016 ) ở 4 tỉnh miền 
Trung gây thiệt hại tổn thất rất nặng nề về sinh mạng cũng như tài 
sản. Ngoài ra, còn có những công việc từ thiện khác, như Thượng 
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tọa Thích Phước Tấn hướng dẫn đoàn bác sĩ và một số Phật tử về 
Việt Nam mổ mắt cườm và trị bệnh cho những đồng bào nghèo ở 
rải rác khắp nơi trên mọi miền đất nước. Đó là chưa kể một số 
công tác từ thiện khác cũng không kém phần quan trọng.  Bác sĩ 
Phạm Phúc Nhân với tư cách là Trưởng ban Xã hội -Vận động tài 
chánh của Giáo hội đã kết hợp với Chùa Quang Minh đứng ra tổ 
chức đêm ca nhạc gây quỹ giúp cho bệnh viện Sunshine tại nhà 
hàng Happy Reception rất thành công tốt đẹp.  
 
Qua những công tác từ thiện mang tính xã hội vừa nêu, tuy đó là 
những việc làm khiêm tốn, nhưng cũng đã  nói lên được tấm lòng 
từ bi vị tha của người con Phật. Những việc làm nầy, tuy nhỏ bé 
nhưng cũng đã góp phần hữu ích tạo thành tiếng vang tốt đẹp cho 
Phật giáo và Giáo hội.  
 
Tưởng cũng nên thưa rõ, nội dung của bài viết nầy không mang 
tính cách tường thuật đi sâu vào chi tiết của từng công việc qua 
các lĩnh vực của các bản phúc trình hay báo cáo. Nhất là những gì 
đã xảy ra trong Đại hội. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nêu lên một 
cách khái quát qua cái nhìn tổng thể để đánh giá một vài nét trong 
những việc làm của Giáo hội. Dù đây cũng chỉ là một sự đánh giá 
nhận xét cá nhân. Đã là cá nhân chắc chắn chúng tôi không sao 
tránh khỏi cái lỗi chủ quan. Nếu có, thì đó cũng chỉ là nhận xét về 
hướng tích cực vì lợi ích chung mà thôi. Tuy là chủ quan, nhưng 
nhìn vào thực tế qua những gì trình bày, thiết nghĩ, cũng không 
phải là vượt quá sự thật. Nếu như những gì trình bày qua cái nhìn 
nhận xét khái quát nầy, không được đầy đủ chi tiết, thì chúng tôi 
cũng mong quý đại biểu của các cơ sở trực thuộc Giáo hội, cũng 
như quý độc giả khắp nơi rộng lòng hỷ xả bỏ qua cho những gì 
thiếu sót.  
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Người viết xin chân thành đa tạ. Và chân thành lắng nghe những 
đóng góp ý kiến và sự chỉ giáo chân tình của chư Tôn liệt vị. 
Trân Kính  
   
 Tìm Lại Hương Vị Mùa Xuân 
 
Cảnh sắc mùa xuân gợi cho lòng người có những hoài vọng ước 
mong. Hoài vọng trong nỗi nhớ niềm thương, qua những chặng 
đường ghi đậm trong ký ức. Có thể đó là những chặng đường đầy 
chông gai sỏi đá. Hoặc có những chặng đường đầy cỏ lạ hoa 
thơm. Sự hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời, không ai lại 
không một lần trải nghiệm. Trải nghiệm trong rát bỏng đau 
thương theo dòng đời trôi chảy, nếm đủ mùi tục lụy đắng cay. 
Bao nhiêu nếp nhăn nheo đã cày lên vầng trán, mà mới ngày nào 
đó cái tuổi thanh xuân trong trắng kia còn yêu đời tha thiết, nay 
bỗng chốc phải nhường lại cho mái tóc  hoa râm bạc màu sương 
tuyết. Cuộc thành bại đã làm cho người ta phải khô cằn mái tóc. 
Bã lợi danh đã nhử con người sa vào chốn cạm bẫy đau thương.  
 
"...Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc 
Lớp cùng thông như đốt buồng gan 
Bệnh trần đòi đoạn tâm can 
Lửa cơ đốt ruột dao hàn cắt da..."  
                    *** 
"...Danh mà chi lợi lắm mà  chi 
Của công danh như bọt nước có ra gì 
Mùi phú quý như vầng mây tan hiệp 
Sang cho mấy cũng rồi một kiếp 
Giàu đến đâu cũng chỉ hưởng một đời 
Kiếp tử sanh đeo đuổi với con người 
Thân tứ đại lấy đâu mà làm chắc..." 
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Nếu đời sống của con người chỉ dừng lại theo luật định vô thường 
đó, thì cuộc đời sẽ mất hết những hương vị cao đẹp tuyệt vời của 
nó. Theo cái nhìn tuệ giác của đạo Phật, bắt chúng ta phải nhìn 
sâu hơn để tìm ra cái chơn thường bất biến mà nó ẩn tàng trong 
mọi sự vật. Nhìn trên mặt đại dương, ta thấy có nhiều lượn sóng 
nhỏ to. Nhưng nếu chúng ta chịu khó lặn sâu xuống đáy biển, thì 
nó hoàn toàn yên lặng.  Thế thì, nhìn trên mặt hiện tượng thì thấy 
có động, nhưng nếu nhìn sâu vào bản thể thì vẫn là an tịnh bất 
động. Như vậy, sự yên lặng của đáy biển đâu ngoài đại dương mà 
có. Chỉ cần ta không theo hiện tượng, sống sâu hòa nhập vào bản 
thể, thì ngay đó ta sẽ gặp lại "Mùa Xuân" Như ý an tịnh trong ta. 
Động hay tịnh chỉ là đối đãi trên mặt hiện tượng mà thôi. Cũng 
như đáy biển tự nó không nói là động hay tịnh. Động tịnh là do sự 
nhận thức chủ quan của ta. Hạnh phúc hay khổ đau là do ý niệm 
nhận thức của con người mà có. Đi tìm hạnh phúc ngoài khổ đau 
không bao giờ có. Nhờ có khổ đau mà ta mới thấy được hạnh 
phúc. Cũng như nói mạnh khỏe là vì có bệnh đau. Nói Niết bàn là 
vì có sanh tử. Nói phiền não là vì có bồ đề. Nếu nhìn theo lăng 
kính nhị nguyên, thì khổ vui sẽ trở thành hai phạm trù đối nghịch. 
Đó là cái nhìn của Tục đế, còn vướng mắc trong khổ đau. Cái 
nhìn của Chơn đế là vượt lên trên phạm trù đối đãi. Thế thì ngay 
đó ta sẽ bắt gặp được hương vị của mùa Xuân. Xuân ngoại tại đó 
chỉ là mùa xuân tương đối, xuân theo dòng thời tiết đổi thay.  
Mùa xuân đó không đem lại niềm vui thiết thực cho ta. Ta hãy 
mạnh dạn đi gặp Mùa Xuân nội tại. Đó mới thật là mùa "Xuân" 
miên viễn bất tận.  
 
Xuân đạo lý mùa xuân bất diệt 
Xuân chơn như không hạn cuộc thời gian 
Sống vui xuân trong cảnh khổ cơ hàn 
Người con Phật vẫn vui niềm thanh thoát 
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Nếu chúng ta không gặp được mùa Xuân đó, thi đời ta mãi chìm 
đắm trong khổ đau.  
 
Ta hãy lắng nghe bài thơ nói về khổ vui. Và làm thế nào để vượt 
thoát khỏi phạm trù đối đãi khổ vui nầy. 
 
Chớ có so đo khổ với vui 
Có chi là khổ có chi vui 
Vui trong tham dục vui rồi khổ 
Khổ để tu hành khổ quá vui 
Nếu biết có vui là có khổ 
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui 
Mong sao giữ tánh không vui khổ 
Mới thoát ra ngoài cái khổ vui. 
 
Muốn thoát ra ngoài cái khổ vui thường tình, cái khổ vui trong 
vòng tương đối ràng buộc, thì ta phải mạnh dạn diệt trừ ý niệm 
phạm trù khổ vui. Vì khổ hay vui là tùy theo ý niệm của ta. Nói 
cách khác là tùy theo nghiệp thức của mỗi người. Mỗi người đều 
có những quan niệm khác nhau. Cùng một mùa xuân, có người thì 
cảm thấy rất vui tươi, khi trong lòng họ không vướng mắc bận 
buộc điều gì, thì mọi thứ phơi bày trước mắt họ đều là mùa xuân 
vui tươi cả. Ngược lại, khi ta đang bị vướng mắc một điều gì, mà 
chính ta chưa tìm cách tháo gỡ được, thì dù trước mắt ta là cả một 
thiên đường màu sắc tươi đẹp, ta cũng cảm thấy áo não buồn 
phiền. Rõ ràng, cảnh thì không vui hay buồn, mà vui hay buồn 
chính ở tại lòng ta. Chính vì hiểu được cái tâm lý cố hữu nầy, mà 
trong Truyện Kiều  cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã nói: 
 
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". 
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Điều nầy là một kinh nghiệm hay thực nghiệm trong cuộc sống. 
Bạn thử bình tâm quán chiếu lại thật kỹ lòng mình thì sẽ biết rõ. 
Có thể trong khi bạn đọc những dòng chữ mà tôi đang viết đây, 
lòng bạn sẽ chẳng có buồn vui chi cả. Nhưng khi bạn xếp tờ báo 
lại và để xuống, bấy giờ bạn nghĩ đến một người nào đó, hôm qua 
họ nặng lời chê trách bạn đủ điều, bấy giờ, lòng bạn bắt đầu có 
những trạng thái hờn giận bất an. Có thể bạn giận ghét người đó 
và bạn sẽ tìm mọi cách nói xấu hoặc làm hại lại người đó thì lòng 
bạn mới thỏa mãn hả dạ uất ức. Bạn thử suy xét kỹ lại, bạn buồn 
hay vui có phải tại người đó gây ra cho bạn không? Hay là tại bạn 
nghĩ đến người đó. Thật ra, người đó là người đó, họ không là gì 
của bạn cả, tại bạn đem lời nói hay hành động của họ vào trong 
lòng bạn, nên bạn mới có nổi giận. Đó là bạn tự mang "Đới chất 
cảnh" cho nên bạn đau khổ. Nếu như bạn không nghĩ đến họ, thì 
làm gì bạn tức giận họ? Như vậy, có phải tất cả đều do cái ý niệm 
dấy khởi của bạn không? Nói thế, không có nghĩa là tôi khuyên 
bạn không nghĩ đến, mà tôi chỉ khuyên bạn không nên đem 
những cái gì bên ngoài, không phải của bạn đừng để vào trong 
tâm của bạn. Nếu bạn có học qua về giáo lý "Tương Tức, Tương 
Nhập" trong Kinh Hoa Nghiêm, thì điều nầy sẽ giúp cho bạn rất 
nhiều lợi ích trong cuộc sống. Tương tức có nghĩa là trong bạn có 
tôi và ngược lại trong tôi có bạn. Tôi và bạn không khác nhau. 
Tương nhập là cái nầy đi vào cái kia, ngược lại cũng thế. Mới 
nghe qua có thể bạn cảm thấy khó hiểu. Nhưng thưa bạn, không 
có gì là khó hiểu cả. Thử bạn hãy bình tâm cùng tôi tế tâm tìm 
hiểu.  
 
Thưa bạn, mọi hiện tượng trên thế gian nầy, không có một vật 
tượng nào mà có thể tồn tại độc lập đơn thuần cả. Lấy một thí dụ 
cho dễ hiểu. Như tờ giấy báo mà bạn đang đọc, có phải tờ giấy 
báo nầy tự nhiên mà có không? Hay là nó phải nương nhờ nhiều 
cái thứ khác mà có. Nếu không có cây trong rừng thì làm sao 
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người ta có thể lấy bột của nó mà chế tạo ra tờ giấy? Rồi cái cây 
đó, cũng phải nhờ đến những cái khác mà sống như: đất, nước, 
ánh sáng mặt trời, không khí hạt sương v.v... Nói tóm lại, nhìn 
vào tờ giấy bạn có thể thấy được những cái không phải là tờ giấy, 
khi đủ điều kiện hợp lại thì nó tạo nên tờ giấy. Người không phải 
là tờ giấy, nhà máy chế tạo cũng không phải là tờ giấy v.v... Thế 
thì nhìn vào tờ giấy bạn sẽ thấy tất cả sơn hà vũ trụ đều có mặt 
trong tờ giấy. Đó là lý "Tương tức, tương nhập". Hay đó cũng là 
lý Bát nhã, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Nghĩa là sắc chẳng 
khác với không và không cũng không khác với sắc. Nhưng sắc 
cũng không rời không và không cũng không rời sắc. Sắc cũng 
chính là không mà không cũng chính là sắc.  
 
Chắc bạn còn nhớ bài kệ của Thiền sư Từ Đạo Hạnh nhà Lý: 
 
Tác hữu trần sa hữu 
Vi không nhứt thiết không 
Hữu không như thủy nguyệt 
Vật trước hữu không không. 
 
Tạm dịch: 
 
Có thì muôn sự có 
Không thì tất cả không 
Có không trăng dưới nước 
Đừng mắc có cùng không 
 
Khi chúng ta khởi ý niệm có thì muôn hình vạn trạng ở thế gian 
nầy đối với chúng ta muôn sự đều có. Dù cái có đó nhỏ như hạt 
bụi li ti. Còn nếu chúng ta thấy không, thì tất cả sơn hà đại địa 
thảy đều không. Nói thế, e rằng chúng ta khó hiểu. Cho nên câu 
kế tiếp Ngài nêu ra một hình ảnh thí dụ rất cụ thể. Cái có đó 
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giống như trăng dưới nước. Chỉ là bóng trăng giả chớ không phải 
là mặt trăng thật. Nhưng cái giả nầy không ngoài cái thật mà có. 
Nếu không có mặt trăng thật trên nền trời thì làm gì có bóng trăng 
giả ở dưới nước? Nói rõ ra, khi bạn dính mắc vào có thì muôn 
việc đối với bạn đều có. Đó là ý niệm về có của bạn. Nếu bạn 
dính mắc vào không, thì tất cả đối với bạn đều không. Như vậy sự 
vật không phải có hay không mà cái lỗi là tại do bạn khởi ý niệm 
chấp có và không. Không ai dám phủ nhận mọi sự vật là không 
có, nhưng cái có đó bạn đừng lầm nhận cho là có thật. Tất cả chỉ 
là giả có mà thôi. Tại sao nói là giả? Bởi tất cả các pháp đều do 
nhân duyên giả lập. Đủ nhân đủ duyên hợp lại thì tạm có, khi 
duyên tan biến thì không.  Cho nên thiền sư mới nói cái có và cái 
không in như bóng trăng dưới nước. Hiện tượng có và không 
khác nào như bóng trong gương. Đã thế, thì dính mắc vào nó làm 
gì? Càng dính mắc chấp cứng thì càng khổ đau. Không ai dại gì 
bỏ công sức mò trăng dưới nước hay bắt bóng trong gương. Có 
phải bạn cho đó là một hành động ngu khờ dại dột không? Bạn 
ơi! có lẽ bạn và tôi cũng như mọi người hiện đang bị rơi vào cái 
mà bạn cho là ngu ngơ khờ dại đó. Thật vậy, chúng ta là những 
kẻ hiện đang mò trăng dưới nước và bắt bóng trong gương. Suốt 
cả đời làm công việc ảo tưởng đó. Bạn có thấy chúng mình thật là 
đáng buồn cười và đáng thương xót  không?!  
   
Trở lại vấn đề giáo lý Tương tức, Tương nhập mà tôi vừa lạm bàn 
cùng bạn. Theo giáo lý nầy, nó mở rộng cho ta thấy được một 
chân trời bao la rộng rãi, không hạn cuộc vào không và thời gian. 
Đó là một thứ giáo lý siêu việt, vượt lên trên và ra ngoài tất cả. 
Theo giáo lý nầy, triệt tiêu mọi thứ vọng chấp, hư vọng, đảo điên. 
Không còn nhìn cục bộ bằng đôi mắt cận thị chủ quan: tôi đúng, 
anh sai, tôi phải, anh trái, tôi sống, anh chết... Đó là cái "Tôi" thật 
đáng "ghét" trong cuộc đời. Cũng chính chấp vào cái tôi đó mà 
thiên hạ gây ra không biết bao nhiêu điều tang thương khổ lụy 
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cho nhau. Phóng cái nhìn vượt ngoài đối đãi, thì thế giới Nhị 
nguyên không còn tồn tại. Thế là trong anh có tôi và trong tôi có 
anh. Vì thế giới ngoại tại không ngoài thế giới nội tại. Sự liên hệ 
tương quan trong lý duyên sinh, làm sao ta có thể tách biệt đơn 
độc được? Ý xuân không nằm ở ngoài hay ở trong sự vật. Ý xuân 
tràn ngập khắp mọi nơi. Nơi nào ta cũng thấy được Ý Xuân và 
Hương Xuân cả. Chỉ cần ta dừng lại mọi ý niệm tương tranh, có 
không, nhân ngã, bỉ thử, thì ngay đó là ta đã gặp được Ý Xuân 
rồi. Và từ đó hương xuân đạo đức sẽ lan tỏa bay xa khắp mọi nơi.  
 
Hương Xuân lan tỏa khắp nơi 
Ý Xuân còn mãi muôn đời không phai 
Nhập vào thể tánh "Không Hai" 
Hương Xuân tràn ngập "không ngoài không trong". 
 
 An Lạc Trong Hiện Tại 

Trong đạo Phật có một pháp tu gọi là "Hiện pháp lạc trú". Nghĩa 
là An lạc trong hiện tại. An lạc cũng là tên khác của Niết bàn. 
Hầu hết người tu, dù tu theo bất cứ pháp môn nào, mục đích 
nhắm tới cũng là muốn cho thân tâm mình được an lạc. Mà an lạc 
cũng chính là hạnh phúc. Vì thế, mà trong các đạo tràng tổ chức 
các khóa tu, thời gian tuy có dài ngắn khác nhau, dù một ngày 
hay nhiều ngày, cũng đều muốn cho các tu sinh tìm lại sự an lạc 
hạnh phúc ở nơi chính mình. Có nơi tổ chức khóa tu một ngày gọi 
là "Ngày An Lạc". Như vậy, ta thấy tầm quan trọng của sự an lạc 
đến mức độ nào. Tu mà không có an lạc thì đó là tu sai, không 
đúng chánh pháp, cần phải được điều chỉnh lại. Trong đời sống xã 
giao hằng ngày, người ta cũng thường cầu chúc cho nhau "thân 
tâm thường an lạc". Bởi an lạc là mẫu số chung mà các hành giả 
đều mong muốn đạt được. Trong tác phẩm An Lạc Từng Bước 
Chân, tác giả là Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, trong đó có bài kệ: 
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Thở vào, tâm tĩnh lặng 
Thở ra, miệng mỉm cười 
An trú trong hiện tại 
Giờ phút đẹp tuyệt vời. 
 
An lạc từng hơi thở và từng bước chân ta đi. Quả đây là một  
pháp tu rất tuyệt vời. Tuy nhiên, không phải muốn an lạc là có an 
lạc. Điều nầy, mỗi hành giả cần phải nghiêm túc thực tập chánh 
niệm lâu ngày mới được. Sống giữa một xã hội mà con người 
luôn luôn bất an, cứ mãi bon chen hối hả vật lộn với cuộc sống. 
Tìm một phút giây yên tĩnh cho tâm hồn được an lạc thoải mái 
cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì nhu cầu của đời sống mãi 
lo cơm áo gạo tiền làm cho con người luôn bị những bức xúc 
căng thẳng; đầu óc luôn quay cuồng theo duyên trần ngoại cảnh; 
tâm thức luôn bị rối loạn xáo trộn bất an. Từ đó con người hay dễ 
bị mắc phải chứng bệnh tâm thần. Chứng bệnh nầy cũng khá 
nguy hiểm và hiện nay quốc gia nào cũng có. Nhất là đối với 
những nước được mệnh danh là văn minh tân tiến, thì số người 
mắc phải chứng bệnh tâm thần nầy lại càng gia tăng nhiều hơn. 
Bởi có nhiều lý do gây cho họ có nhiều uất ức uẩn khúc nội tình 
của đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Khi bị dồn nén chất 
chứa lâu ngày không giải tỏa được, thì người ta đễ bị đưa đến 
chứng bệnh nầy. Đây cũng là một chứng bệnh của thời đại. Vì 
thế, con người sống trong thời đại mới, cần phải có những giây 
phút trở về với nội tâm để nhìn rõ lại chính mình. Có thế, thì mới 
hy vọng làm giảm bớt đi sự bức xúc căng thẳng khổ đau. 
 
Theo dõi hơi thở chánh niệm là một phương pháp thực tập rất cần 
thiết cho sự sống. Bạn thử nghĩ, cuộc sống mà tinh thần của bạn 
luôn rối loạn xáo trộn bất an, thần kinh luôn bị căng thẳng, bao 
nhiêu những uất ức phiền muộn cứ mãi đè nặng trĩu trong tâm 
thức của bạn mà bạn không tìm ra lối thoát, như thế, thì cuộc 
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sống của bạn sẽ ra sao? Chắc hẳn đời sống của bạn rất là đau khổ! 
Bạn đi tìm những liều thuốc an thần, do bác sĩ tâm lý trị liệu cho 
bạn, bạn thử nghĩ thuốc đó có làm cho bạn an ổn hay không? có 
làm cho bạn hết khổ vì chứng bệnh mất ngủ hay không? Hay nó 
chỉ đem lại cho bạn một chút xoa dịu làm giảm bớt đi phần nào 
căng thẳng hệ thần kinh của bạn. Bạn đừng quên, thuốc đó sử 
dụng nhiều lần lâu ngày rất có hại cho sức khỏe của bạn. Bạn 
không thể cứ mãi ỷ lại vào loại thuốc an thần đó. Bạn phải tìm 
cho mình một phương pháp trị liệu an thần khác. Trong đạo Phật 
có một loại thuốc an thần hay nhất, đó là "buông xả". Có buông 
xả thì tâm hồn của bạn mới an vui tươi mát. Các hệ thần kinh và 
các tế bào trong thân thể của bạn sẽ không còn bị căng thẳng và 
khô héo nữa. Tuy nhiên, bạn muốn buông xả cho có hiệu quả 
thiết thực, thì bạn cần phải nỗ lực vận dụng công phu tu tập, 
thường xuyên quán chiếu sâu vào lý "vô thường" và "vô ngã" mà 
Phật đã dạy. Giáo lý vô thường sẽ giúp cho bạn tháo gỡ buông bỏ 
lần những vọng chấp và những tri giác sai lầm. Vì trên cõi đời 
nầy tất cả chỉ là giả tạm, không có gì là bền chắc lâu dài. Bạn 
không cần phải quán chiếu đâu xa, bạn chỉ cần quán chiếu sâu 
vào ngay trong thân thể của bạn. Bạn lấy thân thể của bạn làm đối 
tượng để quán chiếu. Khi quán chiếu bạn cần phải sử dụng đến 
năng lượng trí tuệ của bạn. Thân thể của bạn ngày hôm nay có 
thay đổi khác hơn ngày xưa không? Về sinh lý bạn đã thay đổi và 
tâm lý cũng đã thay đổi. Từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi khôn lớn, 
nếu không có vô thường thay đổi thì bạn đâu có phát triển về sinh 
lý và tâm lý như ngày hôm nay. Có đúng không bạn? Bạn và tôi 
cũng như tất cả muôn loài không vật nào thoát khỏi định luật vô 
thường chi phối. Đã là vô thường, thì không có vật gì đứng yên 
định hình một chỗ. Tất cả đều chảy trôi như dòng nước thác. Nhỏ 
như hạt bụi, lớn như quả địa cầu, tất cả đều chuyển biến vô 
thường thay đổi từng sát na. Thế thì, có gì mà bạn phải ôm ấp 
luyến tiếc và cố chấp. Dù bạn có muốn ôm lấy hết cả vũ trụ nầy 
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vào trong tay của bạn, thử hỏi bạn có nắm giữ được không? Ngày 
bạn từ giã cõi đời nầy, bạn mang theo được gì? Hay tất cả đều 
xuôi tay bỏ lại cho đời. Quán chiếu như thế, thì lòng bạn cảm 
thấy an vui nhẹ nhàng hơn. Xin bạn chớ vội hiểu lầm, tôi không 
bảo bạn là bi quan chán đời đâu nhé! Vô thường không có nghĩa 
là dẫn bạn vào con đường bi quan tiêu cực yếm thế. Xin bạn đừng 
nghĩ vậy. Ngược lại vô thường giúp cho bạn có nhiều điều thú vị 
mà tích cực vui sống với cuộc đời nầy. Hơn thế nữa, tích cực làm 
nhiều điều thiện có lợi lạc cho mình và người. Chắc bạn sẽ đồng 
ý với tôi là nhờ vô thường mà kiến thức học hỏi của bạn mở mang 
sâu rộng hơn. Và đời sống của bạn có nhiều thay đổi mới mẻ tươi 
đẹp hơn. Như vậy, là bạn đã trưởng thành về mọi mặt rồi. Bạn 
không còn là một đứa bé ngây thơ như ngày nào. Đứng về mặt 
thức nhắc tiến tu, thì Phật cảnh báo mọi người phải luôn tỉnh giác 
nghĩ đến vô thường sinh diệt mà gắng công nỗ lực tu tập. Vì sanh, 
già, bệnh, chết không hẹn cùng người. Sớm thấy còn đó mà chiều 
lại mất không hay. Thời tiết, thì có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông 
luôn luôn thay đổi. Con người thì có sanh, lão, bệnh, tử, luôn luôn 
đổi thay sinh diệt. Vạn vật đều nằm trong quy trình sinh, trụ, dị, 
diệt. Ý thức như thế, thì chúng ta phải gấp rút lo tu hành làm lành 
lánh dữ, tạo nhiều thiện nghiệp. Có nhân thì có quả. Nhân tốt thì 
quả tốt. Ngược lại, hễ gây nhân xấu thì phải gặt hái quả xấu. 
Nhân quả là một định luật tất yếu, vì nó là chân lý phổ biến. 
Không loài vật nào thoát khỏi nhân quả đâu bạn. Đó là phương 
cách hay nhất để bạn chuyển hóa thân tâm, làm mới lại cuộc đời. 
Đó là bạn khéo biết thương bạn và bạn cũng đang tìm phương 
cách cứu lấy đời mình. Vô thường, đứng về mặt cảnh tỉnh tu hành 
là như thế. Còn đứng về mặt lợi của vô thường, thì như trên đã 
nói, vô thường đem lại cho bạn có nhiều điều quý giá lợi ích ngay 
trong cuộc sống. Nhờ có thay đổi mà xã hội loài người mới có 
tiến bộ. Con người luôn phát minh nhiều điều mới lạ, khoa học 
sáng tạo nhiều máy móc sắc xảo tinh vi. Nói chung, nhờ vô 
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thường mà loài người hôm nay có nhiều tiến bộ vượt bực về mọi 
phương diện. Tất cả nhằm cung ứng những nhu cầu tiện nghi 
thiện lợi thích hợp cho đời sống con người.  
 
Khi quán chiếu về lý vô thường như thế, bạn sẽ khám phá ra chân 
lý vô ngã. Thật ra vô thường và vô ngã cũng không khác bao 
nhiêu đâu bạn. Nói vô thường là đứng về chiều thời gian. Vì mọi 
vật theo thời gian mà có thay đổi. Còn nói vô ngã là đứng về mặt 
không gian. Bởi tất cả muôn vật đều do nhân duyên hợp thành. 
Như cái thân thể của chúng ta là do năm nguyên tố hợp thành. 
Thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo gọi là ngũ uẩn. Chữ uẩn có 
nghĩa là tích tụ nhóm hợp lại. Ngũ uẩn gồm có: sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức. Sắc thuộc sắc chất, tức chỉ cho bốn yếu tố: đất, 
nước, gió, lửa tạo thành. Đất thuộc chất cứng như xương thịt 
v.v... Nước thuộc thể lỏng như nước miếng, nước tiểu v.v... bản 
chất của nó là ướt. Gió thuộc thể hơi, tức không khí. Lửa thuộc 
thể nóng, tức nhiệt độ. Bốn thứ nầy cấu tạo thành thân xác thuộc 
vật chất. Còn thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tinh thần. Thọ là 
cảm nhận, một cảm giác vui, buồn v.v... Tưởng là biết hay nhớ. 
Nhớ lại một hình bóng nào đó gọi là tưởng. Hành là sự biến dịch 
thay đổi của dòng tâm thức. Thức là hiểu biết phân biệt rõ ràng. 
Bốn thứ nầy thuộc về lĩnh vực tâm lý. Hợp vật chất và tinh thần 
lại tạo thành thân thể thì gọi đó là ngũ uẩn. Như vậy, cái gì có 
hợp lại tất phải có tan biến. Đủ duyên thì sinh thành, hết duyên thì 
tan rã. Không có cái gì làm chủ cố định nên gọi là vô ngã. Vô ngã 
là không có thật thể. Không có một cái ta cố định. Tự thể của nó 
là không. Đó là tướng "KHÔNG" hay thật tướng của vạn pháp. 
Tất cả mọi vật có ra đều là giả tướng không thật. Như cái nhà là 
một giả tướng. Đủ điều kiện hợp lại, thì tạm gọi nó là cái nhà. Cái 
nhà chỉ là một danh từ tên gọi rỗng tuếch. Thực thể của cái nhà là 
không. Vì những vật liệu, mỗi thứ đều có tên khác. Gạch, ngói, 
cây v.v... tất cả đều không phải là cái nhà. Nhưng rời những thứ 
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nầy ra thì cái nhà cũng không có. "Sắc tức thị không hay không 
tức thị sắc" là vậy đó. Ở đây, chúng tôi chỉ giải thích một cách hết 
sức sơ sài về lý vô thường và vô ngã. Nếu có dịp bạn sẽ tìm hiểu 
kỹ càng rõ ràng vấn đề nầy hơn.  
 
Thưa bạn, vạn vật đã là vô thường, vô ngã, không có gì tồn tại 
vĩnh cửu thật có, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, 
như vậy chúng ta cố chấp bám víu nó để làm gì. Càng chấp nặng 
chừng nào thì chúng ta lại càng khổ đau thêm nhiều chừng đó. 
Điều nầy không phải chỉ là lý thuyết xuông hay nói ngoa mà phải 
là thực nghiệm. Tôi tin rằng, chúng ta đều có trải nghiệm qua 
điều nầy. Bởi bản chất của con người là cố chấp. Dù biết rằng, 
Ngã và pháp cả hai đều không thật có. Nếu như bạn đừng có ôm 
ấp trong lòng bất cứ điều gì, thì tôi dám chắc đời bạn sẽ không có 
gì là phải đau khổ cả. Bạn hãy tập sống một cách thanh thản để 
cho tâm hồn của bạn luôn được tươi mát. Bạn phải chính là bác sĩ 
của đời bạn. Bạn phải tự tìm một phương cách an lạc cho bạn. 
Sống vui, sống đẹp và sống khỏe. Buông xả là thần dược giúp cho 
bạn có được an thần. Nhất là những vấn đề thị phi ở đời, tôi 
khuyên bạn không nên quan tâm để ý đến nhiều. Bạn càng quan 
tâm để ý đến nó chừng nào, thì bạn chỉ chuốc lấy thêm những 
điều phiền lụy cho bạn nhiều mà thôi. Chẳng có lợi ích gì đâu 
thưa bạn. Đa số người bị nhức đầu khổ sở, cũng chỉ vì họ quá đặt 
nặng coi trọng chuyện thị phi. Bạn có quyền nghe, bạn cũng có 
quyền không nhận. Ai bắt bạn phải nhận để vào lòng bạn. Đó là 
tự bạn chuốc khổ cho bạn thôi. Nghe qua rồi cho nó đi ra, đừng 
bao giờ ấp ủ nuôi dưỡng nó vào lòng. Bởi nó là những thứ hạt 
giống không mấy tốt lành. Bạn đừng để người ta đem tưới tẩm 
những hạt giống thị phi nầy vào tâm thức của bạn. Đó là diệu 
thuật hay nhứt của đời sống sẽ làm cho bạn nhẹ bớt đi những rắc 
rối phiền muộn  vô ích. 
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Bạn ơi! có những nhà tỷ phú tiền kho bạc đụn, vật chất dư thừa, 
giàu sang tột bực, nhưng có bao giờ họ tự thấy họ đã đầy đủ 
chưa? Và có bao giờ họ cảm thấy mình thực sự có hạnh phúc 
không? Hay tâm hồn của  họ luôn bị dày vò bức bách đau khổ. 
Bởi lòng tham lam của họ không cho phép họ dừng lại. Có người 
vật chất đầy đủ dư thừa, ăn sung mặc sướng, quyền uy danh vọng 
địa vị cao sang tột bực, nhưng nhìn lại tâm hồn của họ có lúc nào 
họ cảm thấy nhẹ nhàng an ổn không? Hay là họ luôn lo âu sợ hãi; 
sợ mất địa vị danh vọng; sợ người rình rập ám sát, sợ tiêu hao tiền 
bạc của cải v.v... và cuối cùng, là họ sợ chết. Những người như 
thế họ rất sợ chết. Vì chết đi thì họ không còn tiếp tục để hưởng 
thụ những thứ vật chất trên đời. Tuy lo sợ, nhưng có mấy ai thoát 
khỏi cái chết đâu? Không thể tránh khỏi sứ giả tử thần. Bởi bạn 
và tôi tất cả chúng ta mỗi người đều mang sẵn bản án tử hình hết 
rồi. Sớm muộn gì quỷ dữ vô thường cũng đem ra xét xử mà thôi.  
 
 Bạn ơi! có thể nói bạn lo sợ đủ thứ. Đừng nghĩ rằng, bạn đang 
nắm quyền hành trong tay, có chức tước quyền uy thế lực, mà bạn 
được an ổn trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội đâu! Giàu 
sang có cái khổ của giàu sang. Nghèo hèn cũng có cái khổ của 
nghèo hèn. Quyền lực có cái khổ của quyền lực. Địa vị cao, 
quyền hành lớn, như vua chúa, hay tổng thống v.v... có người nào 
mà tâm thức của họ được an ổn hết không? Hay họ vẫn ngày đêm 
phập phồng lo âu sợ hãi. Họ toan tính mưu nầy chước nọ, kế sách 
nầy hay kế sách kia, thủ đoạn nầy hoặc thủ đoạn nọ, như các ông 
tổng thống hay chủ tịch đang nắm quyền hành cai trị đất nước, 
thử hỏi có ông nào, bà nào được an ổn hạnh phúc hết không?  
Hỏi, tất nhiên là bạn đã có sẵn câu trả lời rồi vậy. 
 
Nếu như giàu sang, quyền uy thế lực... mà có hạnh phúc, thì xưa 
kia Thái tử Tất Đạt Đa sẽ không bỏ cung vua để đi xuất gia. Với 
trí tuệ sắc bén, Ngài thấy rõ, những thứ mà người ta cho là hạnh 
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phúc, chẳng qua chỉ là những thứ giả dối trá hình tạm bợ che đậy 
bằng những lớp sơn hào nhoáng bóng loáng bên ngoài, nhưng 
thực chất bên trong thì rã mục ngập tràn đau khổ. Chính vì thế, 
mà Ngài không thể an vui thụ hưởng bằng những thứ vật chất giả 
tạm nhứt thời đó. Ngài quyết chí bỏ hết mọi thứ để đi tìm một cái 
hạnh phúc vĩnh viễn chân thật hơn. Do vì Ngài bỏ hết tất cả nên 
Ngài được lại tất cả. Còn chúng ta thì muốn nắm trong tay tất cả, 
nhưng cuối cùng mất hết tất cả. Đó là nguyên lý định luật ở thế 
gian mà vì tham vọng giàu sang quyền lực mà người ta quên hẳn 
điều đó. 
 
Trong Tương Ưng Bộ Kinh, đức Phật có nêu ra bốn pháp để được 
an lạc trong hiện tại. Bốn pháp đó là: 1. Thành tựu nỗ lực bền bỉ. 
2. Thành tựu sự bảo vệ. 3. Tình bạn tốt đẹp. 4. Một cuộc sống cân 
bằng. Đức Phật giải thích qua bốn điều nầy như sau: 
 
1.Thế nào là thành tựu nỗ lực bền bỉ? Phật nói với ngài 
Vyagghapajja rằng:  
- Nầy Vyagghapajja, dù bằng bất cứ phương tiện sinh sống nào 
như làm nghề nông, buôn bán, chăn nuôi gia súc, săn bắn hay 
công chức, hay một vài nghề thủ công khác, người gia chủ luôn 
khéo léo và cần mẫn; người ấy nghiên cứu phương tiện thích hợp 
và có khả năng hành động và sắp xếp mọi việc một cách đúng 
đắn. Như vậy gọi là thành tựu nỗ lực bền bỉ. 
 
2. Thế nào là thành tựu sự bảo vệ?  Ở đây, nầy Vyagghapajja, 
người gia chủ thiết lập sự bảo vệ và canh giữ thâu hoạch được 
bằng nỗ lực tích cực, tích lũy được bằng sức mạnh của đôi bàn 
tay, kiếm được bằng nỗ lực nước mắt, tài sản chính đáng đạt được 
bằng các phương tiện chính đáng, người ấy nghĩ rằng: "Làm thế 
nào để ta ngăn cản nhà vua hay bọn cướp đoạt mất tài sản nầy, 
ngăn cản ngọn lửa không thiêu rụi, lụt lội làm trôi mất, và những 
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kẻ thừa kế đáng ghét đoạt mất tài sản nầy?" Như vậy, gọi là thành 
tựu sự bảo vệ. 
 
3. Thế nào là tình bạn tốt đẹp? Ở đây, nầy Vyagghapajja, trong 
bất cứ thôn làng hay thị trấn nào mà gia chủ cư ngụ, ông ấy kết 
bạn với các gia chủ khác hay con cái của họ, dù trẻ hay già, 
những người có đạo đức chính chắn, có đức tin đúng đắn, có giới 
hạnh, biết bố thí, và có trí tuệ; người gia chủ nói chuyện và tham 
gia những cuộc  thảo luận với họ. Người ấy bắt chước làm theo 
những gì họ đã thành tựu về đức tin, về giới hạnh, về bố thí, và về 
trí tuệ. Như vậy, gọi là tình bạn tốt đẹp. 
 
4. Thế nào là một cuộc sống cân bằng? Ở đây, nầy Vyagghapajja, 
người gia chủ biết rõ lợi tức và chi tiêu của mình và có một cuộc 
sống cân bằng, không hoang phí cũng không keo kiệt, do đó lợi 
tức của ông ta vượt quá chi tiêu chứ không phải ngược lại. Cũng 
giống như một người thợ kim hoàn hay thợ học việc của ông ta, 
cầm cái cân và biết: "Dĩa cân đã nặng xuống bao nhiêu, dĩa cân 
đã nhắc lên bao nhiêu". Như vậy là người gia chủ đã có một cuộc 
sống cân bằng.  
 
Sau khi nêu ra bốn điều trên, đức Phật kết luận: "Tài sản được 
tích lũy như vậy có bốn nguồn để tiêu tan: cung phụng cho phụ 
nữ, uống rượu, đánh bạc, và kết bạn với kẻ xấu... Có bốn nguồn 
để gia tăng tài sản  đã tích lũy được: không cung phụng cho phụ 
nữ, không uống rượu, không đánh bạc, và không kết bạn với kẻ 
xấu. Phật bảo: Đó là bốn pháp đưa gia chủ đến an vui hạnh phúc 
ngay trong đời sống hiện tại nầy".  
 
Qua những lời Phật dạy trên, cho chúng ta thấy rằng, niềm an vui 
hạnh phúc không phải do ai đem lại cho ta, mà chính do ta tự tạo 
lấy nó. Nếu chúng ta tránh được những ác nghiệp, và thật hành 
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những thiện nghiệp, thì sự lợi lạc sẽ mang lại hạnh phúc cho 
chúng ta ngay trong đời sống hiện tại của thế giới đầy nhiễu 
nhương hệ lụy thác loạn nầy. 
 
 Bạo Động và Bất Bạo Động 
 
Khi chúng tôi biên soạn bài nầy, thì những nguồn tin đã được 
loan tải từ các đài phát thanh, báo chí và trên các cộng đồng mạng 
cho biết về tình hình chiến sự nóng bổng sôi động ở Biển Đông. 
Các tàu chiến, nhất là chiếc mẫu hạm lớn của Mỹ, thay vì đến Úc 
lại quay sang chuyển hướng về bán đảo Bắc Triều Tiên và trong 
tư thế chuẩn bị sẵn sàng khiêu chiến, nếu Bắc Hàn vẫn ngoan cố 
tiếp tục cho thử hạt nhân nguyên tử. Cả hai bên Mỹ và Bắc Hàn 
đang tìm cách thế đánh phủ đầu nhau. Mỹ thì đang phô trương 
biểu dương lực lượng quân sự hùng mạnh của mình, nhằm cảnh 
báo Bắc Hàn phải dừng lại việc thử  loại hỏa tiễn tầm xa. Và 
chấm dứt việc leo thang sáng tạo vũ khí hạt nhân nguyên tử. Việc 
nầy, các bình luận gia chuyên bàn về thời sự đã bàn luận rất nhiều 
về tình hình chiến cuộc sắp xảy ra ở nơi đây. Theo ông Ngô Nhân 
Dụng, một bình luận gia thời sự nhiều kinh nghiệm cho rằng, việc 
hai bên đánh nhau, điều đó cũng khó có thể xảy ra. Nếu thực sự 
họ quyết chiến với nhau, thì làm gì có việc phô trương biểu 
dương lực lượng quân sự tập trận như thế? Tuy nhiên, điều nầy 
cũng khó có thể tiên đoán suy lường trước được. Bởi hai nhà lãnh 
đạo Mỹ và Bắc Hàn tánh khí bất thường. Người ta chỉ có thể luận 
bàn những gì đã và đang xảy ra, còn những gì sẽ xảy ra không ai 
có thể biết trước một cách chắn chắn được. Nếu như có một sự 
hiểu lầm hay nhằm lẫn nào đó, thì chiến tranh cũng có thể bộc 
phát xảy ra. Bài viết nầy không nhằm mục đích phân tích thời sự 
chiến cuộc, cũng như trên quan điểm chính trị giữa Mỹ và Bắc 
Hàn và một vài quốc gia lân cận liên hệ khác. Chúng tôi chỉ muốn 
nêu lên một khía cạnh nhỏ, nhưng không kém phần tế nhị quan 
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trọng về sự "bạo động và bất bạo động" qua đường lối đấu tranh 
ôn hòa của thánh Gandhi, một vị anh hùng dân tộc Ấn Độ. Từ đó, 
để mọi người có thể suy nghiệm. 
 
Ai cũng biết, thánh Gandhi, nhà lãnh đạo dân tộc Ấn Độ chống 
chế độ thực dân Đế Quốc Anh giành độc lập cho Ấn Độ, bằng vũ 
khí đấu tranh "bất bạo động", ông đã được sự ủng hộ nhiệt liệt 
của hàng triệu người dân Ấn vào những thập niên 20 - 50. Câu 
nói bất hủ của ông, đã nêu cao tôn chỉ trong phong trào đấu tranh 
giành độc lập là: "Bạo động là cá tánh của loài thú, bất bạo động 
là cá tánh của loài người". Qua câu nói nầy, ông kêu gọi mọi 
người đã dấn thân trong công cuộc  đấu tranh sát cánh cùng ông, 
dù cho xảy ra bất cứ hoàn cảnh chướng ngại khó khăn thử thách 
nào, mọi người vẫn phải hết sức bình tĩnh giữ hòa khí, tuyệt đối 
không được bạo động. Vì bạo động không phải là cách thế giải 
quyết hay nhất mà chỉ gây thêm hiềm khích hận thù tàn sát đổ 
máu và chỉ làm khổ đau cho nhau mà thôi, thực tế không có ích 
lợi gì. Do đó, suốt thời gian tranh đấu, dù phải chịu đựng trăm 
đắng ngàn cay, vào tù ra khám, bị hành hạ sỉ nhục đủ điều, nhưng 
ông và các đồng chí của ông, vẫn cương quyết dũng cảm đấu 
tranh cho đến kỳ cùng, quyết không nhượng bộ và cũng không hề 
nản chí chùn bước trước những hành động bạo lực của nhà cầm 
quyền. Đây quả thật là một loại vũ khí tinh thần sắc bén, tuy vô 
hình, nhưng nó có một sức mạnh phi thường. Đó là một chủ 
trương đường lối tranh đấu ôn hòa bất bạo động. Chính nhờ yếu 
tố bất bạo động nầy, kết quả ông đã giành được thắng lợi độc lập 
thoát khỏi bàn tay cai trị của Đế Quốc Anh. Đó là một bài học 
lịch sử của nhơn loại. Một sự đấu tranh, trong tay không một tất 
sắt vũ khí, nhưng lại chiến thắng vẻ vang trước những kẻ bạo 
quyền trong tay đầy vũ khí sát máu. Rất tiếc, bài học nầy người ta 
lại quên đi. Họ chỉ biết toan tính giải quyết với nhau bằng vũ lực, 
thậm chí, họ còn muốn sử dụng đến những loại vũ khí tinh vi hạt 
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nhân nguyên tử hạng nặng có sức tàn phá khủng khiếp, giết người 
hàng loạt trong nháy mắt.  
 
Tại sao Mahatma Gandhi lại chủ trương đấu tranh bất bạo động? 
Và tại sao ông cho bạo động là cá tánh của loài thú? Thiết nghĩ, 
điều nầy cũng không có gì là khó hiểu cả. Bởi hành vi bạo động 
xuất phát từ cái tâm sợ hãi cuồng vọng sân si, bị động lực vô 
minh thúc đẩy sai khiến. Vì thế, nên con người trở nên mù quáng. 
Từ đó, họ không ngần ngại thể hiện bằng những hành động bạo 
lực. Hậu quả của chiến tranh bắt nguồn từ cái gốc tâm cuồng 
vọng tham, sân, si nầy mà ra. Nói thú tánh, là vì trong mỗi con 
người chúng ta, nói nôm na gồm có ba thứ tánh: "Phật tánh, nhơn 
tánh và thú tánh". Trong ba tánh nầy, thì Phật tánh là nền tảng 
phát sanh nhiều thiện lợi. Bản tánh của nó siêu việt vượt ngoài 
những đối đãi nhị nguyên. Nó là bản thể của vũ trụ. Vạn vật từ nó 
mà phát sanh, Tất cả không gì ngoài thực thể Phật tánh nầy. Đã là 
siêu việt thì làm gì có hình tướng. Tuy không hình tướng, nhưng 
nó có một tác dụng rất lớn không gì có thể so sánh được. Người ta 
dụ tánh thể nầy như hư không. Vì "thể, tướng và dụng" của nó 
rộng lớn vô biên khắp cả pháp giới. Tạm gọi thực thể nầy là Phật 
tánh. Đó là tánh thanh tịnh sáng suốt giác ngộ của con người. 
Rộng ra là cả muôn loài đều có. Tuy nhiên, ở loài hữu tình thì 
người ta gọi nó là Phật tánh. Còn ở loài vô tình thì người ta gọi nó 
là pháp tánh. Phật tánh hay pháp tánh chỉ là ngôn từ giả lập mà 
thôi. 
 
Còn nói nhơn tính là tính chất đạo đức nhân bản của con người. 
Tính chất đạo đức nhân bản nầy tự nó có năng lực nâng cao phẩm 
giá con người. Nói một cách chung chung thì con người phải biết 
đối xử trong tình người với nhau. Đó là là tình yêu thương đồng 
loại. Nếu nói một cách nghiêm khắc hơn, thì tính chất đạo đức 
của con người được xây dựng trên nền tảng luân thường đạo lý. 
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Có thể nói, nhơn tính là tính thuần thiện của con người. Bởi có 
nhơn tính nên con người mới có sự yêu thương tôn trọng và quý 
kính lẫn nhau. Con người không thể sát phạt hành hung gây thêm 
sự đau khổ cho nhau. Một trong những đức tính căn bản của con 
người đó là lòng yêu thương.Yêu thương là nồng cốt để tạo nên 
sự đoàn kết, bao dung và tha thứ cùng sống chung hòa bình. Mất 
đi đức tánh căn bản nầy, thì con người sẽ không còn đúng nghĩa 
của một con người nữa. Và thế giới sẽ không bao giờ có được 
những giây phút an bình.   
 
Nói thú tính là vì loài thú vật, chúng đâu có trí năng khôn ngoan 
phán đoán suy xét như loài người. Chúng chỉ sống hoàn toàn theo 
bản năng thú tính của chúng. Chúng thanh toán ăn tươi nuốt sống 
với nhau bằng bạo lực. Con nào thể lực mạnh bạo thì tìm cách sát 
hại con yếu kém hơn mình. Cứ thế mà sát hại lẫn nhau. Thế giới 
loài vật là như thế. Sở dĩ chúng hành động sử dụng bằng bạo lực, 
là vì chúng không có trí khôn và hiểu biết thương yêu đồng loại 
như con người. Con người sở dĩ hơn loài thú vật là ở chỗ con 
người còn có nhơn tính, có lương tâm và lương tri. Con người có 
khả năng siêu việt hơn loài vật về mọi phương diện. Nhất là hai 
đức tánh trí tuệ, tình thương và phẩm chất đạo đức. Nhờ có trí tuệ 
hiểu biết suy xét phải trái, đúng sai, lành dữ v.v... nên con người 
mới có thể tránh những điều bất thiện sai trái lỗi lầm mà tạo nên 
những giá trị thiêng liêng cao đẹp của cuộc sống. Nếu con người 
thiếu những đức tính nhân từ và trí tuệ phân biệt nầy, thì đâu có 
khác gì loài cầm thú. Tôn trọng và bảo vệ mạng sống là đức tính 
căn bản đạo dức của con người. 
 
Trong Kinh Pháp Cú  ở Phẩm Đao Trượng, câu 129, đức Phật có 
dạy: "Ai ai cũng sợ gươm đao; ai ai cũng sợ sự chết; vậy nên lấy 
lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết". Ở câu 130 đức 
Phật dạy tiếp: "Ai ai cũng sợ gươm đao; ai ai cũng thích được 
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sống còn; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ 
bảo giết". Ham sống sợ chết là một đặc tính cố hữu của muôn 
loài. Không một loài động vật nào mà không biết quý trọng mạng 
sống. Nói rộng ra, là ngay cả đến loài thực vật như cây cỏ chúng 
vẫn biết quý tiếc mạng sống của chúng. Chẳng qua chỉ vì cái 
"Biết" của chúng quá yếu ớt, nên chúng không đủ khả năng để 
biểu lộ phản kháng như những loài động vật khác, khi bị tàn sát 
mà thôi. Nếu chúng không có năng lực vươn lên để sinh tồn, thì 
thử hỏi tại sao khi chúng ta bẻ cành hay ngắt đọt, thì chúng lại 
đâm ra chồi non và cành lá khác? Đã có mạng sống, dù thượng 
đẳng hay hạ đẳng, dù động vật hay thực vật, tất cả đều có mạng 
sống và biết ham sống sợ chết như nhau. 
 
Chính vì lẽ muốn sinh tồn đó, nên hai Pháp cú trên, Phật dạy 
chúng ta cần phải biết tôn trọng sự sống. Tôn trọng sự sống là 
một lẽ rất công bằng. Muôn loài đã có mạng sống, thì không một 
loài nào lại không sợ chết. Vì quý tiếc thân mạng mà sợ chết, nhất 
là đối với loài người. Loài người tất nhiên là thông minh hơn các 
loài động vật khác. Mình biết quý trọng bảo vệ mạng sống của 
mình, thì tại sao mình lại nhẫn tâm chà đạp và giết chết mạng 
sống của kẻ khác?! Như thế, thì còn gì là lẽ công bằng? Và còn gì 
là lòng nhân ái từ bi? Tôn trọng sự sống cũng là một đặc tính sẵn 
có cao thượng của con người. Bản chất hướng thượng của con 
người là xây dựng hơn là phá hoại. Phá hoại hay tàn sát đó không 
phải là cá tánh đặc hữu của con người. Sở dĩ loài người hơn 
những loài động vật khác là ở chỗ có trí năng hiểu biết hướng 
thượng đó. Sát sanh hại vật là một trọng tội. Tội nặng nhất là giết 
người. Vì muốn cho xã hội được an bình, không có chiến tranh 
chém giết lẫn nhau, nên Phật dạy người phật tử không được sát 
sanh hại vật. Đó là giới cấm thứ nhất trong 5 giới cấm của người 
phật tử tại gia. Nếu mọi người tuân thủ giữ gìn nghiêm nhặt giới 
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cấm nguyên lý đạo đức đầu tiên nầy, thì lo gì thiên hạ chẳng thái 
bình. Tổ sư có dạy: 
 
Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp 
Thập phương hà xứ động đao binh 
Gia gia hộ hộ đồng tu thiện 
Thiên hạ hà sầu bất thái bình 
 
Tạm dịch: 
 
Tất cả chúng sanh không nghiệp giết 
Mười phương nào có nổi đao binh 
Nhà nhà chốn chốn đều tu thiện 
Lo gì thiên hạ chẳng thái bình 
 
Nhơn loại chỉ cần giữ một giới bất sát sanh thôi, nói rõ ra là 
không giết người, thì cả thế giới đều vui sống trong cảnh thái bình 
an lạc. Nhưng tiếc thay! nhơn loại không giữ được, nên thế giới 
cứ mãi gây ra cảnh thù hận chiến tranh tàn sát lẫn nhau. Từ cá 
nhân đến cá nhân từ quốc gia nầy đến quốc gia khác.  
 
Có lẽ thời Phật không có những thứ vũ khí hạng nặng giết người 
hàng loạt nhanh chóng và dữ dội như hiện nay, mà chỉ có những 
thứ vũ khí thô sơ như gươm giáo hay đao trượng. Do đó, mà sự 
tàn sát sanh mạng còn có giới hạn. Thế mà, Phật còn khuyên con 
người không nên sát hại lẫn nhau, dù đó chỉ là những thứ vũ khí 
thô sơ. Nếu như đức Phật sống trong thời đại khoa học nguyên tử 
hiện đại nầy, thì chắc chắn Ngài sẽ rất đau lòng, khi chứng kiến 
cảnh giết người hàng loạt bởi những trái bom có trọng lực công 
phá tàn sát ác liệt. Đó là một thảm cảnh bi thương nhất mà ngày 
nay nhơn loại đã và đang phải hứng chịu.  
 



167 
 

Sự sát sanh hại vật có nhiều cách: "Tự sát, giáo tha sát, hoặc tùy 
hỷ sát". Tự sát là tự mình ra tay giết hại sinh vật. Có khi mình 
không ra tay mà lại sai khiến ra lệnh bảo người khác giết, hoặc 
thấy người khác giết mình lại vui thích khen ngợi, tùy hỷ theo, tất 
cả đều phạm vào giới sát cả. Nguyên nhân là do ba yếu tố độc hại 
"tham, sân, si" sai khiến mà ra. Ngày nào mà nhơn loại còn làm 
nô lệ cho ba thứ độc tố nầy sai khiến, thì ngày đó nhơn loại vẫn 
còn phải chịu nhiều đau khổ và luôn sống trong cảnh lo âu phập 
phồng sợ hãi. 
 
Ngày nay người ta chạy đua phô trương bằng sức mạnh vũ khí, 
mà quên đi sức mạnh tinh thần. Vũ khí dù có tối tân tinh vi đến 
đâu, cũng không thể nào giải quyết làm cho nhơn loại sống chung 
hòa bình được. Chỉ có sức mạnh tình thương mới có thể đưa con 
người lại gần gũi với nhau thôi. Đó là tiêu chí hướng thượng mà 
con người cần phải thể hiện trong tình yêu thương đồng loại. 
Thương thuyết, hội nghị đàm phán trong tinh thần hiểu biết ôn 
hòa, hầu tìm ra một giải pháp thích nghi cho cả đôi bên, đó cũng 
là một loại vũ khí sắc bén tạo nên khí thế hòa bình, mà con người 
thời đại văn minh nên làm. Hơn là dùng đến bạo lực bằng các loại 
vũ khí hạt nhân nguyên tử để đưa con người đến chỗ hiểm họa 
diệt vong.  
 
Nhân mùa Phật đản lần thứ 2641, chúng ta hãy thành tâm cầu 
nguyện cho tình người rộng mở, mọi người có đủ sáng suốt, biết 
yêu thương tôn trọng lẫn nhau, phá tan những thành kiến cố chấp 
dị biệt, những định kiến tri giác sai lầm, xóa bỏ mọi hận thù tranh 
chấp, cùng nhau quyết tâm xây dựng một xã hội an bình và nhơn 
loại sống chung hòa bình trong niềm an vui thực sự tràn đầy hạnh 
phúc. 
 
  Nhân Quả Báo Ứng 
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Thắm thoát thời gian trôi qua thật nhanh. Mớí đó mà Nhà Sư đã 
nhập thất tịnh tu trải qua hơn một năm rồi. Chú Minh Thiện làm 
thị giả thường ngày lo bưng cơm nước cho Nhà Sư. Cái tịnh thất 
nằm bên kia ngọn đồi rất yên tĩnh. Cách chùa cũng không xa lắm. 
Phần bà Tư và cô ba Diệu Thành vẫn lo việc nấu nướng và làm 
công việc ở nhà trù như từ trước tới nay. Tuy nhiên, bà Tư Diệu 
Đạo vì tuổi già nên mỗi ngày mỗi yếu dần. Bà thường hay đau 
bệnh. Tuổi già như cây thiếu rễ cái, muốn xiêu ngã lúc nào thì 
ngã. Vì vậy, nên những công việc mà bà thường làm trước kia, 
nay thì bà giao lại cho cô ba Diệu Thành giúp giùm. Cô ba Diệu 
Thành kể từ khi vào chùa làm công quả tới nay, tính ra cũng đã 
trên hai năm. Ngoài việc lo nấu nướng phụ lực cùng bà Tư ở nhà 
trù ra, cô còn phải làm những công việc lặt vặt khác như dọn dẹp 
quét tước sạch sẽ chung quanh chùa. Cô làm việc rất cần mẫn 
siêng năng. Bà Tư rất thương mến qua tính tình thật thà chất phát 
hiền hậu, ít nói và chịu khó của cô. Khi nào rảnh rỗi thì cô và bà 
Tư mỗi người chuyên tâm niệm Phật. Chính vì tính tình cởi mở, 
chịu khó và vui vẻ của hai người, nên quý bà phật tử đến chùa 
thường hay lân la trò chuyện và họ rất quý mến. Họ rất quý mến 
bà Tư Diệu Đạo. Vì họ biết bà Tư lâu nay đã hết lòng lo lắng giúp 
công quả cho chùa. Nay tuy tuổi già sức yếu, nhưng tâm nguyện 
lo cho chùa của bà trước sau vẫn không hề thay đổi.  
 
Những lúc các cô, các bà phật tử tới chùa phụ lo làm công quả 
giúp việc ở nhà trù, bà Tư cũng thường hay khuyên lơn họ nên cố 
gắng chuyên tâm tu hành. Bà thừa biết bản chất của người phụ nữ 
là hay lắm chuyện nhiều lời. Khi gặp nhau chụm ba, chụm bảy, 
thì họ thường đem những chuyện của thiên hạ ra mà bàn tán phê 
bình chỉ trích nói xấu lung tung đủ thứ. Họ hết nói chuyện 
"phải" của người nầy thì quay sang nói chuyện "quấy" của kẻ 
khác. Khi nói xấu chỉ trích lỗi người, họ lại quên rằng mình cũng 
không có tốt lành gì. Nhìn lại mình cũng là thân phận của con 
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lươn mà lại đi phê bình chỉ trích chê con lịch. Nhà mình thì tối 
om rác rến tràn ngập mà không lo dọn quét cho sạch, cứ một bề lo 
cầm chổi đi quét nhà thiên hạ. Quả đúng với câu: "Chưn mình còn 
lắm lê mê mà đi xách đuốc lại rê chưn người". Bà nói: "Đó là cái 
bệnh nặng của phái nữ chúng ta. Cái bệnh vạch lá tìm sâu, bới 
lông tìm vết hay tốt thì khoe mà xấu thì che thì thật là khó bỏ". Tu 
hành là mình phải cố gắng bỏ đi cái tập khí xấu ác nầy.  
 
Ngược lại, việc bình luận thiên hạ sự, bên phái nam cũng không 
phải là không có. Nhưng có lẽ ít hơn và không nặng lắm như phái 
nữ. Vì đó là nghiệp dĩ lâu đời của con người. Đó là cái bệnh chấp 
ngã rất sâu nặng. Vì chấp ngã nên lúc nào họ cũng thấy mình hay, 
mình giỏi, cái gì mình cũng đúng đắn vượt trội hơn người. Chính 
vì hay đâm thọc và nói xấu người nầy, người nọ, nên mới sanh ra 
có chuyện giận hờn và đôi chối thù ghét lẫn nhau. Từ đó, mất hết 
tình cảm bạn bè. Đối với những người có chút tự trọng và hổ thẹn 
thì họ tìm cách lánh xa hạng người nầy. Vì họ biết gần với hạng 
người nầy trước sau gì cũng gây ra lắm chuyện thị phi phiền 
phức. Tốt nhứt là nên tránh trước thì tốt hơn. Tránh nhân thì 
không có quả.  
 
Bà nhớ lại, từ ngày bà vào chùa làm công quả ăn mày công đức 
của Phật, Nhà Sư lúc nào cũng khuyên bà nên nhiếp tâm và gìn 
giữ ba nghiệp: "thân, khẩu, ý" mà gắng công niệm Phật. Mỗi khi 
Nhà Sư có dịp đi ngang qua nhà bếp thấy bà đang lặt rau, Nhà Sư 
ôn tồn dùng lời từ ái khuyên bà. Nhà Sư bảo: "sự tu hành cũng 
giống như bà đang lặt rau vậy". Bà liền hỏi lại Nhà Sư: 
- Bạch Thầy giống là giống như thế nào? 
- Khi lặt rau, bà phải lựa bỏ những lá sâu, lá úng hoặc lá hư thúi 
có phải không? 
- Dạ, thưa phải. 
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- Những lá rau úng thúi hoặc có sâu mà bà không cẩn thận lựa bỏ 
nó ra khi mình ăn vào thì rất có hại cho sức khỏe. Cũng vậy, 
những thứ phiền não trong tâm mình cũng giống như những lá 
sâu, úng hay ung thúi. Tu hành là mình cần phải quán sát thật kỹ 
ở nội tâm để trừ khử chúng nó đi. Như bà lặt rau thì bà phải để ý 
quan sát kỹ mới thấy những lá hư thúi. Khi bà quán sát kỹ thì đó 
là bà đang thật hành chánh niệm rồi. Vì có chánh niệm nên bà 
mới thấy rất rõ những công việc mà mình đang làm. Còn hễ khi 
làm mà bà bị thất niệm, tức không chú ý vào công việc mình đang 
làm, tất nhiên, là nó sẽ mang lại kết quả rất xấu. Do đó, nên khi 
làm việc gì mình cũng phải gìn giữ chánh niệm. Khi lặt rau hay 
nấu nướng chiên xào v.v... lúc nào mình cũng phải có chánh 
niệm. Khi nêm nếm thức ăn mà thất niệm thì có khi bà nêm muối 
mặn chát và có lúc lại lạt nhách. Như thế chứng tỏ là mình đang 
làm công việc mà bị những thứ khác lôi kéo mình đi. Làm mà bị 
phân tâm nghĩ nhớ lung tung thì rất là tai hại. Điều nầy rất tối kỵ 
đối với người tu hành. Bà nên nhớ rõ lời tôi nói.  
- Dạ. Con xin ghi nhớ kỹ. 
- Còn một việc nữa, bà cũng nên hết sức cẩn thận. Khi nêm nếm 
thức ăn bà phải dùng cái dá múc nước để vào trong một cái chén 
riêng. Khi nếm bà chỉ nếm ở nơi cái chén nầy ( Nhà Sư lấy cái 
chén chỉ cho bà). Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì nếu như trong 
người mình đang có mang một chứng bệnh nào đó có thể gây 
truyền nhiễm cho người khác, như chứng bệnh gan loại A chẳng 
hạn, mà mình nêm nếm trực tiếp như thế thì tất sẽ gây ra tai hại 
làm cho người khác phải mang chứng bệnh như mình. Việc nầy 
rất quan trọng tôi khuyên bà phải chú ý cẩn thận. Đồng thời, trong 
lúc nấu nướng bà phải có tâm hoan hỷ vui vẻ với mọi người. 
Tuyệt đối không được giận hờn trách móc người nầy người nọ. Vì 
khi nổi giận bực tức ai đó, thì hành động thái độ của ta lúc đó thật 
khó coi. Trong khi đang làm như chiên xào thức ăn v.v... mà bà 
nổi cơn thịnh nộ lôi đình hung tợn thì bà đang trút cơn giận dữ 
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vào thức ăn, đại chúng sẽ lãnh đủ ăn qua cơn giận tức của bà. 
Điều nầy, tôi khuyên bà phải hết sức cẩn thận, nếu không khéo 
gìn giữ thì bà sẽ mang trọng tội với đại chúng bà có biết không?! 
- Dạ! Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy.  
 
Qua những lời khuyên bảo thức nhắc của Nhà Sư, bà không bao 
giờ quên được. Bà thường nói với cô ba Diệu Thành: người tu 
hành không nên luận bàn nói việc thị phi ở thế gian. Bởi nó 
không đem lại lợi ích gì cho mình cả. Chẳng những không có lợi 
mà còn có hại nữa. Vì vậy, khi phật tử đến chùa làm công quả, 
mình nên khuyên họ, khi vào trong chùa thì phải bỏ hết những 
chuyện thị phi ở ngoài đời. Vì mang những việc thị phi ra để bàn 
tán luận đàm thì rất phí uổng cho việc tu hành của mình. Nếu 
không khéo chẳng những mình không có phước mà còn mang 
thêm tội lỗi nữa. Bởi vậy, chư Tổ thường khuyên bảo: "Nên bớt 
nói một câu chuyện, mà nên niệm nhiều câu Phật". Bao nhiêu 
phước đức bị cái khẩu nghiệp nó thiêu đốt hết. Vì thế, nên cần 
phải ứng dụng lý nhân quả vào đời sống. Hễ gây nhân xấu thì làm 
sao gặt hái quả tốt cho được? 
 
Người ta thấy, tuy bà làm công quả ở nhà bếp lâu năm, nhưng 
tánh tình của bà rất hòa nhã hiền từ dễ mến. Vì bà chưa bao giờ 
thấy mình là kẻ có công lao lớn giúp cho chùa cả. Bà chưa từng la 
rầy hay nói nặng lời với ai một tiếng. Khi cần nhờ người khác 
giúp đỡ thì bà dùng lời nói êm dịu, nhỏ nhẹ, hòa ái, nhã nhặn để 
nhờ họ. Bà luôn hạ mình khiêm tốn lễ độ với mọi người. Bởi khi 
bà mới vào chùa làm công quả thì bà đã được Nhà Sư trụ trì 
khuyên dạy bà rất kỹ về cung cách hành xử cũng như chú tâm 
trong việc tu hành. Nhà Sư thường dạy bà: "Người thật sự tu hành 
là phải luôn nhìn kỹ lại mình. Có nhìn kỹ lại mình thì mình mới 
thấy lỗi lầm của mình để mà điều chỉnh sửa lại". Người xưa có 
khuyên: "Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ". Nghĩa là trước phải trách 
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mình, sau mới trách người.  Nhờ cách hành xử khiêm tốn qua lời 
nói, thái độ, cử chỉ của bà nên bà đã được mọi người rất yêu 
thương quý kính. Và ai cũng tận tâm lực phụ giúp cho bà trong 
niềm vui vẻ hoan hỷ. Do đó mà ở trong nhà bếp chưa bao giờ xảy 
ra có chuyện hơn thua tranh chấp cãi vã với nhau. Nhà Sư cũng 
không phải bận tâm lo giải quyết những vấn đề rắc rối phiền phức 
vặt vãnh ở nhà trù.  
 
Riêng về thầy Giác Thiện, kể từ ngày thầy nhận nhiệm vụ trụ trì 
do Nhà Sư giao phó đến nay, thầy đã cố gắng tận tâm lực làm 
việc tích cực để khỏi phụ lòng vị Sư Phụ của mình tin tưởng giao 
phó. Đối với việc tu học, thầy thường tổ chức những kỳ thọ bát 
quan trai cho các phật tử về chùa tu học. Vì thầy đã tốt nghiệp 
Cao đẳng Phật học nên trình độ giáo lý của thầy rất khá. Vì vậy 
nên sự hướng dẫn giảng giải của thầy cho các phật tử nghe, phải 
nói ai nấy cũng đều rất chăm chú và thích thú. Thầy là người hiền 
từ, hòa nhã, khiêm cung, vui tánh, cởi mở và ăn nói rất có duyên. 
Chính vì thế nên phật tử rất quý kính và thương mến. Đối với các 
huynh đệ ở trong chùa, thầy lúc nào cũng ân cần dạy dỗ thức 
nhắc. Thầy là người rất nghiêm khắc về vấn đề oai nghi, giới luật. 
Có thể là thầy bị ảnh hưởng sâu đậm của vị Sư Phụ mà thầy đã 
cận kề tu học trong nhiều năm qua. Tuy thầy khó về nguyên tắc 
giới luật, nhưng thầy có tấm lòng rất ưu ái thương mến huynh đệ. 
Mỗi khi hai chú Minh Thiện hoặc Minh Giác có lầm lỗi thì thầy 
răn dạy bằng cách bắt hai chú quỳ hương hoặc lạy sám hối. Đó là 
quy luật ở trong chùa. Riêng về thầy Huệ Giải và chú Huệ Ngộ 
thì thầy cũng thường khuyến nhắc dạy bảo hai người trong việc tu 
học.   
 
Lúc đầu, thầy tập cho thầy Huệ Giải lo công việc nội tự như là 
một vị Tri sự. Thầy Huệ Giải nhờ sự hướng dẫn dạy dỗ của Nhà 
Sư trụ trì trước kia, nên thầy cũng khá thông thạo điều hành công 
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việc của chùa. Trong thời gian thầy Giác Thiện còn đang theo học 
ở Phật Học Viện, thì thầy Huệ Giải lo hết mọi việc ở trong chùa. 
Thầy làm dưới sự sắp xếp chỉ dẫn của Nhà Sư trụ trì. Những công 
việc mà Nhà Sư giao phó cho thầy thì thầy làm rất tốt. Chú Huệ 
Ngộ cũng phụ giúp với thầy rất nhiều. Nay đối với những công 
việc mà thầy Giác Thiện giao cho, đối với thầy thì cũng không có 
gì là khó khăn trở ngại cả. Sở dĩ thầy Giác Thiện giao cho thầy 
Huệ Giải như thế, vì thầy Giác Thiện phải lo những công việc đối 
ngoại hơi nhiều. Bởi thầy Giác Thiện ngoài chức vụ trụ trì ra, 
thầy còn gánh vác một vài chức vụ trong Giáo Hội nữa. Là một 
giảng sư nổi tiếng nên thầy cũng thường hay đi giảng nơi nầy, nơi 
kia khi được thỉnh cầu.  
 
Trong chùa, sau giờ tịnh độ tối, thầy Giác Thiện dạy cho các 
huynh đệ học hỏi về những giáo lý căn bản. Các Phật tử nam nữ, 
nhất là giới trẻ cũng có đến tham dự. Đối với hai chú Minh Thiện 
và Minh Giác vì tuổi còn nhỏ nên thầy Giác Thiện giao cho thầy 
Huệ Giải luôn hướng dẫn nhắc nhở. Chú Huệ Ngộ nhờ chịu khó 
siêng năng cần cù học hỏi nên nay chú rất khá về phần giáo lý căn 
bản. Có lần trong giờ học chú Huệ Ngộ hỏi thầy Giác Thiện: 
- Kính thưa Sư Huynh, đệ có một câu hỏi mà lâu nay đệ hay thắc 
mắc mà chưa tìm ra câu trả lời, vậy đệ nhờ Sư huynh giải hộ 
giùm.  
- Đệ cứ hỏi, sư huynh sẽ giúp cho. 
- Đệ thấy Bồ tát Địa Tạng trong lòng bàn tay trái của Ngài có cầm 
hạt minh châu, còn tay phải của Ngài thì cầm cây tích trượng, đệ 
chưa hiểu điều đó tượng trưng cho ý nghĩa gì? 
- Đó là hình ảnh tượng trưng cho một ý nghĩa rất thâm sâu. Đức 
Bồ tát Địa Tạng mang hình ảnh của một vị xuất gia, Tỳ kheo. 
Trong khi đó các vị Bồ tát khác phần nhiều lại hiện thân cư sĩ. 
Như đệ biết Bồ tát Địa Tạng có một thệ nguyện rất rộng lớn: 
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Địa ngục vị không 
Thệ bất thành Phật 
Chúng sanh độ tận 
Phương chứng Bồ đề 
 
Nghĩa là: 
 
Nếu còn một chúng sanh nào ở trong địa ngục, thì Ngài thệ 
nguyện là không thành Phật. Khi nào cứu độ hết chúng sanh thì 
Ngài mới thành Phật. Nhưng biết bao giờ địa ngục mới trống 
không đây? Và làm sao có thể độ hết chúng sanh? Trong bốn loài 
chúng sanh ( thai, noãn, thấp, hóa ), chỉ riêng loài thai sanh như 
loài người của chúng ta thôi, thử hỏi biết bao giờ Ngài mới độ 
hết? Chính vì vậy mà ta thấy bản nguyện của Ngài thật là rộng 
lớn vô biên không thể nào suy lường được. Vì xứng theo bản 
nguyện độ sanh của Ngài nên hình ảnh của Ngài phải là con 
người giải thoát ( xuất gia ). Mình có giải thoát thì mới có thể độ 
chúng sanh được giải thoát như mình. Vì thế, nên người ta tạc 
tượng Ngài để tôn thờ qua hình ảnh của một con người siêu thoát. 
Với mục đích là để cho chúng sanh phát tâm hâm mộ để cầu Ngài 
độ thoát. Tuy nhiên, muốn cứu độ chúng sanh, tất nhiên phải cần 
đến những phương tiện. Tích trượng và minh châu là hai vật thể 
được tượng trưng nhằm cảnh tỉnh thức nhắc chúng sanh nên hồi 
quang phản chiếu lại tự tâm mình. 
 
Tích trượng là một pháp khí thỉnh thoảng chúng ta hay thấy Sư 
Phụ của mình cũng hay thường dùng mỗi khi đi lên đồi. Tích 
trượng trong chùa thường gọi là cây gậy. Đây là vật mà đức Phật 
và tăng đoàn thời xưa thường hay sử dụng. Xưa kia đức Phật và 
các vị tăng đoàn khi đi khất thực, vai mang bình bát, tay cầm tích 
trượng. Tích trượng có hai công dụng: Một là, khi đến trước cửa 
nhà người thì rung tích trượng reng reng để người trong nhà biết 
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mà mang thức ăn ra cúng dường. Hai là, dùng nó trong lúc đi 
đường. Bởi Ấn Độ thời xưa rắn rết rất nhiều. Nhất là những con 
đường có nhiều cây cối buội rậm um tùm nên cần phải dùng gậy 
để xua đuổi chúng nó khỏi bị họa hại.  
Còn trên đầu tích trượng có mười hai khoen là tượng trưng cho 
mười hai nhân duyên. Đệ có còn nhớ mười hai nhân duyên 
không? 
- Dạ. Đệ còn nhớ chớ. 
- Đệ kể cho sư huynh nghe. 
- Mười hai nhân duyên gồm có: "Vô minh, hành, thức, danh sắc, 
lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử."  
 
Đệ có biết không, đó là một chuỗi xích mà chúng sanh luôn bị nó 
trói buộc phải chịu nhiều đau khổ. Chính đức Phật là người đã 
giác ngộ mười hai nhân duyên nầy mà Ngài thành Phật. Từ đó, 
Ngài cũng đem lý nhân duyên nầy để cảnh tỉnh hóa độ chúng 
sanh. Nếu ai muốn giải thoát thì trước tiên cũng phải ngộ lý mười 
hai nhân duyên. Bồ tát Địa Tạng sở dĩ tay mặt của Ngài cầm tích 
trượng có mười hai khoen là nhằm nói lên cái ý nghĩa biểu trưng 
rằng: Ngài luôn sử dụng pháp Thập nhị nhân duyên để cảnh tỉnh 
chúng sanh. Nhờ sự cảnh tỉnh thức nhắc của Ngài mà chúng sanh 
nhận được chơn lý thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi khổ đau. Tuy 
nhiên, muốn thấu  rõ lý nhân duyên cần phải có ánh sáng trí tuệ. 
Vô minh là đầu mối của mười hai nhân duyên và cũng là đầu mối 
làm cho chúng sanh phải chịu nhiều đau khổ. Vì vô minh che đậy 
tánh sáng suốt nên chúng sanh mới gây tạo nhiều nghiệp ác. Bởi 
do thiếu ánh sáng trí tuệ nên không thấu rõ được đầu mối của vô 
minh. Từ đó mới có ra chấp ngã, chấp pháp. Ánh sáng trí tuệ phát 
khởi thì bóng tối vô minh sẽ không còn. Biểu thị cho ánh sáng trí 
tuệ đó là viên minh châu trong lòng bàn tay trái của đức Địa 
Tạng. Viên minh châu có công năng soi sáng tất cả chốn ngục 
hình tối tăm để cho chúng sanh nương theo ánh sáng đó mà được 
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thoát khỏi chốn tối tăm ngục hình. Vì vậy, hễ một niệm vô minh 
dấy lên thì liền đó có ánh sánh trí tuệ chiếu đến . Khi đã có trí tuệ 
thì vô minh không còn. Mà gốc vô minh không còn thì những thứ 
ngọn ngành theo đó cũng bị phá vỡ tiêu tan. Sự biểu trưng đó nói 
lên ý nghĩa tu hành rất cụ thể. Bởi người tu, tu theo bất cứ pháp 
môn nào cũng phải sử dụng trí tuệ đứng đầu. Nếu không có trí tuệ 
thì làm sao chiếu phá vô minh? Không chiếu phá vô minh phiền 
não thì làm sao đạt được giải thoát? Do đó, bên cạnh vô minh là 
phải có trí tuệ. Đó là một ý nghĩa tiêu biểu rất thâm áo và cũng rất 
thực tế trong việc tu hành giải thoát vậy. 
 
Sư huynh giải thích đơn sơ chắc đệ cũng hiểu được phần nào rồi 
chớ. 
- Dạ. Đệ đã hiểu. Đệ cám ơn Sư Huynh nhiều. Bây giờ đệ mới 
hiểu rõ tại sao người ta lại tạc tượng và trên tay của Ngài lại cầm 
hai loại vật thể đó. 
 
Có lần, mấy huynh đệ đi dạo vườn, đến cây cam có nhiều trái, 
mấy huynh đệ đều dừng lại. Hai chú Minh Thiện và Minh Giác 
kêu sư huynh Huệ Ngộ hái vài trái để ăn. Chú Huệ Ngộ liền nói: 
- Hai đệ muốn ăn thì phải xin sư huynh Giác Thiện. Chừng nào sư 
huynh cho thì huynh mới dám hái.  
- Chú Minh Thiện liền thưa: 
- Sư Huynh cho hai đệ xin hai trái cam nhe. 
- Được. Nhưng chỉ hai trái thôi, không được ăn nhiều. Cam tuy 
tốt nhưng ăn nhiều thì có hại cho bao tử.  
Thế là hai chú được hai trái cam. Tay vừa lột vỏ, miệng vừa nói 
cám ơn. Khi đó, thầy Huệ Giác liền hỏi thầy Giác Thiện: 
- Thưa Sư Huynh, đệ nhớ có lần trong khi học về giáo lý nhân 
quả, lúc đó, Sư Phụ có kể câu chuyện có liên quan đến "Quả 
Cam" như những trái cam nầy. Nhưng lúc đó, đệ còn nhỏ nên 
không nhớ rõ và lãnh hội hết ý nghĩa được. Vậy hôm nay nhân 
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dịp nhìn thấy cây cam, bỗng nhiên đệ trực nhớ đến câu chuyện 
mà Sư Phụ đã kể cách đây khá lâu. Vậy Sư Huynh có thể kể lại 
cho chúng em nghe được không? 
- Dĩ nhiên là được. Nhưng chúng ta hãy đi tìm chỗ ngồi rồi thong 
thả sư huynh sẽ từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho các em 
nghe.  
 
Thế là, mấy huynh đệ cùng nhau đến ngồi trên những tảng đá lớn 
nhỏ ở dưới cội cây thông già. Ai nấy ổn định chỗ ngồi xong, thầy 
Giác Thiện liền bắt đầu kể. Thầy nói: câu chuyện rất dài, ở đây sư 
huynh chỉ kể lại đại khái thôi. Vậy các em hãy chú ý lắng nghe. 
Sau nầy sư huynh hỏi lại thì các em phải kể lại cho có đầu đuôi 
câu chuyện rành mạch đó nhe! 
- Tất cả đồng dạ. Chú Huệ Ngộ nhanh miệng liền nói: 
- Chúng em sẵn sàng lắng nghe đây. Sư huynh kể nhanh đi. 
Thầy Giác Thiện mỉm cười như có ý rất vui khi nhìn thấy các sư 
đệ của mình hết lòng chăm chú để ý, rồi thầy ôn tồn kể:  
 
- Năm đã lâu, dưới triều chúa Định Vương, tại thành Qui Nhơn có 
một người tàu ở Quảng Đông, người ta thường gọi tên anh ta là 
Tàu Dư. Anh ta chưa có gia đình chỉ sống một mình và chuyên 
hành nghề buôn bán. Cứ mỗi năm đến tháng chạp, anh ta chở 
hàng hóa lên thôn Vĩnh Thạnh, huyện Tuy Viễn, bán cho người 
địa phương. Anh nầy rất hiền từ thật thà tử tế. Chính vì thế nên 
dân làng ai cũng thương mến anh. Anh biết dân trong làng phần 
nhiều đều nghèo túng, nên anh bán hàng chịu cho họ không lấy 
tiền liền. Bởi gần Tết ai cũng muốn mua sắm chút đỉnh hàng hóa 
để tiêu xài. Bán xong, đến mùa gặt lúa sang năm khoảng tháng ba 
anh ta mới trở lại thu tiền. Nhờ đó mà hàng của anh ta bán không 
bao giờ bị ứ động hay ế ẩm. 
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Trong thôn Vĩnh Thạnh có người tên là Phan Phiên, ông nầy có 
gia đình và chuyên bán bánh bèo. Nhà cửa của ông nầy tuy không 
giàu có sang trọng lắm, nhưng tương đối cũng không đến đổi 
thiếu thốn bẩn chật. Mỗi lần anh Tàu Dư đến đây buôn bán thì 
anh thường ghé nhà của ông Phan Phiên tạm trú. Sự qua lại giao 
tình giữa hai người càng lúc càng thân mật tương đắc hơn.  
 
Trải qua năm năm tới lui yên vui như thế, nhưng không biết lý do 
vì sao mà anh Tàu Dư bỗng nhiên bặt tích không còn tới lui buôn 
bán như trước kia nữa. Lúc bấy giờ nhằm nhà Tây Sơn khởi nghĩa 
binh đánh lấy thành Quy Nhơn. Do giặc giã nổi lên loạn lạc, nên 
ai cũng nghĩ rằng chắc là anh Tàu Dư tản cư đi nơi khác hoặc bị 
rủi ro trong chốn loạn quân. Có thể là anh ta đã bị tử vong 
chăng?! Dân làng bàn tán xôn xao nhưng không ai biết rõ về tông 
tích của anh cả.  
 
Thế rồi mọi việc theo thời gian mà đi vào trong quên lãng. Không 
còn ai quan tâm để ý đến chuyện của anh người Tàu nầy nữa. 
Bẳng đi một thời gian, bỗng nhiên người ta rất lấy làm ngạc nhiên 
là gia đình của ông Phan Phiên trở nên giàu có khác thường. Tuy 
ông có đi buôn bán nhỏ giống như anh Tàu Dư trước kia. Nhưng 
điều nầy không ai nghĩ rằng ông giàu có đến mức độ như thế. Nhà 
cửa vườn tượt bỗng trở nên khang trang rộng rãi nguy nga đồ sộ. 
Tuy có thắc mắc, nhưng người ta cũng không quan tâm tìm hiểu 
làm gì. 
 
Được ăn nên làm ra khá giả như thế, vì muốn tạ lễ ơn trên phù hộ, 
nên ông Phan Phiên có rước gánh hát bội đến hát. Rạp hát được 
trang hoàng toàn đồ Tàu màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt. Khi 
tiếng trống chầu báo hiệu nổi lên, mọi người đổ xô đến xem rất 
đông. Đêm đầu tiên khai diễn dân làng đến xem chật rạp. Đêm đó 
ông bầu chọn tuồng tích là Tiểu Giang Sang để tôn vương xong là 
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bế mạc. Anh kép đóng vai Khương Linh Tá bước ra giáo đầu, 
điệu bộ thật khéo. Tuy nhiên, khi anh ta há miệng ra để xưng 
danh thì anh kép nầy không nói được mắt nhìn dáo dác, chân thì 
bước lui chỉ há miệng to ra mà không nói được lời gì.  
 
Anh nầy trở vô sân khấu, ông bầu hối thúc anh khác ra thay thế, 
anh nầy cũng làm y như thế. Ông bầu nổi trận lôi đình, ở dưới 
khán giả la ó om sòm, thế là ông bầu phải đóng vai đó. Khi ông 
bước ra sân khấu biểu diễn đi được một vòng, vừa há miệng ra 
định nói thì ông ta cũng không nói được và há miệng to dớn dác 
hốt hoảng bước vào trong. Cả rạp đều ngạc nhiên và không ai 
hiểu chuyện gì. Mấy ông đánh trống tức giận quăng dùi trống và 
rồi chửi thề văng tục bỏ đi ra ngoài. Thế là đám hát bị tan rã.  
 
Ông Phan Phiên tức giận liền đâm đơn kiện ông bầu buộc ông 
bầu phải bồi thường những phí tổn. Ông quan huyện có tên là Đế 
Ly Tuy Viễn, người Tàu nên người ta thường gọi ông là Tàu 
Công, vì ông nầy nổi tiếng là quang minh chánh trực xử lý rất 
công bằng. Đêm trước hôm Phan Phiên đâm đơn kiện, ông đang 
ngồi đọc sách dưới đèn, thì một người Tàu vào đặt ngay thư án 
một chiếc quả sơn đỏ, rồi vái hai vái mà lui. Ông mở ra xem thì 
thấy trong đó có một quả cam chín thắm. Ông vừa định lấy trái 
cam lên, thì lúc đó có con quạ bay đến lấy chân quắp tha đi. Ông 
vội đuổi theo thì vấp ngã...  
 
Khi giật mình tỉnh dậy thì biết mình đã chiêm bao. Ứng theo điềm 
chiêm bao đó sáng hôm sau thì ông nhận được tờ đơn kiện của 
Phan Phiên. Nội dung trong đơn có liên quan đến điềm chiêm bao 
mà ông đã thấy khi hôm. Ông ra lệnh bắt ông bầu gánh và những 
kép hát đến chính ông tự tra hạch lấy khẩu cung từng người. Tất 
cả đều khai giống nhau. Họ đều khai rằng, khi ra tuồng vừa mở 
miệng ra thì thấy một người Tàu cầm quả cam chín thắm nhét vào 
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miệng không cho nói. Sợ quá nên họ phải rút lui vào trong. Việc 
thấy người Tàu và trái cam của những người khai giống hệt như 
ông thấy trong giấc chiêm bao. Từ đó ông đâm ra nghi ngờ chắc 
nội tình có điều gì bí ẩn chi đây. Bấy giờ đích thân ông và dẫn 
theo một vài người lính đến tận nhà của ông Phan Phiên để tra 
xét. Khi vào, ông đi thẳng ra vườn thấy có một cây cam duy nhất 
chỉ có một trái thôi. Ông và mấy chú lính đang nhìn trái cam, thì 
bỗng có một con quạ từ đâu bay đến mổ vào trái cam và trong trái 
cam lại văng máu ra tung tóe. Ai nấy thấy vậy đều hết hồn. Riêng 
ông Phan Phiên thì sợ phát run lên cằm cặp. Ông quan liền bảo 
quân lính đào gốc cam lên. Cây cam vừa ngã xuống thì bày ra 
một bộ xương khô. Sau khi chôn cất bộ xương tử tế. Ông ra lệnh 
bắt giải Phan Phiên về huyện đường để tra xét. Ông Phan Phiên 
khai hết sự thật. Đó là bộ xương của anh Tàu Dư.  
 
Phan Phiên nói: vào một đêm tối, Tàu Dư quảy hai trái bầu khô 
đến nhà Phan Phiên. Khi mở nắp ra thì trong đó toàn là vàng ròng 
đựng đầy trong hai trái bầu. Vì không muốn cho vợ biết nên Phan 
Phiên bảo Tàu Dư đem hai trái bầu ra chôn ở sau vườn. Số vàng 
nầy, Tàu Dư định bán xây nhà cửa và rồi cưới cô gái em vợ của 
Phan Phiên. Vừa thổ lộ như thế, thì Phan Phiên nổi lòng tham 
muốn chiếm lấy hết số vàng nầy không để cho Tàu Dư thực hiện 
đúng theo ý nguyện của anh ta. Do đó, nên Phan Phiên bày ra 
mưu kế đem vàng đi chôn để khỏi bị lộ tông tích. Tàu Dư thật thà 
tưởng thật nên mang vàng ra chôn sau vườn. Trong lúc đào đất, 
Tàu Dư khom đầu cúi xuống móc đất, khi ấy Phan Phiên cuốc 
một cuốc thật mạnh vào sau ót của Tàu Dư. Tàu Dư bị ăn một 
cuốc vào đầu quá mạnh nên ngã chúi xuống rồi chết luôn. Bấy 
giờ, Phan Phiên chôn Tàu Dư và trồng một cây cam trá hình để 
mọi người không biết. Sau đó, Phan Phiên dùng số vàng nầy một 
mặt mở mang thêm vườn tượt nhà cửa, mặt khác để che mắt thiên 
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hạ nên giả vờ đi buôn giống như Tàu Dư để thiên hạ khỏi phải 
bàn tán dị nghị.  
 
Sau khi biết rõ sự tình, ông quan ra lệnh tịch thâu tất cả tài sản 
của Phan Phiên và giam Phan Phiên vào trong lao ngục, vì cái tội 
nặng cướp của giết người. Số tài sản nầy sau khi bán xung vào 
công quỹ và trích ra một số tiền để làm chay lập đàn cầu siêu cho 
Tàu Dư ba ngày ba đêm. Đêm thứ ba vào giờ tý nửa đêm, hồn 
Tàu Dư hiện đến, lạy trước bàn Phật ba lạy rồi biến mất, và trên 
không trung một con quạ vừa bay vừa kêu nghe tiếng kêu thật 
lạnh lùng rùng rợn. 
 
Kể sơ câu chuyện xong, thầy Giác Thiện liền hỏi: 
- Lý do Tàu Dư chết là do đâu? các em có biết không?  
Chú Huệ Ngộ nhanh miệng liền đáp: 
- Là do tài sản tức vàng của chú giết chú. 
Thầy Huệ Giải nói: 
- Đó là do lòng tham thúc giục gây ra sát nhơn. 
Thầy Giác Thiện nói: 
- Hai em trả lời đều đúng. Bởi trong Kinh Phật có dạy: "chứa 
vàng bạc trong nhà như chứa rắn độc". Chắc chắn có ngày con 
rắn độc đó nó sẽ giết mình. Vì tài sản vàng bạc là cái nhân tố gợi 
lên lòng tham lam của con người. Một khi đã tham thì người ta 
muốn chiếm hữu về mình. Muốn chiếm hữu thì họ phải dùng đến 
mọi cách thế thủ đoạn để lấy. Mà giết người là một cách độc ác 
nhứt. Ở đây, các em thấy anh chàng Tàu Dư tuy là tay buôn bán 
nhưng bản chất thì rất thật thà hiền từ. Chính vì chỗ thật thà hiền 
từ đó nên anh ta tin tưởng vào người bạn chí thân của mình. Nghĩ 
rằng bạn mình cũng tốt hiền lành như mình. Do đó, nên mới đem 
vàng ra khoe. Anh đâu có ngờ rằng, chính cái chỗ chân tình thật 
thà đó mang lại cho anh ta một cái hậu quả bị chết một cách rất 
thê thảm dưới bàn tay ác độc của người bạn mình. Ông Phan 
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Phiên thay vì, nên giúp đỡ bạn mình để xây dựng nhà cửa và rồi 
sẽ kết hôn với người em gái vợ của mình. Nhưng lòng tham nó 
che mờ hết lý trí của ông. Bấy giờ ông chỉ còn nghe theo tiếng gọi 
xúi giục của con quỷ tham lam là phải hành động ra tay hạ sát 
người bạn tốt để lấy hết số vàng đó. Tuy nhiên, anh đâu có ngờ 
nhân quả báo ứng trả vay không sai chạy một mảy may nào. Hồn 
của anh Tàu Dư đâu dễ gì để cho ông Phan Phiên sống một cách 
nhởn nhơ phè phởn với số vàng của mình. Vì đó là kết quả của 
biết bao nhiêu công lao mồ hôi nước mắt của anh ta. Ở đời, người 
ta chỉ sợ quả báo mà không sợ cái nhân khi mình gây tạo. Bởi thế, 
người xưa có câu nói rất chí lý: "Phàm làm việc gì trước phải 
nghĩ đến cái hậu quả của nó." Khi chúng ta làm hay nói một việc 
gì đó, chúng ta liền ý thức nghĩ đến cái hậu quả của nó, thì thử 
hỏi làm gì có kết quả xấu được?  
 
Cuối cùng, các em thấy đó, đúng là của thiên hoàn trả địa. Và 
mình cũng khá khen cho ông quan vô tư liêm chính nầy. Nếu như 
ông quan nầy cũng ăn hối lộ tham nhũng lo lót của kẻ gây nên tội 
lỗi, thì luật pháp sẽ đâu có còn công minh chánh trực nữa, vì đã bị 
sức mạnh của đồng tiền che đậy làm mờ ám lương tâm đi rồi. 
Nhưng dù cho dùng mọi cách chạy tội đến thế nào đi chăng nữa, 
tất cũng không tránh khỏi cái luật nhân quả báo ứng đâu! làm 
lành hay làm dữ cuối cùng rồi cũng phải trả. Các em có còn nhớ 
bài kệ Phật dạy mà sư huynh đã nêu ra hôm trước không?  
Chú Huệ Ngộ liền thưa:  
- Dạ, đệ còn nhớ. 
- Đâu đệ nhắc lại cho các sư huynh sư đệ nghe thử. 
- Dạ, được. Bài kệ nguyên văn âm Hán Việt như thế nầy: 
 
Giả sử bá thiên kiếp 
Sở tác nghiệp bất vong 
Nhân duyên hội ngộ thời 
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Quả báo hoàn tự thọ. 
 
- Đệ còn nhớ nghĩa không? 
- Dạ thưa, đệ còn nhớ chớ. Để đệ nói xem có đúng không? 
Dù cho trải qua trăm ngàn kiếp, chỗ mình tạo nghiệp không bao 
giờ mất 
Khi nhân duyên đến rồi  thì quả báo mình phải tự chuốc lấy. 
Thầy Giác Thiện nói: 
- Đúng rồi. Đệ nhớ rất khá! 
Thầy Giác Thiện nói tiếp: Qua câu chuyện nầy, cho chúng ta một 
bài học đích đáng về lý nhân quả báo ứng. Vì vậy, các em nên 
nhớ trước khi nói hoặc hành động thì các em phải hết sức cẩn 
thận và luôn nghĩ đến cái hậu quả của lời nói và hành động của 
mình. Nếu lời nói và hành động có tổn hại cho mình và người thì 
tuyệt đối không nên. Bởi nhân quả không bao giờ dung tha ai cả. 
Làm lành hay làm dữ, cuối cùng cũng phải trả mà thôi. Đã có gây 
nhân thì làm sao tránh khỏi quả báo. Hiểu thế thì các em nên cố 
gắng tu tập tránh dữ làm lành để có được một đời sống an vui và 
thanh thoát.  
 
Nói xong, tất cả huynh đệ đều đứng lên và rồi mọi người lần lượt 
đi vào trong chùa... 
 
Một Món Quà Lớn 
 
Xã hội dù văn minh tiến bộ đến đâu, cũng không có một cuộc 
sống an bình nội tại. Thật vậy, hiện chúng ta đang sống trong một 
xã hội văn minh cơ khí tối tân, những phát minh về kỹ thuật máy 
móc, điện toán đang trên đà phát triển vùn vụt mỗi ngày. Thế giới 
đã và đang quá thiên trọng về vật chất. Các nhà khoa học ngày 
đêm miệt mài khám phá những điều mới lạ như quên hẳn thế giới 
bên ngoài. Họ dồn hết mọi nỗ lực tinh thần cho những sự tìm tòi 
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phát minh của họ. Sự phát minh đó cũng chỉ nhằm một mục đích 
duy nhất là cung ứng những nhu cầu cho đời sống vật chất của 
nhơn loại.  
 
Loài người hôm nay có được cuộc sống tương đối khá đầy đủ 
những tiện nghi vật chất thoải mái, phần lớn đều nhờ sự phát 
minh cung ứng của họ. Đó là điều mà cả nhơn loại đều cảm phục 
và mang ơn họ. Tuy nhiên, những tiện nghi vật chất máy móc mà 
họ đã tạo ra, chúng là con dao hai lưỡi. Sự lợi hại của chúng là 
tùy theo trình độ nhận thức của người sử dụng. Chính vì nhơn 
loại quá chú trọng về đời sống vật chất nên họ đã xao lãng thờ ơ 
đến đời sống tinh thần. Nói rõ hơn là đời sống tâm linh đạo đức.  
 
Nhìn chung ở các nước Tây phương, dường như họ không mấy 
quan tâm đến việc giáo dục đạo đức nhân bản. Quan niệm đạo 
đức của họ, như một cái gì trừu tượng, phó mặc cho tôn giáo. Từ 
quan niệm lệch lạc đó, nên nền căn bản giáo dục của họ không 
đặt nặng coi trọng vấn đề giáo dục đạo đức trong nhà trường. Thử 
hỏi một đời sống chỉ biết chạy đua theo nhu cầu vật chất ăn, mặc, 
ở cho thỏa mãn dục vọng không thôi, thì trách gì xã hội không nổi 
loạn! Sự sống của con người đâu phải chỉ có vật chất không thôi. 
Nếu thế, thì còn gì là ý nghĩa của sự sống? Con người là một tổng 
hợp của hai nhân tố: tinh thần và vật chất cấu tạo. Nếu chúng ta 
chỉ biết cắm đầu lo bươi chảy tìm kiếm vật chất để cung phụng 
cho nhu cầu xác thân, thì còn gì là giá trị của sự sống? 
 
Có đôi lúc, chúng ta nói sống, nhưng bất chợt có người hỏi sống 
là gì? thì chúng ta đâm ra lúng túng ngay. Không biết phải trả lời 
sao cho đúng. Chả lẽ, sống chỉ là một sự sinh hoạt của thể chất: 
ăn nhậu, chơi bời, hút sách, ngủ nghỉ, hưởng thụ vật chất cho phủ 
phê phè phởn v.v... thế là sống. Nếu sống chỉ có thế, thì con 
người có khác gì cái máy. Nhưng chúng ta tự hỏi, cái gì biết lo 
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cho đời sống? Và cái gì chủ động điều khiển cái xác thân nầy? 
Cái gì biết toan tính giàu nghèo, biết hưởng thụ v.v... Cái gì đó, 
hẳn ai cũng nói đó là tinh thần hay tư tưởng của chúng ta.  
 
Vậy thì cái gì biết cảm nhận sướng khổ? Rõ ràng hạnh phúc hay 
khổ đau, không phải do thân xác chúng ta cảm nhận, mà là do tâm 
thức của chúng ta. Cơ thể con người chỉ là một bộ máy, giống 
như một chiếc xe hơi. Tài xế dụ như là tâm thức. Chiếc xe dù có 
đầy đủ bộ phận máy móc tốt , nhưng nếu thiếu anh tài xế điều 
khiển, thì chiếc xe đó cũng không thể nào chạy được. Như vậy, rõ 
ràng tài xế là người điều khiển chiếc xe, chớ chiếc xe không bao 
giờ điều khiển anh tài xế. Giả như chiếc xe bị hư, thì cái gì đau 
khổ? Xe đau khổ hay anh tài xế đau khổ? Lẽ dĩ nhiên là anh tài xế 
đau khổ. Tại sao anh đau khổ? Tại vì anh chấp chặt cho chiếc xe 
là của ảnh. Mất xe là mất ảnh. Cũng thế, sở dĩ chúng ta đau khổ là 
vì chúng ta quá coi nặng cái thân nầy. Vì quá coi nặng nó, nên 
chúng ta tìm đủ mọi phương cách để cung phụng cho nó. 
 
Như vậy, thì cái gì quan trọng? Cái gì chánh? Cái gì phụ? Ai 
cũng công nhận tinh thần là quan trọng. Biết nó là phần chủ yếu 
quan trọng, thì tại sao chúng ta lại bỏ nó như con ma đói? Nó 
cũng cần món ăn như cơ thể cần vật chất. Nhu cầu ăn hay những 
thứ cho cơ thể hưởng thụ, người có ý thức biết lựa chọn cho nó 
thích hợp. Do khéo lựa chọn thích hợp và điều dưỡng, nên cơ thể 
tương đối sẽ được khỏe mạnh. Cũng vậy, món ăn tinh thần, cũng 
cần phải có sự lựa chọn thích hợp lành mạnh. 
 
Trong nhà Phật có nêu ra bốn loại thực: Đoàn thực, xúc thực, 
thức thực, và tư niệm thực. Đoàn thực là chúng ta đưa vào miệng 
những thức ăn thông thường trong đời sống hằng ngày như: cơm, 
bánh mì, trái cây v.v... Xúc thực, chữ thực ở đây không có nghĩa 
là chúng ta ăn như đoàn thực nữa. Chữ thực ở đây nghĩa nó rất 
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rộng, ăn qua lĩnh vực tinh thần, chớ không phải vật chất. Xúc 
thực là chúng ta ăn khi chúng ta tiếp xúc với mọi cảnh vật chung 
quanh. Cái ăn nầy qua sự cảm thọ của sáu căn. Như khi chúng ta 
xem phim, thì những hình ảnh động tác trong phim gây cho 
chúng ta có những cảm xúc buồn, vui, giận tức, ghét, thương 
v.v... đó gọi là xúc thực. Thức thực là chúng ta ăn qua sự nhận 
thức phân biệt. Phân biệt xấu, tốt, ngon, dở, chánh, tà, chân, giả 
v.v... đó là ta đang ăn qua thức thực. Cái gì thuận với ý thức ta thì 
ta vui, ngược lại thì ta buồn. Đó là sự vui buồn của tâm thức. Tư 
niệm thực là ta ăn qua sự suy nghĩ tưởng tượng một điều gì đó đã 
qua. Đây là ta ăn qua hình ảnh "đới chất cảnh" . Cái ăn nầy cũng 
gây cho chúng ta luôn bất an trong tâm thức. Qua bốn loại thức ăn 
nầy, thức ăn nào cũng đòi hỏi chúng ta phải biết cách tiêu thụ cho 
đúng pháp. Hằng ngày chúng ta bị đau khổ là vì chúng ta không 
biết cách tiêu thụ thức ăn. Dù đó là thức ăn vật chất hay thức ăn 
tinh thần. Tất cả đều đòi hỏi chúng ta phải có ý thức sáng suốt 
trong khi tiêu thụ. Như tuổi trẻ ăn qua những loại phim ảnh đồi 
trụy, khiêu dâm, gây kích thích tình dục, hay phim ảnh bạo động 
v.v... thì quả đó là những thứ xúc thực rất nguy hiểm. Cũng như 
chúng ta cho lẫ tai ăn bao thứ chuyện thị phi tạp nhạp bù khú ở 
thế gian, thì những món ăn đó chỉ có tác hại thêm, chớ không có 
đem lại sự lợi lạc nào cho tinh thần cả. Người khéo biết nuôi 
dưỡng tinh thần, thì họ rất thận trọng trong việc chọn lựa thức ăn. 
Họ chỉ chọn lựa những thức ăn nào mà họ cảm thấy thích hợp cho 
thể chất và tinh thần của họ luôn được khỏe mạnh tốt đẹp. Cả 
nhơn loại ai nấy đều quan tâm đến sự chọn lựa thanh lọc cho thức 
ăn tinh thần như thế, thì lo gì đời sống giữa vật chất và tinh thần 
không được quân bình. Một đời sống quân bình là đời sống không 
nổi loạn và tất nhiên, xã hội sẽ được an ổn.  
 
Theo chỗ chúng tôi được biết, đại đa số thanh thiếu niên nam nữ  
ở các nước Đông và Tây phương hiện nay, họ không cần cha mẹ 
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của họ tặng cho họ những điều gì quý giá bằng vật chất, mà họ 
chỉ cần có một mái ấm hạnh phúc gia đình, chính cha mẹ họ ban 
cho. Đó là "Một món quà lớn nhứt" trong đời họ. Tại sao họ nói 
lên một ước vọng như thế? Là vì họ luôn bị hụt hẫng chới với, bởi 
những áp lực đè nặng từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Các 
em bỏ nhà ra đi sống lang thang bụi đời, phần lớn là vì các em 
không cảm nhận được hạnh phúc trong gia đình. Gia đình thường 
xuyên xảy ra cảnh cãi vã bạo động liên miên, chúng không thể 
nào chịu nỗi cái khổ cảnh đó, nên chúng chỉ có nước là phải bỏ 
nhà ra đi mà thôi. Từ đó, gây ra bao nhiêu thứ tệ hại khác làm cho 
xã hội mang thêm nhiều gánh nặng. Chính bản thân họ đã đau 
khổ và gây thêm cho mọi người khác cũng đau khổ lây vì họ. Nếu 
chúng ta nhìn họ bằng tuệ giác của đạo Phật, thì chúng ta mới có 
hiểu và thương họ. Từ sự hiểu và thương cảm thông đó, các bậc 
phụ huynh làm cha mẹ, nên điều chỉnh lại cuộc sống. Và mỗi 
người cố gắng xây dựng lại hạnh phúc gia đình trong sự yêu 
thương bằng chất liệu cảm thông qua cửa ngõ đạo đức. Thiếu chất 
liệu đạo đức làm căn bản  cho sự sống, thì tình người, nhứt là 
trong tình nghĩa vợ chồng con cái khó có thể được hạnh phúc. Vì 
cọng nghiệp hạnh phúc mà mỗi người nên hy sinh bỏ bớt những 
cái biệt nghiệp không hay, không tốt, như nóng nảy, ganh ghét, 
thù hận, bực tức v.v... cùng nhau tương thông tương cảm yêu 
thương giữ hòa khí trong gia đình. Nếu không được như thế, thì 
gia đình khó đảm bảo được hạnh phúc và mái ấm gia đình sẽ bị 
tan nát đổ vỡ. Con cái là một hệ quả chúng phải gánh chịu cái 
cảnh chia ly khổ lụy nầy. Câu nói: "mua một căn nhà thì dễ, 
nhưng không dễ gì mua được mái ấm hạnh phúc. Nói cách khác, 
xây dựng nên căn nhà thì dễ, nhưng xây dựng một tổ ấm hạnh 
phúc gia đình không phải là chuyện dễ dàng". Cái không dễ dàng 
mà ta cố gắng tạo ra được, thì cái đó mới thật sự là quý giá. Còn 
dễ quá ai cũng có thể làm được thì còn gì là giá trị nữa đâu! 
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Mong sao mỗi người nên nhìn lại tận tường ở nơi mình, dẹp tan 
những thành kiến cá tính bất đồng, để thiết lập lại nhịp cầu cảm 
thông hiểu và thương nhau hơn. Vì cuộc đời chỉ là một quán trọ 
cho chúng ta tạm thời dừng chân, rồi mỗi người cũng phải từ giã 
cái quán trọ mà ra đi. Không có ai vĩnh viễn ở mãi trong quán trọ 
đó để rồi tranh giành hơn thua cấu xé với nhau.  
 
Đời vốn dĩ đã đau khổ quá nhiều rồi, chúng ta nên góp phần làm 
cho cuộc đời nầy bớt đi đau khổ và trước mắt là con em chúng ta 
có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Vì khi chúng nó trưởng 
thành, chúng sẽ nhìn lại với một tâm tư mang nặng nỗi lòng hoài 
vọng trìu mến thương tiếc một mái ấm gia đình tràn đầy hạnh 
phúc, mà chính do cha mẹ của chúng đã dày công tạo dựng. Sự 
nuối tiếc đó, sẽ là một chất liệu nuôi dưỡng để tạo thành một 
tương lai  tươi sáng cho cuộc đời của chúng sau nầy. Đó là một 
thâm ân và cũng là "Một Món Quà" vô giá to lớn nhứt trong cuộc 
đời của chúng. Xin các bậc làm cha mẹ hãy tặng cho chúng một 
món quà lớn nhứt và có một giá trị vô cùng lớn lao đó.  
 
 Tụng Kinh Thoát Chết 
 
Tôi sanh ra và lớn lên ở vùng quê hẻo lánh. Làng tôi ở có tên gọi 
rất hiền hòa và dễ thương. Nó mang nhiều ý nghĩa mỹ quan đạo 
đức, nặng về phần tâm linh. Đó là làng "Mỹ Hòa", thuộc huyện 
Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Chữ Mỹ, hàm chứa nhiều ý nghĩa về 
mặt tâm linh đạo đức cũng như về phương diện cảnh sắc thiên 
nhiên. "Chân, Thiện, Mỹ", là ba đức tánh thiêng liêng cao quý 
của con người. Hòa có nghĩa là hòa thuận, hòa hợp trong một môi 
trường sống chung. Môi trường đó có thể là trong gia đình, hoặc 
đoàn thể, rộng ra là xã hội. Nếu con người biết sống trong tinh 
thần đoàn kết, yêu thương, hòa kính, không kỳ thị chủng tộc, 
không tranh chấp hận thù, không gây hấn chiến tranh, thì lo gì thế 
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giới không được hòa bình?! Sự an lạc hạnh phúc của con người, 
chỉ có trong tinh thần đoàn kết, yêu thương, hòa kính đó thôi. Nói 
cách khác là con người phải có sự hiểu biết, thương yêu và thông 
cảm, thì mới có thể xây dựng được hạnh phúc cho bản thân và gia 
đình. Vì thế mà trong chữ "Hòa" nó mang ý nghĩa rất sâu sắc của 
một đời sống tâm linh. Ý có hòa thì mọi thứ khác đều hòa. Bởi tất 
cả đều tùy tâm. Tâm bình thì thế giới bình. Ngược lại, tâm loạn 
thì thế giới loạn. Nói tâm bình chỉ là một "lý tưởng" mà thôi. Đối 
với xã hội loài người hiện nay, nếu phải nói một cách nghiêm 
khắc hơn thì, chỉ có một chữ, đó là chữ "Loạn". Khi tâm loạn thì 
mọi cảnh vật đều loạn theo. Đã loạn thì làm gì có được đời sống 
an ổn? Bởi vậy, con người luôn sống trong sự bất an phập phồng, 
lo âu, sợ hãi. Sống ngày nay không biết được ngày mai sẽ ra sao?! 
Vì thế, nên tên gọi của hai chữ "Mỹ Hòa" như ngầm ý thức nhắc 
người ta phải luôn luôn lưu tâm ghi nhớ. Phải sống trong tinh 
thần yêu thương hòa ái hỗ tương và đùm bọc lẫn nhau. Đó là một 
từ ngữ tên gọi rất đẹp về mặt văn hóa cũng như về mặt tâm linh. 
Chữ làng trong ý nghĩa làng xóm Việt Nam, đối với tôi, nó rất là 
gần gũi thân thương dễ mến. Nó gần gũi và quan trọng như hơi 
thở và mạng sống. Vì thế, dân làng có đi đâu thì đi, nhưng không 
ai có thể quên được quê hương làng xóm, vì đó là nơi chôn nhau 
cắt rốn của mình. Đã hơn một thời có biết bao kỷ niệm êm đềm 
ấp yêu thơ mộng trìu mến. Nhất là trong thời kỳ niên thiếu. 
 
Làng tôi không có cây đa già và sông ngòi, kinh rạch. Chỉ có 
những lũy tre xanh bao bọc và những cây cao bóng mát. Tôi rất 
thích những cây phượng vĩ. Có những bản nhạc tình ca nói nhiều 
về loài hoa phượng nầy. Thú thật, tôi thì không mấy thích tân 
nhạc. Từ nhỏ tôi đã thích những bài ca vọng cổ. Hồi ấy, tôi rất 
thích giọng ca trầm hùng đầy chất giọng ngọt ngào êm dịu của 
nghệ sĩ Út Trà Ôn.  Làng tôi không có vườn tược nhiều cây ăn 
trái. Chỉ có đất ruộng và đất giồng thôi. Mùa mưa thì còn đỡ, chớ 
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mùa hè thì rất nóng bức. Vì không có gần sông ngòi kinh rạch 
nên cây cối cũng không được tốt tươi cho lắm. Phần lớn, dân làng 
tôi chuyên sinh sống bằng nghề nông. Nói đến nghề nông ai cũng 
biết là một cái nghề cày sâu cuốc bẩm, chân lấm tay bùn, lam lũ 
dầm mưa dãi nắng, thí mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm 
sống. Nghề làm ruộng năm nào được mùa thì có lúa gạo ăn, còn 
năm nào không may bị thất mùa thì phải chạy vay nợ, có khi còn 
phải ăn độn hay nhịn đói. Có người thì vay nợ trước, chờ đến mùa 
ruộng thu hoạch thì trả sau. Nếu năm nào được trúng mùa, thì còn 
dễ thở, ngược lại, thì phải đi làm thuê ở mướn để mà trả nợ. Cũng 
không phải dễ có người thuê. Do đó, nợ càng ngày càng chồng 
chất ngập đầu. Cảnh sống của người nông dân là thế đó. Tuy 
không phải ai cũng như vậy, nhưng phần nhiều những người túng 
thiếu vay trước trả sau đều phải như vậy. Nội trả tiền lời không là 
đủ thắm mệt rồi, nói chi đến tiến vốn đã vay. Tiền lời lẫn vốn cứ 
như thế chồng chất ngày càng lên cao.  
 
Ngoài việc làm ruộng ra, họ còn trồng giồng, trồng rẫy và chăn 
nuôi nữa. Ngày xưa, thì người ta dùng trâu bò để cày bừa. Ngày 
nay thì có phần tiến bộ hơn là người ta dùng các loại máy: máy 
cày, máy suốt v.v... đỡ phải tốn công vất vả nhiều. Nhưng những 
người có loại máy nầy thì rất ít. Phải là những người tương đối 
khá giả thì họ mới có thể mua sắm được. Ngoài ra, những người 
nghèo túng thì phải bỏ tiền ra thuê mướn. Người nào không có 
ruộng đất để gieo mạ cấy lúa, thì họ chuyên sống bằng nghề trồng 
trọt. Họ trồng ở đất giồng hoặc những miếng rọc ruộng khô. 
Nghĩa là hết mùa lúa thì họ trồng giồng. Đời sống của họ quanh 
năm suốt tháng, tuy có chật vật khó khăn, nhưng không vì thế mà 
họ phải bỏ làng ra đi.  
 
Ngày xưa, tôi chưa thấy ai bỏ làng bỏ xóm để đi nơi khác sinh 
sống lập nghiệp cả. Vì họ không nỡ rời xa mồ cha mã tổ của họ. 
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Đối với ngày nay thì có khác. Có lẽ vì kiếm sống khó khăn, nên 
không ít người nhất là giới trẻ, thường hay đổ xô lên thành phố để 
tìm kiếm công ăn việc làm. Phần nhiều là đi làm thuê ở mướn cho 
người khác. Điều đó cũng không có gì khó hiểu. Bởi đời sống 
kinh tế khó khăn, công ăn việc làm không có, thì họ cũng phải tìm 
cách bươi chảy sinh nhai. Ngoài việc lo cho bản thân, họ còn phải 
trang trải lo cho kinh tế gia đình của họ. Dù có đi làm ăn ở 
phương xa, hay những Việt kiều hải ngoại, thỉnh thoảng mọi 
người cũng về thăm lại quê hương làng xóm. Bởi quê hương là 
chùm khế ngọt thử hỏi làm sao có thể quên được?  Câu ca dao: 
"Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Đủ nói lên 
cái tình tự quê hương dân tộc thắm thía gắn bó biết chừng nào! 
Thật vậy, không có nơi đâu bằng quê hương thân thiết của mình.  
 
Về tôn giáo, làng tôi chỉ có một ngôi nhà thờ Thiên Chúa giáo 
duy nhất. Vì số người theo đạo Thiên Chúa ở làng tôi rất ít. Còn 
lại thì đa số là chùa Việt và chùa Khrmer. Chùa Khrmer đương 
nhiên là nhiều hơn chùa Việt rồi. Bởi Trà Vinh người ta còn gọi 
là xứ chùa tháp mà. Hầu hết làng nào cũng có chùa cả. Có khi 
một làng có đến hai hoặc ba ngôi chùa. Không phải chùa nhỏ đâu. 
Chùa nào chùa nấy cũng khang trang rộng lớn lắm. Điểm đặc biệt 
là lối kiến trúc của họ đều rập theo một khuôn mẫu. Hầu hết các 
nước theo Phật giáo Nguyên Thủy đều có chung một lối kiến trúc 
như thế. Vì người Khrmer hầu hết đều theo đạo Phật. Người Việt 
mình còn theo đạo nầy đạo kia, chớ người Khrmer thì họ chỉ có 
một đạo, đó là đạo Phật mà thôi. Họ rất sùng mộ tín ngưỡng đạo 
Phật. Họ có một nền văn hóa tập tục rất hay đẹp. Người Việt và 
người Khrmer họ sống chung đụng xen lộn với nhau. Họ không 
có phân biệt chia cách. Do sống chung trong một làng nên việc 
qua lại với nhau rất là thân thiết. Nhà nào có hữu sự như ma chay 
cưới hỏi, tiệc tùng v.v... thì những người hàng xóm đều đến tận 
tình tận lực giúp đỡ. Họ không phân biệt Miên hay Việt gì cả. Đó 
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là một nét đặc thù ở làng tôi nói riêng và cả tỉnh Trà Vinh nói 
chung. Người Khrmer khi giao tiếp, họ rất thật thà chân tình. Họ 
ít khi có gian xảo, dối trá, lường gạt. Nhưng họ biết ai mà gian 
dối, lường gạt, gian xảo với họ, thì họ rất căm thù. Họ không có 
kỳ thị khinh thường nhau. Đó là điểm đặc biệt của hai nền văn 
hóa Miên - Việt. Ngoài ra, còn có một số ít người Việt theo đạo 
Cao Đài. Làng tôi cũng chỉ có duy nhất một cái thánh thất Cao 
Đài mà thôi.  
 
Lúc nhỏ, chùa và thánh thất tôi cũng thường hay lui tới. Vì tôi có 
những đứa bạn học theo đạo Cao Đài. Riêng chùa Khrmer, thì tôi 
hay đi xem lễ nhiều hơn. Họ tổ chức những buổi lễ làm phước rất 
long trọng. Khi cho con vào chùa tu, họ đều có tổ chức làm phước 
dưng bông. Như có lần tôi đã kể về việc làm phước nầy trong bài 
viết "Trà Vinh Quê Hương Tôi" đã đăng trong quyển "Một Cõi 
Đi Về" tập 2. Còn chùa Việt thì làng tôi cũng có vài ngôi chùa. 
Nhưng ngôi chùa lớn nhứt phải nói là ngôi chùa Phước Thanh. 
Đây là một ngôi chùa cổ được tạo dựng trong thời kỳ Pháp thuộc. 
Người đứng ra tạo dựng ngôi chùa nầy là ông Phủ tức cha của 
ông huyện Hợi. Huyện Hợi là phụ thân của ông ba Bửu. Ba Bửu 
là thân phụ của cố đại tướng Nguyễn Khánh. Đây là một gia đình 
vọng tộc quyền thế có chức vụ địa vị  cao. Lối kiến trúc của ngôi 
chùa nầy cũng giống như các ngôi chùa Việt khác. Cột đúc to, 
nền gạch men, chung quanh nền cẩn bằng loại đá xanh lớn, nền 
cao, mái ngói cong bàng bạc. Nói chung ngôi chùa khá khang 
trang rộng lớn. Chánh điện có thể chứa được khoảng vài trăm 
người. Ngôi chùa Tổ cũng khá lớn. Giữa chánh điện và ngôi chùa 
Tổ có một cái sân trống. Hiện nay ngôi chùa nầy hoàn toàn đổi 
mới. Nền móng vẫn không thay đổi nhưng phần xây dựng ở bên 
trên thì hoàn toàn khác lạ. Vị trụ trì của ngôi chùa nầy hiện nay là 
thầy Lệ Sĩ, tức cháu ruột của tôi kêu tôi bằng chú. Thầy Lệ Sĩ là 
người con trai thứ tư của anh hai tôi. 
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Trước kia, mẹ tôi quy y ở ngôi chùa nầy. Lúc tôi biết, thì chùa 
nầy có một vị Sư già làm trụ trì. Thân hình của ông hơi gầy cao 
ráo, tuổi trạc ngoài sáu mươi. Các bọn trẻ như tôi khi có dịp đến 
chùa đều gọi ông là Sư Ông. Ông có đứa cháu ngoại xuất gia tu ở 
chùa nầy. Vì trước khi đi tu, ông đã lập gia đình và chỉ có một 
người con gái duy nhất. Đứa cháu ngoại gọi ông bằng Sư Ông. Vì 
thế, nên chúng tôi bắt chước gọi theo. Ở chùa quê, mới xuất gia ở 
chùa chưa có thọ giới Sa di, thì người ta hay gọi là ông đạo. Họ 
không gọi là ông thầy. Trong chùa lúc đó có hai ông đạo. Một 
ông có pháp danh là Thiện Đăng, tức cháu ngoại của Sư Ông trụ 
trì. Còn vị kia pháp danh là Thiện Hương. Vị nầy hiện nay tôi 
không biết còn hay mất. Thầy Thiện Đăng sau nầy thọ đại giới và 
mất sau năm 1975. Tôi không nhớ rõ năm nào. Trước khi xuất 
gia, Sư Ông là một nhà giáo và dạy học ở trường làng tôi. Sư Ông 
thông thạo tiếng Pháp và giỏi chữ Hán. Sau khi xuất gia, Sư Ông 
cũng vẫn tiếp tục dạy học. Sư Ông mở lớp dạy trong chùa chứ 
không có dạy ở trường làng như trước kia. Chẳng những dạy quốc 
ngữ không thôi mà Sư Ông còn dạy chữ Hán nữa. Chữ Hán thì 
chỉ dạy cho các ông đạo ở trong chùa và có một vài thanh niên ở 
ngoài vô học.   
 
Trở lại vấn đề trên, vì mẹ tôi quy y theo Phật có pháp danh là 
Diệu Hoài, nên bà rất sùng mộ và tin tưởng Tam bảo. Mẹ tôi 
không am hiểu gì về giáo lý của đạo Phật. Bà chỉ là một tín đồ 
thuần phát và chỉ biết thỉnh thoảng tới lui chùa cúng bái, làm 
công quả vậy thôi. Vả lại, trong chùa cũng đâu có mở lớp dạy 
giáo lý.  
 
Năm tôi lên mười, mẹ tôi thường hay sai tôi mang hoa quả cúng 
chùa. Bấy giờ nhà tôi ở cách chùa khoảng hơn cây số. Vào những 
ngày rằm hay 30 nếu tháng đủ, còn tháng thiếu thì 29, mẹ tôi hay 
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dẫn tôi đi chùa để cúng bái. Với lứa tuổi lên mười như tôi, thử hỏi 
có biết gì là trời Phật. Mẹ dẫn đi, thì cứ đi theo mẹ. Mẹ tôi tuy 
không có học hỏi hiểu gì về đạo pháp nhiều, nhưng bà có một tấm 
lòng rất hâm mộ đạo Phật lắm. Bà trì trai giữ giới rất kỹ. Bà ăn 
chay kỳ, lúc đầu, bà ăn một tháng sáu ngày rồi về sau ăn thêm lên 
đến mười ngày. 
 
Những ngày mẹ tôi ăn chay, thì tôi cũng ăn chay theo mẹ. Có lần 
mẹ tôi bảo con còn nhỏ, ăn chay không nổi đâu, để mẹ nấu đồ 
mặn cho con ăn, tôi không chịu và năn nỉ ỉ ôi mẹ để được ăn chay 
theo mẹ. Kể từ đó, cứ tới ngày chay là tôi ăn theo mẹ tôi. Tôi ăn 
rất ngon lành, không biết thèm thịt cá, mặc dù đồ ăn chỉ thô sơ 
đạm bạc mà thôi.  
 
Nhờ mẹ tôi sai bảo đi cúng chùa, nên từ đó, tôi cảm thấy có gì 
thích thích thường muốn được đi chùa. Mỗi lần đến chùa tôi rất 
thích tụng kinh. Tôi còn nhớ năm đó là vào khoảng năm 1960, 
năm nầy là năm bắt đầu chiến cuộc bộc phát. Các ông Việt Cộng 
bắt đầu nổi dậy bắt dân chúng đánh mõ, đánh trống đi biểu tình la 
ó ổm tỏi. Năm nầy tôi vừa tròn 15 tuổi. Tôi sanh năm 1945, tức 
năm Ất Dậu. Cũng vào thời điểm đó, mấy ông Việt Cộng hay đi 
lùng bắt các ông điền chủ, trưởng ấp, trưởng khu. Những người 
mà các ông Việt Cộng cho là phản động làm khó dễ dân chúng. 
Thường là họ bắt và bịt mắt dẫn đi vào ban đêm. Bởi thế, các ông 
nào có chức vụ làm việc trong làng xóm, nửa đêm mà nghe tiếng 
gõ cửa, thì hồn vía lên mây, cả nhà đều sợ hãi, chắc chắn cuộc đời 
sẽ bị tiêu tùng, gia đình chỉ còn chuẩn bị chờ lấy xác mà thôi. Đó 
là một thảm trạng mà hồi đó ở miền quê ai cũng biết.  
 
Hồi đó, trong chùa có thành lập Ban hộ niệm. Mà ông Trưởng 
ban lại ở gần nhà tôi. Ông có một đứa con trai cũng trạc tuổi tôi. 
Chúng tôi rất thích tụng niệm. Cứ mỗi buổi tối, tôi thường đến 
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nhà ông để ông dạy chúng tôi tụng kinh. Tôi rất thích đánh mõ. 
Lúc nào tôi cũng dành đánh mõ, còn con trai của ông thì thỉnh 
chuông. Lúc đó tôi đâu có biết "Duy na", "Duyệt chúng" là gì, có 
ai dạy đâu mà biết. Thường chúng tôi tụng kinh Di Đà bằng chữ 
Hán Việt. Tôi còn nhớ rõ, bài Khai Kinh tôi thuộc lòng đầu tiên. 
Vì còn trẻ nên tôi học mau thuộc lòng lắm. Sau nầy khi học Phật, 
tôi mới biết là mình chắc có nhân duyên với Phật pháp nhiều đời. 
Cho nên hôm nay mình mới ham thích đi chùa, tụng kinh, niệm 
Phật. Hồi đó, không ai dạy cứ mỗi lần nghe tiếng súng nổ thì tự 
nhiên tôi lại niệm Phật. Dù lúc đó, tôi mới có mười tuổi thôi. Nếu 
không có căn duyên chủng tử Phật pháp thì làm gì tôi biết ăn chay 
niệm Phật. Trong lúc tụng niệm, ông thường khen tôi có giọng 
tụng kinh rất trầm ấm và truyền cảm. Ông nói là ông sẽ cho 
chúng tôi vào trong Ban hộ niệm. Chúng tôi từ khước ngay. Vì tôi 
nghĩ mình chưa thuộc rành kinh điển nhiều, nên khi đi tụng niệm 
sợ người ta chê cười thì quê lắm. Từ đó, tôi cố gắng học kinh cho 
thuộc lòng. Cách học thuộc lòng của tôi là tôi học gối đầu. Nghĩa 
là nhớ rõ thuộc lòng câu nào rồi thì học sang qua câu khác. Cứ 
học như thế cho đến hết một bài kinh. Xong hết một bài rồi thì 
đọc đi đọc lại toàn bài cho nhớ. Thỉnh thoảng cứ ôn tới ôn lui thì 
không bao giờ quên được. Vì văn phải ôn võ phải luyện mà! 
 
Một hôm, vào một đêm sáng trăng ánh trăng lung linh huyền ảo 
tuyệt đẹp. Hôm ấy tôi còn nhớ mang máng là đêm rằm trăng tròn. 
Sau buổi cơm chiều ( nói chiều chớ kỳ thật trời cũng đã nhá nhem 
tối), theo lệ thường là mỗi buổi tối, chúng tôi bắt đầu tụng niệm 
vào lúc 7 giờ 30. Khi tôi đến thì cả nhà ông đang dùng cơm tối, 
nên tôi đi ra ngoài sân ngồi chờ đợi. Thế nên hôm nay tụng trễ 
hơn mọi khi.  
 
Trước đó, khi tôi chưa ham thích tụng kinh, thì tôi thường hay đi 
nghe đờn ca hát xướng với một anh bạn. Anh bạn nầy lớn hơn tôi 
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3 tuổi. Anh ta thứ sáu, nên tôi thường gọi anh là sáu Lùn. Tên anh 
là Lùn chứ không phải người anh lùn. Từ nhà tôi đến nơi đờn ca 
cách khoảng chừng 500 thước. Đó là nói đi bộ theo con đường 
tắt, tức là phải đi băng ngang qua nhiều gò mả. Còn nếu đi vòng 
thì xa hơn. 
 
Tôi đang ngồi chờ đợi dưới tàn cây lành canh, ánh trăng dọi 
xuống lóm đóm. Tôi cầm một cành cây khô vẽ chữ chơi. Khi đó, 
anh sáu Lùn đến và anh rủ tôi đi ra ngoài xóm tiệm đờn ca hát 
xướng. Sở dĩ xóm đó gọi là xóm tiệm, vì có hai dãy nhà đối diện 
san sát nối liền nhau. Hai dãy nhà nầy đối diện hai bên đường. 
Đây là con đường lộ đất chạy dài bắt đầu từ ngoài lộ sỏi đến Bến 
Đáy thuộc xã Mỹ Long. Nơi đây, có khoảng độ 20 căn nhà lớn 
nhỏ nằm dọc theo hai bên đường. Trong 20 căn nhà, thì có 2 căn 
nhà nhỏ bán thực phẩm và những đồ dùng lặt vặt. Còn có một căn 
nhà khá rộng lớn thì họ bày bán nhiều thứ đồ tạp hóa. Cả xóm tôi 
ở thường hay ra đây mua đồ khi cần dùng. Vì thế, nên người ta 
gọi xóm nầy là xóm tiệm. Những đêm sáng trăng, các trai trẻ nam 
nữ trong làng, thường hay ra đây để đờn ca hát xướng thật là vui 
nhộn nhịp lắm. 
 
Thường khi anh sáu Lùn rủ tôi là tôi đi ngay, vì tuổi trẻ ham vui. 
Nhưng hôm nay thì có khác, tôi nhứt quyết không đi. Tôi không 
nói rõ lý do tại sao tôi không đi. Vì nói ra tôi sợ anh ta chê cười 
chế giễu. Bởi anh không có tin tưởng Phật pháp. Anh không có 
tin trời Phật gì cả. Chẳng những không tin thôi, đôi khi anh còn 
công kích bài bác nữa. Vì vậy nên tôi chỉ biết làm thinh, mặc cho 
anh nói gì thì nói. Lúc đó, tôi chỉ biết chờ đợi để được tụng kinh 
thôi. Anh đứng chờ tôi khoảng độ 5 phút, biết tôi quyết định 
không đi nên anh tỏ vẻ hơi giận rồi quày quả bỏ đi. Sau khi anh đi 
rồi, một lát sau, thì đứa bạn kêu tôi vô nhà tụng kinh. Chúng tôi 
bắt đầu khai kinh tụng. Vừa xong Chú Đại Bi ( thường chúng tôi 
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tụng Chú Đại Bi ba biến ) bỗng nghe nhiều loạt súng nổ rất lớn. 
Chúng tôi hốt hoảng vội bỏ chuông mõ chạy trốn đạn ở trong tảng 
xê. Phía ngoài vách nhà của cái tảng xê nầy, ông chủ nhà đắp đất 
lên thật cao. Khi chúng tôi chun hết vào trong hầm ẩn trốn, thì lúc 
sau tôi nghe lằn đạn bay về hướng chúng tôi. Có những viên đạn 
ghim sâu vào ụ đất bên ngoài tảng xê. Súng nổ liên hồi tứ hướng. 
Ngồi trong tảng xê cả nhà chỉ biết niệm Phật mà thôi. Chúng tôi 
không biết chuyện gì xảy ra. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau tiếng 
súng ngưng bắn. Chờ khi thật yên lặng, chúng tôi mới chui ra. 
Sau đó tôi trở về nhà lên giường đánh một giấc cho tới sáng. 
 
Sáng ra, tôi thấy mọi người trong xóm có vẻ hoảng hốt nhốn nháo 
xôn xao bàn tán. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ tôi cũng 
đâm ra lo sợ, ai ai cũng lộ vẻ đau buồn thương tiếc! Kẻ thì chắc 
lưỡi kêu trời, người thì lặng thinh buồn bã ủ dột. Thấy vậy, tôi 
liền hỏi mẹ tôi, đêm hôm qua chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Mẹ tôi 
với vẻ mặt đâm chiêu buồn bã nói: "hú hồn hú vía cho con, không 
thì con đã chết mất rồi". Nghe mẹ nói thế, tôi lại càng nghĩ ngợi 
thắc mắc hơn nữa. Tôi nóng lòng hỏi dồn tới, mẹ tôi nói: "Thằng 
sáu Lùn và thằng hai Danh đã chết đêm hôm rồi". Thân nhân bạn 
bè mới khiêng xác họ về hồi khuya nầy. Lúc đó, thật tôi vô cùng 
xúc động bàng hoàng sững sốt như người mất hồn. Tôi ngẩn cả 
người ra. Cả người tôi như bị tê cứng đứng yên như bị trời trồng. 
Thế là những tiếng súng nổ khi hôm đã giết chết hai mạng người. 
Cả hai đều là những người bạn thân trong xóm của tôi. Anh sáu 
Lùn mới đầu hôm còn rủ tôi đi chơi, thoáng chốc đã hóa ra người 
thiên cổ. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, vì sự việc xảy ra quá nhanh 
chóng. Mới thấy đó đã chết. Tôi chết điếng không thốt nên lời!  
 
Sáu Lùn và Danh đã chết. Hỏi ra, tôi mới biết là tối hôm đó, các 
anh lính địa phương (địa phương quân ) sau khi đi hành quân ở 
ngoài Ấp Tư  về, họ ém quân lại khoảng một tiểu đội, mà cả xóm 
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tiệm không ai hay biết. Đến tối, các anh nầy đi ra thám thính tình 
hình để cho bộ đội chủ lực quân Việt Cộng đi ngang qua xóm 
tiệm nầy. Sau nầy, tôi mới biết là hai anh nầy có nhiệm vụ làm 
giao liên. Danh có mang theo vũ khí, còn sáu Lùn thì không có. 
Nhưng vì khi lính thấy Danh liền la lên, Danh hoảng hồn chạy lùi 
lại, bị lính bắn bị thương rồi bò lết vào trong lùm cây ẩn trốn.  
 
Sau đó, Danh bị bắn chết. Còn sáu Lùn, tuy không có vũ khí, 
nhưng anh thấy lính đang lo bắn người bạn của mình, nên anh 
liền vụt chạy tẩu thoát. Nhưng anh không ngờ rằng, có một người 
lính đứng phía sau ẩn mình đang canh chừng anh. Anh vừa chạy 
băng ngang qua bên kia lộ, thì liền bị người lính đứng phía sau 
lưng anh bắn chết. Một anh khác, từ nhà đi ra, anh nầy đi về 
hướng phía nhà tôi đang tụng kinh. Nên khi anh vừa mới tới bỗng 
nghe có tiếng súng nổ, anh vội chạy tháo lui trở lại, thì lính bắn 
theo anh nên có những viên đạn đi về hướng phía chúng tôi.  
 
Thế là, tôi nhờ ham thích tụng kinh mà thoát chết. Nếu buổi tối 
hôm đó, tôi đi theo anh sáu Lùn như mọi khi, thì không biết số 
phận của tôi ra sao? Không biết có còn sống hay đã tiêu ma rồi! 
Từ đó, niềm tin Phật pháp của tôi càng thêm vững chắc sâu đậm 
hơn. Tôi nghĩ rằng, mỗi người ai cũng có cái biệt nghiệp. Phải 
chăng do nghiệp quả của tôi có căn lành sâu dầy với Phật pháp, 
nên được Phật lực gia hộ. Do đó, nên tôi mới thoát chết và sống 
cho đến ngày hôm nay. Ngoài cái biệt nghiệp của tôi, còn có cái 
cọng nghiệp tốt. Đó là ngôi chùa, quý thầy, mẹ tôi, ông trưởng 
ban hộ niệm và tất cả những gì liên hệ đến tôi. Biệt nghiệp là do 
sự huân tập của mỗi người trong cuộc sống. Nếu chúng ta chịu 
khó huân tập tạo nhiều nghiệp lành, thì chắc chắn chúng ta sẽ 
hưởng nhiều quả lành. Ngược lại, nếu chúng ta huân tập tạo nhiều 
nghiệp ác, thì không sao tránh khỏi trả cái quả báo ác. Luật nhân 
quả không bao giờ chống trái nhau. Ghi lại những dòng chữ nầy, 
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tôi không khỏi nhớ đến những người ân của tôi. Người tạo cho tôi 
có được duyên lành đến với Phật pháp sớm chính là mẹ của tôi. 
Người đã luôn để tâm un đúc giáo dưỡng khuyến khích tôi hướng 
về Phật pháp. Thâm ân sâu nặng nầy tôi không bao giờ quên 
được.  
 
Con xin thành kính cảm ơn mẹ nhiều lắm! Mẹ ơi! 
 
Duyên lành con có hôm nay 
Cũng nhờ kiếp trước nghiệp dầy trồng sâu 
Mới hay Phật pháp nhiệm mầu 
Nhân nào quả nấy có đâu sai nào 
Sớm nên thức tỉnh cho mau 
Gắng công tu niệm đạo mầu quả cao 
 

Thầy Của Trời Người 

Trải qua mấy kỳ Phật Đản, kỳ nào chư Tôn Đức trong Ban Điều 
Hành cũng cử tôi và Thầy Phước Viên sang Noumea ( Tân Đảo ) 
để chủ trì chứng minh cho ngày đại lễ Phật Đản. Mỗi khi vào 
chánh điện của ngôi chùa Nam Hải Phổ Đà, nhìn lên trên bàn 
Phật chính, tôi nhìn thấy phía trên có tấm biển lớn bắt ngang qua 
trên hai tấm liễn, trong đó có bốn chữ to nổi bậc: "Thầy Của Trời 
Người". Câu nầy nguyên chữ Hán là "Thiên Nhơn Chi Đạo Sư". 
Là một câu trong bài "Tán Phật" mà người phật tử thường hay 
tụng đọc vào những thời khóa lễ. Bài Tán Phật nầy đa số phật tử 
đều thuộc nằm lòng. Bài kệ tụng gồm có tám câu như sau: 
 
Pháp vương vô thượng tôn 
Tam giới vô luân thất 
Thiên nhơn chi đạo sư 
Tứ sanh chi từ phụ 
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Ư nhứt niệm quy y 
Năng diệt Tam kỳ nghiệp 
Xưng dương nhược tán thán 
Ức kiếp nan cùng tận... 
 
Tạm dịch: 
 
Đấng Pháp vương vô thượng 
Ba cõi chẳng ai bằng 
Thầy dạy của trời người 
Cha lành chung bốn loài 
Quy y tròn một niệm 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ 
Khen ngợi cùng tán thán 
 
Chúng tôi cần thưa rõ chủ đề của bài viết nầy không nhằm mục 
đích là giải thích đi sâu qua toàn bài kệ, mà chúng tôi chỉ xin 
được trình bày khái quát qua hai câu: "Thầy của trời người và 
Cha lành chung bốn loài". Trong hai câu nầy vì nó có liên quan 
với nhau nên cần tìm hiểu, tuy nhiên, chủ yếu của đề tài vẫn là 
"Thầy của trời người". Mong quý độc giả hoan hỷ thông cảm cho. 
 
"Thiên nhơn chi đạo sư", có nghĩa là đức Phật là bậc Thầy của 
trời người và "Cha lành chung cho bốn loài" ( thai sanh, noãn 
sanh, thấp sanh và hóa sanh ). Thầy và Cha đây là cách xưng hô 
trân quý theo truyền thống của người Á Đông. Tiêu biểu là người 
Trung Hoa. Theo truyền thống văn hóa của người Trung Hoa thời 
xưa gọi là "quân, sư, phụ". Trên là vua, kế là thầy và sau cùng là 
cha. Cách gọi nầy là theo thời đại quân chủ phong kiến. Vua là 
người đứng đầu muôn dân, cai trị đất nước. Vua có đủ quyền lực 
sinh sát trong tay. Vì thế vua còn được mệnh danh là Thiên tử, 
tức là con của trời. Vua là người thế thiên hành đạo, thay trời 
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chăm lo cho dân. Thần dân là những người phải nghe theo mệnh 
lệnh của vua sai khiến, không được chống trái lại. Hễ chống trái 
lại là phạm tội khi quân, phải bị hình phạt xử tội. Chính vì trọng 
trách chăn dân trị nước lớn lao đó, nên trở thành như là một cái 
đạo gọi là đạo vua tôi. Chữ đạo ở đây chớ vội hiểu lầm là đạo 
theo nghĩa của một tôn giáo. Chữ đạo có nghĩa là bổn phận, là 
phận sự gốc mà người có bổn phận phải giữ cho tròn. Vua có bổn 
phận của vua, tôi có bổn phận của tôi. Mỗi người phải xử sự đúng 
theo vị thế của mình. Vua không thể làm cái công việc của bầy 
tôi, ngược lại, bầy tôi cũng không thể làm cái công việc của vua. 
Ai có phận sự nấy. Có thế thì mới giữ được cái trật tự cương 
thường đạo lý. Đó là giữ đúng theo cách hành xử phải có tôn ti 
trật tự.   
 
Thầy là người hướng dẫn dạy dỗ nâng cao trình độ kiến thức cho 
học trò. Vì thế, thầy phải là người gương mẫu, như tấm gương 
sáng để mọi người noi theo. Vai trò trách nhiệm của vị thầy rất 
lớn. Trên là vua dưới là thầy. Xã hội Trung Hoa hay Việt Nam 
thời xưa người ta rất coi trọng kẻ sĩ. Bởi kẻ sĩ là người có học 
thức cao, có địa vị danh vọng và quyền thế trong một xã hội 
phong kiến. Bởi vậy, mà trong xã hội mới tạo thành ra bốn giai 
cấp: "Sĩ, Nông, Công, Thương". Kẻ sĩ bao giờ cũng được người ta 
trọng vọng và đưa lên hàng đầu.   
 
Người con sanh ra có được hình hài là do công ơn của cha mẹ. 
Cha mẹ tuy rất thương con, nhưng không thể dạy dỗ như một vị 
thầy. Bởi lời dạy dỗ của cha mẹ không có trọng lượng tác dụng 
mạnh bằng lời dạy dỗ của thầy. Vì sống chung một nhà, tránh sao 
khỏi sự xung đột va chạm mích lòng nhau. Những hành vi ngôn 
ngữ của cha mẹ, cũng khó giữ gìn chu đáo trọn vẹn. Đôi khi cũng 
có những sự gây gỗ cãi cọ xích mích làm cho con cái buồn nản. 
Từ đó, chúng nó đâm ra coi thường không còn kính trọng. Không 
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kính trọng thì dạy chúng không nghe theo. Cho nên cha mẹ thật 
khó dạy dỗ con cái như ý muốn. Thứ hai, vì phải tất tả ngược 
xuôi, lo cho đời sống cơm áo gạo tiền, đâu có còn thời giờ rảnh 
rỗi để mà chăm lo dạy dỗ cho con cái. Mà dẫu có thời giờ dạy dỗ 
đi chăng nữa, thì thử hỏi làm sao dạy chúng đúng theo chương 
trình ở học đường được? Thử hỏi việc làm nầy cha mẹ có đủ khả 
năng hay không? Giả như có đủ khả năng đi nữa, cũng không thể 
nào dạy được, bởi con cái thiếu môi trường cho chúng học hỏi. 
Chương trình, môi trường, bạn bè, tranh đua, thi cử v.v... đó là 
những điều mà ở nhà không thể có được. Thế thì, bắt buộc cha 
mẹ phải đưa con đến trường để nhờ thầy hướng dẫn chỉ dạy. Vì 
nhà trường là nơi đào tạo giáo dục con người trở thành những 
người tốt vừa có kiến thức lại vừa có những đức tánh hạnh kiểm 
tốt đẹp. Cho nên, hầu hết những đứa trẻ thơ đều được đưa vào nhà 
trường để thụ giáo. Vì thế, thầy và cha cả hai đều rất quan trọng 
trong việc giáo dục trẻ con.  
 
Sở dĩ người ta tôn xưng đức Phật là Thầy và Cha, là vì hai bậc 
nầy rất gần gũi và đáng được tôn kính. Đức Phật là một bậc Thầy, 
dĩ nhiên, là khác hơn vị thầy ở thế gian. Bởi vị thầy thế gian chỉ 
hướng dẫn giáo huấn người học trò đi theo con đường của thế 
gian pháp. Người học trò tôn kính thầy ngoài nhơn cách mô phạm 
gương mẫu ra, thầy còn truyền trao kiến thức cho mình. Nhờ có 
kiến thức học hỏi đó mà sau nầy người ta mới có được công danh 
sự nghiệp với đời. Ngược lại, Đức Phật là một bậc Thầy tâm linh, 
hướng dẫn giáo hóa con người đi đúng hướng chân lý. Nói cách 
khác là giáo dục con người đi về hướng giác ngộ giải thoát. Ta 
nên nhớ đức Phật là một con người, cho nên Ngài rất hiểu về con 
người. Ngài không phải là một vị thần linh. Ngài là một con 
người, nhưng con người giác ngộ. Chúng ta cũng là con người, 
nhưng con người mê muội. Còn Phật là con người hằng tỉnh thức, 
nên gọi Ngài là Buddha. Budd là tỉnh thức là giác ngộ. Dha là con 
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người. Ngay từ ngữ Buddha của tiếng Phạn đã cho ta quá rõ 
nghĩa, không còn gì phải nghi ngờ. Ngài là một con người có lịch 
sử trong thế giới loài người. Ngày nay cả nhơn loại đều tôn kính 
vinh danh tôn thờ Ngài là vì Ngài vượt hơn con người thường ở 
chỗ Ngài dám từ bỏ tất cả để một mình tìm ra chân lý giác ngộ 
giải thoát. Sau khi giác ngộ giải thoát, Ngài chỉ lại con đường mà 
chính Ngài đã thể nghiệm đi qua. Đó là cả một hệ thống kinh điển 
do Ngài để lại. Đạo sư là một bậc Thầy chỉ đường hay dẫn đường 
để cho chúng sanh khỏi bị lầm lạc. Ngài chỉ rất rõ con đường nào 
phải bị trầm luân đau khổ và con đường nào thoát khỏi vô minh 
vọng chấp để được giải thoát. Nói gọn chỉ có hai con đường: con 
đường đi xuống và con đường đi lên. Con đường đi xuống đó là 
con đường luân hồi sanh tử. Con đường đi lên là con đường tiến 
lên từ phàm phu đến Phật quả. Việc chỉ đường đó là nhiệm vụ của 
bậc Đạo Sư, còn đi hay không đó là sự chọn lựa quyết định của 
mỗi người. Nếu ai nghe theo sự chỉ dẫn của Ngài và quyết tâm nỗ 
lực hành trì đúng theo phương pháp mà Ngài chỉ dẫn thì chắc 
chắn người đó sẽ đạt được kết quả như ý muốn. Về con đường, dĩ 
nhiên có rất nhiều con đường để chúng sanh chọn lựa. Tùy theo 
căn cơ trình độ của mỗi người mà có sự chọn lựa con đường tu 
tập khác nhau. Con đường chỉ là phương tiện. Trong đạo Phật có 
rất nhiều phương tiện. Tuy nhiên phương tiện nào cũng nhằm một 
mục đích nhắm tới duy nhất là phải đạt cho kỳ được Phật quả. 
Chúng ta đừng vội lầm chấp phương tiện mà cho là cứu cánh. 
Khác nào như người chấp ngón tay vội cho là mặt trăng. Ngón tay 
không phải là mặt trăng. Mặt trăng là dụ cho chân lý tuyệt đối, 
tức Phật quả. Còn ngón tay là dụ cho pháp môn phương tiện. Nếu 
chấp phương tiện thì hành giả không bao giờ đạt được cứu cánh. 
 
Cho nên từ ngữ "Đạo Sư" ta thấy rất hay. Thứ nhứt là minh định 
xác quyết rằng đức Phật không phải là vị thần linh. Ngài không 
có ban phước hay giáng họa cho ai cả. Mà Ngài chỉ là một vị 
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Thầy chỉ đường cho người ta đi mà thôi. Nhưng người chỉ đường 
đó tất nhiên là phải rành đường rồi. Biết rõ con đường nào dẫn 
đến trầm luân đau khổ và con đường nào hướng đến giác ngộ giải 
thoát. Người đi đường phải tin chắc vào vị Thầy chỉ đường đó. 
Nếu người đi đường mà còn nghi ngờ người chỉ đường thì thử hỏi 
làm sao đi tới đích nhắm tới cho được? Thái độ còn nghi ngờ đó 
dứt khoát không bao giờ tới nơi được. Nói cách khác, đức Phật là 
một người Thầy vẽ bản đồ chỉ rõ hai hướng. Tuy đường thì có 
nhiều nhưng chỉ có hai hướng đi mà thôi. Hướng thượng thì đi 
theo lộ trình giác ngộ giải thoát. Hướng hạ thì đi theo con đường 
trầm luân sanh tử khổ đau.  
 
Hơn thế nữa, đức Phật không bao giờ nhận mình là người lãnh 
đạo. Đối với các vị đệ tử của Ngài, Ngài chưa bao giờ tuyên bố 
với tất cả mọi người rằng, Ngài là bậc lãnh đạo tối cao trong tăng 
đoàn. Ngài thừa biết vai trò lãnh đạo không phải vai trò của một 
người tăng sĩ. Bởi người tăng sĩ hay khất sĩ là phải buông bỏ mọi 
thứ danh vọng quyền lợi địa vị. Còn vướng mắc vào những thứ 
nầy là còn bị kẹt trong vòng hệ lụy tranh chấp. Đề Bà Đạt Đa khi 
thấy đức Phật già yếu, ông không chút ngần ngại thưa rõ cùng 
đức Phật: "Bạch đức Thế Tôn, Ngài hãy yên tâm tu thiền nhập 
định và giao trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội Tăng già cho tôi, tôi 
sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm". Đức Phật trả lời một cách thẳng 
thừng dứt khoát rõ ràng: "Ta còn không giao trách nhiệm lãnh 
đạo Giáo hội cho Xá lợi phất và Mục kiền liên, huống nữa là cho 
nhà ngươi, vừa vô trí mà nhỏ nhen tâm địa" ( Vinaya, II, tr 188 ). 
Đối với Đề  bà đạt đa đức Phật từ chối không giao trách nhiệm 
lãnh đạo Giáo hội cho ông, điều nầy chúng ta cũng dễ hiểu, tuy 
nhiên, điều mà chúng ta phân vân thắc mắc là tại sao đức Phật 
cũng lại từ chối không giao cho hai vị Xá lợi phất và Mục kiền 
liên? Để giải tỏa sự phân vân thắc mắc nầy, cũng may là chúng ta 
còn đọc được những lời dạy cuối cùng của Ngài cho tôn giả A 
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nan, vị thị giả luôn hầu cận túc trực bên Ngài. Xin trích trong 
Kinh Maha parinibbana ( những ngày và những lời dạy cuối cùng 
của đức Phật tr 17- 18 ), để giúp trả lời sự phân vân thắc mắc của 
chúng ta. Ngài A nan thưa cùng đức Phật về vấn đề công việc 
lãnh đạo cho Giáo hội như thế nào, đã được đức Phật trả lời như 
sau: - "Này Ananda, chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa ở nơi ta! 
Này Ananda, ta đã giảng chánh pháp, không có phân biệt trong 
ngoài, vì này Ananda, đối với các pháp, đức Như Lai không bao 
giờ là vị  đạo sư còn nắm tay ( multhi acarya ). Này Ananda, 
những ai nghĩ rằng : "Ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay 
chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, thời này Ananda, người 
ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Này Ananda, Như Lai 
không có nghĩ rằng "Ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo  hay 
chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, thời này Ananda, làm sao 
Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỳ kheo".  
( bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu ) Qua đoạn kinh 
trên, ta thấy đức Phật đã khiêm tốn từ chối vai trò lãnh đạo của 
mình, và cũng không dám xem chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn 
của mình. Đây là những lời nói khẳng quyết rõ ràng. Ngài đã từ 
chối sự lãnh đạo, vì vai trò của Ngài chỉ là người chỉ đường mà 
thôi.  
 
Lời khuyên tiếp của đức Phật với ngài Ananda, nêu rõ đường 
hướng giáo dục Tăng, Ni của đức Phật, nên chúng ta cũng có thể 
xem đức Phật là một nhà giáo dục. "Vậy này Ananda hãy tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình; hãy tự mình y tựa chính mình, chớ y 
tựa gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn , dùng chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác". Này Ananda, 
những ai , sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, 
tự mình y tựa chính mình, không y tựa một gì khác, dùng chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không 
nương tựa vào một pháp gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là 
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những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta"  ( tr 49 ). Và để 
làm an lòng ngài Ananda, một lần nữa, đức Phật lại dạy thêm: - 
"Này Ananda, nếu trong các người có người nghĩ rằng: Lời nói 
của bậc đạo sư , này Ananda, chớ có những tư tưởng như vậy. 
Này Ananda, Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi 
ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là đạo sư của các người". 
   
Như vậy, cho chúng ta thấy rõ đức Phật từ chối hẳn vai trò lãnh 
đạo Giáo hội của Ngài mà Ngài chỉ muốn đóng một vai trò của 
một nhà giáo dục hay giáo hóa mà thôi. Nói rõ hơn, Ngài chỉ 
muốn làm một vị thầy chỉ đường, chớ Ngài không muốn đảm 
nhận cái vai trò của một nhà lãnh đạo. Phận sự của người chỉ 
đường đã làm hết bổn phận của mình, còn lại là bổn phận của 
người đi đường. Người đi đường cũng không nên hoàn toàn lệ 
thuộc hẳn vào người chỉ đường, mà tự mình phải cố gắng nỗ lực 
tự mình đi cho đến đích nhắm tới. Nói cách khác là mỗi cá nhân 
hãy tự lãnh đạo cho chính mình. Nguyên tắc lãnh đạo, đường 
hướng lãnh đạo, và đối với Giáo hội, đường hướng nguyên tắc 
lãnh đạo là "Chánh pháp".  
 
Nói Cha lành chung bốn loài là bao gồm tất cả. Cha lành bao giờ 
cũng thương nhớ đến các con. Các con không phải chỉ giới hạn 
trong loài thai sanh như loài người thôi, mà còn có cả các loài 
động vật khác như loài sanh nơi ẩm ướt (thấp sanh); loài sanh 
bằng trứng (như gà vịt v.v... ); loài sanh tự nhiên (hóa sanh).  Tất 
cả bốn loài nầy người Cha lúc nào cũng quan hoài chiếu cố đến. 
Chiếu cố để mà dạy dỗ giáo hóa cho họ đều thoát khỏi khổ đau. 
Đó là tấm lòng cao thượng của người Cha lành. Ở thế gian, cũng 
có nhiều người cha dữ chứ không phải cha hiền. Ác phụ chứ 
không phải là từ phụ. Từ phụ là cha hiền lành. Cha hiền lành tất 
nhiên là ông cha tốt đáng được tôn kính. Chính vì chỗ thương 
tưởng các con trong tinh thần bình đẳng, dù cho các con ở vào 
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giai cấp địa vị hay lĩnh vực nào người "Cha Lành" đều quan tâm 
độ hết. Cha vì thương các con đều muốn cho các con không còn 
sống trong ngục tù đau khổ nữa. Đó là tấm lòng từ bi vị tha cao 
đẹp của người Cha. Đức Phật quả đúng là một đấng Cha lành tâm 
linh chung cho cả bốn loài. 
 
                     Đường Hướng Giáo Dục Của Phật Giáo 

 Thử Đi Tìm Một Đường Hướng 

Đạo Phật từ ngàn xưa, bao giờ và lúc nào cũng đặt nặng vấn đề 
hoằng pháp và giáo dục con người lên hàng đầu. Vì con người là 
đối tượng của sự giáo dục. Nhìn lại, Phật giáo ở hải ngoại nói 
chung, và Phật giáo ở Úc Châu nói riêng, phần lớn những khó 
khăn ở bước khởi đầu hội nhập vào xã hội Tây phương như đã 
vượt qua. Đó là giai đoạn mà hầu hết Tăng, Ni và phật tử đều dồn 
hết mọi nỗ lực, bằng tất cả tâm quyết để xây dựng hình thành các 
cơ sở tự viện. Đó là những cơ sở có tầm vóc quy mô hùng tráng 
nghiêm trang rộng lớn. Tuy ở giai đoạn của bước khởi đầu nầy, 
việc xây chùa, chúng ta cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn trở 
ngại trong việc kiến tạo. Hiện nay, tại Úc Châu, có nhiều ngôi 
chùa lớn đã được xây dựng hoàn thành. Đó là một thành quả đạt 
được phải trả giá rất đắt, nghĩa là phải trải qua bao nhiêu năm 
tháng tích lũy ươm mầm; phải chịu đựng trăm đắng ngàn cay, khó 
khăn vất vả trăm bề mới có được. Điều đó không một ai có thể 
chối cãi phủ nhận. Tuy nhiên, thử đặt câu hỏi, chúng ta xây dựng 
chùa cao Phật lớn để làm gì? Câu hỏi nầy người ta có đủ mọi 
cách thế để trả lời, tùy theo trình độ hiểu biết và quan niệm nhận 
thức của mỗi người mà nó có mỗi cách lý giải trả lời khác nhau. 
Tuy nhiên, dù cho có lý giải trả lời bằng cách nào đi chăng nữa, 
thì chúng ta cũng vẫn phải xác nhận một điều căn bản của ngôi 
chùa là: " Cơ Sở Giáo Dục". Đó là nền tảng căn bản của một 
ngôi chùa mà từ cổ chí kim, ai cũng phải thừa nhận như thế. Mất 
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đi tính chất đặc thù nầy, thì ngôi chùa sẽ mất hết ý nghĩa. Khi đã 
đánh giá sai lệch vấn đề, thì ngôi chùa dù có to lớn khang trang 
hoành tráng mỹ lệ đến đâu, nó cũng không còn là nơi tôn nghiêm 
để mọi người quy hướng tu học. 
 
Có nhận thức căn bản như thế, thì chúng ta mới đánh giá ngôi 
chùa không bị sai lệch. Trong tình huống của các ngôi chùa lớn 
hiện nay, khi xây dựng, tất nhiên, là phải vướng mắc một số nợ 
nần rất lớn. Nợ vay ngân hàng là phải trả đúng thời hạn. Ngoài ra 
còn phải mắc nợ phật tử cho mượn không lời. Nợ nào, dù lớn hay 
nhỏ, trước sau rồi cũng phải trả. Tuy nhiên, phải tìm cách nào để 
trả? Tiền cúng dường đóng góp của Phật tử thì dường như ngày 
càng ít lại và khô kiệt dần, không đủ để trang trải mọi thứ chi phí, 
có đâu đủ để trả nợ? Từ đó, mà nó đưa đến một tình trạng hệ quả 
tai hại là: "Biến ngôi Già lam thanh tịnh, trở thành nơi buôn 
bán kiếm tiền ồn náo". Vì thế mà người ta thường gọi một cách 
mỉa mai châm biếm khôi hài là đi "Chợ Chùa".  
 
Có chùa còn mở ra nhà hàng chuyên bán các loại thực phẩm, như 
là một nơi buôn bán kinh doanh để kiếm tiền lời trả nợ và mọi chi 
phí trong chùa. Nếu không có như thế, thì làm sao giải quyết 
được món nợ nần lớn? Từ đó lại nảy sanh ra có chuyện tính toán 
lời lỗ. Lời thì vui mà lỗ thì buồn. Dĩ nhiên là vị trụ trì ít nhiều gì 
cũng phải quan tâm đến. Có khi còn phải can dự đi sâu vào việc 
buôn bán nầy. Thế là ngôi chùa không còn mang tính chất thánh 
thiện để mọi người tìm đến dưỡng tâm nuôi đức. Đời sống tâm 
linh của người phật tử ngày càng khô héo kiệt huệ. Người thực sự 
muốn tìm một con đường tu học giải thoát, thì họ không còn 
muốn thiết tha đến chùa nữa. Họ chán ngán cái cảnh ồn náo nhộn 
nhịp phức tạp buôn bán nầy. Ở nhà, họ bị căng thẳng bức xúc đủ 
thứ, đến chùa, chẳng những họ không tìm thấy sự an lạc thoải mái 
cho tâm hồn, mà trái lại, nó còn tăng thêm sự bực bội căng thẳng 
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bức xúc hơn. Đó là chưa nói đến có những người đến chùa, họ chỉ 
biết dụm ba dụm bảy bàn tán việc thị phi thiên hạ. Họ đàm tiếu 
luận bàn tán ngẫu những chuyện tạp nhạp bù khú ở thế gian. Họ 
chưa từng tụng một thời kinh hay niệm một câu Phật, hoặc lạy 
một vị Phật nào. Khi tiếp xúc với những hạng người nầy, họ cảm 
thấy chỉ thêm phiền não bực bội mà thôi. 
 
Bởi ngôi chùa và Tăng, Ni không đáp ứng được nhu cầu thiết yếu 
nầy cho họ. Từ đó họ lần lần xa lánh chùa và tìm một hướng đi 
khác là tự mình tìm hiểu rồi ứng dụng tu tại gia. Có người còn 
đứng ra quy tụ một số phật tử bạn bè thân thiết có tâm đạo về nhà 
của họ để họ hướng dẫn tu học. Họ cho rằng, đến chùa chỉ bị moi 
tiền móc túi, còn Tăng, Ni thì không có đáp ứng được gì cho họ 
trong vấn đề tìm hiểu tu học.  
 
Lỗi nầy do đâu? Chúng ta không thể đổ trút cho ai. Mà đây là một 
hệ quả theo nhu cầu chung của môi trường xã hội thời đại. Từ đó, 
biến Tăng, Ni, thay vì chuyên lo nghiên tầm tu học, trau dồi giới 
đức, hoằng pháp lợi sinh, cứu nhân độ thế, thì lại bị lôi cuốn vào 
con đường thế tục hóa và trở thành một người phải lo tìm cách 
kiếm tiền. Đây quả là một trong những pháp nạn của Phật giáo 
hiện nay.  
 
Nói thế, để chúng ta nên xác định lại vai trò lãnh đạo giáo dục, 
vạch ra một đường hướng rõ rệt để làm nền tảng cho tất cả những 
cơ sở giáo dục của Phật giáo hiện nay. Đi tìm một đường hướng 
và xác định ý nghĩa của đường hướng đó quả là một việc làm vô 
cùng quan trọng, vì đường hướng ấy là thể hiện cụ thể nhất của 
tinh thần giáo dục Phật giáo. Mất đường hướng như mất ngôi sao 
Bắc đẩu và chúng ta sẽ trở thành quờ quạng đi trong đêm tối mù 
mịt. Vậy thì đường hướng giáo dục của Phật giáo phải như thế 
nào? Đây là một câu hỏi như là một chủ đề lớn rất quan yếu cho 
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việc tìm một đường hướng giáo dục thật thích nghi và hợp thời 
của một nền giáo dục căn bản Phật giáo. Đạo Phật là một nghệ 
thuật sống, không phải là một thứ đạo Phật mang tính giáo điều 
hay lý thuyết suông. Trọng tâm, mục tiêu của một nền giáo dục 
Phật giáo là nhắm thẳng vào đối tượng con người. Vì bản thân 
của vị khai sáng ra đạo Phật Ngài là một con người. Vì thế, nên 
đức Phật rất hiểu rõ tâm, sinh lý của con người. Từ đó Ngài đã 
thiết lập một nền giáo dục trên cơ sở con người để hướng dẫn con 
người thoát khỏi lưới mê nhiều kiếp. Sự giáo dục đó nó tương 
quan qua nhiều lĩnh vực trong đời sống con người và xã hội. Tuy 
nhiên, chúng ta có thể trình bày khái quát qua những tương quan 
mật thiết trong những tiêu điểm sau đây: 
 
1. Tương quan giữa con người và hoàn cảnh. 
2. Tương quan giữa con người và hành động. 
3. Tương quan giữa con người và tri thức. 
4. Tương quan giữa con người và đạo đức. 
5. Tương quan giữa con người và thời gian. 
6. Tương quan giữa con người và chân lý. 
 
Những tiêu điểm trên không hẳn là hoàn toàn khác biệt nhau, mà 
chúng chỉ là những khía cạnh của một thực tại duy nhất. Thực tại 
duy nhất ấy làm nền tảng cho sáu đường hướng giáo dục, như 
những con sông đều chảy về biển cả đại dương. Nói cách khác là 
sáu đường hướng trên dẫn về một đường hướng duy nhất; đường 
hướng đó dẫn con người đến chỗ cứu cánh hoàn thiện mà Phật 
giáo gọi là Phật tánh. 
 
1. Tương quan giữa con người và hoàn cảnh 
 
Con người là di hưởng của truyền thống, là sản phẩm của hoàn 
cảnh. Đây là điều quá rõ ràng hiển nhiên mà không ai có thể chối 
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cãi phủ nhận được. Làm sao chúng ta có thể chối bỏ xã hội mà 
mình đang sống? Chúng ta không thể tách rời biệt lập ra khỏi 
dòng lịch sử của dân tộc, vì trong đó có tổ tiên chúng ta là những 
người đã dày công tạo nên và vun bồi cho một nền văn hóa dân 
tộc. Giữa văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo, luôn hòa quyện 
với nhau, tạo thành một nền văn hóa tổng hợp. Có ý thức như thế, 
ta mới thấy sự tương quan giữa con người và hoàn cảnh không 
phải chỉ đơn độc một chiều. Mà hoàn cảnh cũng có thể tạo ra con 
người tốt hoặc xấu. Sư tương quan hai chiều đối nghịch nầy, để 
tạo thành một bản sắc văn hóa của dân tộc. Vì có sự tương quan 
đối nghịch như thế, nên việc giáo dục con người vẫn là căn bản. 
Nhưng muốn giáo dục con người theo hướng thánh thiện, tất 
nhiên là chúng ta không thể không dựa vào nền tảng đạo đức. 
Chính đạo đức là cội gốc để xây dựng con người hoàn thiện. Khi 
có thực chất đạo đức, con người mới không làm nô lệ cho hoàn 
cảnh. Nô lệ cho hoàn cảnh là chúng ta đã đánh mất giá trị làm 
người. Hoàn cảnh chỉ là sản phẩm chính do con người tạo ra. Ý 
thức như thế, con người có thể làm chủ được hoàn cảnh và bắt 
hoàn cảnh phải làm theo ý mình. Đó là hướng giáo dục khôi phục 
lại bản chất đích thực của con người.   
 
Hiện chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh mà con người luôn 
tiếp cận với thế giới vật chất kỹ thuật. Một xã hội luôn sáng tạo 
nghiên hẳn về phần vật chất. Họ coi nhẹ và khinh thường đạo đức 
của con người. Họ chỉ biết tôn vinh và chạy đua về hướng kỹ 
thuật khoa học trong việc chế tạo sản xuất nhanh và mạnh các 
loại vũ khí nguyên tử. Đó là một cuộc sống hướng con người đi 
vào con đường trụy lạc sa đọa. Và cuối cùng chính con người tàn 
hại lẫn nhau trong một thế giới tương tranh quyền lực. Đó là một 
thảm cảnh, một họa hại nếu con người không sớm thức tỉnh tìm ra 
lối thoát để cứu nguy cho đồng loại. Cứ nhìn vào thực trạng của 
xã hội hiện thời không ai lại không thấy rõ điều đó. Hoàn cảnh 
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hay y báo là tùy thuộc vào con người tức chánh báo. Chính con 
người có đầy đủ năng lực để tạo ra một xã hội, nói cách khác là 
môi trường sống tốt hay xấu, ngoài con người ra không  ai có thể 
tạo ra được cả. Bởi con người là trung tâm của vũ trụ. Nếu con 
người khéo biết sử dụng tuệ giác của mình thì có thể tạo ra một 
môi trường sống thích nghi tốt đẹp hơn. Điều nầy, là một trọng 
trách lớn của những nhà giáo dục và người giáo dục Phật giáo. 
 
2. Tương Quan Giữa Con Người Và Hành Động 
 
Hành động đóng một vai trò rất quan yếu trong dòng sống lịch sử 
của con người. Phật giáo gọi hành động là nghiệp ( karma, 
kamma ). Nghiệp có tên khác là tập khí hay chủng tử. Tập khí là 
thói quen, gọi là tập quán nghiệp. Một hành động được lặp đi lặp 
lại nhiều lần, trở thành một thói quen mạnh. Thói quen có thói 
quen tốt và thói quen xấu. Những thói quen nầy được xuất phát từ 
ba chỗ: thân, khẩu, ý, gọi là ba nghiệp. Trong ba nghiệp thì ý 
nghiệp là chủ yếu quan trọng, vì chính nó chủ động tạo thành 
nghiệp lành dữ. Nói cách khác, mọi hành động đều nằm trong tư 
tưởng ý thức của con người. Nếu con người có ý tưởng cao đẹp 
thì mọi hành động sẽ đem lại những thành quả tốt đẹp. Hành động 
đóng một vai trò chủ đạo trong việc khai hóa điều hướng con 
người đi về hướng theo lộ trình chánh kiến. Ngược lại, là một 
hành động vô ý thức, rơi vào tà kiến, tất nhiên, từ đó sẽ kéo theo 
một hệ quả tai hại tồi tệ cho bản thân, gia đình và xã hội. Con 
người là kết quả của những hành động xấu, tốt, thiện, ác do chính 
mình gây tạo từ trong quá khứ. Cho nên, tự mình phải chấp nhận 
cái quả báo mà do chính hành động của mình gây ra. Một hành 
động xấu hoặc tốt, đều có tác động ảnh hưởng đến môi trường 
sống chung quanh. Một hành động buôn lậu nha phiến sẽ gây tác 
hại ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người khác. Đó là một việc làm 
vô trách nhiệm và thiếu ý thức. Hành động xấu ác nầy không sao 
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tránh khỏi hậu quả tù tội. Bởi đó là một hành động trái với luật 
pháp thế gian và trái với lương tâm đạo đức con người. Một hành 
động phi pháp tội lỗi như thế, thì dù ở bất cứ thời đại xã hội nào 
cũng không ai có thể chấp nhận được. Tuy đây là một hành động 
cá nhân, nhưng nó có tác hại ảnh hưởng rộng lớn đến cộng đồng 
nhơn loại. Cho nên, một nền giáo dục thực tiễn là phải giáo dục từ 
nơi cội gốc tư tưởng con người. Tư tưởng con người phải được 
đặt định dựa trên nền tảng thiện nghiệp, thì mọi tư duy sẽ mang 
lại nhiều sự lợi lạc cho con người. Đó là một hành động có ý thức 
chánh niệm. Bởi con người có gốc rễ đạo đức tâm linh; có nguồn 
sống hướng thượng cao đẹp và có đặc tính hoàn toàn tự do, tự tại. 
Từ đó con người mới có những hành động vô ngại, không đầu 
hàng khuất phục trước bất cứ thế lực vô minh nào. Vì bản chất 
của hành động là vô tự tánh. Đó là một nền giáo dục cao thượng 
hướng con người đến chỗ cứu cánh đạt thành Phật quả vậy.  
 
3. Tương Quan Giữa Con Người Và Trí Thức 
 
Nếu cho rằng, giáo dục nhằm mục đích huấn luyện đào tạo cho 
một đứa trẻ để sau nầy nó sẽ trở thành một nhà trí thức có được 
nghề nghiệp và địa vị trong xã hội, thiết nghĩ, quan niệm theo ý 
hướng giáo dục như thế cũng chưa được hoàn hảo trọn vẹn. Đó 
chỉ là một khía cạnh của sự giáo dục đầu tư tích tụ nhiều kinh 
nghiệm trong sở học mà thôi. Và như thế, thì ta có thể gọi đó là 
những nhà trí thức, chứ không phải là trí tuệ. Bởi đường hướng 
giáo dục của Phật giáo là phải chuyển thức thành trí. Chính trí tuệ 
mới có khả năng đưa con người đi đến chánh kiến. Trí thức chỉ là 
đóng một vai trò trên bề mặt của sự nhận thức. Vì ta không thể tin 
vào trí thức của con nguời. Vì trí thức của con người còn hạn hẹp 
trong lối tư duy và chưa được điều chỉnh vượt thoát trọn vẹn. Do 
đó, nên mới có những tri giác sai lầm đối với mọi hiện tượng của 
các pháp. Từ những nhận thức sai lầm đó, dễ tạo thành những 
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hiện tượng tranh chấp. Đó là hậu quả của chiến tranh. Chiến tranh 
khởi mầm bắt đầu từ những tri giác sai lầm nầy. Duy Biểu học 
gọi đó là thứ "tỷ lượng và phi lượng". Tỷ lượng là một sự so sánh 
trong ảo tưởng dễ bị sai lầm. Từ xa thấy khói mù bay lên, ta liền 
nói nơi đó chắc chắn là phải có lửa, vì không có lửa thì không có 
khói. Lập luận nầy không hẳn là sai, nhưng chưa hẳn là đúng 
hoàn toàn. Đôi lúc có khói, nhưng đó không phải là do lửa. Như 
khói của lò sưởi hay máy lạnh hoặc khói bốc lên từ những tảng đá 
của những buổi sáng sớm sương mù. Thế nên, ta không nên vội 
kết luận hễ cái gì có khói đều phải là có lửa. Kết luận như thế thật 
là quá hàm hồ, vì chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Đó là một nhận 
thức sai lầm của tỷ lượng. Phi lượng là một nhận thức hoàn toàn 
sai lầm trái với chân lý. Các pháp là vô thường, vô ngã mà ta cho 
là thường là ngã, thì đó là tri giác hoàn toàn sai lầm. Nói sai lầm 
là dựa trên nền tảng chân lý. Từ đó, suy rộng ra có biết bao nhiêu 
sự sai lầm do tri thức vọng tưởng mà ra.   
 
Giáo dục Phật giáo phải chỉ rõ phơi bày sự thật nầy. Đừng vội tin 
vào tri thức của con người. Bởi tất cả đó là những tri thức vay 
mượn, duyên nơi bóng dáng của sáu trần bên ngoài mà có. Phật 
nói, đó là những thứ vọng tri, vọng giác, chứ không phải thực 
chất trí tuệ. Trí tuệ của Phật giáo là phải đặt trên nền tảng của 
chân định. Định lực càng vững mạnh thì trí tuệ càng sáng suốt. 
Định và tuệ xét về mặt hiện tượng, ta thấy dường như có hai, 
nhưng nhìn sâu vào bản thể, thì trong định có tuệ và trong tuệ có 
định. Đó là cái nhìn theo lý "Tương tức Tương nhập" trong Kinh 
Hoa Nghiêm. Nghĩa là trong Định có Tuệ và ngược lại cũng thế. 
Nhờ có trí tuệ sáng suốt, con người mới nhận định ra các pháp thế 
gian đều là hư huyễn ảo mộng. Từ đó mọi vọng chấp nghi ngờ, 
mọi định kiến bảo thủ, mọi kỳ thị tranh chấp hận thù ...đều tan 
thành mây khói. Và không còn cái nhìn lưỡng cực nhị nguyên 
nữa. Có thế, thì nhơn loại mới có thể hy vọng sống chung hòa 
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bình an lạc vậy. Và có cái nhìn như thế, mới thực sự phù hợp 
thích nghi với một đường lối chủ trương đa văn hóa vậy. 
 
4. Tương Quan Giữa Con Người Và Đạo Đức 
 
 Nếu như con người có trí mà thiếu đức, thì đó chỉ có thể gọi là tà 
trí. Nhờ có trí tuệ sáng suốt ta mới nhận diện rõ bộ mặt thật của 
vô minh phiền não. Khi đã thấy rõ nguyên nhân thủ phạm gây ra 
tác hại rồi, thì ta liền mạnh dạn sử dụng thanh gươm trí tuệ bát 
nhã để đoạn trừ cội gốc vô minh. Nói đoạn trừ chỉ là một cách 
nói, chứ vô minh đâu có thực thể mà đoạn trừ. Nói đúng hơn theo 
giáo lý Đại thừa phải nói là chuyển hóa. Chuyển hóa phiền não 
thành Bồ đề, chuyển sanh tử thành Niết bàn. Như nói chuyển 
nước đục thành nước trong vậy. Muốn có nước trong, ta không 
dại dột gì phải đổ bỏ hết nước đục. Nếu thế, thì làm gì có nước 
trong? Chuyển phiền não thành Bồ đề cũng thế. Phiền não là mê, 
bồ đề là giác. Giác mê thì mê diệt. Ta tìm hạnh phúc trong khổ 
đau. Nếu rời khổ đau thì ta không bao giờ có được hạnh phúc. 
Cơn giận nổi lên là phiền não, khi cơn giận hạ xuống trở lại lúc 
chưa nổi giận, trước khi nổi giận gọi đó là tánh không giận. Khi 
gặp duyên bất như ý thì cơn giận nổi lên. Thế thì, cơn giận khi có, 
khi không, còn "tánh không giận" thì đâu có lúc nào vắng mặt. 
Cơn giận nổi lên từ tánh không giận. Nếu không có tánh không 
giận, thì làm gì có cơn giận. Nếu không có nước thì làm gì có 
sóng? Khi sóng lặng thì tánh nước hiện bày. Nước thì lúc nào 
cũng sẵn có, còn sóng thì khi có, khi không. Cũng thế, giận là một 
hiện tượng phiền não, tánh không giận là tánh thể bồ đề. Nói 
chung là tánh "không" của vạn pháp. Rời tánh không nầy thì vạn 
pháp không có.  
 
Ta cần minh định rõ sự tương quan giữa con người và đạo đức 
không phải là hai ý niệm dị biệt. Bởi con người và đạo đức ta 
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không thể ly khai tách biệt ra được. Đạo đức là đạo đức của ai? 
Nếu không có con người thì làm sao có đạo đức? Như không có 
nước thì làm sao có sóng? Nhưng nói sóng là nước cũng không 
đúng. Hay nói nước là sóng cũng không đúng. Nhìn mặt hiện 
tượng ta gọi là sóng, nhưng nhìn mặt bản thể thì ta gọi là nước. 
Nước và sóng không thể ly khai tách rời thành hai thực thể riêng 
biệt được. Nhưng nếu nói một thì cũng không đúng. Đây là lý 
"Bất Nhị" trong Kinh Duy Ma Cật. Nói một là sai mà nói hai thì 
không đúng. Vậy phải nói như thế nào mới đúng? Nếu muốn nói 
đúng thì phải nói: "trong sóng có nước và ngược lại trong nước 
có sóng". Nếu trong nước không có sóng thì tại sao nước tạo 
thành sóng? Và ngược lại, trong lúc nổi thành sóng nếu rời nước 
ra thì làm gì có sóng? Chẳng qua sóng và nước là hai mặt của một 
thực tại. Khi đủ duyên thì tạo thành nước và sóng thế thôi! Con 
người và đạo đức cũng thế. Nếu nói con người là đạo đức không 
đúng. Bởi nếu là đạo đức thì tại sao con người làm những điều 
phi pháp tội ác? Và ngược lại, nếu không có đạo đức thì tại sao 
con người làm những điều phúc thiện và tu hành thành Phật? Thế 
thì, tự bản chất con người vốn sẵn là đạo đức. Vì mang sẵn tính 
chất đạo đức nên con người mới có thể tạo nên những điều tốt 
đẹp để xây dựng phụng sự cống hiến cho đời. Đó là những con 
người có một đời sống hướng thượng theo tiếng gọi của lương 
tâm đạo đức con người. Ngược lại, cũng có những con người, tuy 
cũng vẫn sẵn có tính đạo đức, nhưng vì bị động lực vô minh sai 
khiến nên họ tạo ra lắm điều bất thiện, gây tác hại đau khổ cho 
đồng loại và muôn loài.  
 
Chính vì trong mỗi con người đều sẵn có hai đức tính: giác ngộ 
và mê lầm, nói cách khác là Phật tánh và vô minh, nên con người 
cần phải có sự tu tập chuyễn hóa. Đạo đức không phải chỉ là một 
số ý niệm mang tính lý thuyết, mà nó cần được thể hiện ngay 
trong đời sống hiện thực. Người có đạo đức là người có chánh 
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kiến, có nhận định đúng hướng chân lý. Ngược lại, người thiếu 
đạo đức là người đang rơi vào tà kiến, tà tín và tà đạo. Đó là 
những con người sống theo tiếng gọi của vô minh, của những 
vọng tưởng điên đảo. Cái thấy, cái nhìn của họ đều rơi vào tà đạo, 
nghĩa là họ đang sống trong mê chấp tạo nhiều tội lỗi.  
 
" Phật giáo không phải chỉ là người cố chấp vào một số nguyên 
tắc đạo đức để mà bỏ quên thực chất linh động của đạo đức; 
chính kiến mới là không chấp trước vào vọng kiến; vọng kiến là 
sự chìm đắm trong những ảo ảnh, hư ảnh phù phiếm mà chạy 
trốn thực tại. Thực tại nằm trên thiện và ác; giai đoạn đầu là theo 
Thiện bỏ ác, giai đoạn thứ hai là bỏ Ác và bỏ cả Thiện, giai đoạn 
thứ ba là siêu hóa nhị tướng của vạn pháp để mà thể nhập Thực 
tại siêu việt" ( Hòa thượng Thích Minh Châu ) 
 
Nói rõ hơn là giáo dục Phật giáo phải có đủ năng lực để điều 
hướng con người đi vào con đường Bát chánh đạo. Có sống với 
tám con đường chơn chánh ( chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định và 
chánh huệ ), thì con người mới thực sự có chất liệu đạo đức và 
mới mong tự cứu thoát lấy mình và tha nhân thoát khỏi con 
đường trầm luân đau khổ.    
 
5. Tương Quan Giữa Con Người Và Thời Gian 

Thời gian có ra cũng chỉ là một ý niệm. Đồng ý như thế, nhưng 
thực tế trong đời sống của con người và vạn vật, không một vật 
nào thoát khỏi sự chi phối của thời gian. Đứng về mặt Tục đế, thì 
ta cần lợi dụng yếu tố thời gian để đầu tư trong mọi ngành nghề 
của đời sống. Dù đời sống vật chất hay tâm linh cũng thế. Học 
quá khứ, không có nghĩa là ta lệ thuộc vào quá khứ, chỉ biết có 
quá khứ, mà ta chỉ cần đem những bài học trong quá khứ để làm 
kinh nghiệm sống dậy trong hiện tại. Nghĩa là ta không đánh mất 
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hiện tại. Hướng về tương lai cũng thế. Cả hai hướng nhìn ta đều 
phải thiết lập cắm sâu gốc rễ vững chắc trong hiện tại. Bởi chỉ có 
chất liệu hiện tại mới đáng cho chúng ta quan tâm học hỏi. Rời 
hiện tại, ta sẽ đánh mất ngay quá khứ và tương lai. Bởi chất liệu 
hiện tại mới có đủ yếu tố quyết định cho tương lai. Ta không nên 
chia quá khứ, hiện tại, và tương lai thành ba giai đoạn khác nhau. 
Mà tất cả đều có mặt trong sự hỗ tương mật thiết cho nhau. Học 
quá khứ để chuẩn bị cho hiện tại. Và hiện tại là quyết định cho 
tương lai. Nói rõ hơn, trong giây phút hiện tại đều có mặt quá khứ 
và tương lai. Trong kinh có nói: "nhứt niệm vạn niên" là thế. 
Nghĩa là trong một niệm có mặt đầy đủ tất cả, dù trải qua vô 
lượng kiếp về quá khứ hay vô lượng kiếp về tương lai. Vì thế, 
tương quan giữa con người và thời gian đối với các nhà giáo dục 
Phật giáo cần phải quan tâm thiết thực hơn vì nó rất quan trọng. 
Nhà giáo dục Phật giáo không thể nào xao lãng thờ ơ khinh 
thường hiện tại của các thế hệ trẻ. Tất cả hãy dồn hết tâm lực vào 
sự hướng dẫn giáo dục cho các thế hệ trẻ hiện thời. Đó là vai trò 
trách nhiệm của các nhà giáo dục Phật giáo trong hiện tại và 
tương lai. 
 
Đạo Phật tuy có đề cập đến thời gian nhưng không lệ thuộc vào 
thời gian. Bởi thời gian chỉ có ý nghĩa khi nào con người không 
còn bị dính mắc vào ý niệm thời gian. Một khi ta không còn ý 
niệm gì về thời gian và không gian thì, dù thời gian, không gian 
có đó, nhưng đối với người đạt đạo thì tự nó không là gì cả. Xưa 
kia, khi Lý Thánh Tông đến gặp Thiền sư Thiền Ông Thiền Lão, 
nhà vua có nêu ra câu hỏi để trắc nghiệm về thời gian. Nhà vua 
hỏi: "Hòa thượng sống ở đây bao lâu rồi"? Trong câu hỏi nầy 
nhà vua ngầm có ý muốn biết về thời gian. Thiền Sư không ngần 
ngại trả lời rất thi vị bằng hai câu thơ: 
 
"Đản tri kim nhật nguyệt,  
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Thùy thức cựu xuân thu".  
 
Nghĩa là chỉ biết ngày tháng nầy, ý nói chỉ biết ngay trong giây 
phút hiện tại thôi, đâu cần biết đến mùa xuân hay mùa thu đã qua. 
Hai câu nầy được tạm dịch thành hai câu thơ như sau:  
 
Sống ngày nay chỉ biết ngày nay  
Còn xuân thu trước ai hay làm gì  
 
Trả lời hai câu thơ rất là thi vị như thế, có thể là nhà vua rất ưng ý 
hài lòng rồi, nhưng nhà vua cũng vẫn chưa chịu dừng lại, liền hỏi 
tiếp:  
 
Hằng ngày Hòa thượng làm gì ở núi nầy?  Câu hỏi nầy nhà vua 
có ẩn ý là muốn trắc nghiệm Thiền sư về không gian. Làm gì ở 
núi nầy rõ ràng nhà vua muốn hỏi về không gian. Xem thử vị 
Thiền Sư nầy có kẹt mắc vào không gian hay không. Thiền Sư trả 
lời tiếp hai câu thơ: 
 
Thúy trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh 
Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân 
 
Nghĩa là: 
 
Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác 
Trăng trong mây trắng hiện toàn chân. 
 
Đời sống của Thiền Sư là thế ấy. Một khi tâm đã thanh tịnh rồi thì 
nhìn đâu cũng là thanh tịnh, là pháp thân cả. Trăng, mây, hay hoa 
vàng trúc biếc có cảnh vật nào mà ở ngoài pháp thân đâu. Pháp 
thân là trùm khắp muôn vật. Chỉ cần sống được với pháp thân thì 
nơi đâu cũng là tươi đẹp, là giải thoát cả. 
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6. Tương Quan Giữa Con Người Và Chân Lý 
 
Chân lý là một lẽ thật bất di bất dịch. Chân lý bao trùm tất cả sự 
vật. Có ba loại chân lý: chân lý tương đối, chân lý phổ biến và 
chân lý tuyệt đối. Nhà giáo dục Phật giáo phải khéo léo linh động 
tùy cơ ứng dụng ba loại chân lý nầy trong việc giáo dục. Chân lý 
tương đối là chân lý đối trị. Vì tương đối là nằm trong bình diện 
đối đãi nhị nguyên. Dùng những pháp môn Phật dạy mà khéo 
điều trị. Như một lương y tùy bệnh cho thuốc. Mục đích là để trị 
lành bệnh. Lành bệnh là thuốc hay. Người sân hận nhiều phải 
dùng pháp môn từ bi để đối trị. Người tán loạn nhiều phải dùng 
pháp môn quán sổ tức hay tùy tức (đếm hơi thở và theo dõi hơi 
thở) để trị liệu. Nói chung, chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa 
môn. Đó là cách giáo dục đối trị rất hữu hiệu. Cách nầy dù hay 
nhưng vẫn còn dính kẹt trong đối đãi. Đó chỉ là phương tiện bước 
đầu để trị liệu. Chân lý thứ hai là chân lý phổ biến. Chân lý nầy là 
chân lý nhân quả. Vì tất cả mọi hiện tượng không có hiện tượng 
nào thoát khỏi định luật nhân quả. Có thể nói, nhân quả chi phối 
tất cả đời sống con người và vạn vật. Chân lý nầy dựa trên yếu tố 
thời gian mà hình thành. Còn chân lý nhân duyên là đặt định trên 
yếu tố không gian. Như vậy vạn vật không ngoài không gian và 
thời gian. Đó là những chân lý hỗ tương nhau mà hình thành. 
Gieo một hạt giống như hạt cam chẳng hạn, thì nó cần phải có 
thời gian và môi trường chung quanh thích hợp. Môi trường sống 
thích hợp cho hạt cam sinh trưởng tốt, thì đó là nhu cầu của 
không gian. Thế thì, nhà giáo dục Phật giáo phải dựa trên tiêu 
chuẩn chân lý nhân duyên, nhân quả nầy, để vạch ra đường lối 
giáo dục thích hợp với mọi căn cơ và hoàn cảnh. Chân lý thứ ba 
là chân lý tuyệt đối. Đây là thứ chân lý vượt ngoài đối đãi không 
còn bị dính kẹt vào thời gian, không gian. Tự thể của nó là ly khai 
tất cả. Thực thể nầy vốn sáng suốt thanh tịnh, không sanh, không 
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diệt. Tuy ly khai tất cả, nhưng không một pháp nào ngoài nó. 
Kinh Lăng Nghiêm nói: "Ly nhứt thiết tướng, tức nhứt thiết 
pháp". Nghĩa là rời tất cả mọi hiện tượng, nhưng không hiện 
tượng nào ngoài nó. Vì thể tánh của nó trùm khắp muôn vật. Do 
đó, nên nó không bị dính kẹt vào bất cứ một hiện tượng nào. Tánh 
thể nầy dụ như hư không. Nhưng hư không thì vô tri, tánh thể nầy 
thì hữu tri. Tuy bản thể hay chơn đế là vậy, nhưng ở mặt hiện 
tượng hay tục đế, thì làm lợi ích cho tất cả mà không bị dính kẹt 
trong đó. Đó là một thứ giáo dục siêu giáo dục. Vượt lên trên mọi 
ý niệm về chủ thể và đối tượng. Đó mới thực sự là một nền giáo 
dục siêu đẳng. Còn lại tất cả đều là phương tiện. Rời phương tiện 
thì không thể đạt được cứu cánh. Nhưng phương tiện không phải 
là cứu cánh. Nhà giáo dục Phật giáo cần phải biện biệt biết rõ 
điều nầy. Ta có quyền bày ra mọi phương tiện, bất cứ phương tiện 
nào nhằm đạt được hiệu quả tốt đẹp thì ta đều có thể sử dụng 
được cả, nhưng ta đừng quên đó chỉ là phương tiện, đừng lầm 
chấp vào phương tiện mà quên đi cứu cánh. Cái cứu cánh mới là 
cái tiêu đích ta nhắm tới. Như ngón tay chỉ trăng hay như hóa 
thành đưa đến bảo sở. Ngón tay hay hóa thành chỉ là phương tiện; 
còn mặt trăng hay bảo sở mới đích thực là cứu cánh. Hiểu được 
chỗ cứu cánh nầy, thì nhà giáo dục Phật giáo sẽ thoát được mọi 
ràng buộc, mọi ý niệm tương tranh, mới có một tâm hồn thực sự 
cởi mở, không lệ thuộc vào bất cứ hiện tượng nào. Đó là hướng 
giáo dục mà tất cả người giáo dục Phật giáo đều nhắm tới. Tuy 
nhiên, muốn đạt được như thế, thì trước tiên người giáo dục Phật 
giáo phải tự nỗ lực giáo dục cho chính mình trước. Đó là cơ bản 
thiết yếu của con người giáo dục. Đức Phật là một người giáo dục 
toàn diện, nhưng trước tiên, Ngài cũng phải tự giáo dục Ngài 
trước. Có tự giáo dục mình hoàn hảo, thì mới có thể giáo dục 
người khác được. Nói cách khác, con người là đối tượng của sự 
giáo dục, và phải giáo dục một cách toàn triệt. Có thế thì mới thể 
nhập được "Con Người" chân thật của chính mình.  
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Để kết luận vấn đề nầy, chúng tôi xin được trích dẫn lời của cố 
Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu viết trong tờ nguyệt san Tư 
Tưởng số 4, số đặc biệt về giáo dục, xuất bản ngày 1 tháng 9 năm 
1969 tại Viện Đại Học Vạn Hạnh - Sài Gòn như sau: 
 
"Con người giáo dục Phật giáo phải là con người thể hiện tinh 
thần "Bất nhị" trong nhà trường và đời sống, không phân biệt 
mình với học trò, không phân biệt đối tượng với chủ thể, không 
phân biệt tương quan giữa con người và hoàn cảnh, con người và 
hành động, con người và tri thức, con người và đạo đức, con 
người và thời gian, con người và chân lý. 
 
"Sự giáo dục sẽ trở thành vô dụng, nếu người học không đánh 
mất những quyển vở nhà trường, không đốt những sổ tay ghi chú 
ở giảng đường, và không chịu quên hết những chi tiết tỉ mỉ mà 
mình đã học thuộc lòng để đi thi ... " 
 
Câu nói trên của triết gia Alfred North Whitehead trong quyển 
The Aims of Educattion là chủ ý muốn nối liền lại giáo dục và 
đời sống, giáo dục là để thể nhập vào đời sống phong phú, giáo 
dục không phải chỉ giới hạn ở nhà trường, không phải chỉ kết thúc 
ở trường thi; mà giáo dục là phải tự siêu hóa giáo dục để trở thành 
hơi thở dinh dưỡng của đời sống trọn vẹn, tước bỏ những chi tiết 
mà hòa đồng với những nguyên lý bất diệt của nhơn sinh. 
 
Chỉ có tinh thần Phật giáo mới giúp chúng ta đưa giáo dục trở về 
tiếp nối với sự sống, để tước bỏ những kiến thức chết, những ý 
tưởng vô sinh khí, và thực hiện một con người siêu việt trên cuộc 
đời bé nhỏ nầy". 
 

Đức Phật, dưới cái nhìn của các nhà trí thức Đông Tây 
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Dù nhìn Đức Phật dưới bất cứ góc độ nào, ai cũng phải thừa nhận 
đức Phật là một con người hoàn toàn giác ngộ. Bởi, ngay tên gọi 
của Ngài đã nói lên điều đó. Theo tiếng Phạn tên gọi của Ngài là 
Buddha. Người Trung Hoa phiên âm là Phật Đà. Chữ Bud có 
nghĩa là tỉnh thức hay giác ngộ. Chữ Dha có nghĩa là người. 
Nghĩa là con người giác ngộ hay tỉnh thức. Như vậy, danh từ Phật 
là để chỉ chung cho những ai đã đạt được trình độ giác ngộ giải 
thoát hoàn toàn, đều gọi vị đó là Phật. Đứng về Phật nhân thì ai 
cũng sẵn có tánh Phật. Vì có tánh Phật nên tu hành mới thành 
Phật. Cũng như vì có gạo nên nấu mới thành cơm. Thế thì chánh 
nhân Phật tánh mọi loài đều sẵn có, nhưng cần phải tu (duyên 
nhân) thì mới có thể chứng đắc (liễu nhân Phật tánh). Đó là một 
quá trình tu tập mà đòi hỏi hành giả cần phải chuyên tâm nỗ lực 
tinh cần mới có được. 
 
Để có một cái nhìn toàn diện qua cuộc đời đức Phật, sau đây 
chúng tôi xin được trích dẫn một vài nhà trí thức tiêu biểu có 
những nhận xét sâu sắc về đức Phật. Trong cuốn Đức Phật và 
Phật Pháp, có đoạn Đại Đức Narada viết nguyên tác bằng tiếng 
Anh và ông Phạm Kim Khánh chuyển sang Việt ngữ: "Sanh ra là 
một con người, sống như một con người. Đức Phật thành đạt 
trạng thái tối thượng của sự toàn thiện, đạo quả Phật, do sự kiên 
trì nỗ lực cá nhân. Nhưng Ngài không dành giữ sự liễu ngộ siêu 
phàm cho riêng mình mà công bố trước thế gian rằng tâm có khả 
năng và oai lực bất khuất. Không khi nào tự hào rằng chỉ có Ngài 
là người duy nhất đắc quả Phật, vì đạo quả Phật không phải là ơn 
huệ đặc biệt dành riêng cho một cá nhân tốt phước nào đã được 
chọn trước. Thay vì đặt trên con người một thần linh vạn năng vô 
hình và cho con người một địa vị khép nép rụt rè. Ngài chứng 
minh rằng con người có thể thành đạt  trí tuệ cao siêu và đạo quả 
tối thượng, do sự cố gắng của chính mình. Và như vậy, đức Phật 
nâng cao phẩm giá con người. Ngài dạy rằng muốn thoát ra vòng 
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trầm luân khổ não chính ta phải tự mình gia công cố gắng chớ 
không phải phục tùng tùy thuộc nơi một thần linh hay một nhơn 
vật nào làm trung gian giữa ta và vị thần linh ấy. Trong thế gian 
ngã chấp, lấy mình làm trung tâm của vũ trụ và chạy theo quyền 
thế, đức Phật dạy chúng ta lý tưởng cao quý của sự phục vụ bất 
cầu lợi. Ngài chống đối tệ đoan phân chia giai cấp trong xã hội - 
chỉ làm trở ngại sự tiến hóa của loài người và luôn luôn bênh vực 
công lý, khuyên dạy bình đẳng giữa người và người. Ngài tuyên 
bố rằng cánh cửa thành công và thạnh vượng phải rộng mở cho 
tất cả mọi người, ai cũng như ai, dầu cao thấp sang hèn đạo đức 
hay tội lỗi, nếu người ấy cố công cải thiện nếp sống, hướng về 
con đường trong sạch". 
 
Đối với nữ giới đương thời, lúc nào Ngài cũng quan tâm nâng đỡ, 
vì họ luôn bị xã hội ghét bỏ khinh thường. Không những nâng cao 
đời sống phẩm giá đức hạnh của người phụ nữ lên tầm quan 
trọng, mà Ngài còn sáng lập Giáo hội đầu tiên trong lịch sử cho 
hàng phụ nữ. Ngài đã thu nhận cho phái nữ được phép xuất gia 
trong giáo đoàn. Đối với hạng cùng đinh nô lệ, những người hạ 
tiện thấp kém nhứt trong xã hội, cũng đã được Ngài nâng đỡ và 
cực lực phản đối phá vỡ chế độ nô lệ.  
 
Với tinh thần từ bi, vị tha, bình đẳng mà Đức Phật luôn chủ 
trương và đề cao trong khi hoằng hóa. Đồng thời Ngài cũng đả 
phá việc cúng tế thần linh, Để hiểu rõ hơn về tinh thần bình đẳng 
hóa độ nầy, Đại Đức Narada đã Viết: "Không bao giờ đức Phật 
cưỡng bách tín đồ phải làm nô lệ cho giáo lý Ngài hay cho chính 
Ngài. Những ai bước theo dấu chơn Ngài đều được tự do tư 
tưởng. Ngài khuyên dạy hàng môn đệ không nên nhắm mắt chấp 
nhận những lời của Ngài vì kính nể tôn trọng, nhưng phải xem 
xét, nghiên cứu, suy niệm cẩn thận cũng như người trí tuệ muốn 
thử vàng phái "đốt", cắt và chà vào đá.  
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Đức Phật nâng đỡ những bà mẹ bạc phước như Patacara và 
Kisagotami bằng những lời khuyên lơn an ủi. Đức Phật tự tay 
chăm sóc những người bệnh hoạn cô đơn như Putigatta Tissa 
Thera. Đức Phật giúp đỡ người nghèo đói và bị bỏ rơi không nơi 
nương tựa như Raijjunala và Sopaka và cứu những vị nầy khỏi 
chết oan thê thảm. Đức Phật nâng cao đời sống đạo đức của hạng 
tội lỗi sát nhơn  như Angulimala và hạng giang hồ như Ambapali. 
Ngài khuyến khích kẻ yếu, đoàn kết người chia rẽ, đem ánh sáng 
đến cho người vô minh tăm tối, dẫn dắt kẻ mê muội lầm đường, 
nâng đỡ người thấp kém và nâng cao phẩm giá người cao quí, 
người nghèo, người giàu, người lương thiện và người tội lỗi, tất 
cả đều quý mến Ngài như nhau. Những bậc vua chúa tàn bạo độc 
tài và những vị minh quân chánh trực, những hoàng tử vinh 
quang hiển hách và những người sống cuộc đời tối tăm, không ai 
biết đến, những nhà triệu phú giàu lòng quảng đại, và những vị 
keo kiết bỏn sẻn, những học giả khiêm tốn, và những người kiêu 
căng tự đắc, hạng gái giang hồ, hạng người làm nghề bẩn thỉu, 
hạng sát nhơn, hạng người thường bị khinh bỉ, tất cả đều có 
hưởng những lời khuyên đầy trí tuệ và từ bi của Đức Phật. Gương 
lành cao quí của Ngài là nguồn gợi cảm, là niềm khích lệ cho tất 
cả. Ngài là vị Đạo Sư giàu lòng bi mẫn và rộng lượng khoan dung 
hơn tất cả. 
 
Ý chí sắt đá, trí tuệ cao siêu, lòng bi mẫn vô biên, đức vị tha phục 
vụ thoát ly chưa từng có, đời sống gương mẫu, những phương 
pháp toàn thiện mà Ngài đã áp dụng để truyền bá giáo lý, và sự 
thành công tối hậu của Ngài - tất cả những yếu tố ấy đã khiến một 
phần năm nhơn loại tôn kính thờ Ngài là vị giáo chủ siêu việt 
nhứt tự cổ chí kim". 
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Để tỏ lòng tôn kính thâm cao của mình đối với Đức Phật, Sri 
Radhakrishnan viết: "Nơi đức Phật Cồ Đàm ta nhận thấy một tinh 
hoa toàn thiện của người phương Đông. Ảnh hưởng Ngài trong tư 
tưởng và đời sống nhơn loại là một kỳ công hy hữu, cho đến nay 
không thua kém ảnh hưởng của bất cứ vị giáo chủ nào trong lịch 
sử. Mọi người đều sùng kính tôn Ngài là người đã dựng nên một 
hệ thống tôn giáo vô cùng thâm cao huyền diệu. Ngài thuộc về 
lịch sử tư tuởng thế giới. Ngài là kết tinh của người thiện trí, bởi 
vì, đứng về phương diện tri thức thuần túy, đạo đức trang nghiêm 
và tinh thần minh mẫn, chắc chắn là một trong những bậc vĩ nhân 
cao thượng nhứt của lịch sử." 
 
Trong quyển Three Greatest Men in History nhà học giả H.G 
Wells ghi nhận như sau:  
 
"Nơi đức Phật ta thấy rõ ràng là một con người giản dị, có tâm 
đạo nhiệt thành, một mình tự lực phát huy ánh sáng tươi đẹp, một 
nhân vật sống, một con người như mọi người chớ không phải một 
nhân vật thần thoại ẩn hiện trong nhiều truyền thuyết hoang 
đường. Ngài cũng ban bố cho nhơn loại lời kêu gọi có tánh cách 
phổ thông. Bao nhiêu quan niệm của thế hệ tân thời đều tương 
hợp với giáo lý ấy. Đức Phật dạy rằng tất cả những gian lao sầu 
khổ và bất hạnh trong đời đều do lòng ích kỷ sanh ra. Trước khi 
có thể trở nên vắng lặng con người cần phải ngừng sống cho giác 
quan mình, nghĩa là cho chính mình. Rồi từ đó vượt lên trên tất 
cả mọi người. Ngài sống cuộc đời siêu nhơn. Năm trăm năm 
trước Chúa Kitô xuyên qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, Phật giáo 
đã kêu gọi con người nên tự quên. Đứng về một vài phương diện 
giữa ta ( là người Âu ) và những nhu cầu của chúng ta và Phật 
giáo có nhiều quan điểm gần nhau. Đối với tầm quan trọng của 
con người trong sự phục vụ, Ngài tỏ ra sáng suốt hơn và đối với 



227 
 

vấn đề trường tồn bất hoại của kiếp nhơn sinh, Ngài ít lúng túng 
trong biện thuyết mập mờ hơn Chúa Kitô". 
 
Nhà thi sĩ Tagore tôn Ngài là bậc vĩ nhân cao quí nhất trên thế 
gian. 
 
Một triết gia người Đan Mạch, ông Fausboll tán dương Đức Phật 
với những lời lẽ ngắn gọn súc tích như sau: "Càng hiểu biết Ngài 
tôi càng quí mến Ngài".  
 
Khi đối chiếu so sánh giữa Phật học và khoa học, ông Egerton C. 
Baptist đã chơn thành phát biểu: "Khoa học không thể đưa ra sự 
đoan quyết , nhưng Phật giáo có thể đương đầu với sự thách thức 
của Nguyên tử nên kiến thức siêu phàm của Phật giáo bắt đầu là 
chỗ kết thúc của khoa học. Như vậy đủ rõ ràng cho biết bất cứ ai 
nghiên cứu Phật giáo . Vì vậy, qua Thiền Định Phật giáo , những 
phần tử cấu tạo nguyên tử bổ khuyết cho vấn đề đã được nhìn và 
cảm thấy, và sự phiền muộn , hay bất toại nguyện (hay Dukkha - 
khổ) hiện ra hay mất đi (tùy theo nguyên nhân) do chính chúng 
tạo ra với cái mà chúng ta gọi là "linh hồn" hay "atma" ảo tưởng 
của Sakkayaditthi nói đến trong giáo lý của Đức Phật" (trích 
trong quyển Phật Giáo Dưới Mắt Các Nhà Trí Thức - Tỳ Kheo 
Thích Tâm Quang dịch - xuất bản 1997).   
 
Blaise Pascal (1623 - 1662) nhà Toán học, Vật lý và Triết gia 
Pháp, ông là một thần đồng về toán học đã phát biểu: "Con người 
vĩ đại hơn sức mạnh mù quáng của thiên nhiên vì lẽ cả đến khi 
nghĩ rằng con người bị hủy diệt bởi những sức mạnh ấy, con 
người vẫn giữ được cao cả hơn bằng sự hiểu biết các sức mạnh 
ấy. Lại nữa, Phật giáo mang sự thật xa hơn nữa: Phật giáo cho 
thấy bằng phương thức hiểu biết, con người cũng có thể kiểm soát 
được mọi trạng huống của mình. Con người có thể ngưng, thoát 
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khỏi bị nghiền nát bởi sức mạnh thiên nhiên và sử dụng những 
luật của sức mạnh thiên nhiên để tự mình đứng lên chống đỡ". 
 
Khi nêu ra vấn đề độ lượng - hòa bình và tình thương để đạt được 
hòa bình, vị thủ tướng đầu tiên Ấn Độ là ông Nehru đã không 
ngần ngại phát biểu: "Câu hỏi tự nó nêu lên là thông điệp vĩ đại 
của Đức Phật có thể áp dụng được bao xa trên thế giới ngày nay? 
Có lẽ có thể áp dụng được, có lẽ cũng không thể áp dụng được; 
nhưng nếu chúng ta theo đúng những nguyên tắc do Đức Phật đề 
ra, tối hậu chúng ta sẽ đạt được hòa bình và an lạc cho thế giới". 
 
Khi đề cập đến sức mạnh vô song phi thường của trí tuệ, một thứ 
trí tuệ siêu việt có công năng phá tan tất cả mọi vọng chấp vô 
minh, giáo sư Bapat đã nêu rõ nhận định của mình trong quyển 
"2500 năm của Phật Giáo" như sau: "Chưa có một trang lịch sử 
nào của Phật giáo bị xóa nhạt bởi ánh sáng của ngọn lửa  tôn 
giáo hay bị bôi đen bởi làn khói dị giáo hay các nơi thị tứ vô tín 
ngưỡng nóng bỏng, hay bị nhuộm đỏ với máu của các nạn nhân 
vô tội vì hận thù tôn giáo. Phật giáo chỉ dùng một thanh gươm, 
đó là gươm Trí Tuệ, và chỉ thừa nhận một kẻ thù - đó là Vô Minh. 
Đó là chứng tích của lịch sử không thể chối cãi được". 
 
Nếu phải trích dẫn những quan điểm, những nhận định về Đức 
Phật và Phật giáo của các nhà trí thức Đông Tây kim cổ, thì có lẽ 
ghi cả một quyển sách dầy cũng không đủ. Nhân mùa Phật đản 
lần thứ 2642, để dâng lên những tư tưởng thành kính cúng dường 
đức Thế Tôn của những nhà trí thức Đông Tây xưa nay, thiết nghĩ 
ngần ấy cũng tạm đủ cho chúng ta một kết luận khiêm tốn rằng: 
"Đức Phật quả là một tấm gương sáng chói qua nhiều phương 
diện, thật đáng cho cả nhơn loại quý kính noi theo. Ngài là Phật 
đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu chúng sanh đi đúng 
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theo lộ trình chỉ dẫn của Ngài đã vạch sẵn, thì chắc chắn tất cả sẽ 
đạt được mục đích tối hậu như Ngài.  
 
                      Vài Nét Về Mảnh Đất Cairnlea 
 
Ai cũng biết, trong những tháng ngày qua, công cuộc vận động 
gây quỹ tài chánh và thi công cho công trình xây cất một Trung 
tâm Giáo hội Phật giáo Úc Châu tại Cairnlea, rất sôi động phấn 
khởi nhiệt tình. Vì đó là một cơ sở mới mang tính cách biệt lập 
của Giáo hội. Có thể nói, kể từ khi Giáo hội được thành lập cho 
đến nay ( 1981 - 2018 ) trải qua gần ba thập niên ở Úc, Giáo hội 
chưa bao giờ có được một trụ sở khang trang mỹ quan biệt lập 
như thế. Được thế, phải chăng cũng nhờ sự quan tâm nỗ lực tích 
cực ủng hộ đóng góp tài vật chung của tất cả mọi người, mọi giới. 
Nhưng người có trách nhiệm đứng ra kêu gọi đôn đốc thúc đẩy 
cho công việc vận động gây quỹ tài chánh có đủ chi phí để trang 
trải qua từng giai đoạn xây cất, phải công tâm mà nói đó là nhờ 
công lao vận động gây quỹ tích cực của Ban vận động gây quỹ tài 
chánh mà vị trưởng ban là bác sĩ Phạm Phúc Nhân. Điều nầy, cứ 
nhìn vào những bản báo cáo tài chánh với những số tiền thu được 
qua từng thời điểm cũng đủ để chứng minh cho chúng ta thấy rất 
rõ điều đó. Khi chúng tôi viết bài nầy, thì hiện công trình xây cất 
vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Có thể nói, công trình đã đi qua 
được hơn phân nửa đoạn đường, với tổng số kinh phí trong 8 
tháng qua có trên 2 triệu dollars Úc. Tuy nhiên, phần còn lại, 
công trình xây cất hiện đang gặp phải trở ngại khó khăn về mặt 
tài chánh. Do đó, nên Ban vận động gây quỹ tài chánh luôn cố 
gắng tiếp tục ráo riết vận động gây quỹ bằng cách cho phát hành 
vé số và tổ chức các buổi đại nhạc hội ở những tụ điểm khác 
nhau. Theo chỗ chúng tôi được biết, thì thời gian đã được Ban tổ 
chức quyết định sẽ cho sổ xố vào ngày 29 /7/DL 2018 tại Chùa 
Quang Minh, với các giải thưởng như chiếc xe BMW trị giá 
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63.000 Úc kim và vàng. Đồng thời, các buổi đại nhạc hội cũng sẽ 
được tổ chức ở các địa điểm: Chùa Hoa Nghiêm - Melbourne và 
Chùa Phước Huệ - Sydney, với sự góp mặt của hai danh ca nổi 
tiếng: Mai Thiên Vân, Trường Vũ và MC Việt Thảo. 
 
Mong sao với những thời điểm gây quỹ như thế tin rằng sẽ được 
quý đồng hương Phật tử tích cực ủng hộ nồng nhiệt để cho công 
cuộc xây dựng Trung tâm Giáo hội Phật giáo nói trên sớm được 
hoàn thành viên mãn tốt đẹp như ý nguyện.  
Điều mà ai cũng muốn biết lý do nào mà Giáo hội lại có được 
một mảnh  đất lý tưởng như thế. Chính tôi cũng được nghe một 
vài người hay thắc mắc về vấn đề đó. Theo tôi, việc nầy ngoài hai 
Thầy Thiện Tâm và Thầy Phước Tấn ra, còn có một người rất am 
tường ngay từ buổi sơ khai tạo mãi đất đai, người đó không ai 
khác hơn là Kiến trúc sư Lê Đình Châu. Thật vậy, anh Châu là 
người trực tiếp phụ trách phần vụ của miếng đất từ trước tới nay. 
Khi được hỏi về nguyên ủy của miếng đất, anh Châu không ngần 
ngại hoan hỷ cho chúng tôi biết: "Phải thành thật mà nói quả đây 
là một duyên lành rất lớn cho Giáo hội chúng ta khi có được 
miếng đất nầy. Có thể nói nội vụ được khởi đầu từ năm 2008, lúc 
đó bác Quản đang làm hội trưởng Hội Cao Niên và Trung tâm 
dưỡng lão Mekong. Bác giao phó cho chúng tôi nghiên cứu thiết 
kế quy hoạch trên mảnh đất hiện nay tính chung khoảng 3 hecta, 
mà chánh phủ đã rao bán, dưới sự giám định của Vic Urban. 
Trước đó khoảng hai hoặc ba năm, bác Quản có gởi thư xin chính 
quyền tiểu bang, lúc đó ông Steven Brack đang làm thủ hiến tiểu 
bang Victoria. Sau khi được chính quyền duyệt xét, may mắn là 
"Hội Mê Kông" đã được lựa chọn cho tham gia dự thầu miếng đất 
cùng với một vài công ty và các tổ chức khác. Tuy nhiên, có điều 
là không giống như những việc mua bán đất đai bình thường 
khác, nghĩa là chính quyền đòi hỏi chúng ta phải đệ trình hồ sơ 
thiết kế đồ án quy hoạch những gì mà chúng ta muốn xây cất trên 
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miếng đất để cho Vic Urban duyệt xét trước. Nhờ có nhiều kinh 
nghiệm về loại thiết kế này, và sở nguyện của Hội là xây 1 Aged 
Care, nên đất còn lại sẽ thiết kế thành một làng người già 
(Retirement Village), và may mắn trong phần hướng dẫn của Vic 
Urban, họ cũng đề nghị ngay góc đường Furlong road và Cairnlea 
Drive có thể là một Religion Centre, ( Trung tâm tín ngưỡng tôn 
giáo ) để tạo thành một ‘gateway’ ( cổng vào ) điểm nhấn cho lối 
vào thành phố Cairnlea, nên hồ sơ thiết kế chúng tôi đệ trình bao 
gồm một ngôi Chùa của chúng ta ở đây, một trung tâm dưỡng lão 
và 46 căn nhà cho người trọng tuổi hưu trí.  
 
Anh Châu cho biết thêm, mọi thủ tục đâu vào đó, thì khoảng vài 
tháng sau, bác Quản báo tin vui, chúng ta đã đựơc lựa chọn vào 
vòng hai, vòng này còn lại 3 nhóm, có nghĩa là hoạch định các 
hạng mục công trình của chúng ta đã được duyệt xét và chúng ta 
phải đệ trình gía đất. Giá chúng ta bỏ là 2 triệu. Lúc này bác Quản 
có mời ông Sam Ty để lo phần đất nhà cho người già, và chúng 
tôi mời Thầy Thiện Tâm và Thầy Phước Tấn lo phần đất của 
chùa. Một hai tháng sau, chúng ta đã được Vic Urban gọi yêu cầu 
tu chỉnh giá cả, vì giá chúng ta quá thấp, lúc này Hội có mời ông 
Thi Tran, con trai bác Quản để góp ý trên vấn đề giá cả, giá 
chúng ta đựơc tăng lên thành 2.5 triệu. Và kết quả cuối cùng 
chúng ta đã thắng. Vui mừng thay! Hội Mê kông đã có được 
miếng đất cho một Trung tâm dưỡng lão, và chúng ta có một lô 
đất cho Trung tâm Giáo hội Phật giáo Úc Châu hôm nay. Rất tiếc 
là sau đó công ty thiết kế kiến trúc của chúng tôi chỉ tiếp tục vẽ và 
xin giấy phép quy hoạch (town planning) cho chùa và bảo tháp, 
còn Age Care và khu nhà cho người già thì lại được giao cho các 
công ty khác thiết kế. 
  
Sau đó, chúng tôi tiếp tục thiết kế đồ án và nộp hồ sơ quy hoạch 
vào Hội Đồng Thành Phố Brimbank, tức chính quyền địa phương 
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vào năm 2010. Kéo dài mãi đến tháng 8 năm 2012, chúng tôi mới 
có trong tay giấy phép chấp thuận để xây dựng một Trung tâm 
Giáo hội Phật giáo trên mảnh đất rộng 4500m2 bao gồm: "Trung 
tâm hành chánh Giáo hội Trung ương để điều hành các công việc 
Phật sự tại Úc Châu; khu Phật học dành cho chư Tăng Ni và phật 
tử thảo luận và nghiên cứu Phật pháp; Hội trường đa dụng là nơi 
các tổ chức các sự kiện lễ hội cho Giáo hội cũng như sinh hoạt 
các đoàn thể phật tử địa phương. Bên cạnh đó, công trình còn có 
khu tịnh dưỡng cho chư Tăng, Ni cao tuổi sau khi phụng sự đạo 
pháp, đến tuổi già có nơi an dưỡng". Đặc biệt còn có cái Bảo 
Tháp cao 24m, ngay tại góc đường Cairnlea drive và Furlong 
Road, một vị trí rất thuận lợi về mọi phương diện, xung quanh 
cảnh trí quang đảng, sân thể thao đối diện, trung tâm thương mãi 
bên kia đường, trường đại hoc, xe lửa, xe buýt đều nằm trong 
khoảng cách mà chúng ta có thể đi bộ trong vòng 20 hoặc 30 
phút. Và quan trọng hơn nữa Trung tâm Giáo hội Phật giáo 
Cairnlea như một công trình ‘landmark’, một ‘gateway’ một công 
trình mang sắc thái theo lối kiến trúc mỹ thuật của nền văn hóa 
Phật giáo Việt Nam dẫn vào thành phố Cairnlea ". 
 
Trên đây, chúng tôi dẫn lời đại khái những gì mà anh Châu cho 
chúng tôi biết về nguyên ủy của việc mua đất và thiết kế. Cần nói 
thêm, lúc đầu là hai chùa Quang Minh và Hoa Nghiêm đứng ra 
mua và sau đó thì hai chùa đồng ý là xin nhượng lại phần đất nầy 
cho Giáo hội. Trong bức tâm thư kêu gọi sự hỗ trợ đóng góp tài 
vật của quý đồng hương Phật tử do hai Thầy Thiện Tâm và Thầy 
Phước Tấn thay mặt Giáo hội ký tên, trong đó có nêu rõ mục đích 
chính như sau: 
 
- Liên hợp các tự viện để điều hành các Phật sự nhằm phát triển 
Phật giáo tại Úc Châu. 
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- Tạo nơi hội họp sinh hoạt lợi ích cho cộng đồng như: giáo dục, 
từ thiện, xã hội, y tế và thể thao. 
- Xây dựng bảo tháp nhằm nuôi dưỡng đời sống tâm linh như: cầu 
nguyện, thiền định, tụng niệm, giảng dạy và tu học. 
- Xây dựng mái nhà chung cho chư Tăng Ni có nơi an dưỡng khi 
tuổi già sức yếu. 
 
Đó là mục đích nhằm minh họa một đường hướng chung cụ thể 
trong sự sinh hoạt tại cơ sở nầy. Điều mà không ai lại không vui 
mừng khi nhìn thấy khu đất nầy đã trở thành một mảnh đất linh 
thiêng đầy hứa hẹn để mọi người quy hướng tu học. Trong bức 
thư kêu gọi, có đoạn nêu rõ cái chủ đích mà Giáo hội nhắm tới: 
"Đây là cơ sở hành chánh, giáo dục, cũng là nơi tu học, là môi 
truờng ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật cho cộng 
đồng Phật tử Úc Châu. Sự thành tựu công trình xây cất nầy 
không những góp phần tạo dựng một quần thể  kiến trúc văn hóa 
Phật giáo  để lại cho con cháu đời sau, mà còn là môi trường cho 
Phật tử tại gia , xuất gia trau dồi đầy đủ: hạnh đức, tâm đức và 
tuệ đức để phục vụ cho đạo pháp và chúng sinh".  
 
Nhìn chung, ta thấy hoạch định đường hướng hoạt động của Giáo 
hội luôn đặt nặng về các vấn đề chủ yếu then chốt: văn hóa, hành 
chánh, giáo dục và xã hội... Đó là chủ trương hoạt động của Giáo 
hội trước sau như một. Còn phần lễ nghi cúng bái tụng niệm 
thuộc phạm vi tín ngưỡng thông thường, thì được coi là phần thứ 
yếu. Vì đó không phải là phần chủ yếu của sự sinh hoạt mà Giáo 
hội nhắm tới. Nếu không như thế, thì nơi đây cũng sẽ trở thành 
một ngôi chùa phục vụ tín ngưỡng giống như các ngôi chùa khác. 
Và như thế, thì không còn sinh thức thuần túy độc đáo dặc sắc 
của một Trung tâm văn hóa giáo dục Phật giáo, nhất là về mặt 
tương quan hành chánh của Giáo hội. Có thế thì mới đúng với ý 
nghĩa danh xưng đặc thù trong chiều hướng tâm linh mà không 
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đặt nặng về vấn đề hình thức của một tôn giáo. Bởi đạo Phật là 
con đường đưa nhơn sinh đến phương trời giác ngộ giải thoát. Vì 
đạo Phật có cả một kho tàng tuệ giác. Còn hình thức tín ngưỡng 
chỉ là cái vỏ bề ngoài của đạo Phật. Đó không phải là bản chất 
của đạo Phật. Vì thế, hy vọng những sinh hoạt của Giáo hội nơi 
đây sẽ tạo nên một sinh khí mới, một vận hội mới, một đường 
hướng mới thiết thực hơn trong vấn đề giải quyết đời sống tâm 
linh theo chiều sâu của một nền văn hóa giáo dục Phật giáo. Nói 
rõ hơn là phải cắm sâu gốc rễ vào mãnh đất tâm linh bằng những 
pháp môn tu tập thực tiễn theo tinh thần giác ngộ và giải thoát của 
đạo Phật vậy./.  
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