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C ùngÊquýÊđộcÊgiảÊthânÊmến,  
HiệnÊ quýÊ vịÊ đangÊ cầmÊ trênÊ tayÊ tờÊ ĐặcÊ SanÊ
PhướcÊHuệÊsốÊbáoÊđặcÊbiệtÊVuÊLanÊ–ÊBáoÊHiếuÊ
2022.Ê 
 
VuÊLanÊ -Ê rằmÊthángÊbảyÊâmÊ lịchÊhằngÊnămÊlàÊ
mốcÊ thờiÊ gianÊ gợiÊ nhắcÊ chúngÊ taÊ nhớÊ vềÊ cộiÊ
nguồn.ÊDùÊcóÊniềmÊtinÊtônÊgiáoÊhayÊkhông,ÊđóÊ
vẫnÊ làÊ khoảngÊ thờiÊ gianÊ thiêngÊ liêngÊmàÊmọiÊ
ngườiÊluônÊhướngÊtâmÊÊvềÊcácÊđấngÊsanhÊthànhÊ
đểÊ loÊbáoÊ đápÊ thâmÊânÊvàÊ tuÊ tạoÊnhiềuÊ phướcÊ
đức.Ê BởiÊ làmÊ ngườiÊ khôngÊ aiÊ lạiÊ khôngÊ cóÊ
nguồnÊgốcÊchaÊmẹÊtổÊtiênÊôngÊbà.ÊSựÊhiệnÊhữuÊ
củaÊconÊngườiÊlàÊkếtÊtinhÊmangÊtrongÊmìnhÊhaiÊ
dòngÊmáu:Ê“huyếtÊ thốngÊvàÊ tâmÊ linh”.ÊHướngÊ
vềÊ tổÊ tiênÊ ôngÊ bàÊ cũngÊ chínhÊ làÊ hướngÊ vềÊ sựÊ
sốngÊcủaÊchínhÊmình. 
 
ĐốiÊ vớiÊ ngườiÊ PhậtÊ tử,Ê VuÊ LanÊ khôngÊ chỉÊ
mangÊ ýÊ nghĩaÊ báoÊ hiếuÊ vớiÊ ôngÊ bàÊ chaÊ mẹÊ
khôngÊ thôi,Ê màÊ nóÊ cònÊ thứcÊ nhắcÊ mỗiÊ ngườiÊ
chúngÊtaÊphảiÊhướngÊsâuÊvềÊđờiÊsốngÊtâmÊlinh,Ê
mộtÊ đờiÊ sốngÊ lấyÊ đạoÊ đứcÊ nhânÊ bảnÊ làmÊ cộiÊ
gốcÊđểÊtừÊđóÊtiếnÊđếnÊxâyÊdựngÊđờiÊsốngÊhạnhÊ
phúcÊchoÊbảnÊthân,ÊgiaÊđìnhÊvàÊxãÊhội. 
 
CóÊbiếtÊbaoÊgiaÊđìnhÊđãÊvàÊđangÊlâmÊvàoÊhoànÊ
cảnhÊ tangÊ thươngÊ biÊ đát,Ê chỉÊ vìÊ nhữngÊ thànhÊ
viênÊ trongÊ giaÊ đìnhÊ thiếuÊ “hiểuÊ biết,Ê cảmÊ
thông,Ê thươngÊyêuÊvàÊnhườngÊnhịn”Ê lẫnÊnhau.Ê
TừÊđóÊgâyÊnênÊnhữngÊmâuÊthuẫn,ÊxungÊđộtÊbấtÊ
hòaÊ vàÊ mỗiÊ ngườiÊ trởÊ thànhÊ làÊ mộtÊ ốcÊ đảo,Ê
khépÊkín.ÊTuyÊsốngÊchungÊ trongÊmộtÊgiaÊđìnhÊ
màÊ nguồnÊ yêuÊ thươngÊ cảmÊ thôngÊ nhưÊ bịÊ héoÊ
mònÊkhôÊkiệt.ÊMỗiÊcáÊnhânÊluônÊsốngÊtrongÊnỗiÊ
uấtÊ hận,Ê dồnÊ nénÊ nhữngÊ nộiÊ kếtÊ phiềnÊmuộn,Ê
bứcÊ xúc,Ê bấtÊ an.Ê ĐếnÊmộtÊ lúcÊ nàoÊ đó,Ê khôngÊ
cònÊchịuÊđựngÊđượcÊnữa,Ê thìÊnỗiÊcămÊ tứcÊoánÊ
hậnÊ kiaÊ sẽÊ bùngÊnổÊ dữÊdội.ÊCóÊbiếtÊ baoÊ thảmÊ
cảnhÊxungÊđộtÊbạoÊhànhÊsátÊhạiÊlẫnÊnhauÊtrongÊ
giaÊ đình.Ê ĐóÊ làÊ mộtÊ hậuÊ quảÊ khổÊ đauÊ màÊ
nguyênÊnhânÊchínhÊlàÊbởiÊdoÊýÊthứcÊchủÊquan,Ê
điềuÊ độngÊ bởiÊ vôÊminhÊ nặngÊ lòngÊ vịÊ kỷÊ chấpÊ
ngãÊmàÊ ra.Ê TừÊ đó,Ê tìnhÊ thươngÊ yêuÊ trongÊ giaÊ
đìnhÊmấtÊđịnhÊ hướngÊxâyÊ dựngÊhạnhÊphúcÊvàÊ
gâyÊ nênÊ cảnhÊnồiÊ daÊ xáoÊ thịt,Ê cốtÊ nhụcÊ tươngÊ
tàn,ÊnhàÊtanÊcửaÊnát. 
 
CứÊnhìnÊvàoÊthựcÊtrạngÊcủaÊxãÊhộiÊloàiÊngườiÊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hiệnÊ nay,Ê chúngÊ taÊ thấyÊ mộtÊ sựÊ phảnÊ ánhÊ rấtÊ
trungÊthựcÊtrongÊsựÊmấtÊgốcÊđạoÊđứcÊnhânÊbảnÊ
này.ÊPhảiÊ chăng,Ê đóÊ cũngÊ làÊhậuÊquảÊ củaÊmộtÊ
nềnÊ giáoÊ dụcÊ đặtÊ địnhÊ quáÊ thiênÊ trọngÊ đềÊ caoÊ
chủÊ nghĩaÊ cáÊ nhânÊ vàÊ nhấtÊ làÊ quáÊ đặtÊ nặngÊ
hướngÊngoạiÊvềÊkhoaÊhọcÊkỹÊthuậtÊvậtÊchất,ÊmàÊ
xemÊnhẹÊcoiÊthườngÊyếuÊtốÊđạoÊđứcÊtinhÊthần.Ê
NhấtÊlàÊđốiÊvớiÊthếÊhệÊ trẻÊngàyÊnay,ÊphầnÊlớn,Ê
phảiÊ thànhÊ thậtÊ màÊ nói,Ê dườngÊ nhưÊ chúngÊ đãÊ
đánhÊ mấtÊ niềmÊ tinÊ địnhÊ hướngÊ đạoÊ đứcÊ làmÊ
người.ÊChúngÊkhôngÊcònÊtinÊ tưởngÊvàoÊthếÊhệÊ
ngườiÊlớn,ÊnhấtÊlàÊđốiÊvớiÊcácÊbậcÊphụÊhuynh,Ê
nhữngÊ ngườiÊ cóÊ tráchÊ nhiệmÊ hướngÊ dẫnÊ giáoÊ
dục,ÊgầnÊnhứtÊlàÊchaÊmẹÊcủaÊchúng.ÊChúngÊđãÊ
chứngÊ kiếnÊ đờiÊ sốngÊ củaÊ chaÊ mẹÊ khôngÊ cóÊ
hạnhÊ phúc.Ê ThườngÊ hayÊ rầyÊ ràÊ cãiÊ vãÊ kìnhÊ
chốngÊ tranhÊ chấpÊ vớiÊ nhau.Ê TừÊ đó,Ê chúngÊ điÊ
tìmÊmộtÊlốiÊsốngÊriêngÊkhôngÊcònÊthắtÊchặtÊmốiÊ
dâyÊ liênÊhệÊmậtÊ thiếtÊ giaÊđình.ÊĐóÊ làÊhậuÊquảÊ
dẫnÊchúngÊđiÊvàoÊconÊđườngÊ tộiÊ phạmÊsaÊđọaÊ
vàÊ rồiÊ tạoÊ thànhÊmộtÊmốiÊ nguyÊ nanÊ khốnÊ đốnÊ
lớnÊlaoÊchoÊxãÊhội. 
 
AiÊcũngÊbiết,ÊthờiÊgianÊqua,ÊchiếnÊtranhÊvàÊdịchÊ
bịnhÊlàÊhaiÊmốiÊnguyÊhạiÊlớnÊnhấtÊluônÊđeÊdọaÊ
đếnÊ đờiÊ sốngÊ củaÊ conÊ người.Ê ChínhÊ nóÊ làÊ tácÊ
nhânÊgâyÊraÊlàmÊchoÊcuộcÊsốngÊcủaÊconÊngườiÊ
ngàyÊ càngÊ trởÊ nênÊ chậtÊ vậtÊ khốnÊ khóÊ vấtÊ vảÊ
hơn.ÊNhấtÊ làÊgâyÊảnhÊhưởngÊtácÊđộngÊđếnÊđờiÊ
sốngÊ kinhÊ tếÊ toànÊ cầu.ÊVậtÊ giáÊ ngàyÊ càngÊ leoÊ
thangÊđắtÊđỏ.ÊThấtÊnghiệpÊngàyÊcàngÊgiaÊtăng.Ê
QuảÊ thật,Ê đờiÊ sốngÊ củaÊ chúngÊ taÊ hiệnÊ nayÊ rấtÊ
bấpÊbênhÊnhưÊđứngÊtrênÊbờÊvựcÊthẩm. 
 
VuÊ LanÊ vềÊ nhưÊ thầmÊ nhắcÊ nhởÊ chúngÊ taÊ hãyÊ
tìmÊlạiÊgiáÊtrịÊcủaÊtìnhÊthương.ÊTìmÊlạiÊlẽÊsốngÊ
chânÊthậtÊởÊnơiÊchínhÊmình.ÊMỗiÊngườiÊtựÊkiểmÊ
nghiệmÊlạiÊởÊnơiÊchínhÊmình.ÊMìnhÊđãÊ làmÊgìÊ
vàÊ đãÊ gâyÊ raÊ nhữngÊ gìÊ cóÊ lợiÊ hayÊ cóÊ hạiÊ choÊ
mìnhÊvàÊngườiÊphảiÊchịuÊ thêmÊnhiềuÊđauÊkhổ.Ê
CóÊ thậtÊ tâmÊ kiểmÊ địnhÊ lại,Ê thìÊ chúngÊ taÊ mớiÊ
thựcÊ sựÊ hoánÊ cảiÊ nhữngÊ saiÊ lầmÊ ởÊ nơiÊ chínhÊ
mình.Ê TừÊ đó,Ê chúngÊ taÊ mớiÊ cóÊ thểÊ thiếtÊ lậpÊ
truyềnÊthôngÊtìmÊcáchÊ tháoÊgỡÊnhữngÊgútÊmắcÊ
nộiÊkếtÊởÊnơiÊchínhÊmìnhÊvàÊthaÊnhân.Ê 
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TổÊĐìnhÊPhướcÊHuệ 
ThưÊMời 

ĐạiÊlễÊVuÊLanÊThắngÊHộiÊPl.Ê2566 

NamÊmôÊBổnÊSưÊThíchÊCaÊMâuÊNiÊPhật 

TrânÊtrọngÊkínhÊmời:ÊQuýÊĐồngÊhươngÊPhậtÊtử 

ĐếnÊthamÊdựÊĐạiÊlễÊVuÊLanÊThắngÊHộiÊPhậtÊlịchÊ2566 

đượcÊtổÊchứcÊtạiÊTổÊđìnhÊPhướcÊHuệ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊvàoÊcácÊngàyÊnhưÊsau:  ÊÊÊÊÊÊ 
· ThứÊBảyÊ06/08/22ÊÊÊ 

ÊÊÊ-ÊLễÊDângÊsớÊcầuÊsiêuÊVuÊlanÊtạiÊTổÊđìnhÊvàoÊlúcÊ18:30ÊgiờÊtối 

· ChủÊNhậtÊ07/08/22Ê 
ÊÊÊ-ÊĐạiÊlễÊVuÊlanÊThắngÊHộiÊvàoÊlúcÊ10ÊgiờÊ30Êsáng 
ÊÊÊ-ÊLễÊCàiÊbôngÊhồng 
ÊÊÊÊ-ÊLễÊSớtÊbátÊcúngÊdườngÊChưÊTônÊĐứcÊTăngÊNi        
ÊÊÊÊ-ÊLễÊTruyềnÊTamÊquyÊ-ÊNgũÊgiớiÊvàoÊlúcÊ13:30ÊÊ 
ÊÊÊÊ-ÊVănÊnghệ VuÊlanÊlúcÊ13:00Ê 
ÊÊÊÊ-ÊCúngÊthíÊthựcÊthậpÊloạiÊcôÊhồnÊlúcÊ15:30 

SựÊhiệnÊdiệnÊcủaÊquíÊvịÊsẽÊgópÊphầnÊvàoÊviệcÊduyÊtrìÊđạoÊhiếuÊtruyềnÊthốngÊlâuÊđờiÊ
củaÊtổÊtiênÊchúngÊta.Ê 

KínhÊchúcÊquíÊvịÊhiếuÊtâmÊkiênÊcố,ÊphướcÊquảÊviênÊthành. 

MuốnÊbiếtÊthêmÊchiÊtiếtÊxinÊliênÊlạcÊvănÊphòngÊTổÊđìnhÊPhướcÊHuệÊ02Ê9725Ê2324 
TrânÊtrọngÊkínhÊmời.ÊÊ 

BanÊTổÊChức. 

SuốtÊ thờiÊgianÊdàiÊqua,ÊđặcÊ sanÊPhướcÊHuệÊđãÊ
mangÊđếnÊchoÊmọiÊngườiÊnhữngÊthôngÊtinÊhữuÊ
íchÊ trongÊchiềuÊhướngÊxâyÊdựngÊ tìnhÊngườiÊvàÊ
tìnhÊđạo.ÊChúngÊ tôiÊmongÊrằng,ÊvớiÊsựÊủngÊhộÊ
thiếtÊthânÊthamÊgiaÊviếtÊbàiÊcủaÊquýÊđộcÊgiảÊxaÊ
gần,ÊsẽÊlàÊmónÊquàÊquýÊgiáÊchoÊBanÊBiênÊTập.Ê
TờÊbáoÊcóÊđượcÊsốngÊcònÊlàÊnhờÊđếnÊsựÊhỗÊtrợÊ
đóngÊgópÊ tíchÊcựcÊcủaÊchưÊTônÊĐứcÊTăng,ÊNiÊ
vàÊquýÊânÊnhânÊđồngÊhươngÊPhậtÊtử. 
 
NhânÊmùaÊVuÊLanÊ–ÊBáoÊHiếuÊPhậtÊlịchÊ2566,Ê
DươngÊlịchÊ2022,ÊchúngÊtôiÊxinÊchânÊthànhÊgởiÊ
đếnÊ chưÊTônÊĐứcÊTăngÊNiÊvàÊquýÊđộcÊ giảÊ lờiÊ
biếtÊânÊsâuÊxaÊvàÊchúngÊtôiÊcũngÊxinÊthànhÊtâmÊ

kínhÊchúcÊchưÊTônÊliệtÊvịÊtrọnÊhưởngÊmộtÊmùaÊ
VuÊLanÊtrànÊđầyÊhỷÊlạcÊanÊbìnhÊtrongÊkhungÊtrờiÊ
chánhÊphápÊcủaÊNhưÊLai. 
 
TrânÊtrọng 
 
BanÊBiênÊTập 



 

 TỔÊĐÌNHÊPHƯỚCÊHUỆ Vu Lan Th¡ng H¶i Pl 2566 TrangÊÊ3 

 
ThôngÊBạchÊVuÊLanÊPL.Ê2566Ê–ÊDL.2022 

 
NamÊMôÊBổnÊSưÊThíchÊCaÊMâuÊNiÊPhật 
KínhÊgửiÊChưÊTônÊĐứcÊTăngÊNi,ÊquýÊĐồngÊhươngÊPhậtÊtử 
 
KínhÊbạchÊquýÊNgài,Ê 
KínhÊthưaÊquýÊvị. 
 
NhìnÊlại,ÊthếÊgiớiÊngàyÊnayÊđangÊtrảiÊquaÊcơnÊđạiÊdịchÊCovidÊ19,ÊđãÊđểÊlạiÊgầnÊ583ÊtriệuÊ
ngườiÊmắcÊbệnhÊvàÊhơnÊ6.4ÊtriệuÊngườiÊchết.ÊRiêngÊtạiÊÚcÊchâuÊhơnÊ9.4ÊtriệuÊngườiÊmắcÊ
bệnhÊvàÊgầnÊ12ÊngànÊcaÊtửÊvongÊ(nguồnÊworldometer).ÊHiệnÊtạiÊmặcÊdùÊdânÊÚcÊđãÊtiêmÊ
chủngÊhơnÊ3Êlần,ÊnhưngÊmỗiÊngàyÊvẫnÊcònÊhơnÊ40ÊngànÊcaÊlâyÊnhiểm.Ê 
 
VàÊhơnÊ150ÊngàyÊqua,ÊnướcÊNgaÊđãÊđưaÊquânÊxâmÊlượcÊUkraine,ÊcuộcÊchiếnÊtranhÊxảyÊra,Ê
cảnhÊbomÊđạnÊtànÊpháÊrấtÊlàÊkhốcÊliệt,ÊnhàÊcửaÊtanÊnát,ÊgiaÊđìnhÊchiaÊ lìa,ÊchếtÊchócÊđauÊ
thương.ÊDoÊđạiÊdịchÊvàÊchiếnÊtranhÊUkraineÊlàmÊảnhÊhưởngÊđếnÊkinhÊtếÊ toànÊcầuÊbịÊtắcÊ
nghẽn,ÊnguồnÊnăngÊlượngÊkhanÊhiếm,ÊmọiÊthứÊvậtÊgiáÊđuaÊnhauÊlênÊcao,ÊkinhÊtếÊlạmÊphát,Ê
lãiÊxuấtÊngânÊhàngÊtăngÊÊtrưởngÊv.v...ÊTrongÊhoànÊcảnhÊnày,ÊchắcÊchắnÊmọiÊngườiÊtrênÊtoànÊ
thếÊgiớiÊđềuÊbịÊảnhÊhưởngÊchung. 
 
ĐểÊđốiÊdiệnÊvớiÊnhữngÊvấnÊđềÊkhủngÊhoảngÊnhưÊhiệnÊnay,ÊngườiÊPhậtÊ tửÊchúngÊ taÊphảiÊ
bìnhÊtỉnh,ÊhạnÊchếÊsựÊtiêuÊdùngÊnhữngÊgìÊkhôngÊcầnÊthiết,ÊvàÊthườngÊxuyênÊquánÊchiếuÊvềÊ
vôÊthườngÊđểÊthấyÊrõÊchúngÊtaÊcóÊnhiềuÊmayÊmắnÊhơnÊnhữngÊngườiÊbấtÊhạnhÊđangÊbịÊkẹtÊ
trongÊtrìnhÊtrạngÊchiếnÊtranh,ÊkhủngÊhoảngÊnhưÊUkraine,ÊSriÊlanka,ÊMiếnÊđiệnÊvàÊcácÊnướcÊ
nghèoÊkhổÊởÊChâuÊphi.Êv.v… 
 
MùaÊVuÊlanÊlạiÊtrởÊvềÊvớiÊngườiÊViệt,ÊtruyềnÊthốngÊvănÊhóaÊhiếuÊđạoÊquaÊviệcÊtínÊngưỡngÊ
tâmÊlinhÊthờÊcúngÊtổÊtiên.ÊThángÊbảyÊlàÊthờiÊgianÊtưởngÊniệmÊvềÊngườiÊthânÊquáÊcố,ÊmùaÊ
cứuÊđộÊchoÊsinhÊlinhÊtrongÊchốnÊuÊđồÊtốiÊtămÊđauÊkhổ.ÊĐâyÊlàÊthờiÊđiểmÊđểÊmỗiÊngườiÊtựÊ
thựcÊhiệnÊhạnhÊnguyệnÊbáoÊhiếuÊcủaÊmình,ÊlàÊthờiÊgianÊtưởngÊnhớÊđếnÊbốnÊân,ÊânÊchaÊmẹ,Ê
ânÊthầyÊtổ,ÊânÊchúngÊsanhÊvàÊânÊquêÊhươngÊđấtÊnước.ÊNgàyÊlễÊVuÊlanÊcủaÊĐạoÊPhậtÊđãÊtrởÊ
thànhÊnhữngÊnétÊđẹpÊvănÊhóaÊtruyềnÊthốngÊhàngÊngànÊnămÊcủaÊdânÊtộcÊViệt. 
 
HiệnÊtạiÊlàÊcũngÊmùaÊcứuÊđộÊchoÊchínhÊmình,ÊlàmÊsaoÊchúngÊtaÊthoátÊkhỏiÊtâmÊlýÊkhủngÊ
hoảng,ÊsợÊhãiÊchiếnÊtranhÊvàÊdịchÊbệnh.ÊĐịnhÊ lựcÊlàÊsứcÊmạnhÊcầnÊthiết,Ê tríÊ tuệÊ làÊnhậnÊ
thứcÊsắcÊbénÊcủaÊnhữngÊngườiÊconÊPhật,ÊlàÊnềnÊtảngÊđểÊquánÊchiếuÊvềÊvạnÊphápÊvôÊthườngÊ
thấyÊrõÊsựÊthật,ÊsanhÊtửÊlàÊlẽÊđươngÊnhiênÊđểÊgiảmÊđiÊlòngÊsợÊhãi,ÊloÊlắngÊvàÊmưaÊtoan. 
 
CầuÊnguyệnÊTamÊBảoÊgiaÊhộÊchưÊTônÊđứcÊTăngÊNiÊvàÊquýÊđồngÊhươngÊPhậtÊtửÊđượcÊtrọnÊ
vẹnÊanÊlànhÊtrongÊmùaÊhiếuÊhạnh. 
 
HoàÊThượngÊThíchÊThiệnÊTâm 
ChủÊTịchÊHộiÊĐồngÊĐiềuÊHànhÊGHPGVNTNÊUDLÊ&ÊTTL 
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T iếtÊthángÊbảyÊmưaÊdầmÊsùiÊsụt, ToátÊhơiÊmayÊlạnhÊngắtÊxươngÊkhô; 
NãoÊngườiÊthayÊbuổiÊchiềuÊthu! 
NgànÊlauÊkhómÊbạc,ÊláÊngôÊdòngÊvàng, 
ĐườngÊbạchÊdươngÊbóngÊchiềuÊmanÊmát, 
NgọnÊđườngÊlêÊlácÊđácÊmưaÊsa, 
LòngÊnàoÊlòngÊchẳngÊthiếtÊtha? 
CõiÊdươngÊcònÊthếÊhuốngÊlàÊcõiÊâm. 
 
CụÊ thiÊ hàoÊNguyễnÊDuÊ đãÊ cảmÊ thánÊ choÊmộtÊ
buổiÊ chiềuÊ thuÊ thángÊbảyÊ âmÊ lịchÊ vớiÊ tiếtÊ trờiÊ
mưaÊ dầmÊ sùiÊ sụt.Ê CảnhÊ vậtÊ ảmÊ đạmÊ uÊ sầu,Ê
khiếnÊ lòngÊ ngườiÊ manÊ mácÊ xótÊ xaÊ choÊ thânÊ
phậnÊđẩyÊđưaÊthăngÊtrầmÊtrongÊcuộcÊthếÊ“LòngÊ
nàoÊ lòngÊ chẳngÊ thiếtÊ tha?Ê CõiÊ dươngÊ cònÊ thếÊ
huốngÊ làÊ cõiÊ âm”.Ê TâmÊ cảmÊ củaÊ ngườiÊ sốngÊ
cònÊnhưÊthế,ÊhàÊhuốngÊlàÊđãÊquáÊcố,ÊnênÊkhiếnÊ
CụÊ liênÊ tưởngÊ nghĩÊ đếnÊ vớiÊ hìnhÊ ảnhÊ thiÊ thểÊ
đangÊnằmÊdướiÊlòngÊđấtÊlạnhÊcôÊđơn.ÊNhưngÊcóÊ
nhữngÊnỗiÊcôÊđơnÊhơnÊnữaÊlàÊkhiÊnhữngÊ“NắmÊ
xươngÊvôÊchủÊbiếtÊvùiÊnơiÊnao?”ÊkhôngÊngườiÊ
thânÊ tưởngÊ niệm,Ê khôngÊ nơiÊ thờÊ phượngÊ nhớÊ
thương.ÊThậtÊlàÊchuaÊxótÊbiếtÊbao,ÊđếnÊnỗiÊphảiÊ
“TrờiÊ thămÊ thẳmÊmưaÊ gàoÊ gióÊ thét”Ê vàÊ khiếnÊ
choÊ “KhíÊ âmÊ huyềnÊ mờÊ mịtÊ trướcÊ sau”Ê vớiÊ
“NgànÊcâyÊnộiÊcỏÊrầuÊrầu,ÊNàoÊđâuÊđiếuÊtếÊnàoÊ
đâuÊchưngÊthường?”. 
 
TrênÊđâyÊlàÊdiễnÊtảÊcảnhÊmùaÊThuÊvớiÊláÊvàngÊ
rơiÊ rụng,ÊmâyÊgiăngÊảmÊđạmÊvàÊmưaÊphùnÊ lấtÊ
phất,Ê khiếnÊ tâmÊ hồnÊ conÊ ngườiÊ cũngÊ trầmÊ
xuống,Ê điÊ vàoÊ dòngÊ tưÊ tưởngÊmiênÊman,Ê langÊ
thangÊquaÊnhữngÊcảnhÊ trongÊquáÊ khứ,ÊvớiÊvuiÊ
buồnÊ thươngÊ ghétÊ giậnÊ hờnÊ vàÊ hyÊ vọngÊ vớiÊ
nhữngÊ viễnÊ ảnhÊ tươngÊ lai.ÊNhữngÊ lànÊ gióÊ thuÊ
lenÊ lỏiÊ vàoÊ tâmÊ khảmÊ nhớÊ thươngÊ vềÊ ngườiÊ
thânÊ đãÊ quáÊ vãng.ÊVìÊ vậy,Ê thángÊBảyÊ âmÊ lịchÊ
cũngÊ làÊ thángÊ đặcÊ biệtÊ trongÊ năm.Ê ThángÊ củaÊ
tìnhÊthương,ÊthángÊcủaÊgợiÊnhớ,ÊthángÊcủaÊlòngÊ
vịÊ thaÊ rộngÊ lớn,Ê thángÊ sẵnÊ sàngÊ buôngÊ bỏÊ
nhữngÊkhúcÊmắcÊtrongÊtâmÊhồn.Ê 
 
ĐốiÊvớiÊPhậtÊGiáoÊĐạiÊThừaÊthìÊthángÊbảyÊâmÊ
lịchÊrấtÊquanÊtrọngÊvớiÊhaiÊsựÊkiệnÊnhưÊsau: 

 

- TrungÊtuầnÊthángÊbảyÊâmÊlịchÊlàÊhàngÊtrưởngÊ
tửÊNhưÊLaiÊtăngÊthêmÊmộtÊtuổiÊĐạo,ÊnóiÊlênÊ
quáÊ trìnhÊ tuÊ họcÊ vàÊ hoằngÊ phápÊ củaÊ sựÊ
nghiệpÊtuệÊgiác. 

- ThángÊbảyÊâmÊlịchÊlàÊthángÊcủaÊBáoÊÂnÊBáoÊ
Hiếu.ÊThángÊcủaÊsựÊcứuÊcáiÊkhổÊtreoÊngượcÊ
theoÊđiểnÊtíchÊcủaÊngàiÊMụcÊLiênÊcứuÊMẹ. 
 

HaiÊ sựÊ kiệnÊ nàyÊ liênÊ quanÊ mậtÊ thiếtÊ bấtÊ khảÊ
phânÊ ly.Ê NguyênÊ do,Ê theoÊ điểnÊ tíchÊ củaÊ ĐạiÊ
ThừaÊPhậtÊGiáoÊkểÊrằng:ÊNgàiÊMụcÊKiềnÊLiênÊ
thầnÊ thôngÊ đệÊ nhấtÊ trongÊ hàngÊ đạiÊ đệÊ tửÊ củaÊ
đứcÊ PhậtÊ ThíchÊ Ca,Ê khiÊ nhậpÊ địnhÊ quánÊ thấyÊ
MẹÊcủaÊNgàiÊđangÊbịÊđoạÊđàyÊkhổÊđauÊdướiÊđịaÊ
ngục,ÊnhưngÊNgàiÊkhôngÊlàmÊsaoÊcứuÊđượcÊMẹÊ
thoátÊ khỏi.Ê LiềnÊ xinÊ ĐứcÊ PhậtÊ BổnÊ SưÊ ThíchÊ
CaÊchỉÊdạyÊphươngÊphápÊgiảiÊcứuÊMẹ.ÊVàÊđứcÊ
PhậtÊ dạyÊ rằng:Ê HãyÊ nhờÊ thầnÊ lựcÊ củaÊ mườiÊ
phươngÊTăng,ÊđặcÊbiệtÊlàÊngàyÊchưÊPhậtÊmườiÊ
phươngÊ hoanÊ hỷ,Ê đóÊ làÊ ngàyÊ TựÊ TứÊ củaÊ chưÊ
TăngÊsauÊbaÊthángÊanÊcưÊkiếtÊhạÊđãÊmãn.ÊNhânÊ
ngàyÊ đóÊ thiếtÊ lễÊ traiÊ tăngÊ cúngÊ dườngÊ mườiÊ
phươngÊ chưÊ PhậtÊ BồÊ TátÊ cùngÊ ThánhÊ HiềnÊ
Tăng.ÊVàÊnhờÊnăngÊ lựcÊchúÊnguyệnÊcủaÊmườiÊ
phươngÊTamÊBảo,Ê nênÊ trongÊ ngàyÊ ấyÊMẹÊ củaÊ
ngàiÊMụcÊKiềnÊLiênÊ thoátÊkhỏiÊcảnhÊđịaÊngụcÊ
khổÊđauÊvàÊsanhÊvềÊcảnhÊgiớiÊchưÊThiênÊhưởngÊ
phước.ÊKinhÊVuÊLanÊghiÊrằng: 

MụcÊLiênÊmẫuÊcũngÊtrongÊngàyÊấy 
KiếpÊkhổÊvềÊngạÊquỷÊđượcÊtan 

 
KểÊtừÊđó,ÊPhậtÊGiáoÊĐạiÊThừaÊđãÊđưaÊđiểnÊtíchÊ
nàyÊvàoÊnhữngÊquốcÊgiaÊnhưÊTrungÊHoa,ÊNhậtÊ
Bản,Ê ĐạiÊ HànÊ vàÊ ViệtÊ Nam,Ê đểÊ làmÊ phươngÊ
phápÊBáoÊHiếuÊcủaÊngườiÊconÊPhậtÊvàÊphươngÊ
phápÊ nàyÊ đãÊ đượcÊ nhânÊ gianÊ hoá,Ê khôngÊ cònÊ
đóngÊkhungÊvớiÊnhữngÊngườiÊ theoÊPhậtÊGiáo.Ê
ĐặcÊ biệtÊ tạiÊ ViệtÊ Nam,Ê truyềnÊ thốngÊ vănÊ hoáÊ
BáoÊHiếuÊBáoÊÂnÊnàyÊđãÊlanÊtoảÊkhắpÊmiềnÊđấtÊ
nướcÊ namÊ trungÊ bắc.Ê VượtÊ quaÊ hàngÊ ràoÊ củaÊ
niềmÊ tinÊ TônÊGiáoÊ hayÊ khôngÊ TônÊGiáo.Ê BởiÊ
lẽ,Ê aiÊ aiÊ cũngÊ nhờÊ côngÊ ơnÊ sanhÊ thànhÊ dưỡngÊ
dục,ÊmangÊnặngÊđẻÊđauÊcủaÊchaÊcủaÊmẹ.Ê 

CôngÊChaÊnhưÊnúiÊTháiÊsơn,Ê 
NghĩaÊMẹÊnhưÊnướcÊtrongÊnguồnÊchảyÊra.Ê 

MộtÊlòngÊthờÊmẹÊkínhÊcha,Ê 
ChoÊtrònÊchữÊhiếuÊmớiÊlàÊđạoÊcon. 
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ĐóÊ làÊ câuÊ caÊ dao,Ê màÊ từÊ thuởÊ nhỏÊ mớiÊ chậpÊ
chửngÊ bướcÊ vàoÊ trườngÊ họcÊ đầuÊ đờiÊ đãÊ họcÊ
thuộcÊlòng.ÊChoÊnênÊtưÊtưởngÊBáoÊHiếuÊđãÊtrởÊ
thànhÊchủÊđạoÊchoÊDânÊTộcÊViệtÊNamÊvàÊcũngÊ
làÊnềnÊtảngÊcănÊbảnÊgiáoÊdụcÊngườiÊViệtÊNamÊ
trởÊ thànhÊmộtÊconÊngườiÊđạoÊđứcÊchuẩnÊmực,Ê
dựaÊtrênÊyếuÊtốÊvìÊmuốnÊBáoÊÂnÊBáoÊHiếuÊvớiÊ
ôngÊbàÊchaÊmẹ.ÊCũngÊnhưÊTăngÊTửÊmộtÊhọcÊtròÊ
giỏiÊ củaÊKhổngÊTửÊbảoÊ rằng:Ê "HiếuÊhữuÊ tam:Ê
đạiÊ hiếuÊ tônÊ thân,Ê kỳÊ thứÊ phấtÊ nhục,Ê kỳÊ thứÊ
năngÊ dưỡng",Ê nghĩaÊ là:Ê "HiếuÊ đạoÊ cóÊ 3Ê điều:Ê
ĐạiÊhiếuÊlàÊtônÊkínhÊchaÊmẹ,ÊthứÊđếnÊlàÊkhôngÊ
làmÊ gìÊ gâyÊ taiÊ tiếngÊ choÊ chaÊmẹ,Ê sauÊ cùngÊ làÊ
nuôiÊdưỡngÊchaÊmẹ".Ê 
 
VìÊ tônÊ kínhÊ ChaÊ MẹÊ mộtÊ cáchÊ tuyệtÊ đốiÊ vàÊ
khôngÊ làmÊnhụcÊchaÊmẹÊhoặcÊ tổnÊ thươngÊ tâmÊ
hồnÊchaÊmẹ.ÊĐóÊ làÊngườiÊ conÊ sẽÊhoànÊhảoÊvềÊ
phươngÊdiệnÊđạoÊđức.ÊTừÊđạoÊđứcÊcănÊbảnÊnàyÊ
sẽÊphátÊ triểnÊ tấtÊ cảÊcácÊkhíaÊcạnhÊvềÊđạoÊđức.Ê
ThíÊ nhưÊ phátÊ triểnÊ tìnhÊ thươngÊ yêuÊ vớiÊ mọiÊ
người,ÊlòngÊkhoanÊdungÊrộngÊrãi,ÊniềmÊthaÊthứÊ
cảmÊ thông,Ê đốiÊ xửÊ tốtÊ đẹpÊ ânÊ cầnÊ vớiÊ mọiÊ
người.Ê LòngÊ hiếuÊ cònÊ giúpÊ chúngÊ taÊ dễÊ dàngÊ
thànhÊ tựuÊ vàÊ thăngÊ tiếnÊ sựÊ nghiệp,Ê vìÊ vậyÊ
ngườiÊ conÊ cóÊHiếuÊ sẽÊ cầnÊmẫnÊ họcÊ hànhÊ hayÊ
phấnÊ đấuÊ làmÊ việcÊ vàÊ tạoÊ raÊ nhiềuÊ việcÊ phúcÊ
đức.ÊVìÊvậy,ÊTăngÊTửÊcònÊgọiÊ“HiếuÊgiảÊbáchÊ
hạnhÊ chiÊ tiên”Ê nghĩaÊ làÊ “HiếuÊ đứngÊ đầuÊ trămÊ
nếtÊtốt”.ÊĐạoÊlýÊHiếuÊcònÊhàmÊchứaÊnhữngÊtínhÊ
chấtÊ thiêngÊ liêngÊ mầuÊ nhiệmÊ vượtÊ thoátÊ màÊ
ngườiÊ thườngÊkhóÊnhậnÊ raÊđược.ÊVàÊTăngÊTửÊ
cũngÊ viếtÊ trongÊ MinhÊ TâmÊ BảoÊ giámÊ rằng:Ê
“HiếuÊ chíÊ ưÊ nhânÊ tắcÊ chúngÊ phúcÊ hàmÊ trăn”Ê
nghĩaÊ làÊ “HiếuÊ cảmÊ đếnÊ ngườiÊ thìÊ mọiÊ phúcÊ
đềuÊtới”.Ê 

ĐóÊlàÊmộtÊphầnÊquanÊniệmÊHiếuÊđạoÊcủaÊNhoÊ
GiáoÊnóiÊriêngÊvàÊthếÊgianÊnóiÊchung. 
 
QuanÊđiểmÊHiếuÊĐạoÊcủaÊPhậtÊGiáo,Ê trênÊmặtÊ
cănÊbảnÊcủaÊthếÊgianÊhayÊcộngÊđồngÊnhânÊloại,Ê
thìÊ cũngÊ đồngÊ quanÊ điểmÊBáoÊHiếuÊ nhưÊ trên.Ê
TuyÊ nhiênÊ cóÊ nhữngÊ phươngÊ phápÊ khácÊ hơnÊ
thếÊgianÊsẽÊđượcÊdẫnÊchứngÊquaÊcácÊKinhÊdướiÊ
đây:Ê 
 
KinhÊTrườngÊBộÊ(DìghaÊNikàya),ÊsốÊ31.ÊKinhÊ
GiáoÊ thọÊThi-ca-la-việtÊ (SigàlovàdaÊ sutta)Ê ghiÊ
rằng:Ê“…..ÊNàyÊGiaÊchủÊtử,ÊcóÊbốnÊtrườngÊhợp,Ê
ngườiÊconÊphảiÊphụngÊdưỡngÊchaÊmẹ…:Ê"ĐượcÊ
nuôiÊdưỡng,Ê tôiÊsẽÊnuôiÊdưỡngÊ lạiÊchaÊmẹ;Ê tôiÊ
sẽÊlàmÊbổnÊphậnÊđốiÊvớiÊchaÊmẹ;ÊtôiÊsẽÊgìnÊgiữÊ
giaÊ đìnhÊ vàÊ truyềnÊ thống;Ê tôiÊ bảoÊ vệÊ tàiÊ sảnÊ
thừaÊtự;ÊtôiÊsẽÊlàmÊtangÊlễÊkhiÊchaÊmẹÊquaÊđời".Ê 

KinhÊTăngÊNhấtÊAÊHàmÊghiÊrằng: 
“NàyÊ cácÊ tỳÊ kheo!ÊCóÊ haiÊ ngườiÊmàÊ cácÊ thầyÊ
khôngÊthểÊnàoÊđềnÊơnÊchoÊhếtÊđược,ÊđóÊlàÊchaÊ
vàÊmẹ.ÊNếuÊ cóÊ kẻÊ vaiÊ tráiÊ cõngÊ cha,Ê vaiÊ phảiÊ
cõngÊmẹ,ÊđiÊxaÊngànÊdặm,ÊcungÊphụngÊđủÊmọiÊ
thứcÊ ăn,Ê đồÊ mặc,Ê chănÊ nệmÊ vàÊ thuốcÊ thang,Ê
thậmÊchíÊchaÊmẹÊcóÊ tiểuÊ tiện,ÊđạiÊ tiệnÊ trênÊvaiÊ
điÊnữa,ÊcũngÊchưaÊtrảÊđượcÊânÊsâuÊchaÊmẹ.ÊCácÊ
thầyÊ phảiÊ biết,Ê ânÊ chaÊmẹÊ nặngÊ lắm,Ê bồngÊ bếÊ
nuôiÊ nấng,Ê dưỡngÊ dụcÊ đúngÊ lúc,Ê làmÊ choÊ taÊ
trưởngÊthành.ÊVìÊthế,ÊmàÊbiếtÊânÊđóÊkhóÊtrả.ÊDoÊ
vậy,ÊngườiÊconÊhiếuÊ thảoÊmuốnÊbáoÊđápÊcôngÊ
ơnÊ chaÊ mẹÊ đúngÊ chánhÊ phápÊ cầnÊ phảiÊ thựcÊ
hànhÊnhữngÊviệcÊsauÊđây: 
- NếuÊchaÊmẹÊchưaÊcóÊniềmÊtin,ÊphảiÊkhuyếnÊ

khíchÊchaÊmẹÊphátÊtâmÊtinÊtưởngÊTamÊBảo. 
- NếuÊ chaÊ mẹÊ xanÊ tham,Ê phảiÊ khuyếnÊ khíchÊ

chaÊmẹÊphátÊtâmÊbốÊthí. 
- NếuÊchaÊmẹÊtheoÊđiềuÊác,ÊphảiÊkhuyếnÊkhíchÊ

chaÊmẹÊhướngÊvềÊđườngÊthiện. 
- NếuÊchaÊmẹÊtheoÊtàÊkiến,ÊphảiÊkhuyếnÊkhíchÊ

chaÊmẹÊtrởÊvềÊvớiÊchánhÊkiến. 
 
LàmÊđượcÊnhưÊvậyÊlàÊ trảÊơnÊchaÊmẹÊđúngÊvớiÊ
chánhÊpháp,ÊkhiếnÊchaÊmẹÊkhôngÊnhữngÊđượcÊ
anÊvuiÊtrongÊhiệnÊtại,ÊmàÊcònÊgieoÊphướcÊlànhÊ
trongÊtươngÊlai”.Ê 
 
TrongÊkinhÊHiếuÊTửÊcònÊnhấnÊmạnhÊrằng: 
“Ê PhậtÊ hỏiÊ cácÊ ThầyÊ SaÊ mônÊ :Ê ConÊ nuôiÊ chaÊ
mẹÊ ,Ê lấyÊ camÊ lồÊ trămÊ vịÊ làmÊ thứcÊ ăn,Ê dùngÊ
thiênÊ nhạcÊ làmÊ vuiÊ tai,Ê sắmÊ yÊ phụcÊ hảoÊ hạngÊ
mặcÊ nơiÊ thân,Ê vaiÊ cõngÊ chaÊ mẹÊ điÊ khắpÊ bốnÊ
phương,ÊsuốtÊđờiÊphụngÊdưỡngÊnhưÊvậy,ÊđángÊ
gọiÊlàÊhiếuÊchăngÊ? 

CácÊThầyÊSaÊmônÊthưa:ÊNgườiÊnàyÊlàÊđạiÊhiếu. 
PhậtÊdạy:ÊChưaÊgọiÊlàÊhiếu. 

PhậtÊ bảoÊ cácÊ ThầyÊ Sa-môn:Ê XemÊ ngườiÊ thếÊ
gianÊkhôngÊcóÊhiếuÊthảo,ÊchỉÊthếÊnàyÊmớiÊgọiÊlàÊ
hiếu:ÊHãyÊkhuyênÊchaÊmẹÊbỏÊácÊ làmÊlành,Ê thọÊ
TamÊ quyÊ giữÊNgũÊ giới.Ê DùÊ chaÊmẹÊ sớmÊmaiÊ
thọÊ trìÊquyÊgiới,ÊchiềuÊvềÊcõiÊchết,ÊđốiÊvớiÊơnÊ
nặngÊchaÊmẹÊnuôiÊdưỡng,ÊcũngÊgọiÊtạmÊđền”. 

QuaÊ sựÊ tríchÊ dẫnÊ củaÊ nhữngÊ đoạnÊ KinhÊ trên,Ê
chứngÊminhÊchoÊchúngÊtaÊthấyÊrằng:ÊĐứcÊPhậtÊ
dạyÊ chúngÊ sanhÊ hiếuÊ thuậnÊ vớiÊ chaÊ mẹÊ từÊ
phươngÊ diệnÊ thếÊ gianÊ choÊ đếnÊ xuấtÊ thếÊ gian.Ê
VớiÊthếÊgianÊthìÊcũngÊnhưÊđạoÊNhoÊdạy:Ê"HiếuÊ
hữuÊ tam:ÊđạiÊhiếuÊ tônÊ thân,ÊkỳÊ thứÊphấtÊnhục,Ê
kỳÊthứÊnăngÊdưỡng".ÊVớiÊxuấtÊthếÊgianÊthìÊconÊ
cáiÊphảiÊcóÊbổnÊphậnÊkhuyênÊchaÊmẹÊhướngÊvềÊ
TamÊBảo,ÊsanhÊkhởiÊniềmÊtinÊvàÊthậtÊhànhÊgiáoÊ
phápÊcủaÊNhưÊLai.ÊNếuÊcònÊtrongÊsanhÊtửÊluânÊ
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hồi,Ê thìÊ chaÊ mẹÊ nhờÊ côngÊ đứcÊ tuÊ tậpÊ đượcÊ
hưởngÊphướcÊnhânÊthiênÊvàÊrốtÊráoÊlàÊgiácÊngộÊ
giảiÊ thoátÊ sanhÊ tửÊ đượcÊ NiếtÊ BànÊ tịchÊ tịnh.Ê
ChínhÊvìÊvậyÊtrongÊKinhÊNhẫnÊNhụcÊđứcÊPhậtÊ
dạy:Ê 

“CùngÊtộtÊđiềuÊthiệnÊkhôngÊgìÊhơnÊhiếu 
CùngÊtộtÊđiềuÊácÊkhôngÊgìÊhơnÊbấtÊhiếu”. 

 
ChoÊ nênÊ trongÊKinhÊBáoÊHiếuÊmớiÊ dạyÊ rằng:ÊÊÊ
“NhữngÊđứaÊconÊbấtÊhiếu,ÊsauÊkhiÊchếtÊbịÊđọaÊ
vàoÊ địaÊ ngụcÊAÊ tỳ,Ê lửaÊ dữÊ thiêuÊ đốt,Ê ănÊ hoànÊ
sắtÊnóng,ÊuốngÊnướcÊđồngÊsôi,ÊgươmÊđaoÊđâmÊ
chémÊ….Ê ngàyÊ đêmÊ chếtÊ sốngÊmuônÊ lần,Ê đếnÊ
trămÊngànÊkiếpÊkhôngÊngừngÊmộtÊgiây,ÊsựÊhìnhÊ
phạtÊ tạiÊ AÊ tỳÊ ngục,Ê rấtÊ nặngÊ nềÊ ngỗÊ nghịchÊ
songÊthân”Ê. 
 
VàÊnếuÊhiếuÊ thuậnÊ thìÊ phướcÊđứcÊ tăngÊ trưởngÊ
nhưÊ trongÊkinhÊHạnhÊPhúcÊghiÊ rằng:Ê “ÊNgườiÊ
conÊchíÊhiếuÊdùÊcóÊgặpÊđạiÊnạnÊnhưÊtaiÊtrời,ÊáchÊ
nước,Ê địaÊ chấn….Ê sẽÊ thoátÊ hiểmÊmộtÊ cáchÊ anÊ
toàn.ÊNếuÊgiàuÊthìÊđượcÊhưởngÊtrọnÊvẹnÊgiaÊtàiÊ
khôngÊ bịÊ nghịchÊ cảnh,Ê chướngÊ duyên,Ê nộiÊ
nghịchÊ ngoạiÊ thù,Ê luậtÊ vuaÊ phépÊ nước,Ê trộmÊ
cướpÊmấtÊmùa…ÊNếuÊnghèoÊthìÊđờiÊsốngÊtrongÊ
sạchÊ thanhÊnhàn,Ê trờiÊngườiÊyêuÊ thương,ÊdanhÊ
thơmÊxôngÊkhắp,ÊkhôngÊbịÊcảnhÊnợÊnầnÊkhổÊsở,Ê
ítÊ bịnhÊ tật,Ê đượcÊ tăngÊ tuổiÊ thọ…ÊSauÊkhiÊ chếtÊ
đượcÊsanhÊThiên”. 
 
HiếuÊđốiÊvớiÊPhậtÊGiáo,ÊkhôngÊchỉÊđóngÊkhungÊ
trongÊmộtÊđờiÊngườiÊngắnÊngủiÊmấyÊmươiÊnăm,Ê
màÊ cònÊ liênÊ quanÊ từÊ quáÊ khứÊ vàÊ liênÊ hệÊ đếnÊ
tươngÊlai.ÊKinhÊTươngÊƯngÊghiÊrằng:Ê“NàyÊcácÊ
TỳÊ Kheo,Ê sữaÊmẹÊmàÊ cácÊ ThầyÊ thọÊ nhậnÊ nơiÊ
ngườiÊmẹÊtừÊvôÊlượngÊkiếpÊđếnÊnayÊcònÊnhiềuÊ
hơnÊnướcÊcủaÊđạiÊdương.”Ê. 

KinhÊTiểuÊBộÊkểÊvềÊcâuÊchuyệnÊMẹÊtrongÊkiếpÊ
quáÊ khứÊ củaÊ trưởngÊ lãoÊ XáÊ LợiÊ PhấtÊ
(Sàriputta).Ê 
 
KinhÊkểÊrằng:ÊỞÊxứÊBa-la-nạiÊ(Benares)ÊcóÊmộtÊ
Bà-la-mônÊđạiÊphúÊgia,ÊvốnÊlàÊmộtÊđạiÊthíÊchủÊ
rộngÊlớnÊđốiÊvớiÊcácÊSa-môn,ÊBà-la-môn,ÊđámÊ
dânÊ nghèo,Ê duÊ sĩ,Ê lữÊ khách,Ê hànhÊ khất;Ê vịÊ ấyÊ
cúngÊdườngÊbốÊthíÊthựcÊphẩm,ÊyÊphục,ÊsàngÊtọaÊ
vàÊnhiềuÊvậtÊdụngÊkhác. 

MộtÊ hômÊ ôngÊ điÊ xaÊ vàÊ dặnÊ bàÊ vợ:Ê “NàyÊ bà,Ê
đừngÊquênÊviệcÊbốÊthíÊnày,ÊbàÊphảiÊchuyênÊtâmÊ
chămÊloÊbốÊthíÊnhưÊđãÊđượcÊđịnhÊđoạt”. 

NhưngÊ khiÊ ôngÊ raÊ đi,Ê bàÊ liềnÊ cắtÊ giảmÊ tụcÊ lệÊ
cúngÊdườngÊchưÊTăng.ÊHơnÊnữa,ÊđốiÊvớiÊđámÊ
lữÊkháchÊđếnÊxinÊcưÊtrú,ÊbàÊchỉÊvàoÊtúpÊlềuÊxiêuÊ

vẹoÊbịÊbỏÊphếÊđằngÊsauÊnhàÊvàÊbảoÊhọ: 
-ÊHãyÊởÊlạiÊđó. 
KhiÊđámÊduÊ sĩÊ đếnÊxinÊ thựcÊphẩmÊnướcÊ uốngÊ
vàÊcácÊthứcÊkhác,ÊbàÊthườngÊbuôngÊlờiÊnguyềnÊ
rủa,Ê kểÊ raÊ choÊ từngÊ ngườiÊ bấtÊ cứÊ vậtÊ gìÊ ôÊ uếÊ
đángÊghêÊtởmÊvàÊbảo: 
-ÊHãyÊănÊphânÊđi!ÊHãyÊuốngÊnướcÊtiểuÊđi!ÊHãyÊ
uốngÊmáuÊđi!ÊHãyÊănÊócÊmẹÊngươiÊđi! 
 
DoÊnghiệpÊlựcÊtróiÊbuộc,ÊlúcÊtừÊtrần,ÊbàÊtáiÊsanhÊ
làmÊ nữÊ ngạÊ quỷÊ chịuÊ nỗiÊ khốnÊ cùngÊ phùÊ hợpÊ
vớiÊ ácÊ hạnhÊ củaÊ bà.Ê KhiÊ nhớÊ lạiÊ đámÊ quyếnÊ
thuộcÊ trongÊ tiềnÊ kiếp,Ê bàÊ ướcÊ mongÊ đếnÊ gầnÊ
TônÊgiảÊXáÊLợiÊPhấtÊ(Sàriputta),ÊvàÊbàÊliềnÊđếnÊ
nơiÊngàiÊcưÊtrú. 
 
CácÊ vịÊ thổÊ thầnÊ trongÊ nhàÊ ngàiÊ khôngÊ chấpÊ
nhậnÊ choÊnữÊquỷÊ vào.ÊDoÊđóÊnữÊquỷÊnóiÊ nhưÊ
sau: 
-ÊTrongÊkiếpÊthứÊnămÊkểÊvềÊtrước,ÊtaÊlàÊmẹÊcủaÊ
TônÊ giảÊ TrưởngÊ lãoÊ XáÊ LợiÊ PhấtÊ (Sàriputta),Ê
hãyÊchoÊphépÊtaÊvàoÊcửaÊđểÊthămÊngài. 

VừaÊngheÊvậy,ÊchưÊthầnÊliềnÊchoÊphépÊnữÊquỷ. 
KhiÊ nữÊ quỷÊ vàoÊ trong,Ê nữÊ quỷÊ đứngÊ cuốiÊ amÊ
thấtÊvàÊthấyÊngài.ÊChợtÊtrôngÊthấyÊnữÊquỷ,ÊngàiÊ
(XáÊLợiÊPhất)ÊđộngÊlòngÊtừÊbiÊliềnÊhỏiÊnữÊquỷ: 
TrầnÊtruồngÊvàÊxấuÊxíÊhìnhÊdung,   
GầyÊguộcÊvàÊthânÊthểÊnổiÊgân, 
NgươiÊyếuÊớt,ÊxươngÊsườnÊlộÊrõ,   
NgườiÊlàÊai,ÊhiệnÊđếnÊđâyÊchăng? 
 
NữÊngạÊquỷÊđáp: 
TônÊgiả,ÊxưaÊtaÊmẹÊcủaÊngài,  
TrongÊnhiềuÊkiếpÊtrướcÊởÊtrênÊđời, 
TáiÊsanhÊcảnhÊgiớiÊloàiÊmaÊquỷ,  
ÐóiÊkhátÊgiàyÊvòÊmãiÊchẳngÊthôi. 
NhữngÊthứÊgìÊnônÊtháo,ÊbọtÊmồm,Ê 
NướcÊmũiÊtuônÊra,ÊnướcÊdãiÊđờm, 
ChấtÊmỡÊrỉÊraÊtừÊxácÊchết   
BịÊthiêu,ÊmáuÊsảnÊphụÊlâmÊbồn. 
MáuÊchảyÊraÊtừÊcácÊvếtÊthương,  
HoặcÊtừÊđầu,ÊmũiÊbịÊcưaÊngang,Ê 
NhữngÊgìÊcấuÊuếÊtrongÊnamÊnữ,  
ÐóiÊlả,ÊtaÊđềuÊphảiÊlấyÊăn. 
MáuÊmủÊtaÊănÊcủaÊcácÊloài,Ê  
VàÊluônÊmáuÊmủÊcủaÊconÊngười, 
KhôngÊnơiÊcưÊtrú,ÊkhôngÊnhàÊcửa,  
NằmÊchiếcÊgiườngÊđenÊnghĩaÊđịaÊhoài. 
TônÊgiả,ÊxinÊTônÊgiảÊcúngÊdường, 
VìÊta,ÊngàiÊbốÊthíÊbanÊân, 
ÐểÊchoÊtaÊhưởngÊphầnÊcôngÊđức,  
GiảiÊthoátÊtaÊtừÊmáu,Êmủ,Êphân. 
 
NgàyÊhômÊsau,ÊTônÊgiảÊXá-lợi-phấtÊ(Sàriputta)Ê
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cùngÊvớiÊ ngàiÊMụcÊKiềnÊLiên,ÊAÊNaÊLuậtÊ vàÊ
ngàiÊKiếpÊTânÊNaÊđếnÊtậnÊcungÊÐạiÊvươngÊTần
-bà-saÊ (Bimbisàra).Ê XinÊ phépÊ vuaÊ Tần-bà-saÊ
hoanÊhỷÊlậpÊđànÊbốÊthíÊcúngÊdườngÊvàÊnhàÊvuaÊ
đãÊ theoÊ lờiÊ dạyÊ cácÊ NgàiÊ vàÊ choÊ ngườiÊ xâyÊ
trongÊ khuÊ rừngÊ củaÊ thànhÊ nàyÊ bốnÊ amÊ thấtÊ
đượcÊcungÊcấpÊđủÊbóngÊmátÊvàÊnướcÊchảy.ÊSauÊ
đóÊnhàÊvuaÊđemÊchúngÊcùngÊcácÊvậtÊdụngÊcầnÊ
thiếtÊ trongÊcuộcÊsốngÊcúngÊdườngÊTrưởngÊ lãoÊ
Xá-lợi-phấtÊ (Sàriputta).Ê SauÊ đóÊ ngàiÊ Xá-lợi-
phấtÊdângÊtặngÊlễÊvậtÊnàyÊlênÊTăngÊchúngÊkhắpÊ
thếÊ gianÊ doÊ đứcÊ PhậtÊ làmÊ thượngÊ thủÊ vàÊ hồiÊ
hướngÊcôngÊđứcÊấyÊđếnÊnữÊngạÊquỷÊkia. 
 
NữÊngạÊquỷÊhưởngÊcácÊlợiÊlạcÊtừÊsựÊhồiÊhướngÊ
côngÊ đứcÊ củaÊ ngàiÊ Xá-lợi-phấtÊ liềnÊ đượcÊ táiÊ
sanhÊlênÊthiênÊgiớiÊvàÊ trởÊ thànhÊmộtÊThiênÊnữÊ
hưởngÊphướcÊtrọnÊvẹnÊkhôngÊthiếuÊbấtÊcứÊđiềuÊ
gì.Ê 
 
MộtÊ hômÊ ThiênÊ nữÊ đếnÊ gầnÊ đảnhÊ lễÊ TônÊ giảÊ
Mục-kiền-liênÊ (Mahà-Moggallàna)Ê vàÊ kểÊ lạiÊ
haiÊkiếpÊsốngÊvừaÊlàÊlàmÊNgạÊquỷÊvàÊThiênÊnữ.Ê
SauÊđóÊTônÊgiảÊhỏiÊrằng: 

HỡiÊnàngÊThiênÊnữ,ÊdángÊsiêuÊphàm 
ÐangÊchiếuÊmườiÊphươngÊsángÊrỡÊràng, 
ThiênÊnữ,ÊsắcÊnàngÊtrôngÊchóiÊlọi, 
NhưÊvìÊsaoÊcứuÊhộÊtrầnÊgian. 
DungÊsắcÊnàyÊdoÊnghiệpÊquảÊnào, 
PhướcÊphầnÊnàngÊhưởngÊbởiÊvìÊsao, 
BấtÊkỳÊlạcÊthúÊnàoÊyêuÊchuộng 
TrongÊdạ,ÊnàngÊđềuÊthỏaÊướcÊao? 
HỡiÊnàngÊThiênÊnữÊđạiÊoaiÊthần, 
NàngÊtạoÊđứcÊgìÊgiữaÊthếÊnhân, 
VìÊcớÊgìÊoaiÊnghiÊrựcÊrỡ, 
VẻÊhuyÊhoàngÊchiếuÊkhắpÊmườiÊphương? 

ThiênÊnữÊđáp: 
Xá-lợi-phấtÊTônÊgiảÊcúngÊdường, 
NhờÊđây,ÊconÊhạnhÊphúcÊhânÊhoan, 
BốnÊphươngÊconÊchẳngÊhềÊkinhÊhãi, 
TônÊgiảÊchínhÊlàÊbậcÊxótÊthương 
KhắpÊcõiÊtrầnÊgian,ÊthưaÊGiácÊgiả, 
ConÊvềÊđâyÊkínhÊlễÊtônÊnhan. 
 
QuaÊ câuÊ chuyệnÊ trên,Ê choÊ chúngÊ taÊ thấyÊ rằngÊ
chuỗiÊ dàiÊ nốiÊ kếtÊ nhữngÊ mắcÊ xíchÊ nhânÊ quảÊ
nghiệpÊbáoÊsanhÊtửÊluânÊhồiÊtrongÊbaÊthờiÊgianÊ
quáÊ khứ,Ê hiệnÊ tạiÊ vàÊ vịÊ lai.Ê ChúngÊ sanhÊ trởÊ
thànhÊ thânÊ quyếnÊ vàÊ oanÊ tráiÊ quaÊ lạiÊ trongÊ
nhiềuÊđờiÊnhiềuÊkiếp.ÊCũngÊnhưÊvịÊngạÊquỷÊvàÊ
thiênÊnữÊcủaÊcâuÊchuyệnÊchứngÊminhÊchoÊthấyÊ
cáiÊnghiệpÊlựcÊtạoÊtácÊnhânÊbấtÊthiệnÊthànhÊquảÊ
báoÊbấtÊthiệnÊtươngÊưngÊvớiÊđờiÊsốngÊNgạÊquỷ.Ê
VàÊ doÊ năngÊ lựcÊ hồiÊ hướngÊ côngÊ đứcÊ cúngÊ

dườngÊ làmÊ nhânÊ thiệnÊ vàÊ kếtÊ quảÊ thoátÊ khỏiÊ
kiếpÊ NgạÊ quỷÊ khổÊ đau,Ê trởÊ thànhÊ ThiênÊ nữÊ
hưởngÊphước.ÊVàÊmộtÊnhânÊduyênÊ thậmÊthâmÊ
nữaÊlàÊtiềnÊthânÊcủaÊNgạÊquỷÊlạiÊlàÊMẹÊcủaÊngàiÊ
Xá-lợi-phấtÊ trongÊ nămÊ kiếpÊ vềÊ trước.Ê VàÊ nơiÊ
đâyÊ nóiÊ lênÊ năngÊ lựcÊ củaÊ bậcÊThánhÊTăngÊ vàÊ
năngÊlựcÊhồiÊhướngÊcôngÊđứcÊcúngÊdườngÊcủaÊ
PhậtÊpháp.ÊDoÊnăngÊlựcÊđạiÊtừÊđạiÊbiÊcủaÊPhậtÊ
Pháp,Ê nênÊ đãÊ khiếnÊ từÊ kiếpÊ ngạÊ quỷÊ khổÊ đauÊ
chuyểnÊsanhÊthiênÊgiớiÊngayÊtứcÊkhắc.ÊVàÊngàiÊ
Xá-lợi-phấtÊ cũngÊ đãÊ báoÊ đápÊ ânÊ sanhÊ thànhÊ
dưỡngÊ dụcÊ củaÊ ngườiÊMẹÊ trongÊ kiếpÊ quáÊ khứÊ
xaÊ xưa.Ê DoÊ vậy,Ê sựÊ BáoÊ HiếuÊ củaÊ ĐạoÊ PhậtÊ
khôngÊ chỉÊ trongÊ hiệnÊ đời,Ê màÊ cònÊ phảiÊ BáoÊ
HiếuÊChaÊMẹÊthuộcÊnhiềuÊđờiÊnhiềuÊkiếpÊởÊquáÊ
khứ.ÊKiếpÊhiệnÊtạiÊchưaÊtrảÊxong,ÊthìÊtrongÊkiếpÊ
tươngÊ laiÊ vềÊ sau,Ê dùÊ bấtÊ kỳÊ nhânÊ duyênÊ hìnhÊ
thứcÊnàoÊchăngÊnữa,ÊmộtÊkhiÊđủÊduyênÊthìÊcũngÊ
phảiÊBáoÊĐáp,ÊnhưÊcâuÊchuyệnÊngườiÊMẹÊtrongÊ
quáÊkhứÊ5ÊkiếpÊtrướcÊcủaÊNgàiÊXá-lợi-phất.ÊVìÊ
ngayÊ kiếpÊ xưaÊ ấy,Ê NgàiÊ chưaÊ báoÊ đápÊ đặng,Ê
nênÊkhiếnÊmẹÊquáÊkhứÊcủaÊNgàiÊ trảiÊquaÊnămÊ
kiếpÊlàmÊngười,ÊnhưngÊlàmÊmộtÊconÊngườiÊtánhÊ
bấtÊ thiệnÊ quáÊ nhiều,Ê khiếnÊ phảiÊ đoạÊ làmÊ ngạÊ
quỷÊkhổÊđau.ÊLúcÊbịÊđoạÊlàmÊngạÊquỷÊkhổÊđau,Ê
thìÊnhậnÊraÊrằngÊThánhÊTăngÊAÊLaÊHánÊXáÊLợiÊ
PhấtÊ làÊ conÊ củaÊ mìnhÊ trongÊ 5Ê kiếpÊ vềÊ trước,Ê
nênÊ mớiÊ đếnÊ cầuÊ xinÊ NgàiÊ cứuÊ độ,Ê bằngÊ
phươngÊphápÊcúngÊdườngÊchúngÊTăngÊvàÊchưÊ
PhậtÊmườiÊphươngÊrồiÊhồiÊhướngÊchoÊbà.ÊNhờÊ
vậy,ÊbàÊtaÊđượcÊsanhÊthiênÊlàmÊthiênÊnữÊhưởngÊ
phướcÊ đứcÊ kỳÊ diệu.Ê VàÊ đâyÊ cũngÊ chínhÊ làÊ
phươngÊ phápÊ cứuÊ độÊ tấtÊ cảÊ chúngÊ sanhÊ đangÊ
chịuÊ quảÊ khổÊ thuộcÊ baÊ ácÊ đạoÊ (địaÊ ngục,Ê ngạÊ
quỷÊ vàÊ súcÊ sanh).ÊCũngÊ làÊ nhânÊ thiệnÊ tốtÊ đẹpÊ
thùÊ thắngÊcủaÊkiếpÊNgườiÊđểÊsanhÊThiênÊhoặcÊ
kiếpÊNgườiÊphướcÊđứcÊtrongÊtươngÊlaiÊgầnÊxa.Ê
VàÊkếtÊquảÊcứuÊcánhÊlàÊthànhÊPhậtÊlợiÊsanh.Ê 
 
TómÊlại,Ê thángÊBẩyÊâmÊLịchÊlàÊthángÊrấtÊquanÊ
trọngÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ TrưởngÊ TửÊ NhưÊ Lai,Ê từÊ
phàmÊchứngÊThánhÊhoặcÊítÊraÊđượcÊtăngÊtrưởngÊ
GiớiÊ ThểÊ TrangÊ NghiêmÊ ThanhÊ TịnhÊ sauÊ baÊ
thángÊanÊcưÊtinhÊchuyênÊtuÊhọcÊtamÊvôÊlậuÊhọcÊ
GiớiÊ ĐịnhÊ Huệ.Ê CũngÊ chínhÊ vìÊ vậy,Ê thậpÊ
phươngÊ báÊ tánhÊ cóÊ cơÊ hộiÊ gieoÊ trồngÊ giốngÊ
phướcÊ lành,Ê hồiÊ hướngÊ choÊ ÔngÊ BàÊ ChaÊMẹÊ
hiệnÊ đờiÊ tăngÊ phướcÊ thọÊ vàÊ đãÊ quáÊ vãngÊ thìÊ
đượcÊsiêuÊsanhÊvềÊthiệnÊgiớiÊhayÊtịnhÊcảnhÊlạcÊ
bang.Ê ĐồngÊ thờiÊ cũngÊ hồiÊ hướngÊ choÊ tấtÊ cảÊ
chúngÊ sanhÊ trongÊ baÊ đườngÊ ácÊ sớmÊ thoátÊ lyÊ
cảnhÊkhổ.ÊĐóÊchínhÊlàÊ“trênÊđềnÊbốnÊânÊnặng,Ê
dướiÊcứuÊkhổÊbaÊđường”.Ê 
 
CụÊNguyễnÊDuÊđãÊkếtÊ trongÊbàiÊVănÊTếÊThậpÊ
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LoạiÊnhưÊsau:Ê 

NhờÊđứcÊPhậtÊthầnÊthôngÊquảngÊđại, 
ChuyểnÊphápÊluânÊtamÊgiớiÊthậpÊphương, 
NhởnÊnhơÊTiêuÊDiệnÊđạiÊvương, 
LinhÊkỳÊmộtÊláÊdẫnÊđườngÊđộÊsinh. 
NhờÊPhậtÊlựcÊuyÊlinhÊdũngÊmãnh, 
TrongÊgiấcÊmêÊkhuyaÊtỉnhÊchiêmÊbao; 
MườiÊloàiÊlàÊnhữngÊloàiÊnào, 
GáiÊtrai,ÊgiàÊtrẻÊđềuÊvàoÊngheÊkinh. 
KiếpÊphùÊsinhÊnhưÊbàoÊnhưÊảnh, 
CóÊchữÊrằng:ÊvạnÊcảnhÊgiaiÊkhông; 
AiÊơiÊlấyÊPhậtÊlàmÊlòng, 
TựÊnhiênÊsiêuÊthoátÊkhỏiÊtrongÊluânÊhồi. 
ĐànÊchẩnÊtếÊvângÊlờiÊPhậtÊgiáo, 
CủaÊcóÊchiÊbátÊnướcÊnénÊnhang; 

GọiÊlàÊmanhÊáoÊthoiÊvàng, 
GiúpÊchoÊlàmÊcủaÊănÊđườngÊthăngÊthiên. 
AiÊđếnÊđấyÊdướiÊtrênÊngồiÊlại, 
CủaÊlàmÊduyênÊchớÊngạiÊbaoÊnhiêu: 
PhépÊthiêngÊbiếnÊítÊthànhÊnhiều, 
TrênÊnhờÊTônÊgiảÊchiaÊđềuÊchúngÊsinh. 
PhậtÊhữuÊtìnhÊtừÊbiÊphổÊđộ, 
ChớÊngạiÊrằngÊcóÊcóÊkhôngÊkhông; 
NamÊmôÊPhật,ÊNamÊmôÊPháp,ÊNamÊmôÊTăng, 
NamÊmôÊnhấtÊthiếtÊsiêuÊthăngÊthượngÊđài. 

MùaÊHạ,ÊNantesÊ–Ê 

PhápÊquốcÊ25/7/22Ê(27/6ÊNhâmÊDần) 

MặcÊNhiênÊ 
 

 
CóÊvợÊchồngÊgàÊnọ 
SanhÊđượcÊmườiÊconÊnhỏ 
MỗiÊđứaÊtrôngÊrấtÊxinh 
ChúngÊngủÊchungÊmộtÊchỗ 

MỗiÊngàyÊđiÊkiếmÊăn 
GàÊconÊchạyÊlăngÊxăng 
GàÊmẹÊloÊbươiÊxới 
TìmÊmồiÊtrôngÊrấtÊhăng 

MỗiÊkhiÊtìmÊđượcÊrồi 
DànhÊchoÊconÊănÊthôi 
GàÊmẹÊbụngÊvẫnÊđói 
VềÊchuồng,ÊtrờiÊtốiÊrồi 

NgàyÊkiaÊdẫnÊconÊđi 
GặpÊconÊóÊhiểmÊnguy 
GàÊmẹÊquyếtÊchiếnÊđấu 
BịÊóÊgiếtÊtứcÊthì 

GàÊtrốngÊđếnÊkịpÊthời 
ĐáÊconÊóÊtơiÊbời 
ÓÊthuaÊvộiÊbayÊmất 
GàÊmẹÊgiờÊchếtÊrồi 

GàÊmẹÊgiờÊkhôngÊcòn 
GàÊtrốngÊphảiÊnuôiÊcon 
MỗiÊngàyÊchămÊsócÊchúng 
TrongÊlòngÊsầuÊhéoÊhon 

RồiÊngàyÊlạiÊquaÊngày 
NuôiÊconÊthậtÊđắngÊcay 
CácÊconÊgiờÊkhônÊlớn 
TrongÊlòngÊrấtÊvuiÊthay 

HômÊấyÊngàyÊcuốiÊnăm 
CóÊnhiềuÊkháchÊđếnÊthăm 
BắtÊgàÊtrốngÊlàmÊthịt 
NấuÊxàoÊđượcÊnhiềuÊmâm, 

ĐauÊxótÊđànÊgàÊcon! 
ChaÊmẹÊgiờÊkhôngÊcòn 
CóÊaiÊthươngÊcảmÊchúng 
NỗiÊbuồnÊngậpÊlòngÊson. 

ĐồngÊMinhÊ 
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ĐượcÊbiết,Ê sauÊkhiÊ tácÊphẩmÊraÊđời,ÊThiềnÊ sưÊ
đãÊ phátÊ độngÊ phongÊ tràoÊ càiÊ hoaÊ hồngÊ đểÊ
tưởngÊniệmÊvềÊ côngÊơnÊmẹ.ÊXinÊThiềnÊ sưÊ choÊ
biếtÊ lầnÊ đầuÊ tiênÊ phongÊ tràoÊ nàyÊ đượcÊ phátÊ
độngÊ làÊ vàoÊ mùaÊ VuÊ LanÊ nămÊ nào,Ê tạiÊ đâu?Ê
ThiềnÊsưÊcóÊgặpÊsựÊtrởÊngạiÊnàoÊchăngÊkhiÊđưaÊ
raÊmộtÊ nétÊ vănÊ hóaÊ tuyÊ đẹpÊ đẽÊ songÊ cũngÊ rấtÊ
mớiÊlạÊnày? 
 
TôiÊkhôngÊhềÊcóÊýÊđịnhÊphátÊđộngÊphongÊtràoÊ
CàiÊHoaÊHồngÊđểÊtưởngÊniệmÊvềÊcôngÊơnÊmẹ.Ê
PhongÊ tràoÊ ấyÊ tựÊđộngÊphátÊkhởiÊmộtÊ cáchÊ tựÊ
nhiênÊmàÊthôi.ÊĐiềuÊđóÊcũngÊlàmÊchoÊtôiÊngạcÊ
nhiên.Ê HồiÊ đó,Ê nămÊ 1962,Ê sauÊ chínÊ thángÊ
nghiênÊ cứuÊ vềÊ khoaÊ TỷÊ GiáoÊ TônÊ GiáoÊ tạiÊ
PrincetonÊUniversity,Ê tôiÊvềÊnghỉÊhèÊ tạiÊCampÊ
OckanickonÊ ởÊMedfordÊ thuộcÊ tiểuÊ bangÊ NewÊ
Jersey,Ê HoaÊ Kỳ.Ê BanÊ ngàyÊ tôiÊ chơiÊ vàÊ nóiÊ
chuyệnÊvớiÊ thanhÊ thiếuÊniênÊvềÊVănÊHóaÊViệtÊ
NamÊ vàÊ điÊ chèoÊ thuyềnÊ trênÊ hồ,Ê banÊ đêmÊ tôiÊ
viếtÊvăn.ÊTôiÊđãÊviếtÊđoảnÊvănÊBôngÊHồngÊCàiÊ
ÁoÊ trongÊmộtÊ cănÊ lềuÊ gỗÊ ngườiÊ trẻÊ dànhÊ choÊ
tôi.ÊViếtÊxongÊtôiÊgửiÊchoÊcácÊvịÊđệÊ tửÊcủaÊtôiÊ
trongÊ đoànÊ SinhÊ ViênÊ PhậtÊ TửÊ SàigonÊ doÊ tôiÊ
hướngÊdẫn. 
 
BàiÊ nàyÊ gửiÊ quaÊ chịÊ TrươngÊ thịÊ Nhiên.Ê ChịÊ
NhiênÊvàÊđoànÊSinhÊViênÊPhậtÊTửÊđọcÊxongÊrấtÊ
cảmÊđộngÊnênÊquyếtÊđịnhÊđemÊchiaÊsẻÊchoÊmọiÊ
người.ÊHọÊbànÊnhauÊchépÊtayÊbaÊtrămÊbảnÊlàmÊ
quàÊ tặngÊ choÊ nhữngÊ bạnÊ bèÊ củaÊ họÊ trongÊ cácÊ
phânÊkhoaÊĐạiÊHọcÊSàiÊGòn.ÊMỗiÊbảnÊchépÊtayÊ
đềuÊcóÊgắnÊthêmÊmộtÊchiếcÊhoaÊmàuÊhồngÊchoÊ
ngườiÊ cònÊ mẹÊ hayÊ màuÊ trắngÊ choÊ ngườiÊ mấtÊ
mẹ.ÊRằmÊthángÊbảyÊnămÊấyÊhọÊhọpÊnhauÊlạiÊtạiÊ
ChùaÊXáÊLợi,Ê làmÊLễÊBôngÊHồngÊCàiÊÁoÊ lầnÊ
đầuÊtiên.ÊAnhÊTônÊThấtÊChiểu,ÊmộtÊthànhÊviênÊ
củaÊ đoànÊ SinhÊViênÊ PhậtÊ TửÊ đãÊ gửiÊ choÊHòaÊ
ThượngÊThíchÊĐứcÊTâm,ÊhồiÊđóÊđangÊlàmÊchủÊ
bútÊ choÊ nguyệtÊ sanÊ LiênÊ HoaÊ củaÊ GiáoÊ HộiÊ
TăngÊGiàÊ TrungÊ Phần.Ê TậpÊ SanÊ LiênÊ HoaÊ đãÊ
đăngÊnguyênÊbàiÊdướiÊ tựaÊđềÊ làÊNhìnÊKỹÊMẹ.Ê
HòaÊThượngÊTríÊThủ,ÊbổnÊsưÊcủaÊHòaÊThượngÊ
ĐứcÊTâm,ÊđọcÊđượcÊđoảnÊvănÊtrênÊnguyệtÊsanÊ
LiênÊHoaÊđãÊkhócÊvìÊcảmÊđộng. 
 

 
 

 
 

 
SauÊđóÊBôngÊHồngÊ
CàiÊ ÁoÊ đượcÊ inÊ raÊ
nhiềuÊ lần,Ê mộtÊ sốÊ
cácÊchùaÊbắtÊđầuÊtổÊ
chứcÊ LễÊ BôngÊ
HồngÊ CàoÊ Áo.Ê TừÊ
đó,Ê LễÊ BôngÊ HồngÊ
CàiÊÁoÊđãÊtrởÊthànhÊ
mộtÊ truyềnÊ thống.Ê TôiÊ khôngÊ nghĩÊ làÊ đãÊ cóÊ
nhữngÊ trởÊngạiÊ trongÊkhiÊphongÊ tràoÊđượcÊ lanÊ
rộng.ÊNămÊ1964,ÊnhàÊxuấtÊbảnÊLáÊBốiÊ raÊmắtÊ
độcÊgiảÊbằngÊquyểnÊBôngÊHồngÊCàiÊÁo,ÊinÊkhổÊ
ốmÊdàiÊđểÊcóÊthểÊbỏÊvàoÊbìÊthưÊgửiÊtặngÊbạnÊbèÊ
trongÊ ngàyÊ VuÊ Lan.Ê QuyểnÊ sáchÊ nhỏÊ nàyÊ đãÊ
phảiÊ táiÊ bảnÊ nhiềuÊ lần.Ê NămÊ 1965Ê đoànÊ CảiÊ
LươngÊ ThanhÊ NgaÊ đãÊ dựngÊ vàÊ trìnhÊ diễnÊ vởÊ
tuồngÊBôngÊHồngÊCàiÊÁoÊvàÊcóÊmờiÊtôi 
ÊthamÊdự. 
 
TạiÊtrongÊnướcÊcũngÊnhưÊtạiÊngoạiÊquốc,ÊđoảnÊ
vănÊBôngÊHồngÊCàiÊÁoÊđãÊđượcÊdịchÊvàÊinÊraÊ
nhiềuÊ thứÊ tiếngÊ trongÊ đóÊ cóÊ tiếngÊAnh,Ê Pháp,Ê
Đức,Ê HàÊ Lan,Ê TrungÊ Hoa,Ê Nga,Ê TháiÊ LanÊ vàÊ
tiếngÊLào. 
 
TheoÊThiềnÊsư,ÊgiữaÊNgàyÊlễÊcủaÊMẹÊtrongÊvănÊ
hóaÊNhậtÊvàÊngàyÊVuÊLanÊBáoÊhiếuÊtrongÊvănÊ
hóaÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ nhữngÊ nétÊ tươngÊ đồngÊ vàÊ
khácÊbiệtÊnào? 
 
LễÊBôngÊHồngÊCàiÊÁoÊ tổÊ chứcÊ tạiÊ LàngÊMaiÊ
mỗiÊmùaÊHèÊkểÊtừÊnămÊ1983ÊđãÊlàmÊtheoÊtinhÊ
thầnÊ ViệtÊ Nam,Ê khácÊ truyềnÊ thốngÊ Nhật.Ê LễÊ
nàyÊkhôngÊnhữngÊđểÊvinhÊdanhÊngườiÊMẹÊmàÊ
cũngÊ đểÊ tưởngÊ nhớÊ vàÊ vinhÊ danhÊ ngườiÊ ChaÊ
nữa.ÊMỗiÊ ngườiÊđượcÊ càiÊ haiÊ chiếcÊhoaÊhồng,Ê
mộtÊdànhÊchoÊMẹÊvàÊmộtÊdànhÊchoÊCha.ÊChiếcÊ
hoaÊdànhÊchoÊChaÊnằmÊhơiÊcaoÊlênÊmộtÊchútÊđểÊ
phânÊbiệtÊvớiÊhoaÊchoÊMẹ.ÊVàÊanhÊsẽÊcàiÊmộtÊ
hoaÊhồngÊchoÊChaÊkhiÊChaÊcònÊsống,ÊmộtÊhoaÊ
hồngÊchoÊMẹÊkhiÊMẹÊcònÊsống. 
 
KhôngÊ ítÊngườiÊ thắcÊmắcÊ tạiÊ saoÊThiềnÊ sưÊ lạiÊ
chọnÊhoaÊhồngÊmàÊkhôngÊphảiÊlàÊloàiÊhoaÊnàoÊ
khác?ÊPhảiÊ chăngÊ đơnÊ thuầnÊ chỉÊ vìÊ hoaÊ hồngÊ
làÊloàiÊhoaÊbiểuÊtrưngÊchoÊtìnhÊyêu? 
 
MìnhÊ nênÊ hiểuÊ chữÊ hồngÊ trongÊ bôngÊ hồngÊ làÊ

ChúcÊPhúcÊ-ÊQuảngÊKiếnÊ-Ê 
NguyệtÊSanÊGiácÊNgộÊ2008 
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đỏ.ÊCàiÊhoaÊhồngÊthìÊcàiÊhoaÊhồngÊđỏ.ÊCàiÊhoaÊ
khácÊ nhưÊ hoaÊ cẩmÊ chướngÊ thìÊ cẩmÊ chướngÊ
màuÊcũngÊđỏ,ÊkhôngÊnhấtÊ thiếtÊ làÊphảiÊcóÊhoaÊ
hồngÊ(rose).VàÊkhiÊMẹÊkhôngÊcòn,ÊChaÊkhôngÊ
cònÊ thìÊ đượcÊ càiÊ hoaÊ trắngÊ .ÊCácÊ đệÊ tửÊ ngườiÊ
HoaÊcủaÊtôiÊkhiÊlàmÊlễÊBôngÊHồngÊCàiÊÁoÊđầuÊ
tiênÊ tạiÊ ĐàiÊ LoanÊ nămÊ 1995Ê thìÊ họÊ dùngÊ hoaÊ
cẩmÊchướngÊmàuÊđỏÊvàÊtrắngÊchoÊbuổiÊLễÊCàiÊ
HoaÊ tưởngÊ nhớÊMẹÊCha.ÊMẹÊChaÊ cònÊ thìÊ càiÊ
hoaÊ cẩmÊ chướngÊ màuÊ hồng.ÊMẹÊ ChaÊ mấtÊ thìÊ
càiÊhoaÊcẩmÊchướngÊmàuÊtrắng.ÊBấtÊcứÊhoaÊgìÊ
cũngÊđượcÊkểÊcảÊhoaÊlan. 
 
NhạcÊsĩÊPhạmÊThếÊMỹÊđãÊphổÊnhạcÊthànhÊcôngÊ
caÊ khúcÊ BôngÊ HồngÊ CàiÊ ÁoÊ từÊ bàiÊ vănÊ củaÊ
ThiềnÊ sư,Ê gópÊ phầnÊ đưaÊ nghiÊ thứcÊ càiÊ hoaÊ
hồngÊvàoÊsâuÊtrongÊđờiÊsốngÊvănÊhóaÊdânÊtộc.Ê
XinÊThiềnÊsưÊchoÊbiếtÊcảmÊnhậnÊcủaÊmìnhÊkhiÊ
ngheÊ bàiÊ hátÊ ấyÊ -Ê lầnÊ đầuÊ tiênÊ cũngÊ nhưÊ bâyÊ
giờ? 
 
PhạmÊThếÊMỹÊlàmÊBàiÊBôngÊHồngÊCàiÊÁoÊrấtÊ
dễÊ dàngÊ vàÊ tựÊ nhiênÊ nhưÊ thởÊ vàoÊ thởÊ ra,Ê tựÊ
nhiênÊnhưÊbướcÊchânÊđiÊdạo,ÊtựÊnhiênÊnhưÊkhiÊ
nângÊchénÊtràÊlênÊuống.ÊTôiÊkhôngÊthấyÊtôiÊvàÊ
nhạcÊ sĩÊ làÊ haiÊ ngườiÊ khácÊ nhauÊ khiÊ ngheÊ caÊ
khúcÊBôngÊHồngÊCàiÊÁo,Ê trướcÊ kiaÊ cũngÊvậyÊ
vàÊbâyÊgiờÊcũngÊvậy. 

LàÊmộtÊ ngườiÊ rấtÊ quanÊ tâmÊ đếnÊ giớiÊ trẻÊ ViệtÊ
NamÊnóiÊriêngÊvàÊgiớiÊtrẻÊtrênÊtoànÊthếÊgiớiÊnóiÊ
chung,Ê ThiềnÊ sưÊ cóÊ nhắnÊnhủÊđiềuÊ gìÊ vớiÊ cácÊ
bạnÊtrẻÊnhânÊmùaÊVuÊlanÊnămÊnay? 

NgàyÊLễÊBôngÊHồngÊCàiÊÁoÊkhôngÊphảiÊlàÊchỉÊ
đểÊ tưởngÊnhớÊcôngÊơnÊMẹÊCha.ÊCácÊbạnÊphảiÊ
biếtÊ thựcÊ tậpÊ nhìnÊ sâu,Ê tứcÊ làÊ thựcÊ tậpÊ thiềnÊ
quánÊtrongÊngàyÊấy.ÊPhảiÊthấyÊđượcÊnhữngÊtàiÊ
năng,ÊđứcÊhạnhÊvàÊnétÊđẹpÊnàoÊmàÊmìnhÊđãÊtiếpÊ
nhậnÊ từÊChaÊvàÊ từÊMẹ.ÊRồiÊ thấyÊđượcÊChaÊvàÊ
MẹÊ khôngÊ phảiÊ làÊ nhữngÊ thựcÊ tạiÊ cóÊ ngoàiÊ
mìnhÊmàÊđangÊcóÊngayÊtrongÊmình.ÊMìnhÊlàÊsựÊ
tiếpÊnốiÊcủaÊCha,ÊmìnhÊlàÊsựÊtiếpÊnốiÊcủaÊMẹ.Ê
VàÊmìnhÊmangÊMẹÊmangÊChaÊđiÊvềÊtươngÊlai.Ê
PhảiÊ biếtÊ mỉmÊ cườiÊ choÊMẹ,Ê thởÊ choÊ ChaÊ vàÊ
bướcÊđiÊchoÊcảÊhai.ÊSựÊtiếpÊnốiÊđẹpÊđẽÊcủaÊChaÊ
MẹÊnơiÊmìnhÊlàÊbiểuÊhiệnÊcụÊthểÊnhấtÊchoÊlòng 
Hiếu. 
 
NếuÊ bạnÊ lỡÊ cóÊ nhữngÊ khóÊ khănÊ vớiÊ ChaÊ hayÊ
MẹÊ thìÊ đừngÊ nghĩÊ cạnÊ làÊ MẹÊ khôngÊ thương,Ê
ChaÊ khôngÊ thương.Ê CóÊ thểÊ nhữngÊ vụngÊ vềÊ
trongÊquáÊkhứÊvềÊphíaÊChaÊMẹÊđãÊtạoÊraÊnhữngÊ
lớpÊ khổÊ đauÊ đèÊ nặngÊ vàÊ làmÊ khuấtÊ lấpÊ tìnhÊ
thươngÊ ấy.Ê MìnhÊ biếtÊ nếuÊ cóÊ gìÊ xảyÊ raÊ choÊ
mìnhÊ thìÊ ChaÊMẹÊ sẽÊ khócÊ hếtÊ nướcÊmắt..Ê VàÊ

nếuÊcóÊgìÊxảyÊraÊchoÊMẹÊhayÊchoÊChaÊthìÊmìnhÊ
cũngÊsẽÊkhócÊhếtÊnướcÊmắt.ÊPhảiÊthấyÊrằngÊcácÊ
vịÊđãÊcóÊnhiềuÊkhổÊđauÊvàÊkhóÊkhănÊmàÊchưaÊ
đủÊ khảÊ năngÊ chuyểnÊ hóaÊ nênÊ đãÊ tựÊ làmÊ khổÊ
mìnhÊvàÊ làmÊkhổÊ lâyÊđếnÊcácÊcon.ÊMìnhÊcũngÊ
vậy.ÊMìnhÊđãÊkhổÊđauÊvìÊhiểuÊlầm,ÊvìÊbựcÊtức,Ê
vàÊdoÊđóÊđãÊlỡÊnóiÊnhữngÊlờiÊkhôngÊdễÊthương,Ê
cóÊnhữngÊphảnÊứngÊkhôngÊđẹpÊđẽÊvớiÊChaÊvàÊ
vớiÊ Mẹ.Ê BênÊ nàoÊ cũngÊ chịuÊ mộtÊ phầnÊ tráchÊ
nhiệm. 

ThấyÊđượcÊcáiÊkhổÊcủaÊCha,ÊcủaÊMẹ,ÊmìnhÊtìmÊ
cáchÊgiúpÊChaÊvàÊgiúpÊMẹ.ÊMìnhÊphảiÊbiếtÊnóiÊ
lờiÊhốiÊlỗiÊđãÊkhôngÊgiúpÊđượcÊMẹÊChaÊmàÊcònÊ
làmÊchoÊChaÊMẹÊkhổÊđauÊthêm.ÊSửÊdụngÊphápÊ
lắngÊ ngheÊ vàÊ áiÊ ngữÊ đểÊ táiÊ lậpÊ đượcÊ truyềnÊ
thông,ÊđểÊdựngÊlạiÊ thâmÊtình,ÊđóÊlàÊđiềuÊmìnhÊ
cóÊthểÊlàmÊđược.ÊTôiÊcóÊnhiềuÊvịÊđệÊtửÊđãÊlàmÊ
đượcÊviệcÊđó,ÊngườiÊViệtÊcũngÊnhưÊngườiÊ 
ngoạiÊquốc. 
 
CóÊnhữngÊngườiÊ trẻÊdạiÊdộtÊđãÊđiÊ tựÊ tử.ÊĐóÊlàÊ
mộtÊhànhÊđộngÊtuyệtÊvọng,ÊnhưngÊcũngÊlàÊmộtÊ
hànhÊ độngÊ trừngÊ phạt.Ê TrừngÊ phạtÊ ngườiÊ đãÊ
làmÊ mìnhÊ khổ,Ê trongÊ trườngÊ hợpÊ này,Ê đóÊ làÊ
nhữngÊvịÊsinhÊthànhÊraÊmình.ÊTaÊsinhÊraÊđờiÊđểÊ
thươngÊ yêu,Ê khôngÊ phảiÊ đểÊ trừngÊ phạt.Ê ChếtÊ
nhưÊthếÊlàÊmộtÊsựÊthấtÊbại.ÊNếuÊbạnÊlàÊPhậtÊtử,Ê
bạnÊphảiÊbiếtÊgiáoÊphápÊđứcÊThếÊTônÊcóÊcôngÊ
năngÊ chuyểnÊ rácÊ thànhÊ hoa,Ê biếnÊ phiềnÊ nãoÊ
thànhÊbồÊđề,ÊdựngÊlạiÊtìnhÊthâmÊtừÊxácÊchếtÊhậnÊ
thù.Ê ChaÊMẹÊ làÊ BụtÊ đó,Ê đừngÊ điÊ tìmÊ BụtÊ nơiÊ
nàoÊkhác.ÊNgàyÊhômÊnayÊbạnÊnóiÊđượcÊcâuÊgì,Ê
làmÊđượcÊcửÊchỉÊgìÊđểÊMẹÊvui,ÊđểÊChaÊvuiÊ thìÊ
làmÊ ngayÊ đi,Ê đừngÊ đểÊ tớiÊ ngàyÊ mai,Ê sợÊ rằngÊ
muộnÊ quá.Ê ĐọcÊ BôngÊ HồngÊ CàiÊ ÁoÊ đểÊ nhớÊ
điềuÊ đó.Ê TôiÊ chúcÊ bạnÊmộtÊ ngàyÊVuÊLanÊ thậtÊ
ngọtÊ ngào,Ê thậtÊ hạnhÊ phúc,Ê thựcÊ tậpÊ thànhÊ
công. 
 
NếuÊbạnÊđượcÊcàiÊbôngÊ trắng,ÊnênÊquánÊchiếuÊ
làÊChaÊhoặcÊMẹÊvẫnÊcònÊ trongÊbạnÊvàÊcóÊmặtÊ
trongÊtừngÊtếÊbàoÊcủaÊcơÊthểÊbạn.ÊĐưaÊbànÊtay 
lênÊ nhìn,Ê bạnÊ sẽÊ thấyÊ bànÊ tayÊ ấyÊ củaÊ bạnÊmàÊ
cũngÊ làÊ bànÊ tayÊ củaÊCha,Ê củaÊMẹ.Ê TrongÊ bànÊ
tayÊbạn,ÊcóÊbànÊtayÊcủaÊCha,ÊcủaÊMẹ.ÊBạnÊhãyÊ
đưaÊ bànÊ tayÊ ấyÊ đặtÊ lênÊ tránÊ vàÊ sẽÊ thấy,Ê đóÊ làÊ
bànÊtayÊcủaÊMẹÊhayÊcủaÊChaÊđangÊđặtÊtrênÊtránÊ 
bạn.ÊThậtÊlàÊnhiệmÊmầu. 
 
TaÊhãyÊtônÊvinhÊMẹ,ÊtônÊvinhÊChaÊtrongÊtráiÊ
tim.ÊBụtÊdạy:ÊVàoÊthờiÊkhôngÊcóÊBụtÊraÊđờiÊthìÊ
thờÊChaÊthờÊMẹÊcũngÊlàÊthờÊBụt.ÊĐâyÊlàÊđiềuÊ
tôiÊmuốnÊnóiÊvớiÊcácÊbạnÊtrẻÊởÊViệtÊNamÊcũngÊ
nhưÊtrênÊthếÊgiới. 
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MùaÊ ThuÊ thìÊ thuộcÊ vềÊ hànhÊ KimÊ vàÊ KimÊ thìÊ
khắcÊmộc.Ê ChoÊ nênÊ vàoÊmùaÊ nàyÊ câyÊ cỏÊ héoÊ
tàn,ÊxơÊxác.ÊÊGióÊthuÊhiuÊhắtÊlayÊnhẹÊvàoÊcànhÊ
khiếnÊnhữngÊchiếcÊláÊvàngÊrơiÊrụngÊđầyÊđườngÊ
gợiÊ lênÊ mộtÊ nỗiÊ buồnÊ mênhÊ môngÊ xaÊ vắng.ÊÊ
NhàÊthơÊLưuÊTrọngÊLưÊtrongÊbàiÊTiếngÊThuÊđãÊ
viếtÊlênÊnhữngÊlờiÊđầyÊcảmÊxúcÊnhưÊsau: 
 

EmÊkhôngÊngheÊmùaÊThu 
DướiÊtrăngÊmờÊthổnÊthức 
EmÊkhôngÊngheÊrạoÊrực 
HìnhÊảnhÊkẻÊchinhÊphu 

TrongÊlòngÊngườiÊchinhÊphụ 
 
MủaÊThuÊcònÊđượcÊgọiÊlàÊmùaÊtangÊtóc,ÊbởiÊvìÊ
vàoÊ mùaÊ nàyÊ cácÊ vuaÊ chúaÊ thườngÊ đemÊ binhÊ
đánhÊnhauÊđểÊmởÊrộngÊbiênÊcươngÊgâyÊraÊthảmÊ
cảnhÊchiếnÊ tranhÊchếtÊ chóc.Ê Ê ÊNgườiÊ línhÊphảiÊ
daÊngựaÊbọcÊthâyÊvàÊđámÊdânÊđenÊvôÊtộiÊcũngÊ
bịÊ mấtÊ mạngÊ trởÊ thànhÊ nhữngÊ oanÊ hồnÊ phiêuÊ
bạtÊkhổÊsở,ÊkhôngÊnơiÊnươngÊtựa,ÊkhôngÊngườiÊ
cúngÊbái,ÊchẳngÊchútÊkhóiÊhương,ÊkhôngÊaiÊsiêuÊ
độ,ÊbuồnÊbãÊthêÊlương.ÊÊBàÊĐoànÊThịÊĐiểmÊđãÊ
tảÊnỗiÊthốngÊkhổÊcủaÊngườiÊlínhÊchiếnÊbỏÊmìnhÊ
nơiÊ trậnÊ địaÊ trongÊChinhÊ phụÊ ngâmÊ khúcÊ nhưÊ
sau: 

HồnÊtửÊsĩÊgióÊùÊùÊthổi 
MặtÊchinhÊphuÊtrăngÊdõiÊdõiÊsoi 

ChinhÊphuÊtửÊsĩÊmấyÊngười 
NàoÊaiÊmạcÊmặt,ÊnàoÊaiÊgọiÊhồn 

 
TrongÊ thơÊĐường,Ê LiễuÊ TrungÊDongÊ cũngÊ đãÊ
diễnÊ tảÊ tâmÊ trạngÊ buồnÊ khổÊ củaÊ ngườiÊ línhÊ
chiếnÊởÊnơiÊbiênÊcương,ÊmongÊướcÊngàyÊthanhÊ
bìnhÊ trởÊ vềÊ thămÊ lạiÊ vợÊ con,Ê chaÊ mẹÊ nhưngÊ
nhữngÊướcÊmơÊđóÊđôiÊkhiÊtrởÊthànhÊvôÊvọng. 
TrongÊbàiÊChinhÊnhânÊoánÊnhưÊsau: 

HếtÊKimÊhàÊlạiÊNgọcÊmônÊquan 
ĐaoÊngựaÊsớmÊbuôngÊtrởÊlạiÊlàng 
TuyếtÊtrắngÊmồÊxanh,ÊXuânÊlạiÊđến 

HắcÊsơnÊmuônÊdặm,ÊbọcÊsôngÊHoàng. 
 
HơnÊnữa,ÊmùaÊthuÊcònÊlàÊmùaÊcủaÊtửÊtội.ÊÊHằngÊ
nămÊcứÊđếnÊmùaÊnày,ÊcácÊvịÊvuaÊquanÊthườngÊ
đemÊcácÊtửÊtộiÊraÊhànhÊhìnhÊvàÊcácÊtửÊtộiÊphútÊ
chốcÊthànhÊquỷÊkhôngÊđầu,ÊkêuÊkhócÊthâuÊđêm,Ê
khiếnÊchoÊnhữngÊngườiÊcóÊdịpÊquaÊnơiÊđâyÊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
khôngÊkhỏiÊbùiÊ ngùiÊ thươngÊxót.Ê ÊCụÊNguyễnÊ
DuÊ trongÊ bàiÊ tếÊ “ThậpÊ LoạiÊ chúngÊ sinh”Ê choÊ
thấyÊcảnhÊđầuÊthuÊthángÊbảyÊthậtÊlàÊbuồnÊbãÊthêÊ
lương.Ê ÊĐờiÊ ngườiÊ chẳngÊmấyÊ chốcÊ trởÊ thànhÊ
nắmÊxươngÊkhôÊ trắngÊxóa.ÊHồnÊpháchÊdậtÊdờ,Ê
đóiÊkhát,ÊthảmÊthêÊnhưÊnhữngÊchiếcÊláÊvàngÊrơiÊ
rụngÊbênÊđườngÊmặcÊchoÊgióÊbayÊtơiÊtảÊvềÊnơiÊ
vôÊđịnh. 

HươngÊlửaÊđãÊkhôngÊnơiÊnươngÊtựa 
HồnÊmồÊcôiÊlầnÊlửaÊmấyÊnăm 

CònÊchiÊaiÊkhó,ÊaiÊhèn 
CònÊchiÊmàÊnóiÊkẻÊhiền,ÊngườiÊngu 

 
ChínhÊ ngàyÊ rằmÊ thángÊ bảy,Ê chưÊ TăngÊ NiÊ ởÊ
chùaÊ làmÊ lễÊTựÊ tứÊhoànÊ tấtÊmùaÊanÊcưÊkiếtÊhạÊ
trongÊ baÊ tháng.Ê Ê NgàyÊ nàyÊ cònÊ đượcÊ gọiÊ làÊ
ngàyÊ chưÊPhậtÊ hoanÊ hỷÊ bởiÊ vìÊ chưÊPhậtÊ trongÊ
mườiÊphươngÊ thấyÊcácÊđệÊ tửÊ tuÊhànhÊ tinhÊ tấn,Ê
giớiÊluậtÊtinhÊnghiêm,ÊđượcÊđạoÊcaoÊđứcÊtrọng,Ê
cóÊđủÊnăngÊlựcÊsiêuÊđộÊcácÊvongÊlinh,ÊoanÊhồn,Ê
uổngÊtử,ÊđangÊchịuÊkhổÊnơiÊcõiÊâmÊnhưÊmộtÊthiÊ
sĩÊđãÊviết: 

ChưÊtăngÊtrọnÊchínÊmươiÊngày 
KiếtÊtườngÊbảoÊtọaÊtrảiÊbàyÊtâmÊcang 
BaoÊnhiêuÊnghiệpÊhảiÊchướngÊsan 
ĐâyÊngàyÊtựÊtứÊsạchÊngànÊácÊduyên 

 
CóÊ sạchÊ hếtÊ cácÊ chướngÊ duyên,Ê ácÊ nghiệp,Ê tríÊ
tuệÊmớiÊbừngÊkhai,ÊlòngÊtừÊbiÊmởÊrộng,ÊphátÊbồÊ
đềÊ tâmÊ cứuÊ độÊ muônÊ loài,Ê siêuÊ bạtÊ cácÊ vongÊ
hồnÊtrongÊcõiÊuÊminhÊvàÊcácÊngạÊquỷ,ÊđóiÊkhát.ÊÊ
DoÊđó,ÊkhiÊngàiÊMụcÊLiênÊđếnÊcầuÊxinÊPhậtÊchỉÊ
choÊcáchÊcứuÊMẹÊlàÊbàÊThanhÊĐềÊđangÊlàmÊquỷÊ
đói,Ê khổÊ sở.Ê ĐứcÊ PhậtÊ khuyênÊ tônÊ giảÊ MụcÊ
KiềnÊLiênÊnhânÊngàyÊtựÊtứÊcủaÊchúngÊtăng,ÊsắmÊ
sửaÊcácÊ thứcÊănÊvàÊđồÊdùngÊcầnÊ thiếtÊđểÊcúngÊ
dườngÊ chưÊ TăngÊ vàÊ nhờÊ sứcÊ chúÊ nguyệnÊ củaÊ
chúngÊ tăngÊmàÊmẹÊNgàiÊMụcÊLiênÊ thoátÊ kiếpÊ
ngạÊquỷÊ sanhÊvềÊcõiÊ trờiÊhưởngÊphướcÊvàÊcácÊ
loàiÊ khácÊ ởÊ địaÊ ngụcÊ cũngÊ nhờÊ đóÊ màÊ siêuÊ
thoát.ÊVìÊvậyÊngàyÊnàyÊcònÊđượcÊgọiÊlàÊngàyÊxáÊ
tộiÊvongÊnhân: 

 
ThángÊBảy,ÊngàyÊrằmÊxáÊtộiÊvongÊnhân 

TừÊ đấyÊ mởÊ raÊ mộtÊ kỷÊ nguyênÊ VuÊ LanÊ hiếuÊ
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hạnhÊ choÊ ngườiÊ PhậtÊ tửÊ biếtÊ lắngÊ lòngÊ cầuÊ
nguyệnÊbáoÊânÊchaÊmẹ,ÊôngÊbàÊtổÊtiênÊvàÊtấtÊcảÊ
mọiÊngườiÊđồngÊbàoÊdânÊtộc.ÊLắngÊlòngÊđểÊxóaÊ
bỏÊhậnÊthù,ÊtranhÊchấp,ÊtịÊhiềmÊthaÊthứÊlỗiÊlầmÊ
choÊ nhauÊ dùÊ đãÊ điÊ vàoÊ cõiÊ chếtÊ hayÊ vẫnÊ cònÊ
sốngÊởÊđời.ÊCóÊlắngÊlòngÊmớiÊphátÊkhởiÊtâmÊTừÊ
bi,Ê thươngÊ xótÊ mọiÊ loài,Ê mọiÊ vậtÊ vàÊ thươngÊ
ngườiÊcũngÊchínhÊlàÊthươngÊmìnhÊnênÊtổÊtiênÊtaÊ
đãÊnhắcÊnhởÊconÊcháuÊquaÊcâuÊcaÊdaoÊnhưÊsau: 

BầuÊơiÊthươngÊlấyÊbíÊcùng 
TuyÊrằngÊkhácÊgiốngÊnhưngÊchungÊmộtÊgiàn 

 
HơnÊnữa,ÊngàyÊbáoÊhiếuÊVuÊLanÊkhôngÊchỉÊănÊ
chay,Ê đếnÊ chùaÊ cầuÊ nguyệnÊ choÊ chaÊmẹ,Ê thânÊ
bằngÊquyếnÊthuộcÊmàÊcònÊmangÊnhiềuÊýÊnghĩaÊ
sâuÊxaÊnhấtÊlàÊlàmÊtấtÊcảÊđiềuÊlành,ÊtránhÊxaÊtấtÊ
cảÊđiềuÊácÊđểÊhồiÊhướngÊchoÊvongÊ linh.Ê ÊĐiềuÊ
lànhÊ nhỏÊ nhấtÊ làÊ ănÊ chay,Ê tránhÊ giếtÊ hạiÊ cácÊ
sinhÊvậtÊvàÊđiềuÊthiệnÊ lớnÊnhấtÊ làÊđemÊcủaÊcảiÊ
mìnhÊcóÊraÊđểÊbốÊthíÊgiúpÊđỡÊkẻÊnghèoÊkhó,ÊcôÊ
nhi,ÊquảÊphụ,ÊngườiÊgiàÊyếuÊbịnhÊtậtÊởÊcácÊbịnhÊ
việnÊvàÊcácÊtộiÊphạmÊđangÊởÊtùÊcựcÊkhổ,ÊthiếuÊ
thốnÊmọiÊthứ.ÊÊNgoàiÊra,ÊngàyÊVuÊlanÊbáoÊhiếuÊ
cònÊlàÊngàyÊđểÊconÊcháuÊsámÊhốiÊnhữngÊlỗiÊlầmÊ
đãÊgâyÊraÊ trongÊđờiÊsốngÊhằngÊngàyÊnhưÊnặngÊ
lờiÊ vớiÊ chaÊmẹ,Ê làmÊchaÊmẹÊbuồnÊ rầuÊ khổÊ sở,Ê
hoặcÊkhôngÊnuôiÊdưỡngÊchaÊmẹÊởÊtuổiÊgiàÊđượcÊ
đầyÊđủÊcũngÊnhưÊlúcÊốmÊđau.ÊÊChaÊmẹÊlàÊnhữngÊ
ngườiÊsanhÊdưỡngÊtaÊđượcÊkhônÊlớnÊnênÊngười.ÊÊ
DùÊaiÊkiaÊcóÊquyềnÊcaoÊchứcÊ trọngÊhayÊngườiÊ
cùngÊ đinhÊ phiêuÊ bạt,Ê gặpÊ tiếtÊ ThuÊ vềÊ chắcÊ
khôngÊ khỏiÊ chạnhÊ lòngÊ bùiÊ ngùiÊ nhớÊ đếnÊ mẹÊ
cha,ÊhồiÊtưởngÊtớiÊthânÊbằngÊquyếnÊthuộc,ÊbạnÊ
bèÊxaÊgần,ÊnghĩÊ tớiÊnơiÊchônÊnhauÊcắtÊ rúnÊmàÊ
đauÊbuồnÊrơiÊlệ. 

TôiÊđãÊlangÊthangÊsốngÊxứÊngười, 
ÊMỗiÊlầnÊThuÊđến,ÊlệÊtuônÊrơi 
TôiÊngheÊtrongÊgió,ÊlờiÊruÊmẹ 
ÂnÊhậnÊgiờÊđâyÊmẹÊmấtÊrồi 

 
CóÊ ânÊ hậnÊ gìÊ điÊ nữaÊ thìÊ mẹÊ đãÊ khôngÊ còn,Ê
khôngÊlàmÊsaoÊtìmÊđược.ÊÊChoÊnênÊcôngÊơnÊchaÊ
mẹÊnuôiÊconÊcònÊcaoÊhơnÊtrờiÊxanh,ÊbiểnÊrộngÊ
thậtÊkhóÊmàÊđềnÊđápÊchoÊđược. 

LênÊnonÊmớiÊbiếtÊnonÊcao 
NuôiÊconÊmớiÊbiếtÊcôngÊlaoÊmẫuÊtừ 

 
LàÊđệÊtửÊPhậtÊphảiÊloÊlàmÊtrònÊhiếuÊđạo.ÊÊMẹÊđãÊ
mangÊnặngÊđẻÊđau,Ê suốtÊbaÊnămÊ trờiÊnuôiÊconÊ
cựcÊkhổ,ÊthânÊxácÊmẹÊcũngÊdoÊđóÊmàÊgầyÊmòn,Ê
dơÊbẩn.ÊÊChaÊđổÊmồÊhôi,ÊnướcÊmắtÊlàmÊviệcÊvấtÊ
vảÊkiếmÊ từngÊchénÊcơmÊmanhÊáoÊđểÊnuôiÊconÊ
đượcÊ khônÊ lớn,Ê họcÊ hànhÊ nênÊ người.Ê Ê NhữngÊ
ngàyÊconÊbệnhÊnặng,ÊbỏÊăn,ÊmêÊsảng,ÊmẹÊphảiÊ

thứcÊ suốtÊ đêmÊ ômÊ conÊ vàoÊ lòngÊ chămÊ sócÊ
thuốcÊthangÊchoÊconÊmauÊmạnh.ÊÊCảnhÊmộtÊbàÊ
mẹÊẵmÊconÊchạyÊgiặcÊbịÊthươngÊsắpÊchết,ÊrángÊ
cốÊsứcÊkéoÊđứaÊconÊmộtÊtuổiÊvàoÊlòngÊchoÊbú,Ê
hyÊvọngÊconÊmìnhÊsẽÊgặpÊngườiÊcứuÊvàÊgầnÊđóÊ
mộtÊngườiÊchaÊdùngÊthânÊmìnhÊđỡÊđạnÊchoÊconÊ
nhưngÊrồiÊcảÊhaiÊômÊnhauÊđềuÊchết.ÊTrongÊkinhÊ
BáoÊ PhụÊ MẫuÊ ânÊ đức,Ê PhậtÊ dạy:Ê “NhưÊ cóÊ
ngườiÊmuốnÊbáoÊ ânÊ chaÊmẹ,Ê haiÊ vaiÊcõngÊchaÊ
mẹÊđiÊgiápÊvòngÊnúiÊTuÊDiÊđếnÊtrămÊngànÊkiếpÊ
cũngÊkhôngÊđềnÊđápÊđược. 

VíÊcóÊngườiÊânÊsâuÊdốcÊtrả 
CõngÊmẹÊchaÊtấtÊcảÊhaiÊvai 
GiápÊvòngÊhònÊnúiÊTuÊDi 

ĐếnÊtrămÊngànÊkiếpÊơnÊkiaÊchưaÊđền,” 
 
CôngÊ ơnÊ chaÊmẹÊ thậtÊ sâuÊ nặngÊ nênÊ đứcÊ PhậtÊ
luônÊnhắcÊnhởÊcácÊđệÊtửÊphảiÊhiếuÊthảoÊvớiÊchaÊ
mẹÊbởiÊhiếuÊđứngÊđầuÊ trongÊmuônÊhạnhÊ lành.ÊÊ
NgàiÊ cònÊ dạyÊ raÊ đờiÊ khôngÊ gặpÊPhật,Ê thờÊ chaÊ
mẹÊ tứcÊ làÊ thờÊ Phật.Ê VìÊ vậy,Ê chínhÊ bảnÊ thânÊ
NgàiÊ cũngÊ đãÊ bàyÊ tỏÊ tấmÊ lòngÊ hiếuÊ thảoÊ vớiÊ
vuaÊchaÊmộtÊcáchÊchânÊthànhÊthaÊthiết.ÊÊSauÊkhiÊ
thànhÊđạo,ÊNgàiÊtrởÊvềÊhoàngÊcungÊthămÊviếngÊ
hoàngÊ tộc,Ê anÊ ủi,Ê chămÊ sócÊ phụÊ vươngÊ đangÊ
lâmÊ trọngÊ bệnhÊ vàÊ thuyếtÊ phápÊ choÊ vuaÊ chaÊ
ngheÊgiácÊngộÊđượcÊđạoÊlýÊvôÊthường.ÊKhiÊphụÊ
hoàngÊmất,ÊNgàiÊcũngÊđãÊđưaÊvaiÊkhiêngÊquanÊ
tàiÊvuaÊchaÊđếnÊnơiÊanÊnghỉÊcuốiÊcùng.ÊTônÊgiảÊ
MụcÊKiềnÊLiênÊcũngÊđãÊbậtÊkhócÊkhiÊnhìnÊthấyÊ
mẹÊmìnhÊ làmÊ loàiÊ quỷÊđóiÊ khổÊ sởÊnênÊđãÊbánÊ
hếtÊtàiÊsảnÊcủaÊmìnhÊsẵnÊcóÊđểÊcúngÊdườngÊTraiÊ
tăngÊsiêuÊđộÊchoÊmẹ.ÊMộtÊnhàÊthơÊđãÊcảmÊphụcÊ
tấmÊ gươngÊ hiếuÊ hạnhÊ củaÊ TônÊ giảÊMụcÊ LiênÊ
màÊtựÊtráchÊmìnhÊchưaÊlàmÊđượcÊgìÊđểÊbáoÊânÊ
chaÊmẹ,ÊchỉÊbiếtÊkhócÊthan 

ĐôiÊmắtÊlongÊlanhÊlệÊướtÊđầm 
KhắpÊtìmÊtừÊmẫuÊcõiÊxaÊxăm 

NỗiÊniềmÊnuôiÊdưỡngÊbaoÊnămÊthángÊ 
PhụÊđứcÊsanhÊthànhÊbiếtÊmấyÊnăm 
TấtÊdạÊbáoÊđềnÊơnÊnghĩaÊnặng 

TấmÊlòngÊmongÊnguyệnÊhiếuÊtìnhÊthân 
VìÊchânÊPhậtÊdạyÊVuÊLanÊHội 

LuốngÊđểÊchoÊaiÊnhữngÊkhócÊthầm 
 
ĐứcÊKhổngÊ tửÊ cũngÊ đãÊ dạy:Ê“ThiênÊ kinhÊ vạnÊ
quyển,Ê hiếuÊnghĩaÊviÊ tiên”ÊnghĩaÊ làÊdùÊ cóÊhọcÊ
rộng,ÊchứcÊlớn,ÊquyềnÊcaoÊđiÊnữaÊcũngÊphảiÊlấyÊ
hiếuÊ đạoÊ làmÊ đầu.Ê HiếuÊ thảoÊ khôngÊ phảiÊ chỉÊ
đốiÊvớiÊôngÊbàÊchaÊmẹÊmàÊcònÊphảiÊđốiÊvớiÊcácÊ
bậcÊ ThầyÊ trưởngÊ thượng,Ê bởiÊ vìÊ họÊ đãÊ dạyÊ taÊ
họcÊhànhÊnênÊngười.Ê ÊHiếuÊđạoÊlàÊnguồnÊsốngÊ
tinhÊ thầnÊ mangÊ lạiÊ nhiềuÊ hạnhÊ phúcÊ choÊ giaÊ
đìnhÊ Ê vàÊ làÊ nềnÊ tảngÊđạoÊđứcÊ choÊ cảÊmộtÊdânÊ
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tộc.ÊÊMộtÊdânÊtộcÊcóÊđạoÊđức,ÊhiếuÊđạoÊthìÊnềnÊ
vănÊ hóaÊ lànhÊmạnh,Ê vănÊminhÊ tiếnÊ bộ,Ê xãÊ hộiÊ
anÊbình,ÊquốcÊgiaÊcườngÊthịnh,ÊnhàÊnhàÊcơmÊnoÊ
áoÊ ấm,Ê khôngÊ cóÊ cảnhÊ manÊ trá,Ê hậnÊ thù,Ê bấtÊ
côngÊápÊbức,ÊđâmÊchémÊnhau,ÊvợÊkhinhÊchồngÊ
conÊkhinhÊchaÊnhưÊxãÊhộiÊtaÊdướiÊchếÊđộÊcộngÊ
sảnÊhiệnÊnay,ÊđóÊlà:Ê 

NhàÊkiaÊlỗiÊđạoÊconÊkhinhÊbố 
MụÊnọÊchanhÊchua,ÊvợÊchửiÊchồng 

 
XưaÊởÊTrungÊHoa,ÊvuaÊThuấnÊcóÊhiếuÊvớiÊchaÊ
nênÊ đượcÊ vuaÊNghiêuÊ nhườngÊ ngôiÊ vàÊ gảÊ haiÊ
ngườiÊ conÊ gáiÊ choÊ ông.ÊVuaÊThuấnÊdùngÊđứcÊ
trịÊdânÊnênÊnhàÊnhàÊkhôngÊcầnÊkhóaÊcửa,ÊngoàiÊ
đườngÊcủaÊrơiÊkhôngÊaiÊ thèmÊlượm,ÊkhôngÊcóÊ
cảnhÊ chémÊ giết,Ê cướpÊ giật,Ê thamÊ nhũng,Ê conÊ
ôngÊ cháuÊ chaÊ tácÊ oai,Ê tácÊ quái,Ê hiếpÊ đápÊ dânÊ
nghèo.ÊNgàyÊnay,ÊnhiềuÊngườiÊhọcÊtheoÊÂuÊMỹÊ
cóÊbằngÊcấpÊcao,ÊcóÊđịaÊvịÊlớnÊchỉÊbiếtÊtônÊthờÊ
chủÊnghĩaÊngoạiÊlaiÊduyÊvật,ÊhoặcÊsùngÊbáiÊcácÊ
đấngÊthầnÊlinhÊsiêuÊhìnhÊmàÊkhôngÊhềÊnghĩÊđếnÊ
côngÊ ơnÊ chaÊ mẹÊ đãÊ sinhÊ dưỡngÊ mìnhÊ nênÊ
người.Ê BọnÊ ngườiÊ nàyÊ cònÊ thuaÊ cảÊ loàiÊ cầmÊ
thú.Ê MộtÊ conÊ quạÊ giàÊ khôngÊ bayÊ điÊ kiếmÊ ănÊ
được.ÊĐànÊconÊcủaÊnóÊthaÊmồiÊvềÊnuôiÊchoÊđếnÊ
ngàyÊnóÊchếtÊmớiÊ thôi.ÊNhữngÊkẻÊbấtÊhiếuÊ thìÊ
thườngÊbấtÊnhân,ÊbấtÊnghĩa,ÊbấtÊ tín,ÊbấtÊ trung,Ê
luônÊ làmÊ hạiÊ kẻÊ khácÊ đểÊ thuÊ lợiÊ choÊ nênÊ tốtÊ
nhấtÊlàÊtránhÊxaÊhọ. 
 
ChúngÊtaÊlàÊđệÊtửÊPhậtÊphảiÊthểÊhiệnÊlòngÊhiếuÊ
đạoÊđốiÊvớiÊchaÊmẹÊdùÊởÊhoànÊcảnhÊkhóÊkhănÊ
nàoÊ cũngÊ phảiÊ nuôiÊ dưỡngÊ chaÊmẹÊ ởÊ tuổiÊ giàÊ
yếuÊhoặcÊlúcÊốmÊđau.ÊÊNhấtÊlàÊkhiÊchaÊmẹÊquaÊ
đờiÊphảiÊloÊthờÊcúngÊvàÊđếnÊchùaÊnhờÊTăngÊNiÊ
siêuÊđộ.ÊÊ 
 
MùaÊ báoÊ hiếuÊ VuÊ LanÊ làÊ mùaÊ biểuÊ hiệnÊ tìnhÊ
thươngÊcủaÊconÊcáiÊđốiÊvớiÊchaÊmẹÊvàÊsựÊcảmÊ
thôngÊgiữaÊngườiÊsốngÊvàÊkẻÊchết,ÊgiữaÊcõiÊâmÊ
vàÊcõiÊdương.ÊÊMộtÊthiÊsĩÊđãÊviếtÊlênÊnhữngÊlờiÊ
thấmÊthíaÊkhiÊnghĩÊđếnÊmẹÊmìnhÊnhưÊsau:Ê 

ĐâyÊbátÊcơmÊđầyÊnặngÊướcÊmong 
MẹÊơi,ÊđâyÊngọcÊvớiÊđâyÊlòng 

ĐâyÊtìnhÊcònÊnặngÊtrongÊthaÊthiết 
ÂnÊnghĩaÊsinhÊthànhÊchưaÊtrảÊxong 

 
VănÊThân 
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TrongÊcuộcÊđờiÊcủaÊngườiÊcon 

ChỉÊcóÊmộtÊmẹÊthôi 

MangÊthaiÊchínÊthángÊmườiÊngày 

ChịuÊnhiềuÊvấtÊvảÊkhổÊđau 

SanhÊraÊmộtÊniềmÊvuiÊvàÊhạnhÊphúc 

BồngÊtrongÊhaiÊtayÊlàÊruộtÊthịtÊcủaÊmẹ 

TừÊlúcÊemÊbéÊchoÊđếnÊtrưởngÊthành 

TừÊmiếngÊănÊđếnÊthứcÊuống 

SựÊviệcÊhọcÊhành,ÊquầnÊáoÊbútÊviếtÊchì 

MẹÊđềuÊloÊhết,ÊchuÊtoànÊbổnÊphậnÊlàmÊmẹ 

MẹÊdạyÊconÊtiếngÊnóiÊđầuÊđời,ÊngônÊngữÊ
quêÊnhà 

MẹÊchoÊhếtÊtìnhÊthươngÊyêu 

LúcÊnàoÊcũngÊloÊlắngÊvàÊmongÊconÊbìnhÊan. 

TrongÊlòngÊcon 

ConÊbiếtÊhếtÊnhữngÊđiềuÊmẹÊđãÊlàmÊchoÊcon 

KhôngÊphảiÊconÊkhôngÊbiết 

ChỉÊlàÊkhôngÊnóiÊraÊthôi 

ConÊrấtÊkínhÊyêuÊmẹ 

CầuÊmongÊmẹÊlúcÊnàoÊcũngÊkhỏeÊmạnh 

MỗiÊngàyÊcườiÊvuiÊkhôngÊloÊgìÊcả 

ĐừngÊnhớÊnhữngÊchuyệnÊxưaÊmuộnÊphiền 

ChuyênÊcầnÊtuÊhọc 

PhậtÊsẽÊbiếtÊtâmÊmẹÊphùÊhộÊbìnhÊan 

ChoÊtâmÊlớnÊnhưÊnúi 

PhướcÊđứcÊmênhÊmôngÊnhưÊnước. 

NamÊMôÊAÊDiÊĐàÊPhậtÊ 
 
ÊÊÊHuệÊMinh 

ÊÊÊKínhÊtặngÊMẹÊDiệuÊNgọcÊ4 
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T heoÊ luậtÊTứÊphầnÊ (1)ÊduyênÊkhởiÊcủaÊÐứcÊPhậtÊ quiÊ địnhÊ mùaÊ anÊ cưÊ củaÊ chúngÊ TỳÊ
kheoÊxảyÊraÊkhiÊNgàiÊđangÊtrúÊtạiÊXáÊVệ,ÊtrongÊ
vườnÊ củaÊ ÔngÊ CấpÊ CôÊ Ðộc.Ê NguyênÊ doÊ củaÊ
việcÊchếÊđịnhÊnàyÊ làÊbởiÊvìÊ sựÊ thanÊphiềnÊcủaÊ
cácÊ ngườiÊ cưÊ sĩÊ đốiÊ vớiÊ nhómÊ sáuÊ tỳÊ kheo.Ê
NhómÊ6ÊtỳÊkheoÊnàyÊthườngÊduÊhànhÊtrongÊdânÊ
gianÊbấtÊcứÊvàoÊmùaÊnào.ÊKhiÊmùaÊmưaÊđến,ÊhọÊ
dẫmÊđạpÊchếtÊvôÊsốÊcônÊ trùng.ÊCácÊcưÊsĩÊ thanÊ
phiềnÊ rằngÊ nhữngÊ tuÊ sĩÊ ngoàiÊ đạoÊ hằngÊ nămÊ
vẫnÊcóÊbaÊthángÊcốÊđịnhÊtạiÊmộtÊchỗ,ÊngayÊđếnÊ
cácÊ loạiÊ cầmÊ thúÊ vẫnÊ cònÊ cóÊ mùaÊ trúÊ ẩnÊ củaÊ
chúng,ÊhuốngÊchiÊnhữngÊngườiÊSaÊmônÊThíchÊ
tửÊlạiÊkhôngÊbiếtÊnghỉÊchânÊvàoÊmùaÊmưa,ÊtráiÊ
lạiÊduÊhànhÊbấtÊcứÊmùaÊnào.Ê 
 
ÐứcÊ PhậtÊ hayÊ biếtÊ sựÊ này,Ê vàÊ NgàiÊ đãÊ khiểnÊ
tráchÊnhómÊtỳÊkheoÊsáuÊngườiÊấy.ÊỞÊđây,ÊchúngÊ
taÊcóÊthểÊrútÊraÊhaiÊnhậnÊxét:Ê 
 
ThứÊnhấtÊsựÊthanÊphiềnÊcủaÊcácÊcưÊsĩÊchứngÊtỏÊ
rằngÊanÊcưÊmùaÊmưaÊđãÊtrởÊthànhÊtụcÊlệÊchungÊ
choÊmọiÊ tuÊ sĩÊ củaÊ cácÊ giáoÊ pháiÊ tônÊ giáoÊ thờiÊ
bấyÊgiờ.ÊCácÊtỳÊkheoÊdoÊbởiÊkhôngÊchấpÊhànhÊ
tụcÊlệÊnàyÊnênÊbịÊcácÊcưÊsĩÊchỉÊtrích.Ê 
 
ThứÊhai,ÊsựÊkhiểnÊtráchÊcủaÊÐứcÊPhậtÊchứngÊtỏÊ
rằngÊmặcÊdùÊtrướcÊđóÊNgàiÊchưaÊquiÊđịnhÊviệcÊ
anÊcưÊmùaÊmưa,ÊnhưngÊcácÊthánhÊtăngÊhayÊcácÊ
tỳÊ kheoÊ sốngÊ triÊ túcÊ vàÊ trìÊ luậtÊ nghiêmÊ chỉnhÊ
đềuÊkhôngÊđiÊ langÊ thangÊ trongÊcácÊ thángÊmùaÊ
mưa.ÊNhưÊvậy,ÊsựÊấnÊđịnhÊbaÊthángÊanÊcưÊmùaÊ
mưaÊ củaÊ PhậtÊ làÊ hợpÊ phápÊ hóaÊ mộtÊ thôngÊ lệÊ
hayÊmộtÊtậpÊtụcÊđãÊđượcÊchấpÊhànhÊmộtÊcáchÊtựÊ
nhiênÊgiữÊcácÊtỳÊkheoÊnóiÊriêng,ÊvàÊcũngÊchungÊ
choÊmọiÊtuÊsĩÊcủaÊcácÊgiáoÊpháiÊngoàiÊđạoÊPhậtÊ
đươngÊ thời.ÊTuyÊnhiên,ÊxétÊ theoÊ thựcÊ tế,ÊhànhÊ
trìÊ củaÊ giáoÊ đoànÊ tăngÊ lữÊ vềÊ việcÊ anÊ cưÊ mùaÊ
mưa,Ê thìÊsựÊanÊcưÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiớiÊhạnÊbởiÊ
sựÊviệcÊđiÊlạiÊgâyÊtổnÊhạiÊchoÊcácÊsâuÊbọÊvàÊcácÊ
thứÊcâyÊcỏÊsinhÊtrưởngÊnhiềuÊtrongÊmùaÊmưa.Ê 
 
ThamÊkhảoÊthêmÊtrongÊcácÊkinhÊđiển,ÊchúngÊtaÊ
sẽÊthấyÊviệcÊanÊcưÊcònÊcóÊnhữngÊmụcÊđíchÊkhácÊ
hơnÊ thếÊ nữa.ÊTrướcÊ hết,ÊmộtÊ đoạnÊ ngắnÊ trongÊ
kinhÊÐiểnÊTônÊ(2)ÊcóÊghiÊsựÊkiệnÊnhưÊvầy.Ê 
 
ÐứcÊ PhậtÊ kểÊ lạiÊ mộtÊ câuÊ chuyệnÊ quáÊ khứ.Ê
TrongÊmộtÊtiềnÊkiếpÊxaÊxưa,ÊlúcÊđứcÊThíchÊTônÊ
cònÊ hànhÊ BồÊ TátÊ đạo.Ê BấyÊ giờÊ ngàiÊ thọÊ sanhÊ

làmÊvịÊđạiÊthầnÊcóÊtênÊlàÊÐiểnÊTôn.ÊVịÊđạiÊthầnÊ
nàyÊ đượcÊmọiÊ ngườiÊ tônÊ kính,Ê choÊ rằngÊ làÊ đãÊ
từngÊthấyÊPhạmÊThiên.ÊNhưngÊthựcÊtếÊthìÊÐiểnÊ
TônÊchưaÊtừngÊthấyÊPhạmÊThiên.ÊÐiểnÊTônÊtựÊ
suyÊ nghĩÊ rằng,Ê theoÊ truyềnÊ thuyếtÊ cácÊ bậcÊ tônÊ
túcÊnóiÊlại,ÊnếuÊaiÊtuÊtậpÊtứÊvôÊlượngÊtâmÊtrongÊ
suốtÊbốnÊthángÊmùaÊmưaÊsẽÊđượcÊdiệnÊkiếnÊvớiÊ
PhạmÊ Thiên.Ê DoÊ vậy,Ê đạiÊ thầnÊ ÐiểnÊ TônÊ xinÊ
phépÊnhàÊvuaÊđượcÊnghỉÊngơiÊđểÊcóÊ thểÊ tuÊ tậpÊ
tứÊ vôÊ lượngÊ tâmÊ trongÊ suốtÊ bốnÊ thángÊ mùaÊ
mưa.Ê SauÊ 4Ê tháng,Ê quảÊ nhiênÊ ÐiểnÊ TônÊ đượcÊ
hộiÊ kiếnÊ vớiÊ hìnhÊ đồngÊ PhạmÊThiên,Ê vàÊ đượcÊ
PhạmÊThiênÊđíchÊthânÊgiảngÊgiảiÊđạoÊlýÊcho.Ê 
 
CâuÊchuyệnÊkểÊnhưÊvậyÊchứngÊtỏÊviệcÊanÊcưÊcốÊ
địnhÊtạiÊmộtÊchỗÊđểÊtụÊtậpÊvàoÊmùaÊmưaÊlàÊmộtÊ
quanÊniệmÊđãÊcóÊtừÊxưa,ÊtrướcÊthờiÊÐứcÊThíchÊ
TônÊrấtÊlâuÊxa.ÊChoÊnên,ÊviệcÊanÊcư,ÊhạnÊchếÊsựÊ
điÊ lạiÊ trongÊmùaÊmưa,ÊkhôngÊchỉÊvìÊ tránhÊdẫmÊ
đạpÊvàoÊcônÊtrùngÊvàÊcâyÊcỏ,ÊmàÊmùaÊmưaÊcònÊ
đượcÊ quanÊ niệmÊ từÊ xaÊ xưaÊ làÊ thờiÊ gianÊ thíchÊ
hợpÊnhấtÊchoÊsựÊtuÊtậpÊđểÊcóÊnhữngÊtiếnÊbộÊtâmÊ
linhÊ đángÊ kể.Ê ChínhÊ doÊ điềuÊ nàyÊ màÊ kinhÊ
ChánhÊphápÊ niệmÊxứÊnóiÊ rằngÊvàoÊ thờiÊkỳÊ anÊ
cưÊmùaÊmưaÊcácÊtỳÊkheoÊngoạiÊtrừÊcácÊviệcÊđiÊ
lạiÊvàÊtiểuÊtiện,ÊcònÊlạiÊthườngÊxuyênÊphảiÊngồiÊ
kiếtÊgiàÊtạiÊmộtÊchỗÊđểÊtuÊtậpÊthiềnÊđịnhÊ(3).Ê 
 
NgoàiÊ ra,Ê sựÊ anÊ cưÊ mùaÊ mưaÊ cònÊ cóÊ mộtÊ ýÊ
nghĩaÊquanÊtrọngÊkhácÊnữa.ÊÐóÊlàÊbiểuÊhiệnÊchoÊ
tinhÊ thầnÊ sốngÊ chungÊ hòaÊ hợpÊ củaÊ cộngÊ đồngÊ
TăngÊlữÊtạiÊmộtÊtrúÊxứ.ÊÐiềuÊnàyÊđượcÊthấyÊrõÊ
trongÊluậtÊTứÊphầnÊ(4).ÊLúcÊbấyÊgiờÊÐứcÊThíchÊ
TônÊ trúÊ lạiÊ XáÊ Vệ,Ê trongÊ vườnÊ CấpÊ CôÊ Ðộc.Ê
SauÊ3ÊthángÊanÊcưÊmùaÊmưa,ÊmộtÊsốÊđôngÊcácÊ
tỳÊkheoÊởÊCâuÊTátÊLaÊđếnÊhầuÊthămÊNgài.ÊÐứcÊ
ThếÊTônÊ theoÊ thôngÊ lệÊhỏiÊ thămÊđờiÊ sốngÊcủaÊ
họÊnhưÊthếÊnàoÊtrongÊbaÊthángÊanÊcư.ÊHọÊtrìnhÊ
bàyÊ vớiÊ NgàiÊ sinhÊ hoạtÊ thườngÊ nhậtÊ củaÊ họ.Ê
TheoÊ đó,Ê cácÊ tỳÊ kheoÊ nàyÊ giaoÊ ướcÊ vớiÊ nhauÊ
trongÊsuốtÊmùaÊanÊcưÊrằngÊkhôngÊaiÊnóiÊchuyệnÊ
vớiÊ aiÊ bấtÊ cứÊ điềuÊ gì.ÊNếuÊ cóÊ nhữngÊ việcÊ cầnÊ
thiếtÊ màÊ ngườiÊ nầyÊ cầnÊ đếnÊ sựÊ giúpÊ đỡÊ củaÊ
ngườiÊkhácÊthìÊchỉÊđượcÊphépÊraÊdấuÊchứÊkhôngÊ
đượcÊphépÊnói.ÊSinhÊhoạtÊnàyÊcũngÊthườngÊxảyÊ
raÊ giữaÊ cácÊ nhómÊ tỳÊ kheoÊ vàÊ đượcÊ biếtÊ nhiềuÊ
nhấtÊ làÊ nhómÊ 3Ê tỳÊ kheoÊ dòngÊ họÊ ThíchÊ gồmÊ
TônÊGiảÊ–ÊAÊNaÊLuậtÊ–Ê tônÊgiảÊNanÊÐềÊ–Ê vàÊ
tônÊgiảÊKimÊTỳÊLa.ÊCácÊ tỳÊkheoÊkhiÊ thìÊởÊBátÊ
NaÊNạnÊXàÊ(5),ÊkhiÊthìÊSaÊKêÊÐếÊ(6)ÊvàÊluônÊluônÊ

DUYÊNÊKHỞIÊVÀÊÝÊNGHĨAÊCỦAÊKIẾTÊHẠÊANÊCƯÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHT.ÊThíchÊTríÊThủ 
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đượcÊPhậtÊkhenÊngợi.ÊNhưngÊtrongÊtrườngÊhợpÊ
cácÊ tỳÊ kheoÊ ởÊ CâuÊ TátÊ LaÊ này,Ê thayÊ vìÊ đượcÊ
khenÊ ngợi,Ê đãÊ bịÊ ÐứcÊ ThếÊ TônÊ khiểnÊ trách.Ê
NgàiÊnóiÊcácÊ tỳÊkheoÊnàyÊ làÊnhữngÊngườiÊnguÊ
si,ÊsốngÊchungÊnhưÊvậyÊlàÊkhổÊnhưngÊlạiÊtưởngÊ
làÊ anÊ lạc,Ê chẳngÊkhácÊ nàoÊ nhữngÊ kẻÊ thùÊ cùngÊ
sốngÊ trongÊ mộtÊ trúÊ xứ.Ê NhiệmÊ vụÊ củaÊ cácÊ tỳÊ
kheoÊsốngÊchungÊlàÊphảiÊgiáoÊgiớiÊlẫnÊnhau,ÊchỉÊ
điểmÊ vàÊ sáchÊ tấnÊ nhau,Ê chứÊ khôngÊ thểÊ sốngÊ
nhưÊnhữngÊngườiÊ câmÊvớiÊnhau.ÊCùngÊmộtÊ lềÊ
lốiÊsinhÊhoạt,ÊnhưngÊcóÊ trườngÊhợpÊPhậtÊkhenÊ
ngợi,ÊcóÊtrườngÊhợpÊbịÊNgàiÊkhiểnÊtrách,ÊấyÊlàÊ
thếÊnào?ÊÐứcÊPhậtÊluônÊluônÊcaÊngợiÊđờiÊsốngÊ
trầmÊlặngÊcủaÊcácÊtỳÊkheo,ÊsốngÊxaÊlánhÊnhữngÊ
nơiÊồnÊàoÊnáoÊnhiệt.ÊTuyÊnhiên,ÊnhưÊvậyÊkhôngÊ
cóÊnghĩaÊrằngÊmộtÊ tỳÊkheoÊnênÊsốngÊcáchÊbiệtÊ
ngoàiÊcộngÊđồngÊTăngÊlữ.ÊSốngÊchungÊvàÊhòaÊ
hợpÊ trongÊ cuộcÊ sốngÊ thánhÊ thiệnÊ caoÊ cả,Ê giáoÊ
giớiÊvàÊsáchÊtấnÊlẫnÊnhau,ÊđóÊlàÊsinhÊmệnhÊcủaÊ
TăngÊđoàn.ÊÐờiÊsốngÊcủaÊmộtÊtỳÊkheoÊlàÊsốngÊ
khôngÊ giaÊ đìnhÊ khôngÊ cốÊ địnhÊ vĩnhÊ viễnÊ tạiÊ
mộtÊ trúÊ xứÊ nào,Ê nhưngÊ cácÊ tỳÊ kheoÊ đượcÊ nốiÊ
kếtÊnhauÊthànhÊmộtÊcộngÊđồngÊthốngÊnhấtÊbằngÊ
giớiÊ bổnÊ màÊ họÊ phảiÊ cùngÊ nhauÊ hòaÊ hiệpÊ đểÊ
tụngÊđọcÊtrongÊmỗiÊnửaÊtháng.ÊVàÊsựÊhòaÊhiệpÊ
ấyÊđượcÊcủngÊcốÊbằngÊbaÊthángÊanÊcưÊvàoÊmùaÊ
mưa.ÊNhưÊvậy,ÊanÊcưÊmùaÊmưaÊkhôngÊphảiÊđơnÊ
giảnÊchỉÊcóÊnghĩaÊlàÊhạnÊchếÊsựÊđiÊlạiÊcủaÊcácÊtỳÊ
kheoÊđểÊ tránhÊ tổnÊ thươngÊcácÊsinhÊvậtÊbéÊnhỏÊ
vàÊcácÊthứÊcâyÊcỏÊnon.ÊTrongÊlịchÊsửÊphátÊtriểnÊ
củaÊ đạoÊ PhậtÊ sinhÊ hoạtÊ anÊ cưÊ kiếtÊ hạÊ làÊ mộtÊ
nhânÊ tốÊ tíchÊ cựcÊ đểÊ cácÊ đệÊ tửÊ tạiÊ giaÊ cóÊ điềuÊ
kiệnÊthuậnÊtiệnÊthamÊgiaÊvàoÊsựÊnghiệpÊcủngÊcốÊ
vàÊ phátÊ triểnÊ giáoÊ đoànÊ tăngÊ lữ.Ê TăngÊ đoànÊ
thanhÊ tịnhÊ vàÊ hòaÊ hiệpÊ làÊ tiêuÊ biểuÊ củaÊ sứcÊ
sốngÊcụÊthểÊcủaÊgiáoÊphápÊmàÊÐứcÊThíchÊTônÊ
đãÊ từngÊgiảngÊdạy.ÊÐóÊcũngÊ làÊnơiÊnươngÊ tựaÊ
tinhÊthầnÊvữngÊchắc,ÊvàÊlàÊniềmÊtinÊchânÊchínhÊ
choÊ nhữngÊ ngườiÊ tạiÊ giaÊ sốngÊ giữaÊ cuộcÊ đờiÊ
hỗnÊtạp,ÊđầyÊnhữngÊhậnÊthùÊvàÊtranhÊchấp.Ê 
MộtÊ PhậtÊ tửÊ tạiÊ gia,Ê cóÊ niềmÊ tinÊ thuầnÊ tịnhÊ
trongÊsángÊđốiÊvớiÊPhật,ÊPháp,ÊTăngÊvàÊThánhÊ
giớiÊluônÊluônÊđượcÊghiÊnhậnÊvớiÊ4ÊđứcÊtính: 
·ÊThânÊcậnÊthiệnÊsĩ,Ê 
·ÊHọcÊhỏiÊChánhÊpháp,Ê 
·ÊSuyÊnghĩÊsâuÊsắcÊnhữngÊđiềuÊmớiÊhọcÊhỏi,Ê 
·ÊHànhÊtrìÊnhữngÊđiềuÊđãÊđượcÊchiêmÊnghiệm.Ê 

TrongÊ 4Ê đứcÊ tínhÊ ấy,Ê đứcÊ tínhÊ thứÊ nhất,Ê thânÊ
cậnÊthiệnÊsĩ,ÊtứcÊgầnÊgũiÊcácÊbậcÊthiệnÊtriÊthức,Ê
nhữngÊ bậcÊ đạoÊ caoÊ đứcÊ trọng.ÊMỗiÊ năm,Ê vàoÊ
mùaÊmưa,ÊkhiÊcácÊtỳÊkheoÊtạmÊthờiÊdừngÊchânÊ
tạiÊmộtÊ trúÊxứ,Ê thìÊ đâyÊ làÊ thờiÊgianÊmàÊnhữngÊ
ngườiÊ tạiÊ giaÊ cóÊ điềuÊ kiệnÊ thíchÊ hợpÊ nhấtÊ đểÊ
thườngÊxuyênÊgầnÊgũiÊcácÊbậcÊthiệnÊsĩÊhọcÊhỏiÊ

chánhÊ pháp.Ê DoÊ thế,Ê họÊ cóÊ thểÊ phátÊ huyÊ cácÊ
đứcÊ tínhÊđặcÊ trưngÊcủaÊmộtÊPhậtÊ tửÊ tạiÊgiaÊcóÊ
niềmÊtinÊthuầnÊtịnhÊđốiÊvớiÊChánhÊpháp.ÊTrongÊ
thờiÊgianÊđứcÊThếÊTônÊcònÊtạiÊthế,ÊcácÊPhậtÊtửÊ
tạiÊgiaÊhoặcÊtựÊlựcÊcáÊnhânÊnếuÊcóÊđủÊđiềuÊkiện,Ê
hoặcÊnhữngÊngườiÊthânÊthuộcÊnhauÊhoặcÊnhữngÊ
ngườiÊ cùngÊ sốngÊ trongÊ mộtÊ làng,Ê mộtÊ thànhÊ
phố,ÊhợpÊtácÊnhauÊthỉnhÊcácÊ tỳÊkheoÊvềÊ tạiÊ trúÊ
xứÊ củaÊ mìnhÊ anÊ cưÊ kiếtÊ hạ,Ê vàÊ hỗÊ trợÊ cácÊ tỳÊ
kheoÊcácÊnhuÊcầuÊcầnÊthiếtÊđểÊcácÊNgàiÊcóÊđiềuÊ
kiệnÊ thuậnÊ tiệnÊ choÊ sựÊ tuÊ tậpÊ suốtÊ trongÊ baÊ
thángÊmùaÊmưa.Ê 

CácÊtruyệnÊkýÊcủaÊPhậtÊgiáoÊthuộcÊcácÊnềnÊvănÊ
họcÊbảngÊsanhÊvàÊbảngÊduyênÊthườngÊghiÊnhậnÊ
cóÊnhiềuÊ tỳÊkheoÊđãÊchứngÊđắcÊquảÊAÊLaÊHánÊ
trongÊ thờiÊ gianÊ anÊ cưÊ này,Ê nhờÊ sựÊ hỗÊ trợÊ củaÊ
cácÊcưÊsĩÊvềÊcácÊnhuÊcầuÊhằngÊngày.ÊMộtÊcộngÊ
đồngÊthanhÊtịnhÊvàÊhòaÊhiệp,ÊcùngÊhọcÊvàÊcùngÊ
tuÊnhưÊsữaÊvớiÊnướcÊvậy,ÊquảÊlàÊniềmÊtinÊvàÊhyÊ
vọngÊ choÊ conÊ ngườiÊ sốngÊ giữaÊ cảnhÊ đờiÊ náoÊ
nhiệt,Ê vàÊ nóÊ chứngÊ tỏÊ rằngÊ ChánhÊ phápÊ màÊ
ÐứcÊThíchÊTônÊđãÊgiảngÊthuyết,ÊnếuÊđượcÊthựcÊ
hànhÊmộtÊ cáchÊ trọnÊ vẹn,Ê sẽÊ làÊ cơÊ sởÊ choÊmộtÊ
thếÊ giớiÊ anÊ lành.Ê ÐâyÊ làÊ điềuÊ màÊ vuaÊ BaÊ TưÊ
NặcÊđãÊbàyÊtỏÊvớiÊđứcÊThếÊTônÊvềÊniềmÊtinÊcủaÊ
mìnhÊđốiÊvớiÊChánhÊphápÊđượcÊThếÊTônÊgiảngÊ
dạyÊvàÊchúngÊđệÊtửÊthựcÊhànhÊtrọnÊvẹnÊ(7).ÊNóiÊ
tómÊlại,ÊduyênÊkhởiÊcủaÊsựÊanÊcưÊkiếtÊhạ,ÊcủaÊ
chúngÊtỳÊkheoÊdùÊđơnÊgiảnÊđượcÊnóiÊlàÊdoÊÐứcÊ
ThếÊTônÊ tùyÊthuậnÊtheoÊướcÊmuốnÊcủaÊcácÊđệÊ
tửÊtạiÊgia,ÊnhưngÊtrongÊýÊnghĩaÊsâuÊxaÊthìÊnóÊlàÊ
sinhÊmạngÊtồnÊtạiÊcủaÊchánhÊphápÊđượcÊduyÊtrìÊ
bằngÊđờiÊsốngÊthanhÊtịnhÊvàÊhòaÊhiệpÊcủaÊcộngÊ
đồngÊTăngÊ lữ.ÊChừngÊ nàoÊ chúngÊ tỳÊ kheoÊ cònÊ
nhiệtÊthànhÊtrongÊphậnÊsựÊanÊcưÊ3ÊthángÊthìÊbấyÊ
giờÊchánhÊphápÊvẫnÊcònÊlàÊsứcÊsốngÊphongÊphúÊ
đểÊloàiÊngườiÊlàmÊnơiÊquyÊngưỡngÊvàÊxâyÊdựngÊ
mộtÊthếÊgiớiÊanÊlành. 

GhiÊchú:Ê 
(1)ÊTứÊphầnÊluậtÊ37,ÊAnÊcưÊkýÊđệÊ(ÐạiÊ22,Êtr.ÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊ630b)Ê 
(2)ÊTrườngÊAÊHàmÊ5Ê(ÐạiÊ1,Êtr.Ê32b)Ê 
(3)ÊDẫnÊbởiÊTứÊphầnÊluậtÊsanÊphiềnÊbổÊkhuyếtÊÊÊ 
ÊÊÊÊhànhÊsựÊsao,ÊThượngÊ4Ê(ÐạiÊ40,Êtr.Ê58a)Ê 
(4)ÊTứÊphầnÊluậtÊ37,ÊTựÊTứÊKiềnÊÐộÊ(ÐạiÊ22,Êtr.ÊÊ 
ÊÊÊÊÊ637c)Ê 
(5)ÊTrungÊAÊHàmÊ17,ÊTrườngÊThọÊVươngÊBảnÊÊ 
ÊÊÊÊKhởiÊ(ÐạiÊ1,Êtr.Ê536a)Ê 
(6)ÊTrungÊAÊHàmÊ18,ÊSaÊKêÊÐếÊTamÊMộcÊTánhÊÊ 
ÊÊÊÊÊTừÊ(ÐạiÊ1,Êtr.Ê544b)Ê 
(7)ÊTrungÊAÊHàmÊ59,ÊKinhÊPhápÊTrangÊNghiêmÊÊ 
ÊÊÊÊ(ÐạiÊ1,Êtr.Ê795b) 
 
H.ÊLiênÊ(SưuÊtầm) 
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L àÊconÊngườiÊkhôngÊaiÊtránhÊkhỏiÊviệcÊkhenÊchê.ÊKhenÊvàÊchêÊhayÊthịÊvàÊphiÊngàyÊnàoÊ
cũngÊcó.ÊViệcÊkhenÊchêÊphátÊ raÊ từÊ cửaÊmiệngÊ
củaÊ conÊ người.Ê ThậtÊ ra,Ê khôngÊ aiÊ cóÊ thểÊ cấmÊ
cảnÊlờiÊnóiÊmỉaÊmaiÊcayÊđộcÊcủaÊhọ.ÊBởiÊvì,ÊcáiÊ
lưỡiÊkhôngÊxươngÊnhiềuÊđườngÊlắcÊléo.ÊHọÊuốnÊ
congÊ nhưÊ thếÊ nàoÊ cũngÊ được.Ê PhàmÊ phuÊ nhưÊ
chúngÊ taÊ thìÊ bịÊ khenÊ chêÊ làÊ việcÊ thườngÊ tình.Ê
ThậmÊ chíÊ đếnÊ cácÊ bậcÊ ThánhÊ nhơnÊ nhưÊ PhậtÊ
TổÊ vẫnÊ bịÊ ngườiÊ taÊ khenÊ chêÊ nhưÊ thường.Ê
TrongÊKinhÊPhápÊCú,ÊĐứcÊPhậtÊ cóÊ nhữngÊ lờiÊ
dạyÊvềÊviệcÊkhenÊchêÊnàyÊnhưÊsau: 
 
-ÊPhậtÊdạy:Ê“AÊĐaÊLaÊ(AÊTuÊLa)ÊnênÊbiết:ÊĐâyÊ
khôngÊphảiÊ làÊchuyệnÊđờiÊnay,ÊmàÊđờiÊxưaÊđãÊ
từngÊnói:ÊlàmÊthinhÊbịÊngườiÊchê,ÊnóiÊnhiềuÊbịÊ
ngườiÊchê,ÊítÊnóiÊcũngÊbịÊngườiÊchê;ÊlàmÊngườiÊ
màÊkhôngÊbịÊchêÊ thựcÊ làÊchuyệnÊkhóÊcóÊởÊ thếÊ
gianÊnày”. 
 
-ÊPhậtÊdạyÊtiếp:Ê“ToànÊbịÊngườiÊchêÊcả,ÊlàÊđiềuÊ
quáÊkhứÊchưaÊ từngÊcó,Ê hiệnÊ tạiÊ tìmÊkhôngÊ ra,Ê
vàÊvịÊlaiÊcũngÊkhôngÊdễÊgìÊthấyÊđược”. 
Ê 
PhậtÊnóiÊhaiÊ phápÊcúÊ nàyÊ tạiÊ tinhÊxáÊKỳÊViênÊ
vàÊcóÊliênÊquanÊđếnÊnamÊcưÊsĩÊAtulaÊ(TuÊLại). 
 
TheoÊtruyệnÊtích,Ê“AtulaÊlàÊmộtÊthiệnÊnamÊsongÊ
ởÊXáÊVệÊcùngÊvớiÊnhómÊbạnÊnămÊtramÊPhậtÊtử.Ê
MộtÊhôm,ÊôngÊcùngÊnhómÊbạnÊnàyÊđếnÊtinhÊxáÊ
ngheÊpháp.ÊĐầuÊtiên,ÊôngÊđếnÊgầnÊbênÊTônÊgiảÊ
LyÊbàÊđa,ÊnhưngÊTônÊgiảÊlặngÊthinhÊkhôngÊnóiÊ
mộtÊlời.ÊHọÊthatÊvọngÊmớiÊcùngÊnhauÊkéoÊđếnÊ
TônÊ giảÊXáÊ LợiÊ Phất,Ê cungÊ kínhÊ trìnhÊ bàyÊ vềÊ
việcÊhọÊđãÊbấtÊmãnÊkhiÊđếnÊgặpÊngàiÊLyÊbàÊđaÊ
khôngÊgiảngÊnóiÊmộtÊlời. 
 
KhiÊấy,ÊngàiÊXáÊlợiÊPhấtÊbảoÊhọÊngồiÊxuốngÊvàÊ
ngàiÊthuyếtÊgiảngÊchoÊhọÊngheÊvềÊgiáoÊlýÊAÊtỳÊ
đàm.Ê NgàiÊ thuyếtÊ giảngÊ thaoÊ thaoÊ bấtÊ tuyệtÊ
tràngÊ giangÊ đạiÊ hải,ÊAtulaÊ vàÊ cảÊ bọnÊ họÊ ngheÊ
khôngÊhiểuÊchiÊcả,ÊnênÊbựcÊmìnhÊliềnÊkéoÊđếnÊ
hộiÊkiếnÊvớiÊTônÊgiảÊAÊnan.ÊSauÊkhiÊcungÊkínhÊ
chàoÊ hỏi,Ê AtulaÊ liềnÊ trìnhÊ bàyÊ nhữngÊ việcÊ đãÊ
xảyÊraÊkhiÊgặpÊLyÊbàÊđaÊvàÊTônÊgiảÊXáÊlợiÊPhấtÊ
choÊngàiÊAÊnanÊnghe. 
 
NgàiÊAÊnanÊliềnÊgiảngÊmộtÊbàiÊphápÊngắnÊgọnÊ
choÊ họÊ nghe,Ê nhưngÊ họÊ vẫnÊ khôngÊ hàiÊ long,Ê
bựcÊtứcÊliềnÊkéoÊđếnÊgặpÊPhật.ÊSauÊkhiÊđảnhÊlễÊ
Phật,ÊhọÊliềnÊbàyÊtỏÊchoÊPhậtÊbiếtÊnhữngÊviệcÊ 

 
 
 
 
BấtÊbìnhÊcủaÊhọ.ÊHọÊchêÊngàiÊLyÊbàÊđaÊchỉÊbiếtÊ
lặngÊ thinh,Ê TônÊ giảÊ XáÊ lợiÊ phấtÊ thìÊ nóiÊ quáÊ
dongÊdài,ÊngàiÊAÊnanÊthìÊnóiÊquáÊngắnÊgọn. 
 
NgheÊ xong,Ê PhậtÊ quởÊ tráchÊ bọnÊ họÊ rang,Ê trênÊ
đờiÊnàyÊtừÊxưaÊtớiÊnay,ÊkhôngÊaiÊmàÊkhôngÊbịÊ
khenÊ chê,Ê kểÊ cảÊ NhưÊ LaiÊ cũngÊ bịÊ khenÊ chê.Ê
PhậtÊ dạyÊ tiếp:Ê “LờiÊ khenÊ chêÊ củaÊ ngườiÊ nguÊ
khôngÊquanÊtrọng.ÊNhưngÊkhiÊngườiÊhọcÊthức,Ê
thôngÊ minhÊ khenÊ hayÊ chê,Ê đóÊ mớiÊ làÊ đíchÊ
thực”.Ê 
 
LờiÊBình: 
 
QuaÊ câuÊ chuyệnÊ lượcÊ dẫnÊ vàÊ nhữngÊ lờiÊ PhậtÊ
dạyÊtrên,ÊchoÊchúngÊtaÊmộtÊbàiÊhọcÊquýÊgiáÊvềÊ
việcÊthịÊphi,ÊkhenÊchê,ÊphảiÊtráiÊcủaÊngườiÊđời.Ê 
 
CaÊdaoÊcóÊcâu: 
 
“ỞÊsaoÊchoÊvừaÊlòngÊngườiÊ 
ỞÊrộngÊngườiÊcười,ÊởÊhẹpÊngườiÊchê 
CaoÊchêÊngỗng,ÊthấpÊchêÊlùn 
BéoÊchêÊbéoÊmậpÊbéoÊtròn 
GầyÊchêÊxươngÊsốngÊxươngÊsườnÊlòiÊra” 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ(CaÊdao) 
ChêÊngườiÊkhôngÊnghĩÊlạiÊta 
LươnÊmàÊchêÊlịchÊcũngÊlàÊgiốngÊnhau 
ChânÊmìnhÊbùnÊlấmÊxiếtÊbao 
KhôngÊloÊtẩyÊrửaÊchoÊmauÊsạchÊbùn 
NhàÊmìnhÊrácÊrếnÊlungÊtung 
MàÊđiÊloÊquétÊnhàÊcùngÊkếÊbên 
ChuyệnÊtaÊloÊliệuÊchoÊnên 
MặcÊaiÊxuyênÊxỏÊvữngÊkiềnÊbaÊchân. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ(ThíchÊPhướcÊThái) 
 
ĐếnÊnhưÊtrờiÊđấtÊvôÊtư,ÊkhôngÊhềÊthiênÊvịÊmộtÊ
ai,Ê vậyÊmàÊ cơnÊmưaÊ nắngÊ cũngÊ cònÊ cóÊ kẻÊ ưaÊ
ngườiÊghétÊ thay!ÊTrờiÊđấtÊmặcÊnhiênÊtĩnhÊlặngÊ
khôngÊ cóÊ nóiÊ gì,Ê vàÊ cũngÊ khôngÊ biếtÊ tỏÊ raÊ
thương,ÊhayÊghét,ÊdèmÊphaÊhayÊnịnhÊbợÊvớiÊbấtÊ
cứÊmộtÊai,ÊthếÊmàÊvẫnÊcònÊkhôngÊtránhÊkhỏiÊcáiÊ
miệngÊchêÊkhenÊcủaÊngườiÊđời,ÊnóiÊchiÊđếnÊconÊ
ngườiÊ đầyÊ nghiệpÊ chướngÊ nhiễuÊ nhương,Ê thìÊ
thửÊhỏiÊ làmÊsaoÊtránhÊkhỏiÊcáiÊ luậnÊđiệuÊkhenÊ
chê? 
 
TrờiÊlàÊcaoÊmàÊmiệngÊthếÊcònÊbia 
CơnÊmưaÊnắngÊkẻÊưaÊngườiÊtrách 
ĐờiÊtrămÊtuổiÊđốÊaiÊgiữÊsạch? 
KhổngÊThánhÊcònÊbịÊ“đạoÊchích”ÊchêÊbai 
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KẻÊthìÊưaÊtiếngÊngắnÊtiếngÊdài 
NgườiÊthìÊchịuÊlờiÊchânÊlờiÊthật 
AiÊnhẫnÊnhụcÊbằngÊtiênÊbằngÊPhật 
MàÊĐềÊđạtÊđaÊhạiÊrấtÊnhiềuÊphen 
AiÊhiềnÊlànhÊbằngÊ“NhẫnÊnhụcÊtiên” 
MàÊvuaÊCaÊLợiÊchặtÊtanÊthânÊthể 
TrangÊhiềnÊđứcÊChâuÊVănÊVươngÊaiÊchẳngÊnể 
MàÊcònÊmangÊcâuÊvũÊlýÊchiÊtù 
XétÊởÊđờiÊcóÊkẻÊtríÊvớiÊngườiÊngu 
CũngÊkhóÊnỗiÊlấyÊngaoÊmàÊlườngÊbiển 
NínÊthờiÊdạiÊmàÊnóiÊraÊthìÊnhiềuÊchuyện 
GẫmÊconÊngườiÊcáiÊmiệngÊrấtÊnhiềuÊlời 
CơÊhànÊquầnÊáoÊtảÊtơi 
ThìÊhọÊchoÊrằngÊđồÊthấtÊnghiệp 
GiàuÊcóÊđủÊtrênÊdùÊdướiÊdép 
ThìÊhọÊchoÊrằngÊlàmÊpháchÊkiêuÊcăng 
ThấyÊkẻÊnghèoÊđángÊbácÊgọiÊthằng 
XemÊngườiÊgiàuÊcóÊđángÊconÊmàÊkêuÊcậu 
GẫmÊconÊngườiÊhữuÊnhãnÊvôÊchâu...! 
 
LặngÊthinhÊnhưÊTônÊgiảÊLyÊbàÊđaÊcũngÊbịÊbọnÊ
AtulaÊchêÊcười.ÊNóiÊnhiềuÊnhưÊTônÊgiảÊXáÊlợiÊ
Phất,Ê cũngÊ bịÊ bọnÊ họÊ khôngÊ thích.Ê NóiÊ ngắnÊ
gọnÊhayÊnóiÊítÊnhưÊTônÊgiảÊAÊnan,ÊcũngÊbịÊbọnÊ
họÊkhôngÊvui.ÊThếÊthìÊlàmÊsaoÊchoÊhọÊvừaÊlòngÊ
hếtÊ đâyÊ ?!Ê NhữngÊ vịÊ nàyÊ làÊ nhữngÊ bậcÊ ThầyÊ
đángÊ kính,Ê phầnÊ lớn,Ê cácÊ ngàiÊ đãÊ khôngÊ cònÊ
phiềnÊnãoÊghétÊ thương,Ê thiênÊvị,ÊnhưÊthóiÊđời.Ê
ThếÊ mà,Ê cácÊ ngàiÊ cũngÊ vẫnÊ cònÊ bịÊ ngườiÊ taÊ
khôngÊưaÊthíchÊnóiÊxấu.ÊThậmÊchíÊđếnÊnhưÊđứcÊ
Phật,ÊNgàiÊ đãÊ hoànÊ toànÊ khôngÊ cònÊmộtÊ chútÊ
xíuÊviÊ tếÊvôÊminhÊphiềnÊnão,ÊấyÊ thếÊmà,ÊNgàiÊ
cũngÊvẫnÊcònÊbịÊkẻÊthương,ÊngườiÊghét. 
 
NhữngÊaiÊphỉÊbángÊnhạoÊcườiÊchê 
PhảiÊtráiÊnàoÊaiÊtránhÊkhỏiÊhề! 
KhổngÊThánhÊkiaÊcònÊbaoÊkẻÊbím 
PhậtÊđàÊbịÊhạiÊxiếtÊbaoÊghê! 
KhiÊthươngÊtráiÊấuÊchoÊtrònÊtrịa 
LúcÊghétÊbồÊhònÊvẫnÊméoÊê 
ThếÊsựÊtìnhÊđờiÊsaoÊnóiÊhết 
XétÊmìnhÊvuiÊđạoÊchẳngÊbuồnÊtê! 
ÊÊÊÊÊ(ThíchÊPhướcÊThái) 
 
NghĩÊđếnÊ cácÊNgàiÊ cònÊbịÊ tiếngÊdưÊ luậnÊkhenÊ
chêÊ củaÊ ngườiÊ đời,Ê cònÊ đốiÊ vớiÊ chúngÊ taÊ làÊ
nhữngÊ conÊ ngườiÊ phàmÊ tục,Ê phiềnÊ nãoÊ nhiễuÊ
nhươngÊ cònÊ dẫyÊ đầy,Ê thếÊ màÊ chúngÊ taÊ muốnÊ
khôngÊcóÊsựÊkhenÊchê,ÊthửÊhỏiÊnhưÊthếÊcóÊđượcÊ
khôngÊ ?Ê HẳnÊ chúngÊ taÊ sẽÊ khôngÊ baoÊ giờÊ cóÊ
đượcÊýÊmuốnÊhoànÊtoànÊnhưÊthế. 
 
ThếÊmớiÊbiết,ÊkhenÊchêÊlàÊchuyệnÊthườngÊtìnhÊ
củaÊthếÊnhân.ÊTừÊngànÊxưaÊmãiÊđếnÊngànÊsau,Ê
bấtÊ luậnÊ thờiÊ nàoÊ vàÊ bấtÊ luậnÊ conÊ ngườiÊ nào,Ê

khôngÊaiÊ hoànÊ toànÊđượcÊkhenÊhayÊ hoànÊ toànÊ
bịÊchêÊcả.ÊDoÊđó,ÊPhậtÊkhuyênÊchúngÊtaÊkhiÊbịÊ
chêÊ khôngÊ nênÊ khởiÊ tâmÊ bựcÊ tứcÊ giậnÊ hờn.Ê
ChúngÊtaÊcầnÊphảiÊhọcÊchoÊđượcÊcáiÊhạnhÊnhẫnÊ
nhụcÊcủaÊ trờiÊđất.ÊCóÊnhẫnÊnhục,Ê thìÊmọiÊviệcÊ
sẽÊ đượcÊ anÊ ổn.ÊNgượcÊ lại,Ê khiÊ chúngÊ taÊ đượcÊ
khen,ÊcũngÊkhôngÊnênÊlấyÊđóÊlàmÊhãnhÊdiện,ÊđểÊ
caoÊ thêmÊbảnÊ ngã.ÊCàngÊ đượcÊ ngườiÊ khen,Ê taÊ
phảiÊ biếtÊ hạÊmìnhÊvàÊ cẩnÊ trọngÊxétÊ lạiÊ việcÊ taÊ
làm.ÊKhôngÊnênÊvìÊ tiếngÊkhenÊmàÊ taÊ thayÊ đổiÊ
tâmÊ tánh,Ê tựÊ cao,Ê tựÊ đại,Ê khinhÊ người.Ê ĐóÊ làÊ
mộtÊhọaÊhạiÊchoÊta.ÊCóÊđôiÊkhi,Ê taÊkhôngÊchếtÊ
vìÊ tiếngÊ chê,Ê màÊ taÊ lạiÊ chếtÊ vìÊ tiếngÊ khen.Ê
NgườiÊtaÊchếtÊvìÊthuậnÊcảnhÊnhiềuÊhơnÊlàÊchếtÊ
vìÊnghịchÊcảnh.ÊTrênÊbướcÊđườngÊtuÊhọcÊhànhÊ
đạo,Ê taÊ cầnÊ phảiÊ lưuÊ ýÊ đếnÊ nhữngÊ cáiÊ thuậnÊ
duyênÊxảyÊraÊchoÊta. 
 
TaÊcầnÊnoiÊgươngÊPhậtÊTổ,ÊcứÊanÊnhẫnÊtuÊhành.Ê
TaÊkhôngÊnênÊnặngÊlòngÊvìÊviệcÊkhenÊchêÊcủaÊ
thiênÊ hạ.Ê NếuÊ mìnhÊ tuÊ khôngÊ raÊ gì,Ê màÊ dẫuÊ
thiênÊhạÊcóÊkhen,Ê thửÊhỏiÊmìnhÊcóÊxứngÊđángÊ
vớiÊtiếngÊkhenÊcủaÊhọÊkhôngÊ?ÊNgượcÊlạiÊmìnhÊ
tuÊhànhÊđàngÊhoàng,ÊchínÊchắn,ÊdẫuÊchoÊcóÊbịÊ
thiênÊhạÊchêÊcườiÊnóiÊxấuÊđủÊđiều,ÊmìnhÊcũngÊ
cảmÊthấyÊkhôngÊcóÊgìÊphảiÊxấuÊhổ.ÊVàÊcoiÊnhưÊ
lờiÊchêÊbaiÊphêÊbìnhÊchỉÊtríchÊcủaÊhọ,ÊlàÊnhữngÊ
lờiÊcảnhÊgiácÊthứcÊnhắcÊchoÊmìnhÊtránhÊnhữngÊ
điềuÊxấuÊácÊvềÊsau.ÊNghĩÊthế,ÊlòngÊmìnhÊkhôngÊ
cóÊgìÊphảiÊtứcÊgiậnÊkhóÊchịu.ÊKhôngÊaiÊbiếtÊrõÊ
mìnhÊ bằngÊ chínhÊ mìnhÊ tựÊ biếtÊ mình.Ê MìnhÊ
đangÊlàmÊgì?ÊNóiÊgìÊ?ÊNghĩÊgìÊ?ÊTựÊmìnhÊmìnhÊ
biết,ÊtựÊmìnhÊmìnhÊhay.ÊKhôngÊaiÊbiếtÊrõÊmìnhÊ
bằngÊmình.ÊNgườiÊ taÊ cóÊ khen,Ê thìÊmìnhÊ cũngÊ
khôngÊtăngÊthêmÊkíÊlôÊthịtÊnào,ÊmàÊngườiÊtaÊcóÊ
chê,Ê thìÊ mìnhÊ cũngÊ khôngÊ bịÊ giảmÊ mấtÊ mộtÊ
miếngÊthịtÊnào.ÊNgườiÊxưaÊnói:Ê“AiÊkhenÊtaÊmàÊ
khenÊphải,Ê thìÊđóÊ làÊ thầyÊ ta.ÊAiÊchêÊ taÊmàÊchêÊ
phải,ÊthìÊđóÊlàÊbạnÊta”. 
 
VângÊ!ÊChỉÊcóÊngườiÊbạnÊtốtÊmớiÊhếtÊlòngÊtrungÊ
thựcÊ vớiÊ mình,Ê họÊ mớiÊ thậtÊ tìnhÊ dámÊ nóiÊ lỗiÊ
phêÊbìnhÊnhữngÊkhuyếtÊđiểmÊcủaÊmình.ÊCảÊhaiÊ
hạngÊngườiÊkhenÊvàÊchê,ÊmìnhÊđềuÊcảmÊơnÊhọ.Ê
VìÊnhờÊhọÊmàÊmìnhÊmớiÊ thăngÊ tiếnÊ trênÊbướcÊ
đườngÊ hànhÊ xửÊ tuÊ niệm.Ê NgoàiÊ ra,Ê nhữngÊ kẻÊ
vuốtÊveÊnịnhÊbợÊmình,ÊhãyÊđềÊphòngÊcoiÊchừngÊ
nhữngÊ hạngÊ ngườiÊ đó.Ê MìnhÊ cóÊ làmÊ sai,Ê họÊ
cũngÊ nóiÊmìnhÊ phải.ÊMìnhÊ cóÊ dởÊ thậmÊ tệ,Ê họÊ
cũngÊchoÊmìnhÊhay.ÊĐóÊlàÊhạngÊngườiÊchỉÊbiếtÊ
tonÊhótÊtângÊbốcÊnịnhÊbợÊmình,ÊvìÊhọÊđãÊcóÊmộtÊ
chủÊýÊmưuÊđồÊ tưÊ lợiÊ riêng.ÊĐóÊ làÊ hạngÊ ngườiÊ
màÊtaÊcầnÊphảiÊtránh.ÊHọÊsẽÊlàÊngườiÊgiếtÊchếtÊ
mìnhÊmàÊkhôngÊcầnÊđếnÊvũÊkhí,ÊmộtÊkhiÊmìnhÊ
đãÊhếtÊthờiÊbịÊsaÊcơÊthấtÊthế. 
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ThườngÊ ngườiÊ taÊ thíchÊ ngheÊ tiếngÊ khen,Ê chớÊ
khôngÊaiÊchịuÊngheÊtiếngÊchê.ÊVìÊlờiÊnóiÊthẳngÊ
baoÊgiờÊngheÊ cũngÊ tráiÊ cáiÊ lỗÊ tai.ÊTrungÊngônÊ
nghịchÊnhĩ.ÊNhưngÊ taÊ nênÊnhớÊ rằng,Ê ruồiÊ chếtÊ
vìÊmậtÊngọt,ÊchimÊchếtÊvìÊmồiÊngon,ÊngườiÊchếtÊ
vìÊ lờiÊkhen.ÊLờiÊchê,Ê tuyÊnóÊcóÊbộcÊchấtÊđắngÊ
thiệt,Ê nhưngÊ chínhÊ nóÊ lạiÊ làÊ làmÊ choÊ mìnhÊ
thăngÊ tiếnÊ hếtÊ bịnh.Ê NhưngÊ ởÊ đời,Ê cóÊ mấyÊ aiÊ
thíchÊđắngÊđâuÊ!ÊToànÊlàÊthíchÊngọtÊcả.ÊẤyÊthếÊ
mớiÊchếtÊ! 
 
CứÊônÊ lạiÊ chuyệnÊxưa,Ê tíchÊ cũ,Ê từÊcổÊ chíÊkim,Ê
cóÊôngÊvuaÊnàoÊchếtÊvìÊtayÊtrungÊthầnÊcanÊgiánÊ
hayÊ khôngÊ ?Ê HayÊ làÊ phầnÊ nhiềuÊ họÊ chếtÊ vìÊ
nhữngÊ tayÊ nịnhÊ thần.Ê NhữngÊ ôngÊ quanÊ nịnhÊ
thần,Ê lúcÊ nàoÊ cũngÊ tỏÊ raÊ khéoÊ biếtÊ nịnhÊ bợÊ
chiềuÊ chuộngÊ đểÊ đượcÊ lòngÊ vua.Ê CứÊ mộtÊ bềÊ
congÊ lưngÊ uốnÊ gối,Ê vângÊ vângÊ dạÊ dạ,Ê thìÊ thửÊ
hỏiÊ cóÊ ôngÊ vuaÊ nàoÊ màÊ lạiÊ khôngÊ thíchÊ ?Ê
NhưngÊchúngÊtaÊđừngÊquênÊrằng,ÊcáiÊngaiÊvàngÊ
bịÊ mấtÊ làÊ chínhÊ doÊ nhữngÊ ôngÊ quanÊ lạiÊ nịnhÊ
thầnÊ bợÊ đíchÊ này.ÊLịchÊ sửÊ xưaÊ nay,Ê đãÊ chứngÊ
minhÊ rấtÊ nhiều,Ê nhưngÊ rấtÊ tiếc,Ê ngườiÊ taÊ vẫnÊ
chưaÊsángÊmắtÊhọcÊthuộcÊlòngÊbàiÊhọcÊnày. 
 
ĐốiÊvớiÊngườiÊtuÊhành,ÊPhậtÊdạy,ÊchúngÊtaÊphảiÊ
vượtÊ lênÊtrênÊhaiÊ thứÊkhenÊchêÊnày.ÊVìÊhễÊcònÊ
dínhÊkẹtÊvàoÊthứÊnào,ÊthìÊlòngÊtaÊcũngÊvẫnÊbấtÊ
an,ÊcũngÊvẫnÊđauÊkhổÊcả.ÊTaÊnênÊnhớÊrằng: 
 
CóÊtàiÊphảiÊchịuÊcáiÊtai 
NếuÊmìnhÊnguÊdạiÊcóÊaiÊnóiÊgì 
NgàyÊnàoÊchẳngÊcóÊthịÊphi 
TaiÊkhôngÊngheÊđếnÊcũngÊthìÊnhưÊkhông 
NhiềuÊnướcÊthìÊmớiÊthànhÊsông 
NhiềuÊngườiÊphỉÊbángÊmớiÊnênÊcôngÊtuÊhành. 
 
LuậnÊ vềÊ hạnhÊ giảiÊ thoát,Ê trênÊ thếÊ gianÊ nàyÊ
khôngÊaiÊgiảiÊ thoátÊbằngÊPhật.ÊVìÊPhậtÊđãÊdứtÊ
sạchÊhếtÊvôÊminhÊphiềnÊnão.ÊThếÊmàÊtrênÊbướcÊ
đườngÊ hànhÊ hóa,Ê đứcÊ PhậtÊ đãÊ gặpÊ rấtÊ nhiềuÊ
chướngÊnạn.ÊChướngÊnạnÊtừÊtrongÊnộiÊbộÊtăngÊ
đoànÊ choÊ đếnÊ cácÊ hàngÊ ngoạiÊ đạo.Ê TrongÊ nộiÊ
bộ,ÊthìÊcóÊĐềÊbàÊđạtÊđaÊđãÊâmÊmưuÊhạiÊPhậtÊrấtÊ
nhiềuÊphen.ÊThậmÊchí,ÊôngÊ taÊcònÊdãÊ tâmÊcấuÊ
kếtÊvớiÊtháiÊtửÊAÊxàÊthếÊđểÊhạiÊPhật.ÊNhưngÊtấtÊ
cả,ÊôngÊđềuÊbịÊ thấtÊbại.ÊMọiÊâmÊmưuÊhãmÊhạiÊ
củaÊông,ÊđềuÊphơiÊ bàyÊ lộÊ tẩyÊvàÊđãÊđượcÊđứcÊ
PhậtÊhóaÊgiảiÊtấtÊcả. 
 
NgoàiÊ ĐềÊ bàÊ đạtÊ đaÊ ra,Ê bênÊ cạnhÊ đóÊ cònÊ cóÊ
nhómÊLụcÊquầnÊTỳÊkheoÊcũngÊluônÊgâyÊpháÊrốiÊ
bấtÊ anÊ trongÊ tăngÊ đoàn.Ê RồiÊ đếnÊ hàngÊ ngoạiÊ
đạo,Ê vìÊ lòngÊ vịÊ kỷ,Ê ganhÊ tỵ,Ê hẹpÊ hòi,Ê nênÊ họÊ
luônÊtìmÊđủÊmọiÊphươngÊcáchÊđểÊhãmÊhạiÊPhậtÊ

vàÊtăngÊchúng.ÊNhưngÊtấtÊcả,ÊhọÊđềuÊbịÊthấtÊbại.Ê
RốtÊ lại,Ê họÊ tựÊ chuốcÊ lấyÊ taiÊ họaÊ vàoÊ thânÊmàÊ
thôi.ÊQuảÊđúngÊvớiÊcâu:Ê“HạiÊngườiÊtrởÊlạiÊhạiÊ
mình”.ÊKẻÊácÊhạiÊngườiÊhiền,ÊcóÊkhácÊnàoÊnhưÊ
kẻÊcầmÊđuốcÊđốtÊtrời.ÊTrờiÊkhôngÊđốtÊđượcÊmàÊ
chínhÊhọÊlạiÊbịÊnạnÊphỏngÊcháyÊtay.ÊHayÊnhưÊkẻÊ
ngướcÊmặtÊlênÊtrờiÊmàÊphunÊnướcÊmiếng,ÊnướcÊ
miếngÊkhôngÊlênÊtớiÊtrời,ÊmàÊtrởÊlạiÊrớtÊvàoÊmặtÊ
mình.ÊKẻÊácÊtâmÊhạiÊngườiÊtuÊhànhÊhiềnÊlươngÊ
cũngÊlạiÊnhưÊthế. 
 
NgườiÊ tuÊ hành,Ê muốnÊ đượcÊ yênÊ thânÊ tuÊ học,Ê
PhậtÊ dạyÊ chúngÊ taÊ cầnÊ phảiÊ luyệnÊ tâmÊnhưÊ tứÊ
đại.Ê NghĩaÊ làÊ phảiÊ họcÊ choÊ đượcÊ hạnhÊ nhẫnÊ
nhụcÊcủaÊđất,Ênước,Êgió,Êlửa. 
 
NgàyÊxưa,Ê đứcÊPhậtÊ đãÊ từngÊ dạyÊ choÊ ngàiÊLaÊ
hầuÊ laÊ họcÊ vàÊ thậtÊ hànhÊ vềÊ nhữngÊ đứcÊ nhẫnÊ
này.ÊVàÊchínhÊngàiÊXáÊlợiÊphấtÊngheÊPhậtÊdạyÊ
vàÊngàiÊcũngÊđãÊtậpÊhànhÊsựÊnhưÊthế.ÊMộtÊhôm,Ê
cóÊmộtÊthầyÊTỳÊkheoÊcóÊtâmÊganhÊtỵÊácÊýÊmuốnÊ
hạiÊTônÊ giảÊXáÊ lợiÊ phất,Ê bằngÊ cáchÊ vuÊ khốngÊ
choÊrằng,ÊngàiÊđãÊnhẫnÊtâmÊácÊýÊxôÊthầyÊấyÊbịÊ
téÊrồiÊbỏÊđiÊkhôngÊmộtÊlờiÊxinÊlỗi.ÊChuyệnÊxảyÊ
raÊđếnÊtaiÊđứcÊPhậtÊvàÊđứcÊPhậtÊhọpÊchúngÊlạiÊ
rồiÊ NgàiÊ nêuÊ raÊ vấnÊ đềÊ nàyÊ trướcÊ đạiÊ chúng.Ê
NhânÊ đóÊ ngàiÊ XáÊ lợiÊ phấtÊ mớiÊ trìnhÊ bàyÊ vềÊ
nhữngÊ điềuÊ màÊ ngàiÊ đãÊ thậtÊ hànhÊ bắtÊ chướcÊ
theoÊđứcÊnhẫnÊnhụcÊcủaÊđất,ÊcủaÊnước,ÊcủaÊlửaÊ
vàÊcủaÊgióÊ(khôngÊkhí)ÊchoÊPhậtÊvàÊmọiÊngườiÊ
ngheÊvàÊchínhÊbảnÊthânÊngàiÊđãÊthànhÊcông. 
 
ThếÊ nàoÊ làÊ họcÊ hạnhÊ nhẫnÊ nhụcÊ củaÊ đất?ÊÊÊ
VìÊđất,ÊngoàiÊđứcÊtánhÊdầyÊdặnÊrộngÊlớn,ÊbaoÊlaÊ
ra,Ê đấtÊ cònÊ cóÊ khảÊ năngÊ thuÊ nhậnÊ vàÊ chuyểnÊ
hóa.ÊNgườiÊthậtÊtâmÊtuÊhànhÊphảiÊtrảiÊrộngÊlòngÊ
thươngÊbaoÊlaÊnhưÊđất.ÊĐấtÊdungÊnạpÊtấtÊcả.ÊDùÊ
bạnÊ cóÊđổÊnướcÊ thơmÊhayÊbấtÊ cứÊ thứÊôÊuếÊdơÊ
bẩnÊhôiÊthúiÊgì,ÊthìÊđấtÊvẫnÊthảnÊnhiênÊthuÊnhậnÊ
vàÊchuyểnÊhóa.ÊĐấtÊkhôngÊbaoÊgiờÊ thamÊđắm,Ê
giậnÊhờn,ÊhayÊ tỏÊraÊnhờmÊgớmÊghêÊtởmÊgìÊcả.Ê
ThếÊnên,ÊchúngÊtaÊnênÊthựcÊtậpÊhọcÊvàÊhànhÊsựÊ
nhẫnÊnhụcÊnhưÊđất. 
 
ThếÊnàoÊ làÊhọcÊhạnhÊnhẫnÊnhụcÊcủaÊnước?Ê
VìÊtánhÊcủaÊnướcÊcũngÊbaoÊla,ÊlưuÊchuyểnÊmềmÊ
mạiÊchặtÊkhôngÊđứt,ÊbứtÊkhôngÊđược.ÊLựcÊdụngÊ
củaÊnướcÊđemÊlạiÊ sựÊ tươiÊmátÊ làmÊ lợiÊ íchÊchoÊ
muônÊloài.ÊCôngÊdụngÊcủaÊnướcÊđểÊchoÊngườiÊ
taÊtiêuÊxàiÊphụcÊvụÊchoÊđờiÊsống:ÊtắmÊrửa,ÊgiặtÊ
giũ,ÊnấuÊnướngÊv.v...ÊSongÊcóÊđiều,ÊkhiÊchúngÊ
taÊ giặtÊ rửaÊ nhữngÊ chấtÊ thơmÊ thoÊ hoặcÊ nhữngÊ
thứÊdơÊbẩnÊtrongÊnước,ÊnướcÊcũngÊkhôngÊcảmÊ
thấyÊ thamÊ đắm,Ê buồnÊ nảnÊ hoặcÊ chánÊ chường.Ê
NướcÊ vẫnÊ luônÊ lưuÊ chuyểnÊ vàÊ cuốnÊ trôiÊ điÊ
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nhữngÊthứÊôÊuếÊđó.ÊNướcÊmangÊhaiÊđặcÊtínhÊnổiÊ
bậtÊmàÊchúngÊtaÊcầnÊhọcÊhỏi,ÊđóÊlàÊ:Ê“ÊhóaÊgiảiÊ
vàÊgạnÊlọc”.ÊHằngÊngày,ÊchúngÊtaÊhãyÊcốÊgắngÊ
thựcÊ tậpÊ quánÊ niệmÊ choÊ thânÊ tâmÊ mìnhÊ phảiÊ
gạnÊ lọcÊ vàÊ hóaÊ giảiÊ giốngÊ nhưÊ nước.Ê ĐóÊ làÊ
chúngÊtaÊhànhÊsựÊnhưÊnước. 
 
ThếÊ nàoÊ làÊ họcÊ hạnhÊ nhẫnÊ nhụcÊ củaÊ lửaÊ ?ÊÊ
VìÊ tánhÊcủaÊ lửaÊcũngÊbaoÊ laÊcùngÊkhắpÊ tấtÊcả.Ê
TánhÊchấtÊcủaÊ lửaÊ làÊnóng.ÊLửaÊcóÊcôngÊnăngÊ
đemÊlạiÊnguồnÊsốngÊchoÊmuônÊloài.ÊNếuÊkhôngÊ
cóÊlửaÊ(năngÊlượngÊnhiệtÊđộ),ÊthìÊmuônÊloàiÊsẽÊ
khôngÊ thểÊnàoÊ sinhÊ tồnÊđược.ÊTuyÊ thế,Ê nhưngÊ
lửaÊkhôngÊbaoÊgiờÊ thấyÊmìnhÊcóÊ côngÊ laoÊmàÊ
khinhÊ thịÊmọiÊ loài.ÊLửaÊcònÊcóÊcôngÊnăngÊđốtÊ
cháyÊmọiÊthứÊ:Êđẹp,Êxấu,Ênhơ,ÊsạchÊv.v...ÊnhưngÊ
khôngÊ vìÊ thế,Ê màÊ lửaÊ tỏÊ raÊ thamÊ đắm,Ê buồnÊ
giận,ÊtủiÊnhụcÊhayÊchánÊchường.ÊÊLửaÊcóÊnăngÊ
lựcÊthiêuÊđốtÊgạnÊlọcÊvàÊhóaÊgiảiÊmọiÊthứÊphiềnÊ
nãoÊ nhiễmÊ ô.Ê ChúngÊ taÊ hãyÊ đểÊ tâmÊ cốÊ gắngÊ
thựcÊ tậpÊ thiềnÊ quánÊ họcÊ choÊ đượcÊ đứcÊ tánhÊ
khiêmÊcungÊnhẫnÊnhụcÊcủaÊlửa.ÊĐóÊlàÊchúngÊtaÊ
khéoÊbiếtÊhànhÊsựÊnhưÊlửa. 
 
ThếÊnàoÊlàÊhọcÊhạnhÊnhẫnÊnhụcÊcủaÊgió?ÊVìÊ
tánhÊ củaÊ gióÊ (khôngÊ khí)Ê cũngÊ baoÊ laÊ cùngÊ
khắpÊtấtÊcả.ÊTánhÊchấtÊcủaÊgióÊhayÊkhôngÊkhíÊlàÊ
loạiÊthểÊhơiÊtươiÊmátÊtrongÊlành.ÊKhôngÊkhíÊcóÊ
côngÊnăngÊđemÊlạiÊnguồnÊsốngÊchoÊmuônÊloài.Ê
SựÊsốngÊnếuÊ thiếuÊkhôngÊkhíÊ làÊchết.ÊVạnÊvậtÊ
sinhÊ thànhÊ tồnÊ tạiÊ cũngÊnhờÊhítÊ thởÊkhôngÊkhíÊ
màÊsống.ÊSựÊvậnÊhànhÊcủaÊkhôngÊkhíÊtạoÊthànhÊ
gió.ÊGióÊcóÊcôngÊnăngÊthổiÊđiÊtấtÊcảÊnhữngÊmùiÊ
thơmÊ thoÊ hoặcÊ hôiÊ thúi.Ê TuyÊ thế,Ê nhưngÊ gióÊ
khôngÊ baoÊ giờÊ cảmÊ thấyÊ thamÊ đắmÊ hoặcÊ tủiÊ
nhục,ÊbuồnÊgiậnÊhayÊchánÊchườngÊ tuyệtÊvọng.Ê
GióÊcóÊnăngÊlựcÊthổiÊđiÊtấtÊcảÊnhữngÊvọngÊchấpÊ
nộiÊ kếtÊ ưuÊ phiền.Ê NóiÊ chungÊ làÊ thổiÊ tấtÊ cảÊ
nhữngÊniềmÊưuÊbiÊtụcÊlụy,ÊnhữngÊthứÊphiềnÊnãoÊ
cáuÊbợnÊgâyÊraÊlàmÊchoÊchúngÊtaÊđauÊkhổ.ÊGióÊ
cóÊ khảÊ năngÊgiảiÊ tỏaÊ gạnÊ lọcÊ vàÊ hóaÊ giảiÊmọiÊ
thứ.ÊNhưngÊkhôngÊvìÊ thế,ÊmàÊgióÊlạiÊcốngÊcaoÊ
ngãÊmạnÊ tỏÊ tháiÊ độÊ khinhÊ thịÊ xemÊ thườngÊbấtÊ
cứÊai.ÊChúngÊtaÊhãyÊcốÊgắngÊgiaÊcôngÊthựcÊtậpÊ
choÊ kỳÊ đượcÊ hạnhÊ nhẫnÊ nhụcÊ củaÊ gió.Ê ĐóÊ làÊ
chúngÊtaÊkhéoÊbiếtÊhànhÊsựÊnhưÊgió. 
 
NgườiÊ tuÊ hànhÊ khéoÊ biếtÊ rènÊ luyệnÊ thânÊ tâmÊ
họcÊ tậpÊ bốnÊ đứcÊ tánhÊ nhẫnÊ nhụcÊ củaÊ bốnÊ đạiÊ
nóiÊ trên,Ê thìÊ chắcÊ chắnÊđờiÊ tuÊ củaÊ chúngÊ taÊ sẽÊ
cóÊnhiềuÊtiếnÊbộÊvàÊlợiÊlạcÊrấtÊlớnÊvậy. 
 
TịnhÊĐức 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ThápÊChàmÊquêÊhươngÊtôi 
MiềnÊTrungÊnơiÊxaÊxôi 
NúiÊđồiÊrừngÊnắngÊcháy 
SôngÊcạnÊnướcÊbuồnÊtrôi 

 ThápÊChàmÊquêÊhươngÊtôi 
 GiờÊđâyÊChaÊmấtÊrồi 
 KhôngÊđượcÊgặpÊlầnÊcuối 
 LòngÊnàyÊbuồnÊkhôngÊnguôi 

ThápÊChàmÊquêÊhươngÊtôi 
MùaÊVuÊLanÊvềÊrồi 
QuàÊchoÊchaÊcònÊđó 
BaoÊgiờÊgửiÊđếnÊnơi 

 ChaÊôi!ÊChaÊchếtÊrồi 
 ĐểÊconÊsốngÊmồÊcôi 
 ĐờiÊchaÊnhiềuÊcayÊđắng 
 LàmÊsaoÊnóiÊhếtÊlời 

XưaÊkiaÊMẹÊkhôngÊcòn 
ChaÊnhịnÊcơmÊnuôiÊcon 
ThángÊngàyÊănÊkhoaiÊbắp 
ThânÊxácÊChaÊgầyÊmòn 

 NgàyÊconÊđiÊvượtÊbiên 
 ChaÊsốngÊtrongÊưuÊphiền 
 MộtÊmìnhÊnơiÊquêÊcũ 
 MongÊconÊđiÊbìnhÊyên 

ThờiÊgianÊđãÊtrôiÊqua 
TuổiÊđờiÊchaÊthêmÊgià 
MongÊgiaÊđìnhÊsumÊhọp 
NhưngÊconÊmãiÊphươngÊxa 

 ÂnÊChaÊchưaÊtrảÊxong 
 NghĩÊtớiÊcàngÊđauÊlòng 
 ChaÊđãÊvềÊđấtÊtổ 
 HồnÊtanÊvàoÊhưÊkhông 

HômÊnayÊVuÊLanÊvề 
BầuÊtrờiÊbuồnÊlêÊthê 
NhớÊvềÊnơiÊxứÊTháp 
LòngÊđauÊxótÊnãoÊnề 

 
ÊÊÊÊVănÊThân 



 

 TỔÊĐÌNHÊPHƯỚCÊHUỆ Vu Lan Th¡ng H¶i Pl 2566 TrangÊÊ20 

  
 

 
 
 

 

M ỗiÊnămÊđếnÊmùaÊ lễÊVuÊLanÊ lòngÊ tôiÊbồiÊhồiÊ nhớÊ nhiềuÊ đếnÊ baÊ tôi,Ê vìÊ baÊ tôiÊmấtÊ
vàoÊngàyÊrằmÊthángÊbảy.ÊTuyÊnhiên,ÊvàoÊngàyÊ
lễÊVuÊLan,ÊtôiÊvẫnÊcònÊhạnhÊphúcÊcàiÊhoaÊmàuÊ
đỏÊvìÊđangÊcònÊcóÊmẹ!ÊÊNhưngÊlễÊVuÊLanÊnămÊ
nay,ÊtôiÊsẽÊphảiÊcàiÊhoaÊtrắngÊrồiÊvìÊmẹÊtôiÊvừaÊ
mất.Ê NhớÊ lạiÊ vàoÊ nhữngÊ ngàyÊ đạiÊ lễÊ VuÊ Lan,Ê
khiÊcùngÊcácÊemÊtrongÊGiaÊĐìnhÊPhậtÊTửÊđiÊgắnÊ
hoaÊ choÊ nhữngÊ ngườiÊ thamÊ dựÊ lễ,Ê tôiÊ chứngÊ
kiếnÊkhôngÊítÊcácÊcô,ÊcácÊchịÊnghẹnÊngàoÊrơiÊlệÊ
khiÊ đượcÊ hỏiÊmuốnÊ càiÊ hoaÊmàuÊ đỏÊ hoặcÊ hoaÊ
màuÊ trắng.ÊNhấtÊ làÊđúngÊvàoÊ lúcÊđóÊcaÊ sĩÊ trênÊ
chánhÊđiệnÊđangÊcấtÊcaoÊgiọngÊhátÊbàiÊ“TâmÊsựÊ
ngườiÊcàiÊhoaÊtrắng”ÊcủaÊtácÊgiảÊThíchÊTrườngÊ
Khánh:Ê “MẹÊ hiềnÊ ơi!ÊMùaÊVuÊLanÊ đãÊ vềÊ rồi.Ê
RiêngÊ conÊ hoaÊ trắng,Ê trắngÊ màuÊ xótÊ thương.ÊÊ
ĐờiÊmấtÊvuiÊkhiÊmẹÊchẳngÊcòn...”.ÊÊÊLờiÊcaÊdiễnÊ
tảÊnỗiÊbuồnÊcủaÊngườiÊconÊđượcÊcàiÊhoaÊtrắng,Ê
càngÊtôÊđậmÊniềmÊđauÊcủaÊthínhÊgiảÊvừaÊmồÊcôiÊ
chaÊmẹ.ÊChínhÊ tôiÊ điÊ càiÊ hoaÊ choÊ cácÊ PhậtÊ tửÊ
màÊ khôngÊ khỏiÊ chạnhÊ lòngÊ thươngÊ cảmÊ khiÊ
nhìnÊnhữngÊgiọtÊnướcÊmắtÊlảÊchảÊrơiÊcủaÊquýÊvịÊ
“bị”ÊcàiÊhoaÊtrắng.Ê ÊLạÊmộtÊđiều,Ê tôiÊchưaÊbaoÊ
giờÊbắtÊgặpÊôngÊnàoÊrơiÊlệÊkhiÊcàiÊhoaÊtrắngÊcả,Ê
chỉÊtoànÊlàÊcácÊcô,ÊcácÊchị.ÊÊChẳngÊtráchÊnữÊgiớiÊ
bịÊgọiÊlàÊpháiÊyếu,ÊđaÊsầu,ÊđaÊcảm.ÊÊNhưngÊđóÊ
làÊ nhữngÊ hìnhÊ ảnhÊ dễÊ thương,Ê dễÊ mếnÊ củaÊ
nhữngÊngườiÊconÊcònÊbiếtÊnhớÊthươngÊđếnÊchaÊ
mẹÊquáÊvãng. 
 
CóÊlầnÊtôiÊ thậtÊsựÊhãiÊhùngÊkhiÊđọcÊtrênÊmạngÊ
ViệtÊ NamÊ tinÊ vềÊ đứaÊ conÊ traiÊ đánhÊmẹ,Ê thậmÊ
chíÊchâmÊlửaÊđốtÊmẹÊvìÊđãÊngănÊcảnÊkhôngÊchoÊ
điÊnhậuÊnhẹtÊhayÊđiÊđánhÊbài.ÊỞÊhảiÊngoại,ÊcũngÊ
cóÊtrườngÊhợpÊmộtÊemÊnữÊvịÊthànhÊniênÊkhiÊbịÊ
chaÊmẹÊrầyÊlaÊđãÊngụyÊbiệnÊcãiÊ lạiÊ ‘chaÊmẹÊcóÊ
hỏiÊýÊkiếnÊcủaÊconÊkhôngÊkhiÊsanhÊconÊraÊđời?ÊÊ
VìÊkhôngÊđượcÊsựÊđồngÊýÊcủaÊconÊnênÊbâyÊgiờÊ
chaÊmẹÊkhôngÊcóÊquyềnÊrănÊđiềuÊnàyÊhayÊcấmÊ
điềuÊ kiaÊ trênÊ conÊ cảÊ !!”Ê Ê BậcÊ làmÊ chaÊmẹÊ cóÊ
nhữngÊđứaÊ conÊ “trảÊ treo”ÊnhưÊvậyÊ chắcÊ sẽÊ rấtÊ
đauÊlòng.ÊÊĐạoÊPhậtÊluônÊluônÊđềÊcaoÊlòngÊhiếuÊ
thảoÊcủaÊconÊcáiÊđốiÊvớiÊđấngÊsanhÊthành.ÊĐứcÊ
PhậtÊ dạyÊ “hạnhÊ hiếuÊ làÊ hạnhÊ Phật”.Ê Ê TôiÊmayÊ
mắnÊđượcÊmẹÊdẫnÊđếnÊchùaÊtuÊtậpÊkhiÊcònÊnhỏ.ÊÊ
NgôiÊ chùaÊ làÊmôiÊ trườngÊ tốtÊ đểÊnhữngÊ lớpÊ trẻÊ
nhưÊtôiÊthuởÊấyÊhọcÊbổnÊphậnÊlàmÊconÊđốiÊvớiÊ
chaÊ mẹÊ quaÊ cácÊ kinhÊ VuÊ Lan,Ê BáoÊ HiếuÊ PhụÊ
MẫuÊÂn,ÊĐịaÊTạng…ÊTheoÊgươngÊmẹ,ÊtôiÊcũngÊ 

 
 
 

 
 
 
 

dẫnÊ cácÊ conÊ tôiÊ đềuÊ đặnÊ vềÊ chùaÊ từÊ khiÊ cácÊ
cháuÊba,ÊbốnÊtuổi.ÊÊTrẻÊconÊnhỏÊtuổiÊnhưÊmăngÊ
nonÊ dễÊ uốn,Ê chứÊ khiÊ đãÊ tớiÊ tuổiÊ“teen”Ê tứcÊ làÊ
mườiÊmấyÊ tuổiÊ trởÊ lên,Ê rấtÊkhóÊ rủÊcácÊcháuÊđiÊ
chùaÊhọcÊđạo,ÊviệnÊcớÊlàÊconÊbậnÊhọc,ÊbậnÊthi,Ê
bậnÊđiÊchơiÊvớiÊbạn.Êv..v.ÊÊTôiÊcóÊđứaÊcháuÊtrai,Ê
conÊcủaÊngườiÊanhÊcủaÊchồngÊtôi,ÊđượcÊtôiÊghiÊ
danhÊ sinhÊ hoạtÊ trongÊ GĐPTÊ lúcÊ cháuÊ 13t.ÊÊ
CháuÊđượcÊcácÊhuynhÊtrưởngÊtrongÊđoànÊthiếuÊ
namÊ dạyÊ lạyÊ Phật,Ê tụngÊ kinhÊ v.v,Ê nhưngÊ chỉÊ
sinhÊhoạtÊ đượcÊhơnÊmộtÊnămÊ thìÊ cháuÊnghỉÊ vìÊ
dọnÊnhàÊđiÊxa.ÊÊSauÊđó,ÊcháuÊkhôngÊcóÊdịpÊđếnÊ
chùa.Ê Ê BâyÊ giờÊ cháuÊ đãÊ hơnÊ 40t,Ê khiÊ hữuÊ sựÊ
cùngÊ đạiÊ giaÊ đìnhÊ vềÊ chùa,Ê tôiÊ rấtÊ ngạcÊ nhiênÊ
khiÊ thấyÊ cháuÊ chỉÊ đứngÊ“xớÊ rớ,Ê dựaÊ cột”.ÊKhiÊ
tôiÊbảoÊcháuÊvàoÊchánhÊđiệnÊđảnhÊlễÊPhật,ÊcóÊlẽÊ
vìÊáoÊquầnÊkhôngÊthoảiÊmáiÊđểÊlạyÊhoặcÊvướngÊ
“cáiÊngã”ÊhayÊsaoÊđóÊnênÊcháuÊngầnÊngạiÊkhôngÊ
làm.Ê Ê MớiÊ hayÊ hạtÊ giốngÊ PhậtÊ gieoÊ vàoÊ tâmÊ
thứcÊ khiÊ cháuÊ 13tÊ quáÊ ítÊ ỏi,Ê lạiÊ khôngÊ đượcÊ
thườngÊxuyênÊtướiÊtẩm,ÊnênÊrấtÊkhóÊphátÊtriển.ÊÊ
TôiÊnhậnÊ thấyÊkhiÊ trẻÊ conÊ thườngÊxuyênÊđượcÊ
vềÊchùaÊcùngÊvớiÊôngÊbà,ÊhoặcÊchaÊmẹ,ÊnhữngÊ
hànhÊđộngÊchấpÊtayÊxáÊchàoÊhoặcÊquỳÊlạy,ÊtuyÊ
xemÊđơnÊgiản,ÊÊtầmÊthườngÊđốiÊvớiÊcácÊPhậtÊtửÊ
lớnÊ tuổiÊ nhưngÊ sẽÊ trởÊ thànhÊ nhữngÊ hìnhÊ ảnhÊ
quenÊthuộc,ÊhữuÊích,ÊlàÊbàiÊhọcÊđầuÊđờiÊtốtÊđẹpÊ
choÊcácÊcháuÊthựcÊtậpÊhạnhÊcungÊkínhÊvàÊkhiêmÊ
nhườngÊkhiÊtrưởngÊthành. 
 
TôiÊcóÊchịÊbạnÊtuÊtheoÊphápÊmônÊcủaÊHTÊTrúcÊ
Lâm,Ê anhÊ chồngÊ thườngÊ làmÊ côngÊ quảÊ choÊ
thiềnÊviệnÊnơiÊchịÊtuÊtập.ÊÊAnhÊchịÊcóÊđộcÊnhấtÊ
mộtÊđứaÊconÊgái,ÊgầnÊ40t,ÊcùngÊsinhÊsốngÊtrongÊ
mộtÊnhàÊduplex,ÊcôÊconÊgáiÊởÊtầngÊtrệtÊÊanhÊchịÊ
ởÊ tầngÊ lầu.Ê KhiÊ nổiÊ sân,Ê côÊ conÊ gáiÊ hỗnÊ hào,Ê
nặngÊ lờiÊvớiÊchị,Ê cóÊ lầnÊ tạtÊ nướcÊvàoÊmặtÊchị,Ê
khiếnÊchịÊbuồnÊkhổÊbỏÊnhàÊraÊđiÊ tớiÊ táÊ túcÊvớiÊ
emÊ gái.Ê ÔngÊ chaÊ khôngÊ dámÊ nóiÊ gìÊ vìÊ nể,Ê sợÊ
míchÊlòngÊconÊgái.ÊĐâyÊ làÊ lầnÊ thứÊhaiÊvìÊbuồnÊ
conÊ màÊ chịÊ raÊ đi.Ê SauÊ vàiÊ thángÊ đơnÊ phươngÊ
gặmÊnhấmÊnỗiÊbuồn,ÊchịÊlạiÊxáchÊgóiÊtrởÊvềÊnhàÊ
vìÊ dầuÊgìÊ lòngÊmẹÊcũngÊbaoÊdung,Ê thaÊ thứ,Ê vàÊ
nhớÊ thươngÊ conÊmặcÊ dùÊ côÊ conÊ gáiÊ chẳngÊ hềÊ
mởÊ miệngÊ xinÊ lỗi.Ê ChịÊ nghĩÊ rằngÊ nghiệpÊ quảÊ
củaÊ chịÊ phảiÊ trảÊ nênÊ khamÊnhẫn.ÊỞÊhảiÊ ngoại,Ê
trườngÊhọcÊgiáoÊdụcÊconÊtrẻÊtheoÊchủÊnghĩaÊcáÊ
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nhân,ÊnghĩaÊlàÊcóÊquyềnÊbiểuÊlộÊsựÊtứcÊgiậnÊcủaÊ
mìnhÊmộtÊcáchÊvôÊtộiÊvạ.ÊÊTráiÊlại,ÊvănÊhóaÊcủaÊ
ngươiÊViệtÊ khôngÊ chấpÊ nhậnÊ conÊ cháuÊ khôngÊ
biếtÊkềmÊchếÊsựÊgiậnÊdữÊdámÊlớnÊtiếngÊnặngÊlờiÊ
vớiÊchaÊmẹÊhoặcÊngườiÊlớnÊtuổi.ÊÊĐóÊlàÊnỗiÊkhổÊ
tâmÊcủaÊcácÊbậcÊchaÊmẹÊởÊhảiÊngoạiÊnuôiÊdạyÊ
conÊtrongÊmôiÊtrườngÊđaÊvănÊhóa.ÊÊNếuÊcácÊtrẻÊ
nhỏÊcóÊcơÊhộiÊ thườngÊxuyênÊvềÊchùaÊvàoÊmùaÊ
VuÊLan,ÊcácÊcháuÊsẽÊđượcÊhọcÊtậpÊgươngÊhiếuÊ
hạnhÊ củaÊ ngàiÊMụcÊKiềnÊLiên,Ê họcÊ cáchÊ phátÊ
triểnÊlòngÊyêuÊthương,ÊkínhÊtrọngÊchaÊmẹ.ÊÊĐứcÊ
PhậtÊlàÊnhàÊtâmÊlýÊgiáoÊdụcÊđạiÊtài.ÊÊNhữngÊlờiÊ
dạyÊcủaÊNgàiÊchỉÊnhắmÊđếnÊđờiÊsốngÊconÊngưởiÊ
vàÊ sựÊ tươngÊ quanÊ giữaÊ ngườiÊ vàÊ môiÊ trườngÊ
sốngÊ xungÊ quanh.Ê Ê NgàiÊ dạyÊ TứÊ NhiếpÊ PhápÊ
tứcÊlàÊbốnÊphápÊthuÊphụcÊlòngÊngườiÊgồmÊcóÊbốÊ
thí,Ê áiÊ ngữ,Ê lợiÊ hànhÊvàÊđồngÊ sự.Ê ÊTôiÊkhuyênÊ
cácÊconÊtôiÊcũngÊnhưÊcácÊemÊtrongÊGĐPTÊnênÊ
ápÊdụngÊphươngÊphápÊ đắcÊnhânÊ tâmÊ tuyệtÊvờiÊ
nàyÊcủaÊĐứcÊPhậtÊdạy,ÊnhấtÊlàÊởÊchỗÊlàmÊmới.ÊÊÊ
BắtÊđầuÊnênÊthựcÊhànhÊvớiÊphápÊ“bốÊthí”,ÊđơnÊ
giảnÊlàÊđiÊmuaÊcàÊphêÊhoặcÊbánhÊtráiÊthíchÊhợpÊ
mờiÊcácÊbạnÊđồngÊnghiệpÊvàoÊgiờÊnghỉÊgiảiÊlao,Ê
thếtÊđãiÊchừngÊvàiÊ lầnÊ sẽÊ thấyÊmốiÊ tươngÊgiaoÊ
giữaÊcácÊđồngÊnghiệpÊcảiÊthiệnÊđếnÊkhôngÊngờ,Ê
“conÊđườngÊngắnÊnhấtÊtớiÊtráiÊtimÊbaoÊgiờÊcũngÊ
làÊconÊđườngÊđiÊquaÊbaoÊtử”!ÊÊ 
 
TrongÊđờiÊsốngÊgiaÊđình,ÊĐứcÊPhậtÊdạyÊconÊcáiÊ
cóÊnămÊbổnÊphậnÊđốiÊvớiÊchaÊmẹ.ÊMộtÊlàÊcungÊ
phụngÊ cácÊ nhuÊ cầuÊ vậtÊ chấtÊ vàÊ tinhÊ thầnÊ cầnÊ
thiếtÊ choÊchaÊmẹ.ÊHaiÊ làÊgiúpÊchaÊmẹÊ làmÊcácÊ
việcÊkhóÊnhọc.ÊBaÊlàÊbảoÊvệÊdanhÊgiáÊdòngÊhọÊ
vàÊtruyềnÊthốngÊgiaÊđình.ÊBốnÊlàÊbảoÊvệÊtàiÊsảnÊ
thừaÊtự,ÊNămÊlàÊcóÊtráchÊnhiệmÊloÊtangÊlễÊđúngÊ
phápÊkhiÊchaÊmẹÊquaÊđời.ÊÊĐốiÊvớiÊconÊcái,ÊchaÊ
mẹÊ cũngÊ cóÊ nămÊ bổnÊ phận.Ê Ê MộtÊ làÊ dạyÊ conÊ
làmÊlành,ÊlánhÊác.ÊÊHaiÊlàÊkhuyênÊconÊthânÊcậnÊ
thầyÊlành,ÊbạnÊtốtÊvàÊmôiÊtrườngÊtốt.ÊBaÊlàÊgợiÊ
ýÊvàÊchọnÊnghềÊthíchÊhợpÊchoÊcon.ÊBốnÊlàÊdựngÊ
vợÊgảÊchồngÊtốtÊđẹpÊchoÊcon.ÊNămÊlàÊ traoÊcủaÊ
cảiÊ thừaÊ tựÊ vàÊ quyềnÊ lợiÊ choÊ conÊ đúngÊ thời,Ê
đúngÊlúc.Ê(kinhÊThiệnÊSinh) 
 
NóiÊtómÊlại,ÊkhiÊđượcÊvềÊchùaÊhọcÊgiáoÊlýÊvớiÊ
quýÊTăngÊNi,Ê hiểuÊ rõÊ vàÊ thựcÊ tậpÊ cácÊ lờiÊ dạyÊ
củaÊĐứcÊ Phật,Ê cănÊ bảnÊ làÊ 5Ê điềuÊ đạoÊ đứcÊ tứcÊ
ngũÊ giớiÊ (khôngÊ sátÊ sanh,Ê khôngÊ trộmÊ cắp,Ê
khôngÊnóiÊdối,ÊkhôngÊtàÊhạnh,ÊkhôngÊdùngÊcácÊ
chấtÊ gâyÊ sayÊ nghiện)Ê cácÊ conÊ cháuÊ sẽÊ cóÊmộtÊ
đờiÊsốngÊhạnhÊphúc,ÊanÊvuiÊchoÊchínhÊbảnÊthânÊ
vàÊnhữngÊngườiÊsốngÊkếÊcận.ÊTôiÊrấtÊbiếtÊơnÊmẹÊ
tôiÊđãÊkhôngÊngạiÊkhóÊnhọcÊdắtÊ tôiÊ theoÊbàÊ từÊ
SaigonÊvềÊchùaÊVạnÊĐứcÊcủaÊcốÊHT.ÊThíchÊTríÊ
Tịnh,ÊởÊtậnÊThủÊĐức,ÊđểÊdựÊlễÊPhậtÊĐản,ÊlễÊVuÊ

LanÊhoặcÊ thọÊbátÊ quanÊ traiÊ lúcÊ tôiÊ tớiÊ tuổiÊ bắtÊ
đầuÊhiểuÊbiết.ÊÊNhờÊvậy,ÊngàyÊnayÊgiaÊđìnhÊtôiÊ
sốngÊchungÊvui,ÊhàiÊhòa,ÊhạnhÊphúcÊvìÊbiếtÊ sửÊ
dụngÊgiaÊtàiÊquýÊbáuÊcủaÊchưÊPhậtÊtraoÊtruyền.Ê
MùaÊVuÊLanÊnămÊnay,ÊtôiÊsẽÊkhôngÊxinÊcàiÊhoaÊ
trắngÊnhưÊnhàÊthơÊĐỗÊHồngÊNgọcÊđãÊviết: 
 

“ConÊcàiÊbôngÊhoaÊtrắng 
DànhÊchoÊmẹÊđóaÊhồng 
MẹÊnhớÊgàiÊlênÊngực 

NgoạiÊchờÊbênÊkiaÊsông” 

(BôngÊhồngÊcàiÊáo) 

màÊtráiÊlại,ÊtôiÊsẽÊmạnhÊdạnÊxinÊđượcÊcàiÊhoaÊđỏÊ
vìÊ tôiÊ nhậnÊ thứcÊmẹÊ vàÊ tôiÊ cùngÊmộtÊ bảnÊ thể,Ê
khôngÊhềÊxaÊnhau,ÊmẹÊvẫnÊkềÊcậnÊbênÊtôiÊ“âmÊ
dươngÊ khôngÊ cáchÊ trở,Ê sinhÊ tửÊ vẫnÊ tươngÊ
dung”. 
 
DiệuÊDuyên 

 
 
 
 
 

VuÊLanÊvềÊkhiÊmùaÊđôngÊđến 
GióÊlạnhÊvềÊkhắpÊcảÊÚcÊChâu 

CầnÊlửaÊyêuÊthươngÊsưởiÊấmÊnhau 
CầnÊtìnhÊmẹÊ-ÊấmÊlòngÊconÊtrẻ. 

 
LàmÊsaoÊmớiÊhếtÊtìnhÊcủaÊmẹ 
LớnÊrồiÊmẹÊvẫnÊthấyÊngâyÊthơ 
MẹÊloÊlắngÊ–ÊconÊlạiÊhữngÊhờ 

MẹÊluônÊchoÊconÊkhôngÊchịuÊnhận. 
 

MẹÊvìÊconÊsuốtÊđờiÊlậnÊđận, 
NuôiÊconÊbằngÊmáuÊhuyếtÊconÊtim 
ConÊlớnÊ-ÊmẹÊhìnhÊhàiÊtiềuÊtụy. 

 
MẹÊdạyÊconÊmộtÊđờiÊchungÊthủy 

BiếtÊnghĩaÊnhânÊvàÊbiếtÊnhịnÊnhường 
ChoÊdùÊlưuÊlạcÊkhắpÊmuônÊphương 
ConÊghiÊnhớÊnhữngÊlờiÊcănÊdặn. 

 
ConÊbiếtÊmẹÊyêuÊnhưÊbiểnÊmặn, 
MộtÊvịÊthôiÊcủaÊmộtÊđạiÊdương 

RiêngÊmẹÊhiềnÊvịÊngọtÊyêuÊthương 
MẹÊchoÊconÊbiếtÊbaoÊyêuÊmến. 

 
VuÊLanÊvềÊkhiÊmùaÊđôngÊđến 

TuổiÊchấtÊchồngÊmẹÊlạiÊgiàÊthêm 
BụiÊthờiÊgianÊnhuộmÊmáiÊtócÊmềm 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMinhÊQuangÊ 
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TrongÊ KinhÊ PhápÊ CúÊ ĐứcÊ PhậtÊ cóÊ dạy:Ê “NóiÊ
chânÊ thật,Ê khôngÊ giậnÊ hờn,Ê sanÊ sẻÊ choÊ ngườiÊ
xin;Ê đóÊ baÊ việcÊ lànhÊ đưaÊ ngườiÊ đếnÊ cõiÊ chưÊ
thiên”. 
 
PhápÊcúÊnàyÊPhậtÊdạyÊ tạiÊ tinhÊxáÊKỳÊViên,ÊcóÊ
liênÊquanÊđếnÊTônÊgiảÊMụcÊkiềnÊliên. 
TruyệnÊ tíchÊ kểÊ lạiÊ rằng,Ê mộtÊ hôm,Ê ngàiÊ MụcÊ
kiềnÊliênÊlênÊcungÊtrờiÊdạoÊchơi,ÊbấtÊthần,ÊngàiÊ
thấyÊmộtÊvịÊtrờiÊcóÊthầnÊlựcÊrấtÊlớnÊđangÊđứngÊ
trướcÊcungÊđiệnÊcủaÊmình. 
 
SauÊkhiÊchàoÊhỏi,ÊngàiÊMụcÊkiềnÊliênÊmuốnÊtìmÊ
hiểuÊvềÊcáiÊoaiÊthầnÊlựcÊnày.ÊĐôiÊlầnÊhỏi,ÊnhưngÊ
vịÊ thầnÊ đóÊ từÊ chốiÊ khôngÊ chịuÊ trảÊ lời.Ê CuốiÊ
cùng,ÊvịÊthiênÊthầnÊđóÊmớiÊnói: 
 
-ThưaÊ TônÊ giả,Ê tôiÊ khôngÊ cóÊ làmÊ việcÊ phướcÊ
đứcÊchi,Ê“chỉÊcóÊnóiÊthậtÊmàÊthôi”. 
TônÊ giảÊ điÊ sangÊ quaÊmộtÊ vàiÊ cungÊ điệnÊ khác,Ê
thấyÊcácÊ thiênÊnữÊđangÊvuiÊchơi,ÊngàiÊhỏiÊmộtÊ
vịÊ thiênÊ nữ.Ê VịÊ thiênÊ nữÊ khôngÊ thểÊ cheÊ giấu,Ê
thưaÊ thậtÊvớiÊTônÊgiảÊ làÊchỉÊ“khôngÊhờnÊgiậnÊ
ai”,ÊkhiÊbịÊngườiÊkhácÊlaÊrầyÊchửiÊmắng.ÊDoÊđóÊ
nênÊđượcÊphướcÊbáoÊnhưÊthếÊnày.Ê 
 
TônÊgiảÊhỏiÊđếnÊmộtÊvàiÊvịÊkhác,ÊhọÊđềuÊtrảÊlờiÊ
làÊ nhờÊ “côngÊ đứcÊ cúngÊ dườngÊ chúngÊ tăng”,Ê
nênÊmớiÊđượcÊphướcÊbáoÊnhưÊthếÊnày. 
 
SauÊđó,ÊTônÊgiảÊ trởÊvềÊbạchÊ trìnhÊhỏiÊPhậtÊvềÊ
nhữngÊduyênÊdo:ÊcóÊphảiÊvìÊnóiÊthật,ÊvìÊchếÊngựÊ
cơnÊgiận,Ê vìÊ cúngÊdườngÊ chútÊ ítÊ phẩmÊvậtÊmàÊ
đượcÊphướcÊbáoÊsanhÊthiênÊnhưÊthếÊchăng? 
 
PhậtÊnói:ÊvìÊsaoÊôngÊhỏiÊtaÊđiềuÊấy?ÊTấtÊcảÊthiênÊ
thầnÊkhôngÊkểÊrõÊchoÊôngÊbiếtÊsao?Ê 
TônÊgiảÊtrảÊlời:ÊthưaÊvâng!ÊConÊtinÊrằngÊchỉÊvàiÊ
điềuÊthiệnÊnhỏÊnhưÊthếÊcũngÊđủÊsanhÊthiên. 
PhậtÊdạy:ÊNàyÊMụcÊkiềnÊliên,ÊchỉÊvớiÊlờiÊnóiÊ
that,ÊchỉÊvớiÊviệcÊchếÊngựÊcơnÊgiận,ÊhayÊtangÊ
mộtÊmónÊquàÊnhỏ,ÊngườiÊđượcÊsanhÊthiên”. 
 
LờiÊBình: 
ĐờiÊ cóÊquáÊnhiềuÊgianÊxảoÊgiảÊdối.ÊTrongÊkhiÊ
giaoÊtiếpÊquaÊlạiÊgiữaÊngườiÊvớiÊngười,ÊngườiÊtaÊ
khôngÊ ngầnÊ ngạiÊ dungÊ mọiÊ thủÊ đoạnÊ mánhÊ
khóeÊxảoÊquyệtÊđểÊ lườngÊgạtÊlừaÊbịpÊlẫnÊnhau.Ê
MụcÊđíchÊcũngÊchỉÊvìÊquyềnÊlợiÊriêngÊtưÊnàoÊđóÊ 

 
 

 
 

 
 
MàÊngườiÊtaÊmuốnÊchiếmÊđoạt. 
 
TrênÊ thươngÊ trườngÊhayÊ chínhÊ trường,Ê nóiÊ láoÊ
đãÊ trởÊ thànhÊmộtÊ thóiÊ quenÊ trênÊ đầuÊmôiÊ chótÊ
lưỡiÊcủaÊnhữngÊnhàÊkinhÊdoanhÊhayÊngoạiÊgiao.Ê
SựÊnóiÊláo,ÊtráoÊtrởÊlậtÊlongÊnày,ÊkhôngÊphảiÊaiÊ
cũngÊcóÊthểÊnóiÊđược.ÊHọÊnóiÊcóÊlýÊluậnÊlogic,Ê
thủÊđoạnÊ rấtÊ tinhÊvi,ÊđánhÊmạnhÊkhaiÊ thácÊvàoÊ
tâmÊlýÊngườiÊnghe.ÊÊKhôngÊaiÊbiếtÊhọÊlàÊngườiÊ
đangÊnóiÊdối.ÊĐóÊlàÊmộtÊ thủÊ thuậtÊcaoÊcấpÊcủaÊ
nhữngÊchiếnÊlượcÊkinhÊdoanh,ÊngoạiÊgiao.ÊBạnÊ
cứÊhứaÊhẹnÊđiÊđểÊchinhÊphụcÊlongÊngười,ÊthủÊlợiÊ
trướcÊmắt,ÊcònÊmọiÊviệcÊsẽÊ tínhÊsau.ÊMiễnÊsaoÊ
chiếmÊ hữuÊ vịÊ thếÊ thượngÊ phongÊ bắtÊ ngườiÊ taÊ
tùngÊphụcÊngheÊtheoÊmìnhÊlàÊđược. 
 
ĐứcÊPhậtÊđãÊ thấyÊ rõÊcáiÊ taiÊhạiÊcủaÊsựÊnóiÊdốiÊ
này.Ê TừÊ mộtÊ đứaÊ trẻÊ thơÊ choÊ đếnÊ ngườiÊ caoÊ
tuổi,Ê khôngÊmộtÊ aiÊ làÊ khôngÊ nóiÊ dối.ÊVìÊ đóÊ làÊ
hạtÊgoingÊsẵnÊcó.ÊCóÊmặtÊtaÊlàÊđãÊcóÊnó.ÊDoÊđó,Ê
ngườiÊmàÊsuốtÊđờiÊkhôngÊnóiÊdối,ÊkhôngÊphảiÊlàÊ
chuyệnÊdễÊlàm.ÊChínhÊvìÊđiểmÊnày,ÊnênÊTônÊgiảÊ
MụcÊkiềnÊ liênÊ thấyÊmộtÊvịÊ thiênÊ thầnÊcóÊnhiềuÊ
oaiÊ lực,Ê hỏiÊ raÊmớiÊbiếtÊ làÊ họÊkhôngÊcóÊ tuÊ tạoÊ
phướcÊđứcÊgìÊkhác,ÊchỉÊgiữÊgìnÊcóÊmộtÊđiềuÊduyÊ
nhấtÊ là:Ê“suốtÊ đờiÊ khôngÊnóiÊ dối,ÊmàÊ chỉÊ nóiÊ
toànÊlàÊsựÊthat”. 
 
KhiÊnghiênÊcứuÊvềÊcuộcÊđờiÊcủaÊđứcÊPhật,ÊnhứtÊ
làÊ trongÊ lãnhÊ vựcÊ ngônÊ từ,Ê TiếnÊ sĩÊ S.Ê Radha-
krishmanÊ đãÊ hạÊ bútÊ viết:Ê“KhôngÊ mộtÊ lờiÊ thôÊ
bạoÊ nàoÊ đượcÊ thấyÊ thốtÊ raÊ từÊ nơiÊ đứcÊ PhậtÊ
trongÊ cơnÊ tứcÊ giận,Ê chưaÊ từngÊ cóÊmộtÊ lờiÊ nóiÊ
thôÊ bạoÊ đượcÊ thấyÊ trênÊ môiÊ đứcÊ PhậtÊ kểÊ cảÊ
trongÊ lúcÊ tìnhÊ cờ”.Ê (ThereÊ wasÊ neverÊ anÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
occasionÊwhenÊtheÊBuddhaÊflamedÊforthÊinÊan-
ger,Ê neverÊ anÊ incidentÊ whenÊ anÊ unkindÊ wordÊ
escapedÊhisÊlips). 
 
KhôngÊ giậnÊ hờnÊ lạiÊ làÊ điềuÊ khóÊ hơn.Ê GiậnÊ
ngườiÊđãÊđành,ÊcóÊđôiÊkhiÊtựÊmìnhÊgiậnÊtứcÊlấyÊ
mình.ÊNgườiÊ làmÊ tráiÊ ýÊ nghịchÊ lòng,Ê thìÊmìnhÊ
giận.Ê CònÊ mìnhÊ giậnÊ mìnhÊ thìÊ sao?Ê KhiÊ làmÊ
mộtÊđiềuÊgìÊmàÊchínhÊbạnÊcảmÊthấyÊkhôngÊhàiÊ
lòngÊvớiÊchínhÊbạn,ÊbạnÊcũngÊđâmÊraÊcóÊsựÊgiậnÊ
tức.ÊNhưÊvậy,ÊmớiÊ thấyÊ lòngÊ sânÊ hậnÊ củaÊ conÊ
ngườiÊthậtÊquáÊmạnhÊbạoÊtrànÊtrề.ÊChúngÊnhưÊlàÊ
nhữngÊ quảÊ bomÊ nặngÊ kýÊ đãÊ gàiÊ sẵn,Ê chỉÊ cầnÊ
mộtÊ đómÊ lửaÊ nhỏÊ châmÊvàoÊ làÊ chúngÊ sẽÊ bùngÊ
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nổÊngay.ÊNăngÊ lựcÊ củaÊ chúngÊ tànÊpháÊ rấtÊ ghêÊ
gớmÊdễÊ sợ.ÊDoÊ đó,Ê ngườiÊ chếÊ ngựÊ đượcÊ lòngÊ
sânÊ hậnÊ đãÊ làÊ khóÊ lắmÊ rồi,Ê chớÊ nóiÊ chiÊ đếnÊ
chuyệnÊkhôngÊgiận. 
 
NhưngÊnếuÊbạnÊmuốnÊcóÊhạnhÊphúc,ÊtấtÊnhiên,Ê
bạnÊcầnÊphảiÊhọcÊhỏiÊcáchÊtháoÊgỡÊnhữngÊquảÊ
bomÊsânÊhậnÊtrongÊtâmÊbạn.ÊPhươngÊphápÊtháoÊ
gỡÊkhôngÊ cóÊgìÊ khácÊ hơn,Ê làÊmỗiÊkhiÊbạnÊnổiÊ
giậnÊlên,ÊthìÊlậpÊtứcÊbạnÊphảiÊcóÊchánhÊniệmÊđểÊ
nhậnÊ diệnÊ cơnÊ giậnÊ củaÊ bạnÊ ngay.Ê KhiÊ nhậnÊ
biếtÊrõÊnó,ÊtaÊcầnÊthươngÊyêuÊvỗÊvềÊnó,ÊhơnÊlàÊ
đànÊápÊchốngÊđối,ÊnhưÊbàÊmẹÊthươngÊyêuÊvỗÊvềÊ
anÊủiÊđứaÊconÊđangÊtứcÊgiậnÊkhócÊla.ÊVớiÊhànhÊ
độngÊýÊthứcÊthươngÊyêuÊcủaÊbàÊmẹ,ÊtấtÊnhiênÊlàÊ
đứaÊbéÊsẽÊtừÊtừÊêmÊdịuÊtrởÊlại. 
 
TheoÊkinhÊnghiệmÊcủaÊHòaÊthượngÊThíchÊNhấtÊ
HạnhÊchoÊchúngÊtaÊbiếtÊvềÊphươngÊphápÊtrịÊliệuÊ
này.Ê VìÊ đâyÊ làÊ mộtÊ vấnÊ đềÊ rấtÊ hệÊ trọng,Ê choÊ
việcÊ bảoÊ vệÊ hạnhÊ phúcÊ cáÊ nhânÊ cũngÊ nhưÊ giaÊ
đình.ÊMuốnÊcóÊhạnhÊphúc,ÊkhôngÊgìÊkhácÊhơnÊ
làÊ mỗiÊ ngườiÊ phảiÊ tựÊ chuyểnÊ hóaÊ khổÊ đau.Ê
ChuyểnÊ hóaÊ bằngÊ cáchÊ chịuÊ khóÊ thựcÊ tậpÊ haiÊ
nguyênÊ tắc:Ê “áiÊ ngữÊ vàÊ lắngÊ nghe”.Ê PhảiÊ cốÊ
gắngÊthựcÊtậpÊhạnhÊnguyệnÊcứuÊkhổÊcủaÊBồÊtátÊ
QuánÊThếÊÂm.ÊMụcÊđíchÊlàÊđểÊthiếtÊlậpÊtruyềnÊ
thôngÊ trongÊ sựÊ giảiÊ bàyÊ nỗiÊ khổÊ niềmÊ đauÊ đểÊ
tạoÊniềmÊhòaÊkhíÊthôngÊcảmÊvớiÊnhau. 
 
TrongÊtácÊphẩmÊ“Giận”Ê(doÊnhàÊXuấtÊBảnÊVănÊ
hóaÊSàiÊGònÊấnÊhànhÊnămÊ2007)ÊcóÊđoạnÊHòaÊ
thượngÊviếtÊ nhưÊ sau:Ê “ÊMộtÊ ngườiÊmàÊ lờiÊ nóiÊ
đầyÊsânÊhận,ÊcămÊhờnÊlàÊvìÊngườiÊấyÊđangÊvôÊ
cùngÊđauÊkhổ.ÊVìÊđauÊkhổÊmàÊngườiÊấyÊnóiÊraÊ
nhữngÊ lờiÊ chuaÊ chát,Ê cayÊ đắng,Ê tráchÊ móc,Ê
khiếnÊ choÊ taÊ khóÊ chịuÊ vàÊ tìmÊ cáchÊ xaÊ lánh.Ê
MuốnÊ thấuÊ hiểuÊ vàÊ chuyểnÊ hóaÊ cơnÊ giậnÊ thìÊ
phảiÊhọcÊcáchÊthựcÊtậpÊhạnhÊlắngÊngheÊvớiÊtâmÊ
từÊbiÊ vàÊ sửÊdụngÊáiÊngữ.ÊCóÊmộtÊ vịÊBồÊ tátÊ cóÊ
khảÊnăngÊlắngÊngheÊvớiÊtâmÊtừÊbiÊrộngÊlớn,ÊđóÊ
làÊ BồÊ tátÊ QuánÊ ThếÊ Âm.Ê ChúngÊ taÊ phảiÊ thựcÊ
tậpÊ hạnhÊ lắngÊ ngheÊ sâuÊ nhưÊNgàiÊ thìÊmớiÊ cóÊ
thểÊhướngÊdẫnÊmộtÊcáchÊcụÊthểÊkhiÊmộtÊngườiÊ
đầyÊ sânÊ hậnÊ tìmÊ đếnÊ xinÊ giúpÊ đỡÊ đểÊ táiÊ lậpÊ
truyềnÊthông”. 
 
BốÊthíÊlàÊhiệnÊthânÊcủaÊtấmÊlòngÊBồÊtát.ÊBồÊtátÊ
thìÊkhôngÊcóÊphânÊbiệtÊvềÊtìnhÊthươngÊthânÊsơ.Ê
TrảiÊrộngÊlòngÊthươngÊra,Ê thìÊbạnÊsẽÊ thấyÊ tươiÊ
mátÊcõiÊ lòngÊhơn.ÊKhiÊnổiÊgiậnÊ lên,Ê làÊbạnÊđãÊ
đánhÊmấtÊ sựÊ tươiÊmátÊ trongÊ lòngÊcủaÊbạnÊ rồi.Ê
NgườiÊđếnÊ xinÊmình,Ê đóÊ làÊđiềuÊkiệnÊ tốiÊ thiếtÊ
yếuÊđểÊmìnhÊcóÊ cơÊhộiÊ làmÊphước.ÊKhôngÊcóÊ

ngườiÊđếnÊxin,ÊhayÊbấtÊcứÊđốiÊtượngÊnàoÊkhác,Ê
thìÊthửÊhỏiÊlàmÊgìÊbạnÊcóÊcơÊhộiÊtạoÊphướcÊđểÊ
bạnÊhưởng.ÊNhưÊvậy,Ê bạnÊphảiÊ tỏÊ raÊmangÊơnÊ
rấtÊ nhiềuÊ cáiÊ đốiÊ tượngÊmàÊbạnÊbanÊ cho.ÊNhờÊ
đóÊmàÊlòngÊbạnÊcảmÊthấyÊvuiÊtươiÊanÊlạcÊhơn.Ê
HạnhÊ phúcÊ khôngÊ tìmÊ đâuÊ xa,Ê chínhÊ nóÊ nằmÊ
sẵnÊ trongÊ tráiÊ timÊ củaÊ bạn.ÊNếuÊ bạnÊ khéoÊmởÊ
rộngÊtráiÊtimÊra,ÊlàÊbạnÊsẽÊcóÊrấtÊnhiềuÊniềmÊanÊ
vuiÊhạnhÊphúcÊtuyệtÊvờiÊđếnÊvớiÊbạnÊrồi. 
 
BaÊ việcÊ lànhÊ lớnÊ màÊ PhậtÊ đãÊ nóiÊ ởÊ trên,Ê nếuÊ
chúngÊ taÊ cốÊ gắngÊ thậtÊ hànhÊ ápÊ dụngÊ vàoÊ đờiÊ
sốngÊthựcÊtếÊhằngÊngày,ÊthìÊhiệnÊđờiÊtaÊđượcÊlợiÊ
lạcÊbiếtÊbaoÊnhiêu.ÊChắcÊchắnÊtươngÊlaiÊchúngÊ
taÊ cũngÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ hưởngÊ đượcÊ cáiÊ quảÊ báoÊ
lànhÊlớnÊnày.ÊMongÊmọiÊngườiÊyÊtheoÊlờiÊPhậtÊ
dạyÊmàÊcốÊgắngÊthậtÊhànhÊcốÊnhiênÊsẽÊđươcÊlợiÊ
lạcÊhạnhÊphúcÊrấtÊlớnÊlaoÊvậy. 
 
ThanhÊTrì 

 
 

 

 

 

 

HômÊnayÊhoànÊmãnÊkhóaÊtu, 

TamÊthờiÊhộÊniệmÊcùngÊtuÊtuyệtÊvời 

XúcÊđộngÊkhóÊnóiÊnênÊlời 

ToànÊchúngÊhoanÊhỷÊnhớÊlờiÊGiảngÊsư 

MộtÊlòngÊquảngÊđạiÊtừÊbi 

GiảngÊsưÊnhắcÊnhởÊkiênÊtrìÊmàÊtu 

TuÊsaoÊtâmÊđượcÊtươngÊưng 

CựcÊLạcÊthếÊgiớiÊlàÊnơiÊcùngÊvề 

TaÊbàÊthếÊgiớiÊnãoÊnề, 

GoodÊbyeÊthôiÊnhéÊcùngÊvềÊLạcÊBang 
 
ÊÊÊÊQuảngÊThànhÊcảmÊniệm 

ÊÊÊÊĐạoÊtràngÊTịnhÊĐộÊ 

ÊÊÊÊTamÊthờiÊhộÊniệmÊthànhÊcôngÊtốtÊđẹp! 

ÊÊÊÊ3ÊngàyÊ17,18,19/4/2022 
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huyệnÊkểÊrằng,ÊPunnaÊ làÊmộtÊngườiÊnghèoÊ
khổ,Ê làmÊ thuêÊ choÊ trưởngÊ giảÊ Sumana.Ê

ChàngÊcóÊvợÊvàÊmộtÊngườiÊconÊgáiÊ tênÊ làÊUt-
tara.ÊCảÊhaiÊđềuÊlàmÊnôÊtỳÊchoÊôngÊtrưởngÊgiảÊ
Sumana. 
 
NhữngÊngườiÊlàmÊthuêÊchoÊôngÊtrưởngÊgiảÊđềuÊ
nghỉÊ lễÊ thờiÊ gianÊ bảyÊ ngày.Ê RiêngÊ PunnaÊ thìÊ
vẫnÊđiÊ làmÊnhưÊ thườngÊ lệ.ÊSángÊ sớm,ÊhắnÊdắtÊ
bòÊ raÊ đồngÊ điÊ cày.Ê TrướcÊ khiÊ raÊ đồng,Ê PunnaÊ
nóiÊ vớiÊ vợÊ làÊ nàngÊ đemÊ cơmÊ choÊ chàngÊ vàoÊ
buổiÊtrưa. 
 
HômÊấy,Ê sauÊkhiÊquanÊsátÊ cănÊcơÊchúngÊsanh,Ê
TônÊgiảÊXáÊ lợiÊphấtÊnghĩÊ thầm,Ê taÊnayÊnênÊđộÊ
choÊPunna,ÊvìÊôngÊấyÊcóÊduyênÊvớiÊ ta.ÊThếÊlà,Ê
TônÊgiảÊmangÊbátÊđiÊngangÊquaÊcánhÊđồngÊmàÊ
PunnaÊđangÊcày.ÊTônÊgiảÊdừngÊchânÊđứngÊyên.Ê
ThấyÊ thế,Ê PunnaÊ nghĩÊ thầm,Ê chắcÊ làÊ ngàiÊ cầnÊ
tămÊ xỉaÊ răng.Ê PunnaÊ liềnÊ đemÊ tămÊ xỉaÊ răngÊ
đảnhÊ lễÊ dângÊ lênÊ ngài.Ê TônÊ giảÊ traoÊ đãiÊ lượcÊ
nướcÊ vàÊ bìnhÊ bátÊ choÊ Punna.Ê PunnaÊmúcÊ đầyÊ
nướcÊtrongÊbátÊdângÊlênÊchoÊTônÊgiả. 
 
ĐếnÊ trưa,Ê ngườiÊ vợÊ mangÊ cơmÊ raÊ đồngÊ choÊ
chồng,ÊthấyÊTônÊgiả,ÊbàÊliềnÊdângÊcúngÊthứcÊănÊ
choÊ ngàiÊ XáÊ lợiÊ phất.Ê VàÊ TônÊ giảÊ đãÊ cầuÊ
nguyệnÊhồiÊhướngÊcôngÊđứcÊchoÊbà. 
 
TrongÊ khiÊ đó,Ê PunnaÊ đóiÊ bụngÊ quáÊmàÊ khôngÊ
thấyÊvợÊđemÊcơmÊra.ÊChàngÊtaÊngồiÊnghỉÊtrôngÊ
đợi.ÊBàÊ vợÊ vềÊ nhàÊ nấuÊ phầnÊ ănÊ khác.ÊBàÊ biếtÊ
chồngÊquáÊđóiÊbụng,ÊnênÊkhiÊmangÊthứcÊănÊra,Ê
bàÊtaÊnóiÊthậtÊchoÊchồngÊbiếtÊlàÊphầnÊcơmÊtrướcÊ
đãÊcúngÊdườngÊchoÊTônÊgiảÊXáÊlợiÊphất.ÊNgheÊ
xong,Ê PunnaÊ chẳngÊ nhữngÊ khôngÊ tỏÊ raÊ buồnÊ
giậnÊmàÊchàngÊcònÊvuiÊvẻÊtùyÊhỷÊviệcÊlàmÊcủaÊ
vợ.ÊChàngÊtaÊcònÊnói,ÊhồiÊsángÊnàyÊchínhÊchàngÊ
taÊđãÊdângÊtămÊxỉaÊrăngÊvàÊnướcÊuốngÊchoÊTônÊ
giả. 
 
VìÊquáÊđóiÊănÊvàoÊcảmÊthấyÊmệt,ÊnênÊchàngÊtaÊ
gốiÊđầuÊlênÊchânÊvợÊvàÊngủ.ÊBấyÊgiờ,ÊtấtÊcảÊđấtÊ
càyÊlênÊtừÊsángÊđãÊbiếnÊthànhÊvàng.ÊĐượcÊvàngÊ
quáÊ nhiều,Ê PunnaÊ liềnÊmangÊhếtÊ dângÊ lênÊ choÊ
vua.ÊKhiÊvuaÊnhậnÊđượcÊvàng,ÊmọiÊngườiÊ liềnÊ
nóiÊđâyÊlàÊtàiÊsảnÊcủaÊvua.ÊLậpÊtứcÊtấtÊcảÊvàngÊ
đềuÊbiếnÊtrởÊlạiÊthànhÊđấtÊhết.ÊMọiÊngườiÊtâuÊ 

 
 

 
 

 
 
lênÊ vua,Ê nhàÊ vuaÊ kinhÊ ngạc,Ê bảoÊ phảiÊ nóiÊ lại:Ê
đâyÊlàÊtàiÊsảnÊcủaÊPunna.ÊLậpÊtứcÊtấtÊcảÊđấtÊđềuÊ
biếnÊ trởÊ lạiÊ thànhÊ vàng.Ê MọiÊ ngườiÊ đềuÊ chởÊ
vàngÊvềÊcungÊđiện.ÊNhàÊvuaÊtraoÊhếtÊsốÊvàngÊvàÊ
tặngÊ choÊ PunnaÊ mộtÊ câyÊ lộngÊ báu.Ê PunnaÊ
khôngÊnhận,ÊchỉÊxinÊmộtÊchỗÊtrúÊngụ.ÊNhàÊvuaÊ
liềnÊ cấpÊ choÊ PunnaÊ mộtÊ khoảnhÊ đấtÊ rộngÊ rãiÊ
xinhÊ đẹp.Ê XâyÊ cấtÊ nhàÊ xong,Ê PunnaÊ làmÊ lễÊ
khánhÊthànhÊvàÊcúngÊdườngÊtraiÊtăngÊbảyÊngày. 
 
SauÊđó,Ê PunnaÊ gảÊ conÊ gáiÊmìnhÊ làÊUttaraÊ choÊ
conÊtraiÊôngÊ trưởngÊgiả.ÊUttaraÊsauÊkhiÊvềÊnhàÊ
chồngÊ khôngÊ cóÊ cơÊ hộiÊ cúngÊ dườngÊ PhậtÊ vàÊ
ngheÊ pháp,Ê nàngÊ taÊ rấtÊ buồn.Ê UttaraÊ tìmÊ cáchÊ
dùngÊ tiềnÊmướnÊSirima,ÊmộtÊ côÊ gáiÊ kỹÊ nữÊ vềÊ
phụcÊ vụÊ choÊ chồngÊđểÊ nàngÊđượcÊ cóÊ thờiÊ giờÊ
làmÊviệcÊphướcÊthiện.Ê 
 
MộtÊhôm,ÊnhìnÊthấyÊngườiÊchồngÊmỉmÊcườiÊvớiÊ
Uttara,ÊSirimaÊbắtÊgặpÊvàÊnổiÊcơnÊghenÊvớiÊUt-
tara.ÊSirimaÊlấyÊnướcÊbơÊnóngÊtướiÊlênÊđầuÊUt-
tara.ÊThấyÊthế,ÊcácÊgiaÊnhânÊxúmÊlạiÊđánhÊđậpÊ
Sirima.ÊUttaraÊkhuyênÊngănÊvàÊđỡÊSirimaÊdậy.Ê
ĐồngÊthờiÊnàngÊkhôngÊtráchÊmócÊmàÊcònÊcámÊ
ơnÊSirimaÊloÊchoÊchồngÊđểÊnàngÊcóÊthờiÊgianÊđiÊ
làmÊphước.ÊSirimaÊcảmÊ thấyÊ tủiÊ hổÊvàÊxinÊ lỗiÊ
Uttara.Ê UttaraÊ nói,Ê nàngÊ hãyÊ đếnÊ xinÊ sámÊ hốiÊ
vớiÊ đứcÊThếÊTôn,Ê baoÊ giờÊ đượcÊ đứcÊThếÊTônÊ
thaÊlỗi,ÊthìÊnàngÊsẽÊthaÊthứ.ÊSirimaÊngheÊlờiÊvàÊ
làmÊ theo.ÊBiếtÊ đượcÊ cớÊ sự,Ê đứcÊ PhậtÊ rấtÊ khenÊ
ngợi: 
 
-LànhÊ thay!Ê LànhÊ thay!Ê Uttara!Ê “ĐóÊ làÊ cáchÊ
đúngÊ nhấtÊ đểÊ dậpÊ tắtÊ cơnÊ giận.Ê TừÊ biÊ cóÊ thểÊ
xóaÊ sạchÊ hậnÊ thù.ÊDùngÊ khôngÊmắngÊ chửiÊ đểÊ
thắngÊmắngÊchửi,ÊdùngÊbốÊthíÊthắngÊxanÊtham,Ê
dùngÊthậtÊngữÊthắngÊvọngÊngữ”. 
 
LờiÊBình: 
 
NgườiÊcóÊmộtÊtấmÊlòngÊbaoÊdungÊrộngÊmởÊthaÊ
thứ,ÊphảiÊlàÊngườiÊcóÊsứcÊhuânÊtuÊđạoÊlựcÊkhá.Ê
PhảiÊhằngÊthựcÊtậpÊtuÊhạnhÊtừÊbi.ÊCóÊtấmÊlòngÊ
hiểuÊ thươngÊ người,Ê mớiÊ thựcÊ sựÊ biếtÊ thaÊ thứ.Ê
UttaraÊlàÊmộtÊcôÊgáiÊđãÊthậtÊhànhÊhạnhÊtuÊtừÊbi.Ê
BịÊ ngườiÊ vũÊ nữÊmướnÊ vềÊ đểÊ phụcÊ vụÊ loÊ lắngÊ
choÊ chồng,Ê màÊ cóÊ tháiÊ độÊ ghenÊ tuôngÊ ngượcÊ
lại,Ê dùngÊ nướcÊ bơÊ nóngÊ tướiÊ lênÊ đầu,Ê thếÊ màÊ
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nàngÊtaÊkhôngÊnổiÊgiậnÊtráchÊmắngÊhànhÊphạt.Ê
TrongÊkhiÊđó,ÊthìÊnhữngÊgiaÊnhânÊnổiÊtứcÊxúmÊ
lạiÊđánhÊđậpÊSirima.ÊUttaraÊcảnÊngănÊvàÊnàngÊ
cònÊthaÊthứÊlỗiÊlầm.Ê 
 
VớiÊtháiÊđộÊhànhÊxửÊrộngÊlượngÊbaoÊdungÊtừÊáiÊ
đóÊcủaÊUttara,ÊSirimaÊcảmÊthấyÊthậtÊvôÊcùngÊhổÊ
thẹnÊáyÊnáyÊkhóÊchịu.ÊSirimaÊcảmÊthấyÊđauÊđớnÊ
trongÊlòngÊcònÊgấpÊhơnÊngànÊlầnÊbịÊnhữngÊtênÊ
giaÊnhânÊđánhÊđập.ÊThàÊbịÊđánhÊđập,ÊmàÊnóÊchỉÊ
đauÊ đớnÊ vềÊ thểÊ xácÊ bênÊ ngoài.ÊCònÊhơnÊ làÊ bịÊ
đauÊđớnÊrayÊrứtÊtrongÊtâm.ÊBịÊthươngÊtíchÊđauÊ
đớnÊngoàiÊda,ÊngườiÊtaÊdùngÊthuốcÊxoaÊbópÊtrịÊ
liệuÊ rồiÊ cũngÊ hết.ÊNhưngÊ cáiÊ đauÊ đớnÊ thươngÊ
tíchÊ trongÊ lòngÊmớiÊ làÊcáiÊnhứcÊnhốiÊdaiÊdẳngÊ
khóÊchịuÊvôÊcùng. 
 
SirimaÊ đếnÊ xinÊ lỗiÊ Uttara,Ê thayÊ vìÊ UttaraÊ thaÊ
thứ,Ê nàngÊ taÊ bảoÊ hãyÊ đếnÊ bạchÊ trìnhÊ vớiÊ đứcÊ
Phật.ÊĐóÊlàÊđiềuÊmàÊnàngÊtaÊmuốnÊcóÊsựÊchứngÊ
minhÊvàÊxácÊnhậnÊcủaÊđứcÊPhật,ÊchoÊtấmÊlòngÊ
rộngÊlượngÊthaÊthứÊbaoÊdungÊcủaÊcô,ÊđúngÊtheoÊ
hạnhÊtừÊbiÊmàÊPhậtÊđãÊthườngÊkhuyênÊdạy.ÊĐóÊ
làÊmộtÊ cáchÊ hànhÊ xửÊ thậtÊ vôÊ cùngÊ khônÊ khéoÊ
tinhÊtếÊcủaÊUttara. 
 
GiảÊnhưÊUttaraÊlấyÊuyÊquyềnÊcủaÊmộtÊngườiÊvợÊ
cả,ÊhànhÊhạÊđánhÊđậpÊSirima,ÊthìÊhậuÊquảÊsẽÊraÊ
sao?Ê TấtÊ nhiênÊ làÊ nóÊ sẽÊ chồngÊ chấtÊ caoÊ thêmÊ
hậnÊ thù.ÊMộtÊ hànhÊ độngÊ thaÊ thứÊ nhưÊ thế,Ê đốiÊ
vớiÊchúngÊtaÊthậtÊkhôngÊphảiÊlàÊchuyệnÊdễÊlàm.Ê
NhờÊvàoÊlòngÊtừÊbiÊnhânÊáiÊthaÊthứÊcủaÊUttara,Ê
màÊSirimaÊmớiÊhếtÊlòngÊcảmÊphụcÊvàÊhổÊthẹn.Ê
ĐóÊlàÊUttaraÊđãÊthựcÊsựÊhóaÊgiảiÊhậnÊthù.ÊQuảÊ
đúngÊ là:Ê “lấyÊ cáiÊ khôngÊ giậnÊ đểÊ thắngÊ giận”Ê
TừÊ đóÊ chúngÊ taÊ suyÊ ra,Ê lấyÊ thiệnÊ thắngÊ bấtÊ
thiện,Ê lấyÊ bốÊ thíÊ thắngÊ xanÊ tham,Ê lấyÊ chơnÊ
thắngÊhưÊngụy...ÊthảyÊđềuÊlàÊnhưÊthếÊcả. 
 
NgườiÊ taÊđốiÊxửÊvớiÊmìnhÊkhôngÊtốt,Ê thìÊmìnhÊ
vẫnÊlấyÊcáiÊtốt,ÊcáiÊthiệnÊđốiÊxửÊlạiÊvớiÊhọ.ÊTấtÊ
nhiênÊlàÊ taÊpháÊvỡÊđượcÊcáiÊ tâmÊlýÊgâyÊsựÊbấtÊ
anÊ mâuÊ thuẫnÊ xungÊ độtÊ ngănÊ cáchÊ giữaÊ haiÊ
người.ÊMộtÊngườiÊgiận,ÊngườiÊkiaÊkhôngÊgiận,Ê
lấyÊ cáiÊkhôngÊchọiÊ lạiÊ cáiÊ có,Ê tấtÊnhiên,Ê làÊ cáiÊ
cóÊ sẽÊ biếnÊ thànhÊ cáiÊ không.ÊCũngÊnhưÊ taÊ đưaÊ
tayÊ đánhÊmạnhÊvàoÊ hưÊkhông,Ê thửÊhỏiÊ cóÊgâyÊ
thươngÊtíchÊgìÊchoÊhưÊkhôngÊkhông?ÊVàÊcáiÊcúÊ
đánhÊcủaÊtaÊđó,ÊquảÊthậtÊlàÊvôÊnghĩaÊlý.ÊChẳngÊ
nhữngÊthế,ÊmàÊnóÊcònÊphảnÊtácÊdụngÊngượcÊlại,Ê
làÊtaÊvôÊcùngÊhốiÊhậnÊchoÊcáiÊcúÊđánhÊvôÊnghĩaÊ
lýÊđóÊcủaÊta.ÊĐánhÊmàÊkhôngÊcóÊđốiÊ tượngÊđểÊ
nhậnÊcáiÊcúÊđánh.ÊĐốtÊlửaÊvàoÊhưÊkhông,ÊchỉÊlàÊ
việcÊlàmÊvôÊlýÊbuồnÊcườiÊmàÊthôi.ÊNhưÊthế,ÊtaÊ
thấyÊ nhữngÊ lờiÊ PhậtÊ dạyÊ nêuÊ trên,Ê nếuÊ taÊ cốÊ

gắngÊtuÊtậpÊnhưÊUttara,ÊthìÊđờiÊsốngÊcủaÊtaÊthậtÊ
làÊanÊvuiÊhạnhÊphúcÊvôÊcùng. 
 
PunnaÊ vàÊ ngườiÊ vợ,Ê tuyÊ nghèoÊ khóÊ sốngÊ cựcÊ
khổÊbằngÊnghềÊlàmÊthuêÊởÊmướn,ÊnhưngÊcảÊhaiÊ
đềuÊ cóÊ mộtÊ tấmÊ lòngÊ rấtÊ tốt.Ê CảÊ haiÊ đềuÊ hếtÊ
lòngÊ tinÊkínhÊTamÊbảo.ÊBằngÊ chứngÊ làÊ cảÊ haiÊ
đềuÊphátÊtâmÊcúngÊdườngÊthứcÊănÊchoÊTônÊgiảÊ
XáÊ lợiÊ phất.Ê NhờÊ vàoÊ lòngÊ thànhÊ tâmÊ cúngÊ
dường,ÊkhôngÊchútÊhốiÊ tiếc,ÊnênÊmớiÊđượcÊcáiÊ
phướcÊ đứcÊ lớnÊ laoÊ nhưÊ thế.Ê ĐấtÊ biếnÊ thànhÊ
vàng,Ê đóÊ làÊ chuyệnÊ hyÊ hữuÊ ởÊ thếÊ gian.Ê ĐiềuÊ
này,Ê nóiÊ lênÊ cáiÊ tấmÊ lòngÊ vàngÊ củaÊ haiÊ vợÊ
chồngÊ nghèoÊ khó.ÊCúngÊ dườngÊ làÊ bằngÊ tấtÊ cảÊ
tấmÊlòng,ÊchớÊkhôngÊphảiÊởÊnơiÊvậtÊchấtÊnhiềuÊ
hayÊít. 
 
PhướcÊaiÊnấyÊhưởng.ÊVàngÊchởÊđếnÊcungÊđiệnÊ
dângÊlênÊchoÊvua,ÊnóiÊlàÊtàiÊsảnÊcủaÊvua,ÊngayÊ
đó,ÊvàngÊ liềnÊbiếnÊ trởÊ lạiÊ thànhÊđất.ÊThấyÊ thế,Ê
nhàÊ vuaÊ nói:Ê “đâyÊ làÊ tàiÊ sảnÊ củaÊ Punna”.Ê LậpÊ
tứcÊđấtÊ biếnÊ lạiÊ thànhÊ vàng.Ê ÊChuyệnÊnhưÊho-
angÊđường,ÊnhưngÊýÊnghĩaÊthậtÊlàÊthâmÊtrầmÊlýÊ
thú.ÊNhânÊaiÊgâyÊngườiÊđóÊtựÊhưởngÊlấy.ÊNgườiÊ
bốÊ thíÊ thìÊ sẽÊ hưởngÊ đượcÊ quảÊ báoÊ giàuÊ sang.Ê
NgườiÊ buônÊ lậuÊ nhaÊ phiếnÊ phiÊ phápÊ thìÊ sẽÊ bịÊ
phápÊluậtÊtrừngÊtrị.ÊTạoÊnhânÊgìÊthìÊphảiÊgặtÊháiÊ
quảÊ đó.Ê KhôngÊ thểÊ ngườiÊ nàyÊ ănÊ màÊ ngườiÊ
khácÊ lạiÊ no.Ê ĐóÊ làÊ tráiÊ vớiÊ luậtÊ nhânÊ quả.Ê
ChứngÊminhÊrằng,ÊluậtÊnhânÊquảÊmộtÊmảyÊmayÊ
khôngÊhềÊsaiÊchạy.ÊLàmÊlànhÊđượcÊphướcÊbáoÊ
hiệnÊ tiền.ÊNgượcÊ lạiÊ làmÊ ácÊ cũngÊ thế.ÊĐâyÊ làÊ
bàiÊhọcÊlýÊthúÊđểÊchúngÊtaÊnoiÊtheoÊmàÊcốÊgắngÊ
gâyÊtạoÊnghiệpÊlành.Ê 
 
LêÊVăn 
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(tiếpÊtheo) 
 
 
 
43.Ê ChỉÊ cạoÊ tócÊ khôngÊ xuấtÊ giaÊ bịÊ ngườiÊ
lầmÊnhậnÊxáÊchàoÊcóÊlỗiÊkhông? 
 
Hỏi: ConÊchưaÊxuấtÊgiaÊmàÊđãÊcạoÊtóc,ÊnênÊ
ngườiÊ taÊ lầmÊ tưởngÊ conÊ làÊ ngườiÊ xuấtÊ gia,Ê
mỗiÊ khiÊ gặpÊ conÊ aiÊ nấyÊ cũngÊ đềuÊ chắpÊ tayÊ
kínhÊcẩnÊxáÊchào,ÊconÊcũngÊcungÊkínhÊxáÊlại.Ê
XinÊhỏi:ÊNhưÊ thế,Ê conÊcóÊbịÊ tổnÊphướcÊhayÊ
không? 
 
Đáp: ViệcÊ đóÊ khôngÊ cóÊ gìÊ làÊ tổnÊ phướcÊ cả.Ê
ChẳngÊ quaÊ làÊ ngườiÊ taÊ hiểuÊ lầmÊmàÊ thôi.Ê VảÊ
lại,Ê PhậtÊ tửÊ đâuÊ cóÊ ýÊ muốnÊ nhưÊ thế.Ê NhưngÊ
trongÊkhiÊngườiÊtaÊxáÊchàoÊPhậtÊtử,ÊthìÊPhậtÊtửÊ
cũngÊxáÊchàoÊlại.ÊĐiềuÊđó,ÊcảÊhaiÊđềuÊrấtÊtốt.ÊBịÊ
tổnÊphước,ÊvớiÊđiềuÊkiệnÊ làÊkhiÊngườiÊ taÊcungÊ
kínhÊ chắpÊ tayÊ xáÊ chàoÊ PhậtÊ tửÊ màÊ PhậtÊ tửÊ
khôngÊcungÊkínhÊxáÊchàoÊđápÊlại.ÊChẳngÊnhữngÊ
thế,ÊPhậtÊ tửÊ lạiÊ cònÊ cóÊ tâmÊđắcÊ chíÊkiêuÊmạn,Ê
thíchÊđểÊngườiÊtaÊlầmÊtưởngÊmàÊcungÊkínhÊtônÊ
trọngÊ mình,Ê xemÊ mìnhÊ nhưÊ ngườiÊ xuấtÊ gia.Ê
NếuÊPhậtÊtửÊcóÊtâmÊnhưÊthế,ÊthìÊkhôngÊnênÊvàÊ
sẽÊbịÊtổnÊđứcÊrấtÊlớn.ÊBằngÊkhông,ÊthìÊkhôngÊcóÊ
gìÊ làÊ tổnÊphướcÊcả.ÊPhậtÊ tửÊyênÊ tâmÊkhôngÊcóÊ
gìÊphảiÊloÊsợ. 
  
44.Ê SứcÊ khỏeÊ kémÊmuốnÊ xuấtÊ giaÊ ởÊ nhàÊ tuÊ
đượcÊkhông? 
 
Hỏi: ConÊcóÊýÊđịnhÊxuấtÊgia,ÊnhưngÊvìÊlýÊdoÊ
sứcÊkhỏeÊhayÊđauÊyếuÊbệnhÊhoạn,ÊconÊkhôngÊ
thểÊ ởÊ tạiÊ chùaÊ được.Ê VậyÊ xinÊ hỏi:Ê SauÊ khiÊ
xuấtÊ giaÊ conÊ cóÊ thểÊ ởÊ tạiÊ nhàÊ tuÊ đượcÊ
không? 
 
Đáp: ĐiềuÊnầyÊchúngÊtôiÊkhôngÊthểÊtrảÊlờiÊdứtÊ
khoátÊ được.ÊNếuÊPhậtÊ tửÊ cóÊ ýÊmuốnÊ nhưÊ thế,Ê
thìÊ tốtÊhơnÊhếtÊ làÊnênÊtrìnhÊbàyÊrõÊchoÊvịÊ thầyÊ
nàoÊmàÊPhậtÊ tửÊ địnhÊmuốnÊ thếÊ phátÊ xuấtÊ gia.Ê
SauÊkhiÊtrìnhÊbàyÊcặnÊkẻ,ÊthìÊtùyÊvịÊthầyÊđóÊchỉÊ
dạyÊ vàÊ giảiÊ quyếtÊ choÊ PhậtÊ tửÊ đượcÊ mãnÊ
nguyện.ÊNhưng,ÊtheoÊýÊtôi,ÊPhậtÊtửÊvìÊsứcÊkhỏeÊ
kém,ÊhayÊđauÊyếuÊbịnhÊhoạn,ÊtốtÊhơnÊlàÊPhậtÊtửÊ
nênÊ giữÊ hìnhÊ thứcÊ củaÊ ngườiÊ tuÊ tạiÊ gia,Ê vàÊ cốÊ
gắngÊ tậpÊ tuÊ theoÊ bảnÊ nguyệnÊ củaÊ ngườiÊ xuấtÊ
gia,ÊlàÊdiệtÊtrừÊphiềnÊnãoÊraÊkhỏiÊTamÊgiới,ÊnhưÊ
thế,ÊđượcÊphầnÊnàoÊthìÊtốtÊphầnÊấy. 
 
NếuÊ PhậtÊ tửÊ xuấtÊ giaÊ màÊ khôngÊ họcÊ hỏiÊ vàÊ
hànhÊtrìÊđúngÊtheoÊhạnhÊnguyệnÊcủaÊngườiÊxuấtÊ
gia,Ê thìÊ chỉÊ càngÊ thêmÊ tộiÊ màÊ thôi.Ê ChiÊ bằngÊ
PhậtÊ tửÊ cứÊ tuÊ tạiÊ gia,Ê (vìÊ lớnÊ tuổiÊ yếuÊ đuốiÊ
khôngÊtuÊhọcÊởÊtrongÊchùaÊđược)ÊgắngÊcôngÊ 

 
 
 

 

 
 
 
 
chíÊ thànhÊ niệmÊPhật,Ê cầuÊ vãngÊ sanh,Ê nhưÊ thế,Ê
theoÊtôi,ÊthìÊcóÊlẽÊtốtÊhơn.ÊTrênÊhìnhÊthức,ÊPhậtÊ
tửÊtuyÊởÊtạiÊgia,ÊnhưngÊxétÊvềÊtánh,ÊthìÊPhậtÊtửÊ
đangÊ hướngÊ vềÊ xuấtÊ gia.Ê BởiÊ xuấtÊ giaÊ cóÊ 3Ê
nghĩa:Ê 1.ÊXuấtÊ thếÊ tụcÊ gia.Ê 2.ÊXuấtÊ phiềnÊ nãoÊ
gia.Ê3.ÊXuấtÊTamÊgiớiÊgia.ÊVềÊ3ÊnghĩaÊnầy,ÊnếuÊ
PhậtÊtửÊởÊtạiÊgiaÊmàÊcóÊýÊhướngÊxuấtÊgia,ÊquyếtÊ
chíÊtuÊtậpÊđểÊraÊkhỏiÊnhàÊphiềnÊnãoÊvàÊtiếnÊlênÊ
làÊraÊkhỏiÊnhàÊTamÊgiớiÊ(dụcÊgiới,ÊsắcÊgiớiÊvàÊ
vôÊsắcÊgiới) ĐượcÊnhưÊthế,ÊthìÊthânÊtướngÊtuyÊởÊ
tạiÊgiaÊmàÊtâmÊtánhÊthìÊđãÊxuấtÊgiaÊrồiÊvậy. 
 
MongÊPhậtÊtửÊsuyÊxétÊlạiÊchoÊthậtÊkỹÊtrướcÊkhiÊ
quyếtÊđịnhÊmộtÊvấnÊđềÊrấtÊhệÊ trọngÊchoÊđờiÊtuÊ
củaÊ mình.Ê ĐóÊ làÊ lờiÊ khuyênÊ thànhÊ thậtÊ củaÊ
chúngÊtôi.ÊKínhÊchúcÊPhậtÊtửÊluônÊđượcÊanÊvuiÊ
mạnhÊkhỏeÊvàÊluônÊtinhÊtấnÊtuÊhành. 
  
45.ÊĂnÊchayÊtrườngÊnấuÊmặnÊcóÊtộiÊkhông? 
 
Hỏi: ConÊ ănÊ chayÊ trường,Ê nhưngÊ vìÊ hoànÊ
cảnhÊ conÊ phảiÊ nấuÊ thứcÊ ănÊ mặn,Ê phảiÊ xắtÊ
thịtÊcáÊđểÊnấuÊăn,ÊnhưÊvậyÊconÊcóÊmangÊtộiÊ
hayÊkhông? 
 
Đáp: ViệcÊ ănÊ chayÊ trườngÊ làÊ chuyệnÊ phátÊ
nguyệnÊ riêngÊ củaÊ PhậtÊ tử.Ê ĐiềuÊ đóÊ rấtÊ tốt.Ê
NhưngÊkhôngÊvìÊthế,ÊmàÊPhậtÊtửÊkhôngÊnghĩÊvàÊ
loÊđếnÊnhữngÊngườiÊkhácÊtrongÊgiaÊđình.ÊĐóÊlàÊ
hoànÊ cảnhÊbắtÊ buộc.ÊBởiÊ lẽ,ÊPhậtÊ tửÊ cònÊởÊ tạiÊ
gia,Ê chỉÊ ởÊ trongÊ phạmÊ viÊ tuÊ nhơnÊ thừa,Ê chưaÊ
phảiÊ làÊ ngườiÊ tuÊ hạnhÊ xuấtÊ thế.ÊNênÊ việcÊ nấuÊ
nướngÊchoÊgiaÊđình,Ê đóÊ làÊbổnÊphậnÊ củaÊPhậtÊ
tử. 
 
ViệcÊxắtÊ thịtÊcá,ÊnấuÊđồÊănÊmặn,Ê thìÊkhôngÊcóÊ
tộiÊlỗiÊgìÊcả.ÊCóÊtộiÊlỗiÊlàÊkhiÊnàoÊPhậtÊtửÊmuaÊ
nhữngÊ conÊ vậtÊ cònÊ sống,Ê rồiÊ chínhÊ PhậtÊ tửÊ raÊ
tayÊgiếtÊhạiÊchúngÊnóÊđểÊnấuÊchoÊgiaÊđìnhÊăn,Ê
thìÊđiềuÊđóÊlàÊPhậtÊtửÊđãÊphạmÊtộiÊsátÊsanh.ÊĐãÊ
thế,ÊthìÊviệcÊănÊchayÊtrườngÊcủaÊPhậtÊtửÊchỉÊlàÊ
vôÊ íchÊmàÊ thôi.ÊVìÊ tráiÊ vớiÊ lươngÊ tâmÊvàÊ bảnÊ
nguyệnÊcũngÊnhưÊđãÊphạmÊgiớiÊsát. 
 
NgoàiÊra,ÊnếuÊPhậtÊtửÊnấuÊănÊmàÊkhôngÊcóÊtrựcÊ
tiếpÊsátÊhạiÊsanhÊvật,ÊthìÊPhậtÊtửÊyênÊtâmÊkhôngÊ

    PHÖÔÙC THAÙI 
TậpÊ2 
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cóÊgìÊlàÊtộiÊlỗiÊcả. 
 
46.ÊĂnÊchayÊtrườngÊmàÊmuaÊthịtÊcáÊnấuÊchoÊ
giaÊđìnhÊănÊcóÊtộiÊkhông? 
 
Hỏi: ConÊ ănÊ chayÊ trường,Ê thườngÊ ngày,Ê
sángÊ conÊ tụngÊ kinhÊ PhápÊHoaÊ vàÊ chiềuÊ lạiÊ
niệmÊPhậtÊcôngÊcứ.ÊNhưngÊkhiÊđiÊchợ,ÊthấyÊ
thịtÊ cáÊ tươiÊ ngon,Ê conÊ thườngÊmuaÊ vềÊ nấuÊ
choÊconÊcủaÊconÊăn.ÊXinÊhỏi:ÊNhưÊvậyÊconÊcóÊ
tộiÊhayÊkhông? 
 
Đáp: ViệcÊ ănÊ chayÊ trườngÊ vàÊ giữÊ đúngÊ thờiÊ
khóaÊtụngÊniệmÊcủaÊPhậtÊtử,ÊthậtÊlàÊđiềuÊrấtÊtốtÊ
vàÊ quýÊ giá.Ê NhưngÊ PhậtÊ tửÊ nênÊ nhớ,Ê PhậtÊ tửÊ
vẫnÊ cònÊ làÊ ngườiÊ tuÊ tạiÊ gia,Ê tứcÊ tuÊ theoÊ nhơnÊ
thừa.ÊMàÊtuÊnhơnÊthừa,ÊthìÊPhậtÊdạyÊngườiÊPhậtÊ
tửÊgiữÊgìnÊ5ÊgiớiÊcấmÊcănÊbản.ÊViệcÊgiữÊgiới,Ê
tùyÊ theoÊmỗiÊ ngườiÊ gìnÊ giữÊ nghiêmÊ nhặtÊ hayÊ
khôngÊnghiêmÊnhặtÊvàÊtùyÊtheoÊnghiệpÊsátÊhạiÊ
nặngÊnhẹÊmàÊquảÊbáoÊcóÊsaiÊkhác.ÊMặcÊdùÊPhậtÊ
tửÊ ănÊ chayÊ trường,Ê tụngÊ kinhÊ niệmÊ Phật,Ê
nhưng,ÊvìÊcònÊsốngÊtrongÊgiaÊđình,ÊnênÊviệcÊloÊ
choÊ giaÊ đìnhÊ hayÊ conÊ cáiÊ ănÊ uốngÊ làÊ chuyệnÊ
khôngÊsaoÊtránhÊkhỏi.ÊNóiÊrõÊhơn,ÊđóÊlàÊchuyệnÊ
sinhÊhoạtÊbìnhÊthường. 
 
TuyÊnhiên,ÊnếuÊPhậtÊtửÊmuaÊnhữngÊconÊvậtÊđãÊ
chết,ÊngoàiÊthịtÊra,ÊthìÊkhôngÊcóÊgìÊmangÊtộiÊcả.Ê
NgượcÊlại,ÊnếuÊPhậtÊtửÊmuaÊnhữngÊconÊvậtÊcònÊ
sống,Ê rồiÊPhậtÊ tửÊ tựÊ tayÊgiếtÊchúngÊđểÊnấuÊăn,Ê
thìÊ điềuÊ đó,Ê tấtÊ sẽÊ mangÊ tộiÊ sátÊ sanh.Ê VàÊ đóÊ
cũngÊ làÊ phạmÊ cáiÊ tộiÊ cốÊ sát.Ê BằngÊ ngượcÊ lại,Ê
PhậtÊ tửÊ chỉÊ muaÊ nhữngÊ conÊ vậtÊ đãÊ chếtÊ vàÊ
ngườiÊ taÊ đãÊ làmÊ sẵn,Ê thìÊ khôngÊ đếnÊ đổiÊ phảiÊ
mangÊtội. 
 
ĐóÊ làÊ luậnÊ theoÊ tươngÊ đối,Ê chớÊ nếuÊ nóiÊ choÊ
cùng,ÊthìÊhiệnÊchúngÊtaÊlàÊphàmÊphuÊsốngÊtrongÊ
vòngÊ nghiệpÊ thứcÊ saiÊ sử,Ê mọiÊ hànhÊ động,Ê ýÊ
nghĩ,ÊnóiÊnăng,Ê ítÊnhiềuÊgìÊchúngÊ taÊcũngÊđềuÊ
cóÊtộiÊlỗiÊcả.ÊNênÊPhậtÊtửÊchúngÊtaÊcốÊgắngÊgiữÊ
đượcÊ phầnÊ nàoÊ thìÊ tốtÊ phầnÊ đó.Ê BởiÊ thế,Ê giớiÊ
luậtÊtiếngÊPhạnÊgọiÊlàÊBaÊlaÊđềÊmộcÊxoa,ÊTrungÊ
HoaÊdịchÊlàÊBiệtÊgiảiÊthoát.ÊNghĩaÊlàÊgiảiÊthoátÊ
từngÊphần,Ê từngÊgiới.ÊNgườiÊPhậtÊ tửÊgiữÊđượcÊ
giớiÊnàoÊthìÊthoátÊkhổÊgiớiÊđó.ÊThíÊdụÊchúngÊtaÊ
giữÊgiớiÊkhôngÊtrộmÊcắp,ÊthìÊcuộcÊsốngÊchúngÊ
taÊ khỏiÊ phảiÊ loÊ sợÊ tùÊ tộiÊ vàÊ quảÊ báoÊ đờiÊ sauÊ
cũngÊđượcÊtốtÊđẹp. 
  
47.ÊThờÊPhậtÊThíchÊCaÊmàÊniệmÊDiÊĐà? 
 
Hỏi: TạiÊsaoÊtrongÊchùaÊtrênÊchánhÊđiệnÊthìÊ
thờÊ PhậtÊ ThíchÊ Ca,Ê màÊ khiÊ tuÊ thìÊ ngườiÊ

PhậtÊtửÊlạiÊniệmÊPhậtÊDiÊĐà? 
 
Đáp: ThờÊPhậtÊThíchÊCa,ÊvìÊNgàiÊ làÊgiáoÊchủÊ
cõiÊTaÊbàÊnầy.ÊChúngÊtaÊngàyÊnayÊbiếtÊđếnÊvàÊ
tuÊtheoÊĐạoÊPhật,ÊcũngÊnhờÊsựÊthuyếtÊgiáoÊchỉÊ
dạyÊcủaÊNgài.ÊNênÊchúngÊtaÊtônÊthờÊNgàiÊlàÊđểÊ
mộtÊmặt,ÊnhớÊđếnÊcôngÊơnÊgiáoÊhóaÊcủaÊNgài,Ê
mặtÊ khác,Ê cũngÊ đểÊ noiÊ gươngÊ họcÊ hỏi vàÊ làmÊ
theoÊnhữngÊđiềuÊNgàiÊ đãÊ thậtÊhànhÊđượcÊgiácÊ
ngộ,ÊgiảiÊthoát. 
 
CònÊtạiÊsaoÊphậtÊtửÊkhiÊtuÊlạiÊniệmÊPhậtÊDiÊĐà?Ê
KhôngÊphảiÊngườiÊPhậtÊ tửÊnàoÊkhiÊ tuÊcũngÊ trìÊ
niệmÊdanhÊhiệuÊPhậtÊDiÊĐàÊhết.ÊSởÊdĩÊchúngÊtaÊ
niệmÊ danhÊ hiệuÊ PhậtÊ AÊ DiÊ Đà,Ê lýÊ do,Ê làÊ vìÊ
chúngÊ taÊ làÊ nhữngÊ ngườiÊ đangÊ tuÊ theoÊ phápÊ
mônÊTịnhÊĐộ.Ê(VàÊchỉÊcóÊnhữngÊngườiÊtuÊtheoÊ
phápÊmônÊTịnhÊđộ).ÊMàÊphápÊmônÊTịnhÊđộÊlấyÊ
sựÊtrìÊdanhÊniệmÊPhậtÊlàmÊtiêuÊđíchÊchính.ÊDoÊ
đó,Ê nênÊĐứcÊ PhậtÊ ThíchÊCaÊ khuyênÊ chúngÊ taÊ
nênÊcốÊgắngÊniệmÊdanhÊhiệuÊĐứcÊPhậtÊDiÊĐà.Ê
NếuÊchúngÊtaÊthiếtÊthiệtÊniệmÊdanhÊhiệuÊNgài,Ê
chẳngÊnhữngÊhiệnÊđờiÊchúngÊtaÊđượcÊanÊlạcÊmàÊ
tươngÊlaiÊcũngÊđượcÊanÊlạc. 
 
NgoàiÊra,ÊchúngÊta,ÊvìÊcănÊcứÊtheoÊbảnÊnguyệnÊ
củaÊĐứcÊPhậtÊDiÊĐà,ÊtrongÊ48ÊđiềuÊđạiÊnguyệnÊ
củaÊ Ngài,Ê nguyệnÊ nàoÊ NgàiÊ cũngÊ muốnÊ tiếpÊ
dẫnÊ chúngÊ sanhÊ vềÊ cõiÊ nướcÊ củaÊ Ngài.Ê NếuÊ
nhưÊ cóÊ chúngÊ sanhÊ nàoÊ thànhÊ tâmÊ thaÊ thiếtÊ
ngàyÊđêmÊtưởngÊniệmÊđếnÊdanhÊhiệuÊNgài,ÊthìÊ
khiÊ lâmÊchung,ÊNgàiÊsẽÊphóngÊquangÊtiếpÊdẫnÊ
vềÊ cõiÊ nướcÊCựcÊ LạcÊ củaÊNgài.Ê BởiÊ thế,Ê nênÊ
ngườiÊtuÊTịnhÊđộÊđềuÊhếtÊlòngÊniệmÊdanhÊhiệuÊ
NgàiÊ đểÊ đượcÊ vãngÊ sanhÊ vềÊ CựcÊ lạc.Ê NgượcÊ
lại,Ê nhữngÊ ngườiÊ tuÊ theoÊ cácÊ phápÊmônÊkhác,Ê
thìÊ khôngÊ cóÊniệmÊdanhÊhiệuÊNgài.ÊĐóÊ làÊ tùyÊ
theoÊcănÊcơÊtrìnhÊđộÊvàÊsởÊthíchÊcủaÊmỗiÊngười. 
  
48.Ê TạiÊ saoÊ chaÊ mẹÊ chết,Ê ngườiÊ xuấtÊ giaÊ
khôngÊlạy? 
 
Hỏi: TạiÊsaoÊngườiÊxuấtÊgia,ÊkhiÊchaÊmẹÊmấtÊ
màÊ khôngÊ lạyÊ lúcÊ tẩnÊ liệmÊ cũngÊ nhưÊ lúcÊ
thiêuÊ hayÊ chôn?Ê NhưÊ thế,Ê thìÊ cóÊ phạmÊ tộiÊ
bấtÊhiếuÊhayÊkhông? 
 
Đáp: XinÊ thưaÊ ngayÊ làÊ khôngÊ cóÊ gìÊ phạmÊ tộiÊ
bấtÊ hiếuÊ cả.ÊVìÊ ngườiÊ xuấtÊ gia,Ê trướcÊ khiÊ vàoÊ
chùaÊcạoÊtóc,ÊđãÊcóÊxinÊphépÊchaÊmẹÊvàÊđượcÊ
chaÊmẹÊ đồngÊ ý.ÊVàÊ trướcÊ khiÊ làmÊ lễÊ thếÊ phátÊ
xuấtÊ gia,Ê ngườiÊ conÊ lạyÊ chaÊmẹÊ 3Ê lạy.ÊBaÊ lạyÊ
đó,ÊnóiÊlênÊlòngÊbiếtÊơnÊchaÊmẹÊvàÊcũngÊđểÊtrảÊ
hiếuÊđápÊđềnÊ lạiÊ côngÊơnÊgiáoÊdưỡngÊsâuÊdầyÊ
củaÊ chaÊ mẹ.Ê TừÊ đóÊ vềÊ sau,Ê ngườiÊ xuấtÊ giaÊ
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khôngÊcònÊlạyÊchaÊmẹÊnữa.ÊLýÊdo,ÊlàÊvìÊsợÊchaÊ
mẹÊbịÊtổnÊđức.ÊBởiÊngườiÊxuấtÊgia,ÊtuyÊhìnhÊhàiÊ
làÊdoÊ chaÊmẹÊ sanhÊ ra,Ê nhưngÊhuệÊmạngÊ làÊ doÊ
giớiÊluậtÊcủaÊPhậtÊlàmÊtăngÊtrưởng.ÊMà “phápÊ
thânÊhuệÊmạng” đốiÊvớiÊngườiÊxuấtÊgiaÊthậtÊrấtÊ
quanÊ trọng.Ê NênÊ sauÊ khiÊ thọÊ giớiÊ luậtÊ rồi,Ê
ngườiÊ xuấtÊ giaÊ phảiÊ gìnÊ giữÊ mộtÊ cáchÊ rấtÊ
nghiêmÊnhặt.ÊNhứtÊlàÊsauÊkhiÊthọÊgiớiÊTỳÊkheo,Ê
tứcÊĐạiÊgiớiÊhayÊCụÊtúcÊgiới,ÊthìÊngườiÊxuấtÊgiaÊ
càngÊ phảiÊ thậnÊ trọngÊ gìnÊ giữÊ nhiềuÊ hơnÊ nữa.Ê
DoÊđó,ÊnênÊgiớiÊđứcÊngàyÊcàngÊtăngÊtrưởng. 
TrongÊkhiÊđó,Ê thìÊchaÊmẹÊlàÊngườiÊ tạiÊgia,ÊchỉÊ
gìnÊgiữÊ5ÊgiớiÊcấm,ÊchoÊnênÊxétÊvềÊgiớiÊđứcÊthìÊ
kémÊhơnÊrấtÊnhiều.ÊDoÊđó,ÊtheoÊluậtÊPhậtÊdạy,Ê
thìÊchaÊmẹÊkínhÊPhậtÊphảiÊtrọngÊTăng.ÊDùÊngàyÊ
xưaÊ làÊ con,Ê nhưngÊ bâyÊ giờÊ làÊ ngườiÊ củaÊ đạoÊ
pháp,Ê sốngÊ trongÊhàngÊngũÊTăngÊgià,ÊnênÊchaÊ
mẹÊ cũngÊ phảiÊ kínhÊ trọngÊ nhưÊ baoÊ nhiêuÊ vịÊ
TăngÊkhác.ÊĐãÊkínhÊtrọngÊnhưÊthế,ÊthìÊlàmÊsaoÊ
chaÊmẹÊdámÊđểÊchoÊngườiÊxuấtÊgiaÊlạyÊmình. 
TómÊ lại,Ê vìÊ sợÊ chaÊ mẹÊ bịÊ tổnÊ đứcÊ màÊ khôngÊ
lạy,ÊchớÊkhôngÊphảiÊcóÊýÊxemÊthườngÊhayÊbấtÊ
hiếuÊ nhưÊ ngườiÊ đờiÊ lầmÊ tưởng.Ê HơnÊ nữa,Ê sựÊ
báoÊhiếuÊcủaÊngườiÊxuấtÊgiaÊkhôngÊphảiÊchỉÊcóÊ
hìnhÊthứcÊlễÊ lạyÊbềÊngoàiÊnhưÊngườiÊ thếÊgian,Ê
màÊ nhữngÊ vịÊ đóÊ thườngÊ đemÊ nhữngÊ lờiÊ PhậtÊ
TổÊdạyÊđểÊkhuyếnÊnhắcÊchaÊmẹ,ÊhầuÊđểÊchaÊmẹÊ
thứcÊ tỉnhÊmàÊ loÊ tuÊ hànhÊ đểÊ đượcÊ anÊ vuiÊ giảiÊ
thoát.Ê ĐóÊ mớiÊ thậtÊ sựÊ làÊ báoÊ ânÊ choÊ chaÊ mẹÊ
vậy. 
  
49.ÊThếÊnàoÊmớiÊlàÊphạmÊănÊphiÊthời? 
 
Hỏi: TrongÊ nhữngÊ ngàyÊ tu,Ê conÊ lãnhÊ phầnÊ
nấuÊcơm,ÊkhiÊconÊgiởÊcơmÊnguộiÊ ra,ÊđểÊ lấyÊ
nồiÊ nấuÊ cơmÊmới.ÊKhiÊ rửaÊ nồi,Ê thấyÊ trongÊ
nồiÊcònÊdínhÊvàiÊhạtÊcơm,ÊconÊsợÊbỏÊthìÊtội,Ê
nênÊ conÊ đãÊ bốcÊ ăn.Ê VậyÊ xinÊ hỏi:Ê ConÊ cóÊ
phạmÊgiớiÊănÊphiÊthờiÊkhông? 
 
Đáp: NếuÊbảoÊrằngÊphạmÊgiớiÊănÊphiÊthời,ÊthìÊ
PhậtÊ tửÊđãÊphạm.ÊĐúngÊ luậtÊPhậtÊdạy,Ê thìÊquáÊ
giờÊngọÊnhữngÊngườiÊxuấtÊgiaÊkhôngÊđượcÊăn.Ê
PhậtÊ tửÊ đếnÊ chùaÊ thọÊ BátÊ quanÊ traiÊ giới,Ê coiÊ
nhưÊquýÊvịÊtậpÊtuÊtheoÊhạnhÊngườiÊxuấtÊgiaÊmộtÊ
ngày,ÊhayÊnhiềuÊngàyÊcũngÊthế. 
 
TuyÊ nhiên,Ê cũngÊ trongÊ luậtÊ nói:Ê chưÊ TổÊ xétÊ
thấy,ÊngườiÊđờiÊnayÊcơÊthểÊyếuÊđuốiÊhayÊsanhÊ
đauÊ yếuÊ bịnhÊ hoạn,Ê nênÊ cácÊ NgàiÊ tạmÊ choÊ
ngườiÊ xuấtÊ giaÊ ănÊ chiềuÊ gọiÊ làÊ DượcÊ thạch.Ê
ChữÊdượcÊthạchÊcóÊýÊnghĩaÊlàÊngàyÊxưaÊngườiÊ
taÊ lấyÊđáÊmàiÊ thànhÊkimÊđểÊchíchÊ trịÊbịnh.ÊTừÊ
đó,Ê trongÊ thiềnÊmônÊdùngÊhaiÊ chữÊnầyÊđểÊnóiÊ
lênÊ ngườiÊ tuÊ khiÊ dùngÊ cơmÊchiềuÊ chẳngÊkhácÊ

nàoÊ nhưÊ làÊ uốngÊ thuốcÊ đểÊ trịÊ bịnhÊ (bịnhÊ đói)Ê
nênÊ trongÊ khiÊ ănÊ khôngÊ đượcÊ sanhÊ vọngÊ tâmÊ
thamÊđắm. 
 
VàÊ cũngÊ trongÊ luật,Ê TổÊ nhắcÊ nhởÊ làÊ khiÊ ăn,Ê
chúngÊtaÊphảiÊsanhÊlòngÊhổÊthẹn.ÊNhưÊvậy,ÊchưÊ
TổÊ tạmÊ cho,Ê nhưngÊ khiÊ ănÊ phảiÊ biếtÊ hổÊ thẹn,Ê
rằng,ÊmìnhÊkhôngÊgiữÊđúngÊnhưÊlờiÊPhậtÊdạy. 
 
NhưÊvậy,ÊthìÊviệcÊănÊvàiÊhạtÊcơmÊcủaÊPhậtÊtửÊlàÊ
đãÊphạmÊphiÊthờiÊtrongÊphiÊthời.ÊNghĩaÊlàÊPhậtÊ
tửÊđãÊănÊ thêmÊsauÊgiờÊănÊchiều,ÊdùÊchỉÊ làÊvàiÊ
hạtÊcơmÊthôi.ÊTuyÊnhiên,ÊdùÊsaoÊPhậtÊ tửÊcũngÊ
cóÊlòngÊsợÊtội,ÊđốiÊvớiÊnhữngÊhạtÊcơmÊdoÊĐànÊ
naÊ thíÊ chủÊ dângÊ cúng.ÊĐóÊ làÊ điềuÊ đángÊ khen.Ê
NhưngÊlầnÊsau,ÊnếuÊkhiÊrửaÊnồiÊmàÊnóÊcònÊdínhÊ
nhữngÊhạtÊ cơmÊ trongÊ nồiÊ nhưÊ thế,Ê thìÊ tốtÊ hơnÊ
hếtÊ làÊPhậtÊ tửÊnênÊđểÊvàoÊvậtÊ gìÊ đóÊ choÊ chimÊ
ăn.Ê ĐóÊ cũngÊ làÊ điềuÊ bốÊ thíÊ choÊ chúngÊ sanh.Ê
NhưÊthế,ÊthìÊđượcÊvẹnÊtoànÊcảÊhaiÊvậy. 
  
50.ÊNgườiÊchếtÊsauÊ49ÊngàyÊtiếpÊtụcÊcầuÊsiêuÊ
đượcÊkhông? 
 
Hỏi: TrongÊgiaÊđình,ÊnếuÊcóÊngườiÊthânÊquaÊ
đời,ÊconÊcháuÊcúngÊcầuÊsiêuÊtrongÊ49Êngày,Ê
niệmÊPhậtÊmỗiÊđêmÊtrướcÊbànÊPhật.ÊNhưngÊ
sauÊ 49Ê ngày,Ê thìÊ cònÊ cầuÊ siêuÊ bằngÊ cáchÊ
niệmÊPhậtÊtiếpÊtụcÊnữaÊkhông? 
 
Đáp: ViệcÊconÊcháuÊ tụngÊkinhÊniệmÊPhậtÊchoÊ
ngườiÊ thânÊcủaÊmìnhÊ trongÊvòngÊ thờiÊgianÊ49Ê
ngày,ÊđóÊlàÊđiềuÊrấtÊquýÊkính.ÊĐâyÊcũngÊlàÊnoiÊ
theoÊtrongÊkinhÊdạyÊmàÊPhậtÊtửÊlàmÊtheo.ÊNhưÊ
thế,ÊthìÊrấtÊđúngÊkhôngÊcóÊgìÊlàÊsaiÊtráiÊcả.ÊTuyÊ
nhiên,ÊđiềuÊquanÊtrọngÊlàÊtrongÊkhiÊtụngÊniệm,Ê
mọiÊ ngườiÊ phảiÊ thànhÊ tâmÊ thaÊ thiết,Ê đemÊ hếtÊ
lòngÊ thànhÊ đểÊ tụngÊ niệmÊ cầuÊ nguyện.Ê ĐượcÊ
thế,Ê thìÊ ngườiÊ tụngÊ niệmÊ đượcÊ lợiÊ lạcÊ màÊ
hươngÊlinhÊcũngÊđượcÊphầnÊnàoÊlợiÊlạc. 
TheoÊ kinhÊ ĐịaÊ TạngÊ nói:Ê ngườiÊ chếtÊ sauÊ 49Ê
ngày,Ê gọiÊ làÊ chungÊ thất,Ê thìÊ vongÊ linhÊ củaÊ
ngườiÊmất,ÊtùyÊnghiệpÊmàÊthọÊsanhÊchiêuÊcảmÊ
quảÊbáo.ÊNếuÊhiệnÊđờiÊtạoÊnhiềuÊđiềuÊlành,ÊthìÊ
sẽÊthọÊsanhÊvềÊcảnhÊgiớiÊanÊlành.ÊNgượcÊlại,ÊthìÊ
thọÊ sanhÊ vàoÊ cảnhÊ khổ.Ê TùyÊ chỗÊ tạoÊ nghiệpÊ
thiệnÊác,ÊmàÊthọÊsanhÊquaÊcácÊloàiÊvàÊcácÊcảnhÊ
giớiÊsaiÊbiệtÊtrongÊvòngÊlụcÊđạoÊluânÊhồi.ÊCũngÊ
chínhÊtheoÊlờiÊdạyÊnầy,ÊmàÊPhậtÊtửÊthườngÊhayÊ
cúngÊTraiÊTăngÊvàoÊngàyÊchungÊthất. 
 
MụcÊđíchÊlàÊnhờÊsứcÊchúÊnguyệnÊcủaÊchưÊTăngÊ
Ni,Ê gọiÊ làÊ đứcÊ chúngÊ nhưÊhải,ÊmàÊhươngÊ linhÊ
thácÊ sanhÊ vềÊ cảnhÊ lành.Ê TuyÊ nhiên,Ê nếuÊ luậnÊ
theoÊ ýÊ nghĩaÊ củaÊ haiÊ chữÊ cầuÊ siêu,Ê thìÊ khôngÊ
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phảiÊ chỉÊ trongÊ 49Ê ngàyÊ thôi.Ê VìÊ cầuÊ siêuÊ cóÊ
nghĩaÊlàÊcầuÊmongÊvượtÊqua:Ê“từÊcảnhÊgiớiÊtốiÊ
tămÊxấuÊác,ÊvượtÊquaÊđếnÊcảnhÊgiớiÊtốtÊđẹpÊanÊ
lành”. HiểuÊtheoÊnghĩaÊđó,ÊthìÊlúcÊnàoÊtaÊcũngÊ
phảiÊcầuÊsiêu,ÊcầuÊ siêuÊchoÊchínhÊbảnÊ thânÊ ta,Ê
đồngÊ thờiÊ cũngÊ cầuÊ siêuÊ choÊ mọiÊ ngườiÊ luônÊ
luônÊđượcÊsốngÊtrongÊanÊlành. 
 
TheoÊýÊnghĩaÊđó,Ê thìÊ lúcÊnàoÊ taÊcũngÊphảiÊcầuÊ
siêuÊ choÊ taÊ vàÊ choÊ ngườiÊ mãiÊ mãiÊ thoátÊ khỏiÊ
khổÊđauÊđểÊđượcÊanÊvuiÊgiảiÊ thoát,ÊchớÊkhôngÊ
phảiÊchỉÊtrongÊphạmÊviÊ49ÊngàyÊthôi. 
 
VìÊ thế,Ê sauÊ 49Ê ngày,Ê phậtÊ tửÊ vàÊ nhữngÊ thânÊ
nhânÊ trongÊ giaÊ đìnhÊ tiếpÊ tụcÊ tụngÊ kinhÊ niệmÊ
Phật,Ê thìÊ đóÊ làÊ điềuÊ rấtÊ tốt.Ê DùÊ cầuÊ siêuÊ hayÊ
không,ÊngườiÊPhậtÊtửÊcũngÊnênÊtụngÊkinhÊniệmÊ
PhậtÊđểÊchoÊhiệnÊđờiÊmìnhÊđượcÊanÊ lạcÊvàÊđờiÊ

sauÊcũngÊđượcÊanÊlạc.ÊVàÊsauÊmỗiÊlầnÊtụngÊkinhÊ
niệmÊ PhậtÊ nhưÊ thế,Ê thìÊ PhậtÊ tửÊ cũngÊ nênÊ cầuÊ
nguyệnÊ choÊ hươngÊ linhÊ thânÊ nhânÊ củaÊ mình,Ê
cũngÊnhưÊchoÊnhữngÊvongÊhồnÊkhác,ÊrộngÊraÊlàÊ
choÊcảÊphápÊgiớiÊ chúngÊsanhÊhữuÊ tìnhÊvôÊ tìnhÊ
đềuÊ trọnÊ thànhÊ PhậtÊ đạo.ÊĐâyÊ làÊ thểÊ hiệnÊ tấmÊ
lòngÊ từÊ biÊ vịÊ thaÊ củaÊ ngườiÊ PhậtÊ tử,Ê nhưÊ thế,Ê
cũngÊrấtÊlàÊtốtÊđẹpÊvậy. 
 
(cònÊtiếp) 

 
NgàyÊmẹÊđi!ÊNắngÊvàngÊxómÊnhỏ 
NgàyÊmẹÊđi!ÊMâyÊlặngÊngừngÊtrôi 
NgàyÊmẹÊđi!ÊRũÊbuồnÊhoaÊcỏ 
NgàyÊmẹÊđi!ÊNứcÊnởÊthanÊôi. 

 
NgàyÊmẹÊđi!ÊMáuÊnhuộmÊtuổiÊthơ 
NgàyÊmẹÊđi!ÊLạcÊlõngÊbơÊvơ 
LòngÊmẹÊđauÊphútÊgiâyÊvĩnhÊbiệt 
TứcÊtưởi,ÊnghẹnÊngào,ÊsầuÊvôÊbờ. 

 
TiễnÊmẹÊđi!ÊMưaÊtrútÊtầmÊtã 
TiễnÊmẹÊđi!ÊHốiÊhảÊvộiÊvàng 
TiễnÊmẹÊđi!ÊLệÊrơiÊlảÊchả 
TiễnÊmẹÊđi!ÊÂmÊdươngÊđôiÊđàng. 

 
TìnhÊmẹÊhiềnÊnayÊđâuÊcóÊđược 
MắtÊdịuÊhiềnÊtrìuÊmếnÊyêuÊthương 
TayÊthầnÊtiênÊvuốtÊtócÊthayÊlược 
LờiÊruÊêmÊảÊgiữaÊđêmÊtrường. 

 
VòngÊtayÊtrònÊđộÊlượngÊbaoÊdung 
ẤpÊủÊđờiÊconÊngọcÊlóngÊlánh 
TìnhÊnghĩaÊmẹÊkhônÊtậnÊkhônÊcùng 
DùÊdãiÊdầuÊhaiÊvaiÊnặngÊgánh. 

 
MẹÊơi!ÊConÊthươngÊnhớÊmẹÊnhiều 
HằngÊđêmÊmẹÊvềÊtrongÊgiấcÊmơ 
MẹÊômÊcon!ÊNhiệmÊmầuÊhơiÊthở 
ConÊômÊmẹ!ÊThươngÊnhớÊmẹÊnhiều.ÊÊÊÊÊÊÊÊ 

TríÊLạc 
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N hưÊthếÊnàoÊgọiÊlàÊPhápÊSư?ÊÊChữÊPhápÊlàÊphépÊ tắcÊ quyÊ địnhÊ trongÊ mộtÊ nướcÊ hayÊ
mộtÊgiaÊđình.Ê ÊTheoÊnhàÊPhật,ÊđịnhÊnghĩaÊchữÊ
PhápÊnhưÊsau:Ê“NhậmÊtrìÊtựÊtánhÊhủyÊsanhÊvật”Ê
giảiÊ nghĩaÊ làÊ cáiÊ gìÊ giữÊnguyênÊ tựÊ tánhÊkhôngÊ
choÊmấtÊvàÊkhiÊngườiÊ taÊnhìnÊvàoÊthấyÊnóÊbiếtÊ
đượcÊ làÊ cáiÊ gìÊ rồi.Ê ÊNhưÊcáiÊ bình,Ê hạtÊ cát,Ê hộtÊ
cải,Ê hưÊ không,Ê câyÊ càÊ phê,Ê conÊ người,Ê tướngÊ
nóiÊnăngÊđềuÊlàÊpháp,ÊkểÊcảÊphápÊchânÊthậtÊvàÊ
khôngÊchânÊthật.ÊÊSưÊlàÊThầy.ÊÊVậyÊPhápÊsưÊlàÊ
thầyÊgiảngÊphápÊhayÊgiảngÊđạoÊcủaÊPhật.ÊTrongÊ
phẩmÊnày,ÊđứcÊPhậtÊdạy:ÊÊNhữngÊngườiÊthọÊtrì,Ê
đọcÊtụng,ÊbiênÊchép,ÊgiảiÊnói,ÊcúngÊdườngÊkinhÊ
PhápÊ HoaÊ đềuÊ làÊ PhápÊ sưÊ cả.Ê Ê NhưngÊ vìÊ saoÊ
PhậtÊlạiÊbảoÊnhưÊvậyÊ?ÊÊBởiÊvìÊkinhÊPhápÊHoaÊ
làÊchânÊlýÊtộtÊcùng.ÊChứaÊđựngÊtấtÊcảÊnhữngÊbíÊ
yếuÊcủaÊchânÊlý,ÊchoÊnênÊkhóÊtin,ÊkhóÊhiểu.ÊÊVìÊ
vậyÊlúcÊPhậtÊcònÊtạiÊthếÊhayÊsauÊkhiÊPhậtÊnhậpÊ
diệt,ÊngườiÊnàoÊngheÊđượcÊkinhÊPhápÊHoaÊchắcÊ
chắnÊlàÊhạngÊngườiÊcóÊđầyÊđủÊtríÊtuệ,ÊdứtÊsạchÊ
vọngÊ tưởngÊ vàÊ khôngÊ phảiÊ làÊ kẻÊ tầmÊ thường.ÊÊ
HơnÊ nữa,Ê nhữngÊ ngườiÊ đọcÊ tụngÊ kinhÊ PhápÊ
HoaÊ làÊ lấyÊ đứcÊ trangÊ nghiêmÊ củaÊ PhậtÊ đểÊ tựÊ
trangÊnghiêmÊmình,ÊcònÊngườiÊbiênÊchép,ÊgiảiÊ
nóiÊkinhÊlàÊtựÊnhắcÊnhởÊchânÊlýÊvàÊkẻÊtônÊtrọngÊ
cúngÊdườngÊkinhÊlàÊkínhÊmến,ÊhyÊsinhÊchoÊchânÊ
lý.ÊÊTấtÊcảÊđềuÊđượcÊchưÊPhậtÊhộÊniệm,ÊvềÊsauÊ
đềuÊ sẽÊ thànhÊ Phật.Ê Ê VậyÊ thìÊmuốnÊ sớmÊ thànhÊ
tựuÊPhậtÊđạo,ÊphẩmÊPhápÊSưÊdạyÊchúngÊtaÊcầnÊ
phảiÊ quênÊ hơnÊ làÊ nhớÊ nhưÊ thiềnÊ sưÊ ThiềnÊ lãoÊ
trảÊ lờiÊ câuÊ hỏiÊ củaÊ vuaÊ LýÊ TháiÊ Tổ:Ê “HòaÊ
ThượngÊởÊđâyÊđượcÊbaoÊlâuÊrồiÊ?”ÊNgàiÊnói: 

ChỉÊbiếtÊthángÊngàyÊnày 
AiÊhayÊXuânÊThuÊtrước 

 
CóÊnghĩaÊlàÊNgàiÊchỉÊđangÊsốngÊvớiÊÊniệmÊhiệnÊ
tại,ÊkhôngÊnhớÊquáÊkhứ,ÊkhôngÊnghĩÊtươngÊlai. 
 
XưaÊcóÊmộtÊôngÊnhàÊgiàuÊhayÊquên,ÊđếnÊnỗiÊăn,Ê
ngủÊ cũngÊ quên.Ê Ê NgườiÊ nhàÊ củaÊ ôngÊ thườngÊ
nhắcÊôngÊmỗiÊbữaÊănÊcũngÊnhưÊđếnÊgiờÊđiÊngủ,Ê 
tắmÊ rửa.Ê Ê ÔngÊ rấtÊ bựcÊ mìnhÊ tựÊ nghĩÊ tạiÊ saoÊ
ngườiÊtaÊÊthìÊnhớÊmàÊôngÊlạiÊquênÊhếtÊmọiÊthứ.ÊÊ
ÔngÊ bènÊ raoÊ hếtÊ trongÊ xứÊ aiÊ chữaÊ đượcÊ bệnhÊ
quênÊcủaÊông,ÊôngÊsẽÊchiaÊchoÊnửaÊtàiÊsản.ÊÊBâyÊ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
giờÊcóÊôngÊthầyÊthuốcÊđếnÊchữaÊbệnhÊchoÊôngÊ
trongÊbaÊngàyÊlàÊôngÊnhớÊlạiÊtấtÊcảÊmọiÊthứ.ÊÊVìÊ
ôngÊnhớÊnhiềuÊquáÊvàÊhằngÊngàyÊcóÊngườiÊđếnÊ
thămÊhỏiÊchuyệnÊtừÊsángÊđếnÊtốiÊlàmÊôngÊthấyÊ
bựcÊ bội,Ê phiềnÊ phứcÊ nênÊ ôngÊ mớiÊ bảoÊ thầyÊ
thuốcÊlàmÊchoÊôngÊquênÊlạiÊnhưÊtrước.ÊÊNhưngÊ
ôngÊthầyÊthuốcÊtrảÊlờiÊ làÊchỉÊlàmÊchoÊnhớ,ÊchớÊ
khôngÊlàmÊchoÊquênÊđược.ÊÊNhưÊvậy,ÊnhớÊcũngÊ
làÊmộtÊsựÊkhổÊsởÊkhôngÊít.ÊÊVậyÊđãÊnhớÊrồiÊthìÊ
khóÊmàÊ quênÊ đượcÊ vàÊ cứÊ nhớÊmãiÊ nhưÊ chàngÊ
TrươngÊChiÊ nhớÊ nàngÊMỵÊ nươngÊ thìÊ rấtÊ nguyÊ
hiểm,Ê chếtÊ chắc.Ê VảÊ lại,Ê nếuÊ chúngÊ taÊ bướcÊ
chânÊbênÊphảiÊrồiÊcứÊgiữÊmãiÊởÊđóÊthìÊchânÊbênÊ
phảiÊ khôngÊ bướcÊ lênÊ đượcÊ vàÊ chúngÊ taÊ đứngÊ
mãiÊmộtÊchỗÊkhôngÊđiÊđâuÊđượcÊcả.ÊÊDoÊđó,ÊtaÊ
phảiÊ chịuÊkhóÊquênÊ cáiÊ nàyÊđiÊ đểÊ cònÊnhớÊcáiÊ
khácÊnữa.Ê ÊNhưÊmỗiÊ lầnÊchúngÊ taÊcúngÊdườngÊ
màÊ cứÊ nhớÊ mãiÊ thìÊ chúngÊ taÊ khôngÊ baoÊ giờÊ
cúngÊdườngÊlạiÊlầnÊthứÊhai.ÊÊChoÊnênÊchúngÊtaÊ
phảiÊquênÊcáiÊtrướcÊđểÊtiếpÊtụcÊlàmÊcáiÊsau.ÊÊĐóÊ
làÊ :Ê“VôÊviÊnhưÊvôÊbấtÊvi,ÊvôÊviÊcốÊvôÊbại,ÊvôÊ
chấtÊcốÊvôÊthất”ÊnghĩaÊlàÊkhôngÊlàmÊmàÊlàmÊtấtÊ
cả.ÊÊLàmÊtấtÊcảÊmàÊkhôngÊthấyÊcóÊviệcÊgìÊthành,Ê
nênÊkhôngÊsợÊthấtÊbại.ÊÊChúngÊtaÊlàmÊmàÊquênÊ
điÊ tứcÊ làÊ chúngÊ taÊ đãÊ xảÊ bỏ,Ê nhờÊ đóÊ chúngÊ taÊ
mớiÊ thànhÊ đạoÊ được.Ê Ê TrongÊ kinhÊKimÊCang,Ê
đứcÊPhậtÊdạy:Ê“BốÊthíÊmàÊkhôngÊthấyÊmìnhÊbốÊ
thí,ÊmớiÊgọiÊlàÊbốÊthí.”ÊÊ 
 
ChúngÊ taÊ nhưÊ conÊ chimÊ PhượngÊ hoàngÊ tungÊ
cánhÊbayÊđiÊngànÊphương,ÊnhưngÊsaÊcơÊthấtÊthếÊ
bịÊ vôÊminh,Ê phiềnÊ nãoÊ nênÊ phảiÊ làmÊ gàÊ trongÊ
vườn,ÊbươiÊmóc,ÊkiếmÊăn,ÊsốngÊđờiÊngắnÊngủi,Ê
tạmÊbợÊ này.Ê Ê “VìÊ vậy,Ê chúngÊ taÊ cầnÊ phảiÊ tinhÊ
tấnÊtuÊhànhÊkinhÊPhápÊHoaÊđểÊthoátÊkhỏiÊTaÊBà,Ê
bỏÊcáiÊ thânÊchúngÊsanhÊnhơÊnhớp,ÊgiảÊhợp,ÊđểÊ
chứngÊ kimÊ thânÊ nhưÊ đứcÊ Phật.Ê TrongÊ kinhÊ
PhápÊCú,ÊđứcÊPhậtÊdạy:Ê“ÊNhữngÊkẻÊphàmÊphuÊ
thườngÊnghĩÊnhưÊvầy:ÊÊ“ÊĐâyÊlàÊconÊcủaÊta,ÊđâyÊ
làÊ tàiÊ sảnÊ củaÊ taÊ nênÊ raÊ sứcÊ gìnÊ giữÊ nhưngÊ họÊ
khôngÊ biếtÊ rằng,Ê chínhÊ cáiÊ thânÊ củaÊ họÊ khôngÊ
phảiÊ làÊhọÊnữa,ÊhuốngÊgìÊ làÊ conÊcáiÊvàÊ tàiÊ sảnÊ
củaÊhọ.” 
 
HơnÊnữa,ÊcáiÊthânÊcủaÊchúngÊtaÊđượcÊxàiÊbằngÊ
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xươngÊcốtÊvàÊtôÊquétÊbằngÊmáuÊthịt,ÊchứaÊđựngÊ
sựÊgià,ÊsựÊchết,ÊsựÊdốiÊgianÊmàÊthôi.ÊÊChúngÊtaÊ
hãyÊnhìnÊvàoÊcáiÊthânÊchoÊlàÊtốtÊđẹpÊnàyÊchỉÊlàÊ
đốngÊxươngÊlởÊlói,ÊchấtÊchứaÊtậtÊbệnh,ÊdơÊdáy,Ê
chẳngÊkhácÊgìÊcầuÊxíÊbiếtÊđi,ÊthếÊmàÊngườiÊđờiÊ
cứÊchoÊlàÊêmÊái,ÊđángÊyêu.ÊÊThựcÊra,ÊnóÊkhôngÊ
cóÊgìÊlàÊtrườngÊtồnÊcả.ÊÊMộtÊnhàÊthơÊđãÊnhậnÊraÊ
thânÊ ngườiÊ làÊ giảÊ tạmÊ nênÊ viếtÊ raÊ nhữngÊ vầnÊ
thơÊthậtÊthấmÊthía: 

SươngÊkhuyaÊrơiÊnhẹÊtrênÊtrần 
NằmÊđêmÊmàÊnghĩÊtấmÊthânÊbọtÊbèo 

ĐếnÊđiÊmangÊđượcÊgìÊtheo 
MàÊsaoÊthếÊsựÊlắmÊđiềuÊthịÊphi. 

 
VậyÊthìÊthânÊnàyÊchỉÊlàÊhợpÊthểÊngũÊuẩnÊmàÊcó,Ê
khiÊnóÊrãÊraÊrồiÊthìÊcònÊgìÊlàÊtaÊnữa.ÊÊNgoàiÊhợpÊ
thểÊngũÊuẩnÊchúngÊtaÊcònÊcóÊPhậtÊtánh.ÊKhiÊbiếtÊ
đượcÊchánhÊnhânÊđóÊrồi,ÊchúngÊtaÊtuÊhànhÊchắcÊ
chắnÊsẽÊ thànhÊPhật.ÊHơnÊnữa,ÊngườiÊđọcÊtụng,Ê
cúngÊdườngÊkinhÊPhápÊHoaÊchínhÊlàÊsứÊgiảÊcủaÊ
NhưÊ Lai,Ê đãÊ đượcÊ NhưÊ laiÊ saiÊ làmÊ việcÊ củaÊ
NhưÊlaiÊ Ê tứcÊ làÊ thựcÊhànhÊnhữngÊviệcÊ làmÊcủaÊ
chânÊlý.ÊÊDoÊđó,ÊnhữngÊngườiÊngheÊKinhÊPhápÊ
HoaÊphảiÊsanhÊlòngÊtin,ÊphảiÊcúngÊdườngÊkinh,Ê
nhờÊvậyÊmàÊhếtÊdụcÊvọng,ÊđauÊkhổ.ÊÊNhưngÊvìÊ
saoÊPhậtÊbảoÊ rằngÊchêÊmắngÊPhậtÊ tộiÊ cònÊnhẹÊ
hơnÊchêÊmắngÊngườiÊ tạiÊgiaÊhayÊxuấtÊgiaÊ tụngÊ
kinhÊ PhápÊHoa.Ê ÊBởiÊ vìÊ ngườiÊ đọcÊ kinhÊ chưaÊ
đượcÊgiácÊngộÊgiảiÊthoátÊnhưÊđứcÊPhậtÊdễÊsanhÊ
hờnÊ giậnÊ thốiÊ tâm,Ê bỏÊ dởÊ việcÊ tuÊ hànhÊ khôngÊ
chứngÊđượcÊPhậtÊquả;ÊcònÊkhenÊngợiÊngườiÊtrìÊ
kinhÊ PhápÊHoaÊ đượcÊ côngÊ đứcÊ hơnÊ côngÊ đứcÊ
ngợiÊkhenÊPhật.ÊNhưÊvậy,ÊtrongÊkinhÊPhápÊHoaÊ
đãÊ chứaÊ tấtÊ cảÊ cácÊ tinhÊ diệuÊ củaÊ PhậtÊ nênÊ rấtÊ
khóÊhiểu,ÊkhóÊtin,ÊlàÊvìÊtaÊđangÊởÊhạÊcăn,ÊtrungÊ
căn,ÊphảiÊtìmÊchoÊraÊđượcÊchânÊtánhÊnơiÊta,ÊtìmÊ
conÊđườngÊthanhÊtịnhÊsẵnÊcóÊnơiÊta.ÊÊĐóÊlàÊviênÊ
ngọcÊquýÊmàÊ taÊ lấyÊ raÊxài,Ê khôngÊdạiÊgìÊ sốngÊ
khổÊ sởÊ langÊ thangÊmãiÊ vậy.Ê Ê TuyÊnhiên,Ê cũngÊ
cóÊnhiềuÊngườiÊđãÊkhôngÊtinÊkinhÊPhápÊHoaÊmàÊ
cònÊchêÊbai,ÊhủyÊbáng.Ê ÊNhưÊmưaÊXuânÊ thìÊaiÊ
cũngÊ thích,Ê nhưngÊđốiÊvớiÊkẻÊđiÊ đườngÊxaÊ thìÊ
lạiÊrấtÊghét,ÊhoặcÊgặpÊđêmÊtrăngÊthìÊmọiÊngườiÊ
đềuÊvuiÊ thích,ÊnhưngÊđốiÊvớiÊbọnÊtrộmÊcắpÊthìÊ
khôngÊưaÊgìÊtrăngÊcả.ÊHọÊoánÊghétÊlàÊvìÊcáiÊtríÊ
củaÊhọÊ khôngÊ tươngÊưngÊvớiÊKinhÊPhápÊHoa.ÊÊ
ChoÊ nênÊ ngườiÊ nóiÊ KinhÊ PhápÊ HoaÊ cầnÊ phảiÊ
cẩnÊtrọngÊtrongÊviệcÊdiễnÊnói,ÊtruyềnÊtraoÊbởiÊvìÊ
củaÊquýÊmàÊđemÊchoÊngườiÊkhôngÊbiếtÊdùngÊthìÊ
thườngÊ cóÊ hạiÊ hơnÊ làÊ cóÊ lợi.Ê ThiềnÊ sưÊ TỉnhÊ
GiớiÊcóÊlàmÊbàiÊkệÊkhuyênÊngườiÊnóiÊphápÊchớÊ
cẩuÊthảÊgặpÊđâuÊnóiÊđóÊmàÊphảiÊnóiÊvớiÊkẻÊcóÊ
đạoÊ tâm.Ê Ê NhưÊ ChungÊ TửÊ KỳÊ ngheÊ BáÊ NhaÊ
đánhÊđàn,ÊsauÊđóÊhaiÊngườiÊkếtÊlàmÊanhÊemÊvàÊ
BáÊNhaÊraÊvềÊhẹnÊmộtÊnămÊsauÊtrởÊlạiÊthămÊTửÊ

Kỳ,Ê NhưngÊ khiÊ BáÊ NhaÊ trởÊ lạiÊ thìÊ TửÊ KỳÊ đãÊ
chết.ÊÊBáÊNhaÊnghĩÊrằngÊtrênÊđờiÊnày,ÊngoàiÊTửÊ
Kỳ,ÊkhôngÊaiÊhiểuÊđượcÊtiếngÊđànÊcủaÊôngÊnênÊ
ôngÊ đậpÊ bỏÊ câyÊ đànÊ vàÊ thềÊ khôngÊ đánhÊ đànÊ
nữa: 

ThờiÊnayÊgiảngÊđạoÊhiếmÊtriÊâm 
ChỉÊbởiÊnhưÊkiaÊđạoÊtángÊtâm 
SaoÊgiốngÊTửÊKỳÊđaÊsầuÊcảm 
NgheÊquaÊthấuÊrõÊBáÊNhaÊcầm 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLêÊMạnhÊThátÊdịch 

ThườngÊ thìÊ xâyÊ thápÊ làÊ đểÊ thờÊ xáÊ lợiÊ Phật,Ê
nhưngÊchỗÊnàoÊcóÊkinhÊPhápÊHoaÊ rồiÊ thìÊkhỏiÊ
cầnÊđểÊxáÊ lợiÊcủaÊPhậtÊnữaÊvìÊkinhÊchứaÊđựngÊ
đầyÊ đủÊ chânÊ lý,Ê tứcÊ làÊ đầyÊ đủÊ toànÊ thânÊNhưÊ
LaiÊvậy. 
 
HơnÊnữa,ÊởÊđâyÊĐứcÊPhậtÊcònÊđưaÊraÊmộtÊvíÊdụÊ
vềÊviệcÊđàoÊgiếngÊquaÊbaÊgiaiÊđoạnÊtứcÊlàÊcóÊbaÊ
hạngÊngườiÊnhưÊsau: 
1.-Ê LúcÊ đầuÊ gặpÊ đấtÊ khôÊ cứngÊ cũngÊ tứcÊ chỉÊ
hạngÊngườiÊkhôngÊthểÊthấyÊvàÊngheÊđượcÊkinhÊ
PhápÊHoa. 

2.-ÊCốÊgắngÊđàoÊgặpÊđượcÊđấtÊướtÊtứcÊchỉÊhạngÊ
ngườiÊngheÊkinhÊmàÊchưaÊtinÊhiểu,ÊthọÊtrì,ÊđọcÊ
tụng. 

3.-ÊRaÊsứcÊđàoÊgặpÊđượcÊđấtÊbùnÊgầnÊmộiÊnướcÊ
tứcÊchỉÊhạngÊngườiÊngheÊxongÊtinÊhiểu,Ê thọÊ trìÊ
kinh. 

VậyÊthìÊkẻÊđàoÊgiếngÊgặpÊchỗÊđấtÊkhôÊcứngÊthìÊ
biếtÊchắcÊnướcÊcònÊxa.ÊÊChưaÊđếnÊchỗÊcóÊnướcÊ
tứcÊ làÊchưaÊđạtÊđạo,ÊcònÊnhưÊgặpÊchỗÊđấtÊbùnÊ
vàÊlầnÊthấyÊnướcÊlàÊbiếtÊchắcÊđãÊđạtÊđượcÊđạo.ÊÊ
VìÊvậyÊlàÊBồÊTátÊcóÊhaiÊhạngÊlàÊBồÊtátÊsơÊphátÊ
tâmÊvàÊBồÊtátÊbấtÊthốiÊchuyển. 
 
ÝÊnghĩaÊphẩmÊkinhÊlàÊnhưÊvậy.ÊÊBâyÊgiờÊchúngÊ
taÊhãyÊtìmÊbíÊphápÊcủaÊnóÊđểÊápÊdụngÊvàoÊđời.ÊÊ
PhẩmÊkinhÊnàyÊcóÊnhữngÊbíÊphápÊnhưÊsau: 
 
1.–ÊVaiÊtròÊcủaÊmộtÊvịÊphápÊsư: 
NgườiÊ tuÊ theoÊTiểuÊ thừaÊ thìÊ hayÊ chánÊ sựÊ đời,Ê
ngườiÊ tuÊ theoÊĐạiÊ thừaÊ thìÊ yêuÊđời,ÊđemÊphápÊ
diệuÊvàoÊđờiÊdạyÊchoÊmọiÊngườiÊđượcÊgiácÊngộ,Ê
giảiÊthoát,ÊnênÊgọiÊlàÊphápÊsư.ÊÊVậyÊthìÊPhápÊsưÊ
làÊngườiÊđượcÊphápÊdiệuÊchuyểnÊnhậpÊvàoÊphápÊ
diệu,ÊsauÊđóÊmớiÊkhởiÊsựÊchuyểnÊphápÊdiệuÊvàoÊ
đời.Ê ÊNhưÊthếÊ thìÊphápÊsưÊởÊđâyÊphảiÊ làÊngườiÊ
thuộcÊcácÊthànhÊphầnÊnhưÊsau: 

Đọc:ÊmỗiÊngàyÊvàiÊtrangÊKinhÊPhápÊHoaÊvàÊkhiÊ
đọcÊ phảiÊ liênÊ tưởngÊ thươngÊ mếnÊ đếnÊ nhữngÊ
ngườiÊquenÊthân,ÊhoặcÊthúÊvật,ÊcâyÊkiểngÊtrongÊ
nhàÊmình. 
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Tụng:Ê SauÊ khiÊ đọcÊ xong,ÊmỗiÊ ngàyÊ hoặcÊmỗiÊ
tuầnÊnênÊ tụngÊ tốiÊđaÊ làÊmộtÊphẩmÊvàÊ tậpÊ tánhÊ
nhẫnÊnhịn,ÊnhuÊhòaÊnhãÊnhặnÊvớiÊmọiÊngười. 
 
ThọÊtrì:ÊThọÊlàÊnhậnÊlãnh,ÊTrìÊlàÊgiữÊgìn.ÊÊVậyÊ
thọÊtrìÊlàÊnhậnÊlãnhÊvàÊgiữÊgìnÊtứcÊlàÊthựcÊhànhÊ
mộtÊvàiÊchữ,ÊmộtÊvàiÊcâuÊtrongÊkinhÊPhápÊHoa,Ê
tậpÊ sốngÊ theoÊ đứcÊ tánhÊ nhẫnÊ nhụcÊ vàÊ khôngÊ
cònÊ thấyÊ cóÊ nhụcÊ phảiÊ nhẫnÊ nhịnÊ dùÊ aiÊ đóÊ cốÊ
tìnhÊhạÊnhụcÊmình. 
 
InÊ chép:Ê ÊMỗiÊ ngàyÊ chépÊ vàiÊ hàng,Ê vàiÊ trangÊ
hoặcÊbỏÊtiền,ÊinÊkinhÊấnÊtốngÊvàiÊquyển,ÊvàiÊbộÊ
phânÊphátÊchoÊngười.Ê ÊLúcÊnày,ÊngườiÊ tuÊ theoÊ
KinhÊPhápÊHoaÊluônÊmởÊrộngÊtâmÊtừÊbiÊthươngÊ
xótÊmọiÊ loàiÊ giảmÊ bớtÊ sựÊ phânÊ biệtÊ khôngÊ hềÊ
nghĩÊđếnÊdanhÊlợiÊhoặcÊkểÊcôngÊmình. 
 
CungÊkínhÊ vàÊ cúngÊdường:Ê ÊCungÊkínhÊ làÊ tônÊ
trọngÊnhưÊBồÊTátÊThườngÊBấtÊKhinhÊđiÊlễÊlạyÊ
mỗiÊngười,ÊcònÊcúngÊdườngÊlàÊthànhÊtâmÊdângÊ
tịnhÊtàiÊphẩmÊvậtÊlênÊngườiÊtuÊkinhÊPhápÊHoa. 
 
GiảngÊgiảiÊKinhÊPhápÊHoa: 
NgườiÊ muốnÊ giảngÊ giảiÊ kinhÊ PhápÊ HoaÊ phảiÊ
hiểuÊcácÊphápÊlàÊvôÊthường,ÊvôÊngã,ÊtánhÊtướngÊ
cácÊ phápÊ vốnÊ khôngÊ vàÊ phảiÊ cóÊ đủÊ baÊ yếuÊ tốÊ
nhưÊsau:ÊỞÊnhàÊNhưÊLai,ÊmặcÊáoÊNhưÊLai,ÊvàÊ
ngồiÊ tòaÊNhưÊ lai.Ê Ê VậyÊ thìÊ thuyếtÊ giảngÊ kinhÊ
PhápÊHoaÊbằngÊtâmÊniệmÊnhưÊthếÊmớiÊlàÊngườiÊ
chuyểnÊphápÊ diệuÊ nhậpÊ đờiÊ vàÊ làmÊđượcÊ việcÊ
hữuÊ íchÊ choÊ đờiÊ choÊ nênÊmớiÊ gọiÊ làÊ PhápÊ SưÊ
vậy. 
 
TuyÊnhiên,ÊkhôngÊphảiÊnhữngÊngườiÊđọcÊtụng,Ê
thọÊtrì,ÊinÊchépÊcúngÊdường,ÊthuyếtÊgiảngÊkinhÊ
PhápÊHoaÊ đềuÊ làÊ phápÊ sưÊ cảÊmàÊ cầnÊ phảiÊ cóÊ
chữÊdiệuÊmớiÊđược.ÊÊBởiÊvìÊcácÊthànhÊphầnÊnàyÊ
cònÊởÊtrongÊvòngÊphápÊthôÊvàÊcóÊaiÊđóÊcaoÊhơnÊ
mộtÊ chútÊ thìÊ cũngÊchỉÊmớiÊđiÊ vàoÊphápÊ tếÊmàÊ
thôi,ÊchớÊchưaÊnhậpÊvàoÊcửaÊphápÊviÊthìÊlàmÊgìÊ
cóÊ phápÊ diệu.Ê ÊNhưÊ vậy,Ê điềuÊ kiệnÊ tiênÊ quyếtÊ
củaÊvịÊ phápÊ sưÊ làÊ cuộcÊ sốngÊnhậpÊdiệu.Ê ÊHơnÊ
nữa,Ê phápÊ diệuÊ hữuÊ cùngÊmộtÊ vớiÊ phápÊ chơnÊ
khôngÊ màÊ chơnÊ khôngÊ thìÊ đồngÊ thựcÊ tướng.ÊÊ
KhiÊ nàoÊ chứngÊ ngộÊ đượcÊ thậtÊ tướngÊ củaÊ cácÊ
phápÊthìÊlúcÊấyÊmớiÊnhậnÊraÊrằng:ÊChẳngÊchơnÊ
khôngÊ màÊ cũngÊ chẳngÊ diệuÊ hữu,Ê chẳngÊ giảiÊ
thoátÊmàÊcũngÊchẳngÊphápÊsưÊvậy. 
 
2.-ÊÊKhôngÊcóÊsựÊmâuÊthuẩnÊtrongÊphẩmÊkinh 
TrongÊphẩmÊkinhÊcóÊđoạnÊđứcÊPhậtÊbảoÊBồÊTátÊ
DượcÊvương:Ê“ÊKinhÊPhápÊHoaÊlàÊ tạngÊbíÊyếuÊ
củaÊChưÊPhậtÊchớÊnênÊvọngÊtrao,ÊphânÊbốÊchoÊ
ngườiÊthiếuÊniềmÊtinÊvàÊngàiÊcũngÊdạyÊBồÊTátÊ

DượcÊvương:Ê“ÊSauÊkhiÊ taÊ diệtÊ độ,Ê ngườiÊ nàoÊ
đọcÊ tụng,Ê thọÊ trì,Ê inÊ chép,Ê cúngÊ dườngÊ vàÊ
thuyếtÊ giảngÊ kinhÊ PhápÊ HoaÊ thìÊ sẽÊ đượcÊ taÊ
dùngÊ yÊ đắpÊ lênÊ ngườiÊ đóÊ vàÊ đượcÊ ChưÊ PhậtÊ
khắpÊ mườiÊ phươngÊ hỗÊ trợ...”Ê Ê HaiÊ câuÊ cùngÊ
mộtÊ phẩmÊkinhÊ nhưngÊ lờiÊ dạyÊ lạiÊ khác,Ê trôngÊ
cóÊ vẻÊ mâuÊ thuẫn.Ê Ê TuyÊ nhiênÊ nếuÊ đọcÊ kỹÊ sẽÊ
thấyÊýÊnghĩaÊcủaÊhaiÊcâuÊthậtÊrõÊràng: 
 
CâuÊ một:Ê ChớÊ nênÊ thamÊ vọngÊ làmÊ giáoÊ sưÊ
đứngÊ trênÊbụcÊgiảngÊ củaÊ trườngÊ tiểuÊhọc,Ê dạyÊ
toánÊđạiÊhọcÊchoÊcácÊemÊhọcÊsinhÊtiểuÊhọc. 
 
CâuÊhai:ÊHãyÊloÊhọcÊchoÊgiỏiÊkhiÊnàoÊcóÊbằngÊ
tiếnÊsĩÊvàÊđượcÊôngÊviệnÊtrưởngÊđạiÊhọcÊtraoÊáoÊ
mão,ÊbổÊnhiệmÊlàmÊgiáoÊsưÊmớiÊlênÊbụcÊgiảngÊ
dạyÊchoÊsinhÊviên.ÊÊLúcÊấyÊmớiÊcóÊlươngÊbổngÊ
cấpÊ đạiÊ họcÊ vàÊ đượcÊ ngồiÊ họpÊ chungÊ vớiÊ ôngÊ
việnÊ trưởng.Ê ÊVậyÊđiềuÊđángÊnóiÊởÊđâyÊ làÊđứcÊ
PhậtÊđãÊcănÊdặnÊkhôngÊnênÊvọngÊđộng,ÊtruyềnÊ
trao,Ê nhưngÊ ngàyÊ nayÊ cóÊ nhiềuÊ ngườiÊ khôngÊ
nhữngÊ vọngÊ độngÊ màÊ cònÊ sanhÊ động,Ê chưaÊ
nhậpÊ týÊgìÊ vềÊphápÊdiệuÊđãÊ tựÊđộngÊ tônÊxưngÊ
mìnhÊ làÊ phápÊ sư,Ê thiềnÊ sưÊ truyềnÊ traoÊ tâmÊ ấnÊ
này,ÊmậtÊấnÊnọÊchoÊđệÊ tử.Ê ÊThậtÊđángÊhổÊ thẹnÊ
thay!Ê 
 
3.-ÊChuyệnÊngườiÊđàoÊgiếng 
ĐứcÊ PhậtÊ mượnÊ chuyệnÊ ngườiÊ đàoÊ giếngÊ trảiÊ
quaÊ baÊ giaiÊ đoạnÊ đểÊ chỉÊ baÊ hạngÊ ngườiÊ trongÊ
hàngÊđệÊtửÊNgài: 

a.-Ê HạngÊ ngườiÊ khôngÊ thểÊ thấyÊ vàÊ ngheÊ kinhÊ
PhápÊ HoaÊ nhưÊ ngườiÊ đàoÊ giếngÊ ởÊ trênÊ caoÊ
nguyênÊchỉÊthấyÊđấtÊkhôÊcứng. 

b.-ÊHạngÊngườiÊngheÊkinhÊPhápÊHoaÊmàÊchưaÊ
tin,Ê chưaÊ hiểu,Ê chưaÊ thọÊ trìÊ nhưÊ ngườiÊ đàoÊ
giếngÊđàoÊđếnÊchỗÊđấtÊướt. 

c.-Ê ÊHạngÊngườiÊngheÊxongÊ tinÊhiểuÊvàÊ thọÊ trìÊ
nhưÊngườiÊđàoÊgiếngÊđàoÊđếnÊchỗÊđấtÊbùnÊgầnÊ
mộiÊnước. 
 
VậyÊthìÊngườiÊđàoÊgiếngÊgặpÊchỗÊđấtÊkhôÊcứngÊ
thìÊbiếtÊchắcÊnướcÊcònÊxa,ÊtứcÊlàÊchưaÊđạtÊđạo.Ê
CònÊnhưÊgặpÊchỗÊđấtÊbùnÊvàÊ lầnÊ thấyÊnướcÊ làÊ
biếtÊ chắcÊ đãÊ đượcÊ đạo.Ê HơnÊ nữaÊ muốnÊ trởÊ
thànhÊphápÊsưÊKinhÊPhápÊHoaÊphảiÊlấyÊtâmÊtừÊ
biÊ làmÊnhà,ÊsốngÊnhẫnÊnhụcÊlàmÊáoÊvàÊ trụÊnơiÊ
cácÊ phápÊ khôngÊ làmÊ tòaÊ ngồi.Ê ChưaÊmởÊ rộngÊ
tâmÊ từÊbiÊ đểÊ làmÊđủÊ cáiÊ nhàÊ thìÊ xinÊbốÊ thíÊ kẻÊ
khácÊmộtÊtìnhÊcảmÊthươngÊyêuÊđểÊtạoÊtừngÊviênÊ
gạch.Ê Ê ChưaÊ sốngÊ nhẫnÊ nhụcÊ nhuÊ hòaÊ đểÊ cóÊ
toànÊchiếcÊáoÊthìÊxinÊtậpÊnhịnÊngườiÊkhácÊmộtÊ
điềuÊđểÊlàmÊsợiÊchỉ.ÊÊChưaÊsốngÊtheoÊcácÊphápÊ
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đềuÊkhôngÊđểÊlàmÊtòaÊngồiÊthìÊxinÊnhìnÊkhoảngÊ
hưÊ khôngÊ kiaÊ làÊ phápÊ khôngÊ đểÊ làmÊ cáiÊ đònÊ
ngồi.ÊNhưÊthế,ÊthìÊaiÊcũngÊcóÊthểÊ làmÊPhápÊsưÊ
KinhÊPhápÊHoaÊvớiÊđiềuÊkiệnÊcầnÊ thiết,ÊđóÊlà:Ê
NiềmÊ tinÊ chânÊ chánh,Ê tâmÊ lành,Ê sốngÊ đờiÊ ônÊ
hòa,ÊpháÊchấpÊđểÊlòngÊmìnhÊhòaÊnhậpÊvớiÊđất,Ê
trời.ÊĐểÊkếtÊluận,ÊxinÊmượnÊcâuÊchuyệnÊvềÊconÊ
sưÊtửÊcáiÊnhưÊsau: 
 
XưaÊcóÊmộtÊconÊsưÊtửÊcáiÊđangÊmangÊthai.ÊÊVìÊ
cóÊmangÊgầnÊngàyÊsanhÊnênÊkhóÊbắtÊđượcÊmồi.ÊÊ
MộtÊhômÊgặpÊbầyÊ cừu,ÊnóÊgắngÊhếtÊ sứcÊnhảyÊ
vồÊconÊcừu,ÊnênÊbịÊxảyÊthaiÊngãÊraÊchết.ÊÊMấyÊ
conÊ cừuÊ cáiÊ cóÊ conÊ thayÊ nhauÊ nuôiÊ cảÊ lũÊ conÊ
mấtÊmẹ.ÊÊLúcÊlớn,ÊsưÊtửÊconÊănÊcỏÊvàÊkêuÊbeÊbeÊ
nhưÊ cừuÊ vàÊ luônÊ tinÊ mìnhÊ làÊ giốngÊ cừu.ÊMộtÊ
hôm,ÊnóÊgặpÊmộtÊconÊsưÊtửÊgiàÊbắtÊnóÊđếnÊkheÊ
nướcÊsoiÊmặt.ÊBâyÊgiờÊnóÊthấyÊmìnhÊcũngÊnanhÊ
nhọn,Ê đầuÊ bờmÊ lôngÊ láÊ khácÊ vớiÊ loàiÊ cừu,Ê tựÊ
giácÊnhậnÊraÊmìnhÊlàÊchúaÊsơnÊlâm,ÊchứÊkhôngÊ

phảiÊlàÊcừuÊconÊtiÊtiệnÊrồiÊnóÊrốngÊlênÊmộtÊtiếngÊ
nhảyÊvàoÊrừngÊhếtÊđờiÊcừuÊcon.ÊÊChúngÊtaÊlàÊsưÊ
tửÊcon,ÊkhôngÊphảiÊlàÊcừu.ÊÊNayÊPhậtÊchoÊtaÊsoiÊ
mặtÊởÊkheÊđểÊ thấyÊ rõÊ thậtÊ tướngÊcủaÊmìnhÊvàÊ
mỗiÊ ngườiÊ cũngÊ phảiÊ rốngÊ lênÊ mộtÊ tiếngÊ saoÊ
choÊ chuyểnÊđộngÊđấtÊ trờiÊ rồiÊ trởÊvềÊ rừngÊnúi,Ê
khôngÊởÊnơiÊđồngÊcỏÊnữa. 
 
ĐồngÊMinhÊÊÊ 
 
 

 
 
CóÊvợÊchồngÊgàÊnọ 
SanhÊđượcÊmườiÊconÊnhỏ 
MỗiÊđứaÊtrôngÊrấtÊxinh 
ChúngÊngủÊchungÊmộtÊchỗ 
 

MỗiÊngàyÊđiÊkiếmÊăn 
GàÊconÊchạyÊlăngÊxăng 
GàÊmẹÊloÊbươiÊxới 
TìmÊmồiÊtrôngÊrấtÊhăng 

 
MỗiÊkhiÊtìmÊđượcÊrồi 
DànhÊchoÊconÊănÊthôi 
GàÊmẹÊbụngÊvẫnÊđói 
VềÊchuồng,ÊtrờiÊtốiÊrồi 
 

NgàyÊkiaÊdẫnÊconÊđi 
GặpÊconÊóÊhiểmÊnguy 
GàÊmẹÊquyếtÊchiếnÊđấu 
BịÊóÊgiếtÊtứcÊthì 

 
GàÊtrốngÊđếnÊkịpÊthời 
ĐáÊconÊóÊtơiÊbời 
ÓÊthuaÊvộiÊbayÊmất 
GàÊmẹÊgiờÊchếtÊrồi 
 

GàÊmẹÊgiờÊkhôngÊcòn 
GàÊtrốngÊphảiÊnuôiÊcon 
MỗiÊngàyÊchămÊsócÊchúng 
TrongÊlòngÊsầuÊhéoÊhon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RồiÊngàyÊlạiÊquaÊngày 
NuôiÊconÊthậtÊđắngÊcay 
CácÊconÊgiờÊkhônÊlớn 
TrongÊlòngÊrấtÊvuiÊthay 

 
HômÊấyÊngàyÊcuốiÊnăm 
CóÊnhiềuÊkháchÊđếnÊthăm 
BắtÊgàÊtrốngÊlàmÊthịt 
NấuÊxàoÊđượcÊnhiềuÊmâm, 

 
ĐauÊxótÊđànÊgàÊcon! 
ChaÊmẹÊgiờÊkhôngÊcòn 
CóÊaiÊthươngÊcảmÊchúng 
NỗiÊbuồnÊngậpÊlòngÊson. 
 
VănÊThân 
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T ừÊphòngÊDiÊLặcÊxaÊnhấtÊbênÊkiaÊbờÊgiảngÊđường,Ê vịÊ NiÊ sưÊ tuổiÊ ngoàiÊ chínÊmươiÊ đãÊ
nhẹÊnhàngÊthongÊdongÊđếmÊbước.ÊThườngÊkhi,Ê
NiÊsưÊlàÊngườiÊlênÊlễÊPhậtÊsớmÊnhất.ÊVịÊNiÊSưÊ
khảÊkínhÊđứngÊimÊlặngÊtrướcÊbànÊthờÊChưÊlinhÊ
TăngÊNi,ÊhồiÊtưởngÊnhữngÊphútÊgiâyÊhuynhÊđệÊ
cònÊ tuÊ tậpÊ bênÊ nhauÊ vàÊ thầmÊ cảmÊ nhậnÊ niềmÊ
hạnhÊ phúcÊ vôÊ biênÊ khiÊ đếnÊ từngÊ tuổiÊ nàyÊ rồiÊ
màÊvẫnÊcònÊ sứcÊkhoẻÊ vàÊ sángÊ suốtÊđểÊ cóÊmặtÊ
trongÊcácÊbuổiÊcôngÊphuÊkhuya,ÊÊvẫnÊngânÊngaÊ
nhịpÊ nhàngÊbàiÊ kệÊTánÊ thánÊPhậtÊ củaÊNgàiÊAÊ
nanÊtrướcÊkhiÊvàoÊbàiÊChúÊLăngÊNghiêm. 
 

...ÊDiệuÊtrạm,ÊtổngÊtrì,ÊbấtÊđộngÊtôn,Ê 
ThủÊLăngÊnghiêmÊvươngÊthếÊhiÊhữu,Ê 
TiêuÊngãÊứcÊkiếpÊđiênÊđảoÊtưởng,Ê 
BấtÊlịchÊtăngÊkỳÊhoạchÊphápÊthânÊ 

...ÊPhụngÊthỉnhÊThếÊTônÊvịÊchứngÊminh, 
NgũÊtrượcÊácÊthế,ÊthệÊtiênÊnhập, 

NhưÊnhứtÊchúngÊsanhÊvịÊthànhÊPhật,Ê 
ChungÊbấtÊưÊthửÊthủÊnêÊhoàn...Ê 

 
TừÊTăngÊxá,ÊphòngÊTịnhÊTâm,ÊphòngÊDiÊLặc...Ê
quýÊThầyÊCôÊlầnÊlượtÊnốiÊbướcÊnhauÊhướngÊvềÊ
hậuÊtổÊtrướcÊhiệuÊlệnhÊbảngÊcuốiÊ“baÊbảngÊmộtÊ
chuông”Ê đểÊ xáÊ chàoÊ ChưÊ TổÊ vàÊ bướcÊ vàoÊ
ChánhÊĐiện. 

 
NếpÊtrìÊtụngÊcôngÊphuÊkhuyaÊởÊTổÊĐìnhÊPhướcÊ
HuệÊlàÊmộtÊnétÊđẹpÊtruyềnÊthốngÊChùaÊcóÊđượcÊ
trongÊrấtÊnhiềuÊnămÊqua.ÊDùÊmưaÊnhưÊtrút,ÊdùÊ
nóngÊbứcÊnhưÊthiêu,ÊdùÊmuỗiÊmòngÊcắnÊđốt,ÊdùÊ
giáÊ rétÊ phủÊ trùm...Ê nhưngÊngôiÊĐạiÊ hùngÊBửuÊ
điệnÊTổÊđìnhÊPhướcÊHuệÊvẫnÊlàÊnơiÊvânÊtậpÊcủaÊ
ChưÊ TăngÊNiÊ mỗiÊ sángÊ sớm.ÊÁnhÊ hàoÊ quangÊ
nămÊmàuÊ tỏaÊ rộngÊ trênÊ tượngÊ kimÊ thânÊ Phật.ÊÊ
KhuônÊmặtÊhiềnÊtừÊcủaÊBồÊTátÊQuánÊThếÊÂmÊ
rạngÊ rỡÊ trênÊ tòaÊ caoÊ nhưÊ mỉmÊ cườiÊ nhìnÊ cácÊ
trưởngÊtửÊNhưÊLaiÊđangÊnghiêmÊtrangÊchuẩnÊbịÊ
bướcÊvàoÊkhóaÊlễ.ÊKhóiÊhươngÊtrầmÊnghiÊngútÊ
theoÊ lờiÊ nguyệnÊ bayÊ điÊ ngútÊ ngànÊ xa.Ê CácÊ
bannerÊ vớiÊ cácÊ hìnhÊ tượngÊ biếnÊ hóaÊ thânÊ củaÊ
NgàiÊBồÊTátÊQuanÊÂmÊghiÊrõÊmườiÊhaiÊlờiÊ 

 
 
 
 

 
nguyệnÊ củaÊ NgàiÊ đượcÊ anÊ tríÊ chungÊ quanhÊ
chánhÊđiệnÊnhưÊsựÊbảoÊbọcÊấmÊcúngÊcủaÊngườiÊ
MẹÊhiềnÊcheÊchởÊchoÊđànÊcon. 
 
MỗiÊ mỗiÊ lờiÊ nguyệnÊ đềuÊ hướngÊ vềÊ thậpÊ nhịÊ
loạiÊ chúngÊ sanhÊ cònÊ đangÊ trôiÊ lănÊ trongÊ vòngÊ
sanhÊ tử.Ê Ê NguyệnÊ choÊ cácÊ giácÊ linhÊ ChưÊ vịÊ
TăngÊNiÊđãÊviênÊtịchÊsớmÊcaoÊđăngÊPhậtÊquốc,Ê
hoànÊđáoÊTaÊBàÊphổÊđộÊchúngÊsanh.Ê ÊNguyệnÊ
chưÊ hươngÊ linhÊ CửuÊ huyềnÊ thấtÊ tổ,Ê quáÊ khứÊ
phụÊmẫu,ÊthấtÊthếÊphụÊmẫuÊvàÊchưÊchiếnÊsĩÊtrậnÊ
vong,Ê đồngÊ bàoÊ tửÊ nạnÊ vìÊ chiếnÊ tranh,Ê hoạnÊ
họa,ÊthiênÊtai,ÊdịchÊbệnhÊsớmÊhiểuÊđườngÊlành,Ê
quayÊ vềÊnươngÊ tựaÊTamÊbảoÊ lựcÊđểÊ raÊkhỏiÊ uÊ
đồ,Ê siêuÊ sanhÊ thoátÊ hoá.Ê Ê NguyệnÊ choÊ cácÊ
hươngÊ linhÊ thaiÊ nhiÊ béÊ bỏng,Ê chưaÊ đủÊ phướcÊ
duyênÊ đượcÊ làmÊ người,Ê sớmÊ rõÊ đườngÊ lành,Ê
nươngÊ theoÊ cửaÊ Phật,Ê tuÊ tậpÊ đểÊ chuyểnÊ hóaÊ
nghiệpÊ duyênÊ củaÊ mình.Ê LạiÊ nguyệnÊ choÊ cácÊ
bệnhÊnhânÊtrongÊcơnÊđạiÊdịchÊ trongÊkhắpÊthậpÊ
phươngÊ phápÊ giớiÊ sớmÊ gặpÊ thuốcÊ hay,Ê ThầyÊ
giỏiÊđểÊmauÊlànhÊbệnh.ÊÊ 

 
NhưÊ giọtÊ nướcÊ hiềnÊ hòaÊ nhỏÊ vàoÊ bờÊ aoÊ côngÊ
đức,ÊbảyÊbiếnÊchúÊĐạiÊBiÊvàÊhaiÊmươiÊbiếnÊChúÊ
DượcÊ SưÊ làÊ lờiÊ cầuÊ nguyệnÊ thiếtÊ thaÊmàÊChưÊ
TăngÊNiÊchíÊthànhÊtrìÊtụngÊhồiÊhướngÊchoÊkhắpÊ
phápÊgiớiÊchúngÊsanhÊđượcÊanÊlành,ÊkiếtÊtườngÊ
nhưÊ ý.Ê ĐóÊ làÊ đườngÊ càyÊ sắcÊ sảoÊ củaÊ nhữngÊ
ngườiÊ tuÊ gieoÊ rắcÊ trênÊ miếngÊ ruộngÊ tâm,Ê cầuÊ
choÊthếÊgiớiÊhòaÊbình,ÊchúngÊsanhÊanÊlạc. 

 
TậnÊ trongÊ tâmÊ khảmÊ sâuÊ thẳm,Ê nhữngÊ ngườiÊ
xuấtÊ giaÊ “Ê đầuÊ tròn,Ê áoÊ vuông”,Ê “tâmÊ hìnhÊ dịÊ
tục”ÊluônÊghiÊkhắcÊơnÊđứcÊcaoÊnặngÊcủaÊchưÊvịÊ
ThầyÊTổ,ÊSưÊtrưởng,ÊChaÊmẹÊvàÊđànÊnaÊtínÊthíÊ
trongÊ mườiÊ phươngÊ đãÊ hếtÊ lòngÊ hỗÊ trợÊ choÊ
mìnhÊđượcÊyênÊtâmÊtuÊ tập.ÊThầyÊTổÊvàÊchưÊvịÊ
SưÊ trưởngÊđãÊ raÊ côngÊ nuôiÊdưỡngÊvàÊbanÊ choÊ
phápÊ thânÊ huệÊ mạng.Ê ĐànÊ naÊ tínÊ thíÊ cóÊ côngÊ
đứcÊ cúngÊ dườngÊ vôÊ lượng,Ê vôÊ biênÊ củaÊ cải,Ê
côngÊsức,ÊtàiÊlực,ÊvậtÊlực...ÊđểÊvunÊbồiÊchoÊhàngÊ
TăngÊchúngÊvàÊngôiÊTamÊBảoÊđượcÊtrườngÊtồnÊ
vàÊphátÊtriển.Ê 

MùaÊĐôngÊÚcÊChâuÊnămÊnayÊchợtÊvềÊsớmÊhơnÊmọiÊkhi.ÊGíóÊlạnhÊvàÊgiáÊrétÊcóÊhômÊxuốngÊ
đếnÊbaÊđộÊvàoÊsángÊsớm,ÊítÊhômÊcóÊsươngÊmùÊhơnÊvàÊnắngÊbắtÊđầuÊlênÊmuộnÊmàng,ÊyếuÊớt.ÊÊ
KhiÊngọnÊđènÊtrongÊkhuônÊviênÊchùaÊcònÊnhạtÊnhòaÊcũngÊlàÊlúcÊcácÊtàÊáoÊvàngÊphấtÊphớiÊ
bayÊbayÊtừÊmọiÊhướngÊởÊngôiÊTổÊĐìnhÊPhướcÊHuệ.ÊÊ 
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ThờiÊ khoáÊ tuÊ tậpÊ trongÊmùaÊ anÊ cưÊ đượcÊ quýÊ
ThầyÊsắpÊxếpÊnhịpÊnhàngÊchoÊChưÊTăng,ÊNiÊcóÊ
cơÊ hộiÊ ônÊ tậpÊ kinhÊ điển,Ê họcÊ hỏiÊKinh,Ê Luật,Ê
LuậnÊ vàÊ cácÊ PhápÊ bảoÊ quanÊ trọngÊ nhằmÊ làmÊ
tăngÊ thêmÊ côngÊ đứcÊ tuÊ tậpÊ vàÊ giaÊ tàiÊ tríÊ tuệÊ
PhậtÊpháp.Ê 
 
CũngÊ nhưÊ mọiÊ mùaÊ anÊ cưÊ trước,Ê trongÊ thờiÊ
côngÊphuÊkhuyaÊvàoÊ lúcÊ5:00Êam,Ê sauÊ thờiÊ trìÊ
chúÊ LăngÊ Nghiêm,Ê ChưÊ TăngÊ NiÊ cùngÊ nhauÊ
đọcÊ tụngÊ bảnÊ dịchÊ vàÊ giảngÊ giảiÊ KinhÊ ThủÊ
LăngÊ NghiêmÊ doÊ HòaÊ ThượngÊ TôngÊ trưởngÊ
thượngÊPhướcÊhạÊHuệÊđãÊdàyÊcôngÊphiênÊdịchÊ
từÊ HánÊ tạng,Ê xuấtÊ bảnÊ nămÊKỷÊ SửuÊ 2009Ê vàÊ
tiếpÊ tụcÊ táiÊ bảnÊ trongÊ nhiềuÊ nămÊ sau.Ê ĐâyÊ làÊ
mộtÊtặngÊvậtÊquýÊgiáÊmàÊHòaÊThượngÊđãÊtraoÊ
lạiÊ choÊ hàngÊ đệÊ tửÊ vàÊ hàngÊ hậuÊ họcÊ PhậtÊ tửÊ
khắpÊnơiÊtuÊtập. 

 
MặcÊdùÊđãÊlìaÊnhàÊthếÊtục,ÊcắtÊbớtÊnghiệpÊtrần,Ê
nhưngÊdoÊ tậpÊkhíÊ lâuÊđờiÊ lâuÊkiếp,Ê sáuÊcănÊbịÊ
cheÊ mờ,Ê vôÊ minhÊ cheÊ đậyÊ nênÊ vẫnÊ cònÊ điênÊ
đảoÊmêÊ lầm,Ê tâmÊ chấpÊ ngãÊ nặngÊ nề,Ê vìÊ nhơnÊ
duyênÊđóÊmàÊtộiÊnghiệpÊvẫnÊgâyÊtạoÊnhiềuÊvôÊ
biênÊkhôngÊkểÊxiết,ÊnhânÊmùaÊanÊcưÊhằngÊnăm,Ê
chưÊ TăngÊ NiÊ đềuÊ giaÊ tâmÊ trìÊ tụngÊ LươngÊ
HoàngÊ sámÊ pháp,Ê TừÊ biÊ thủyÊ sám,Ê SámÊ hốiÊ
TịnhÊđộ,ÊMụcÊLiênÊ sámÊpháp...Ê lạyÊPhậtÊ theoÊ
lờiÊChưÊThầyÊTổÊdạy,Ê vàÊ cũngÊ thayÊ vìÊ đạiÊ vịÊ
chúngÊsanhÊđểÊ sámÊhốiÊcácÊ tộiÊnghiệpÊđãÊgâyÊ
tạo,Ê hầuÊ mongÊ bảnÊ tâmÊ đượcÊ dầnÊ dầnÊ thanhÊ
tịnh,ÊxóaÊbớtÊlỗiÊlầm,ÊtiêuÊmònÊnghiệpÊchướng.ÊÊ
ChưÊ TăngÊ NiÊ cũngÊ khôngÊ quênÊ hồiÊ hướngÊ
côngÊ đứcÊ trìÊ tụng,Ê báiÊ sámÊ vềÊ trangÊ nghiêmÊ
TâyÊ phươngÊ cõiÊ TịnhÊ Độ,Ê cùngÊ vớiÊ chúngÊ
sanh,ÊđồngÊsanhÊAnÊdưỡngÊquốc. 
 
SauÊthờiÊkinhÊhànhÊniệmÊPhậtÊlúcÊ12ÊgiờÊtrưa,Ê
ChưÊTăngÊNiÊlạyÊ18ÊlờiÊnguyệnÊcủaÊĐứcÊPhậtÊ
AÊDiÊĐàÊđểÊ thấmÊnhuầnÊdanhÊhiệuÊvàÊ rõÊbiếtÊ
côngÊđứcÊvôÊlượng,ÊvôÊbiênÊcủaÊđấngÊTừÊPhụÊ
TiếpÊDẫnÊđạoÊsưÊnơiÊAnÊlạcÊquốc. 

 
ThờiÊ côngÊ phuÊ chiềuÊ vớiÊ nghiÊMôngÊ sơnÊ thíÊ
thựcÊđểÊ cầuÊnguyệnÊchoÊcácÊvongÊ linhÊ thờÊ tựÊ
tạiÊnộiÊngoạiÊkhuônÊviênÊchùaÊvàÊcácÊoanÊhồnÊ
yểuÊ tửÊ langÊ thangÊkhôngÊnơiÊ nươngÊ tựa.ÊChưÊ
TăngÊNiÊđềuÊgiaÊtâmÊchúÊnguyệnÊvàoÊlờiÊkinh,Ê
tiếngÊ kệÊ đểÊ cácÊ vongÊ linhÊ nàyÊ thừaÊ PhậtÊ lực,Ê
TamÊBảoÊlực,ÊthừaÊcôngÊđứcÊlực,ÊlaiÊđáoÊPhậtÊ
tiềnÊngheÊkinhÊthínhÊpháp,ÊsớmÊhồiÊđầuÊxaÊlìaÊ
cõiÊkhổ. 
 
ThờiÊcôngÊphuÊtốiÊbắtÊđầuÊvàoÊlúcÊ6:30ÊpmÊvớiÊ

KinhÊAÊDiÊĐàÊnhằmÊhồiÊhướngÊchoÊcácÊhươngÊ
linhÊ vừaÊ quáÊ vãng.Ê TangÊmônÊ hiếuÊ quyếnÊ cóÊ
dịpÊtuÊtạoÊcôngÊđứcÊbáiÊlạy,ÊtụngÊkinh,ÊhiểuÊrõÊ
đườngÊlành,ÊquayÊvềÊnươngÊtựaÊTamÊBảo. 

CuộcÊnhânÊthếÊnhưÊtràngÊmộngÊảo, 
ChuỗiÊthờiÊgianÊtợÊbóngÊbạchÊcâu, 

ĐờiÊngườiÊgẫmÊcóÊbaoÊlâu, 
TửÊsanhÊlàÊmộtÊnhịpÊcầuÊphảiÊqua, 

 
LờiÊ mởÊ đầuÊ bàiÊ “SámÊ CầuÊ siêu”Ê vangÊ vangÊ
trầmÊhùngÊcủaÊvịÊChủÊlễÊhòaÊnhịpÊvớiÊtiếngÊtrìÊ
tụngÊ củaÊ cácÊ vịÊ PhậtÊ tửÊ cùngÊ tangÊ mônÊ hiếuÊ
quyếnÊ tựuÊ quỳ,Ê làmÊ xaoÊ xuyếnÊ tậnÊ thâmÊ tâmÊ
nhữngÊ ngườiÊ conÊ vừaÊ chịuÊ cảnhÊ côiÊ cút,Ê mấtÊ
cha,Ê lạcÊmẹ.Ê LòngÊ ngườiÊ chaÊmẹÊ trẻÊ vừaÊmấtÊ
conÊcũngÊbồiÊhồiÊkhôngÊkémÊkhiÊngheÊcâu: 

CơnÊtửÊbiệtÊchâuÊsaÊlệÊđổ, 
CảnhÊchiaÊphôi,ÊthảmÊkhổÊsầuÊbi 

NãoÊnềÊkẻÊởÊngườiÊđi 
KhócÊthanÊnghẹnÊtiếng,ÊbiệtÊlyÊnátÊlòng 

 
VànhÊkhănÊtangÊtrắngÊcònÊchítÊtrênÊđầu,ÊmiếngÊ
cơmÊlạtÊdângÊlênÊchaÊmẹÊvớiÊnỗiÊniềmÊsámÊhốiÊ
ănÊnănÊchưaÊkịpÊlàmÊhếtÊsứcÊmìnhÊđểÊbáoÊđápÊ
thâmÊânÊchaÊmẹ,ÊnayÊthìÊdùÊmuốnÊđiÊchăngÊnữaÊ
thìÊâmÊdươngÊhaiÊnẻoÊcáchÊxa.Ê 

CõiÊtrầnÊthếÊmơÊhồÊgiảÊtạm, 
KiếpÊnhơnÊloàiÊnhưÊđámÊphùÊvân, 

HiệpÊtanÊtanÊhiệpÊxoayÊvần 
MáyÊcơÊtanÊhiệpÊlàÊphầnÊthươngÊđau 

 
NhờÊnhânÊduyênÊcóÊngườiÊthânÊquaÊđờiÊmàÊcácÊ
conÊcháu,ÊgiaÊđìnhÊmớiÊcóÊdịpÊgieoÊduyênÊvớiÊ
chùa,ÊbiếtÊtụngÊcâuÊkinh,ÊbiếtÊdângÊhươngÊhoaÊ
cúngÊ dườngÊ vàÊ hiểuÊ đượcÊ chútÊ ítÊ PhậtÊ pháp.ÊÊ
CóÊngườiÊsauÊtuầnÊthấtÊthứÊbảyÊcủaÊthânÊnhânÊ
thìÊ quayÊ lạiÊ côngÊ việcÊ thườngÊ ngày,Ê bậnÊ rộnÊ
trongÊvòngÊquayÊsinhÊkếÊmàÊlãngÊquênÊdầnÊhộtÊ
mầmÊPhậtÊphápÊvừaÊchớmÊnở.ÊNhưngÊcũngÊcóÊ
người,ÊnhờÊsẵnÊcóÊchủngÊ tửÊ lànhÊnênÊ tiếpÊ tụcÊ
đếnÊchùaÊhộÊ trìÊTamÊBảo,ÊhọcÊhỏiÊPhậtÊPháp,Ê
tụngÊ kinh,Ê báiÊ sám,Ê làmÊ côngÊ quảÊ nhưÊ quétÊ
chùa,Ê rửaÊ chén,Ê xắtÊ gọtÊ rauÊ củ,Ê dọnÊ dẹp,Ê lauÊ
chùiÊbànÊthờ,ÊchưngÊbàyÊhoaÊquả...ÊÊBénÊduyênÊ
PhậtÊphápÊquaÊcácÊthờiÊkinh,ÊhọÊmayÊmắnÊdầnÊ
chuyểnÊhóaÊtâmÊthức,ÊhiểuÊđượcÊlẽÊvôÊthườngÊ
vàÊbắtÊđầuÊđiÊsâuÊtìmÊhiểuÊthêmÊvềÊPhậtÊPháp,Ê
gỡÊdầnÊcácÊrốiÊrắmÊđờiÊthườngÊvàÊtâmÊtríÊđượcÊ
nhẹÊ nhàngÊ hơn.Ê PhậtÊ phápÊ nhiệmÊ mầuÊ khiÊ
niềmÊ tinÊ đượcÊ nângÊ caoÊ vàÊ đượcÊ kềÊ cậnÊ bạnÊ
lànhÊgiúpÊđỡ.Ê 

 
MùaÊanÊcưÊcũngÊlàÊdịpÊChưÊTăngÊNiÊđượcÊtậpÊ
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trungÊbaÊthángÊ“ÊvănÊôn,ÊvõÊluyện”.ÊÊBuổiÊtốiÊlàÊ
giờÊ thínhÊ phápÊ củaÊChưÊTăngÊNiÊ từÊ 8:00Ê đếnÊ
9:30ÊpmÊkhôngÊkểÊbuổiÊhọcÊKinhÊNaÊTiênÊTỳÊ
KheoÊvàoÊtrưaÊThứÊNămÊtừÊ2:00Ê–Ê4:00pmÊdoÊ
TổÊĐìnhÊcungÊthỉnhÊNiÊSưÊThíchÊPhướcÊHoànÊ
từÊNiÊviệnÊThiệnÊHòaÊđếnÊgiảngÊdạy. 

DoÊ tìnhÊ hìnhÊ dịchÊ bệnhÊ vẫnÊ cònÊ kéoÊ dàiÊ nênÊ
TổÊ ĐìnhÊ đềuÊ tổÊ chứcÊ cácÊ lớpÊ quaÊ hệÊ thốngÊ
Zoom.Ê TùyÊ theoÊ nhuÊ cầuÊ họcÊ tậpÊmàÊ cácÊ lớpÊ
mởÊraÊvớiÊcácÊnộiÊdungÊkhácÊnhau:ÊÊ 

LớpÊ PhápÊ khíÊ vàÊ LuậtÊ NghiÊ SaÊ DiÊ doÊ NiÊ sưÊ
ThíchÊPhướcÊHỷÊ giảngÊ dạyÊ làÊ cácÊ lớpÊ ônÊ tậpÊ
nộiÊ điểnÊ choÊ nhữngÊ vịÊ mớiÊ xuấtÊ giaÊ vớiÊ cácÊ
sáchÊSaÊDiÊOaiÊNghiÊYếuÊLượcÊcủaÊTTÊThíchÊ
PhướcÊ Thái,ÊTỳÊ NiÊNhựtÊDụngÊ YếuÊGiảiÊ củaÊ
NiÊsưÊThíchÊNữÊPhướcÊHoàn. 

LớpÊ PhậtÊ HọcÊ PhổÊ ThôngÊ đãÊ kéoÊ dàiÊ gầnÊ baÊ
nămÊnayÊvớiÊkhóaÊ4ÊmàÊnộiÊdungÊchínhÊlàÊNgũÊ
ĐìnhÊ TâmÊQuánÊ vàÊLụcÊĐộÊBaÊ LaÊMậtÊ dànhÊ
choÊhànhÊgiảÊtuÊtậpÊDuyênÊgiácÊvàÊBồÊTátÊthừa.ÊÊ 

DùÊ rấtÊ bậnÊ vớiÊ côngÊ việcÊ vănÊ phòng,Ê dạyÊ haiÊ
lớpÊGiáoÊlýÊởÊcácÊtrườngÊTiểuÊhọcÊđịaÊphương,Ê
cácÊlớpÊnộiÊđiểnÊchoÊSaÊdi,ÊNiÊSưÊThíchÊPhướcÊ
HỷÊcũngÊđãÊkiênÊtrìÊnghiênÊcứuÊvàÊsoạnÊgiảngÊ
choÊcácÊhọcÊviênÊtrongÊngoàiÊchùaÊvàoÊmỗiÊtốiÊ
ThứÊBảyÊvàÊtrưaÊChủÊNhật.ÊPhươngÊchâmÊcủaÊ
NiÊ SưÊ làÊ điÊ chậmÊmàÊ chắc.ÊDựaÊ vàoÊ cănÊ bảnÊ
sáchÊ PhậtÊ HọcÊ PhổÊ thôngÊ doÊ HòaÊ ThượngÊ
ThiệnÊHoaÊbiênÊ soạn,ÊNiÊ sưÊđãÊ tổÊ chứcÊnhiềuÊ
hìnhÊ thứcÊ họcÊ phongÊ phúÊ đểÊ họcÊ viênÊ cóÊ thểÊ
thâmÊnhậpÊbàiÊgiảng.ÊNhờÊcóÊlớpÊhọcÊnày,ÊtrìnhÊ
độÊhiểuÊbiếtÊvềÊPhậtÊPhápÊvàÊchữÊHánÊđãÊđượcÊ
nângÊlênÊđángÊkể. 

TrongÊ mùaÊ anÊ cưÊ nămÊ nay,Ê lớpÊ tiếpÊ tụcÊ họcÊ
phầnÊ LụcÊ độÊ vàoÊ mỗiÊ chiềuÊ ChủÊ nhật,Ê từÊ
3:30pmÊ–Ê5:00pm.ÊHọcÊviênÊgồmÊcácÊbạnÊPhậtÊ
tửÊ trongÊ vàÊ ngoàiÊ Sydney,Ê cóÊ thểÊ đếnÊ ngheÊ
giảngÊ tạiÊ GiảngÊ đườngÊ chùaÊ hayÊ họcÊ tạiÊ nhàÊ
quaÊZoom.ÊSauÊmỗiÊbàiÊhọcÊlàÊphầnÊtestÊônÊtậpÊ
bàiÊhọcÊvớiÊ10ÊcâuÊhỏi.ÊÊHọcÊviênÊluônÊsôiÊnổiÊ
bànÊbạcÊtrongÊgiờÊgiảiÊđápÊcâuÊhỏiÊđểÊlàmÊsángÊ
tỏÊhơnÊbàiÊđãÊhọc.ÊCóÊcâuÊhỏiÊlýÊthuyếtÊnhưngÊ
cũngÊcóÊcâuÊhỏiÊvềÊthựcÊtếÊtrongÊcuộcÊsốngÊđểÊ
họcÊ viênÊ vậnÊ dụngÊ kiếnÊ thứcÊ đãÊ họcÊ gỡÊ dầnÊ
nhữngÊrốiÊrắmÊđờiÊthường. 

TổÊ ĐìnhÊ cònÊ cungÊ thỉnhÊ haiÊ vịÊ giáoÊ thọÊ làÊ
ThượngÊTọaÊAnÊChíÊ từÊNaÊuyÊ giảngÊKinhÊ42Ê
chươngÊvàoÊtốiÊthứÊsáuÊvàÊThượngÊTọaÊPhướcÊ
TháiÊ từÊMelbourneÊ giảngÊ vềÊ TứÊDiệuÊ đếÊ vàoÊ
tốiÊthứÊtưÊchoÊChưÊTăngÊNi. 

VàoÊ tốiÊ thứÊ hai,Ê ThượngÊ TọaÊ ThíchÊ PhướcÊ
ViênÊtổÊchứcÊchoÊchưÊTăngÊNiÊngheÊphápÊâmÊ

củaÊ HòaÊ ThượngÊ TôngÊ trưởngÊ gồmÊ cácÊ bàiÊ
thuyếtÊgiảngÊtừÊnămÊ1990ÊđếnÊnayÊtạiÊcácÊkhóaÊ
tu,ÊtrườngÊhạÊvàÊgiảngÊchoÊTăngÊNi.ÊSauÊphầnÊ
thínhÊpháp,ÊThượngÊTọaÊ tómÊ tắtÊ lạiÊ nộiÊ dungÊ
vàÊ đạiÊ chúngÊ đóngÊ gópÊ ýÊ kiến,Ê nêuÊ nhậnÊ xétÊ
hoặcÊ thắcÊmắc.ÊCóÊđượcÊlớpÊhọcÊđặcÊbiệtÊnàyÊ
làÊdoÊcôngÊsứcÊ lưuÊgiữÊvàÊbảoÊquảnÊcácÊbăngÊ
casettesÊgiảngÊphápÊcủaÊHòaÊThượng,ÊsauÊđó,Ê
chuyểnÊsangÊdạngÊMP3ÊvàÊhaiÊvịÊPhậtÊtửÊHánÊ
DânÊvàÊNgọcÊAnhÊcắtÊrápÊcôngÊphuÊlàmÊthànhÊ
conÊ chipÊ nhỏÊđểÊ tặngÊ choÊ tấtÊ cảÊTăngÊNiÊ củaÊ
Chùa.ÊTrongÊdịpÊLễÊhúyÊnhựtÊ10ÊnămÊcủaÊHòaÊ
ThượngÊTôngÊTrưởngÊvàoÊngàyÊ06/01/22ÊvừaÊ
qua,Ê TổÊ đìnhÊ đãÊ choÊ raÊmắtÊ vàÊ phátÊ hànhÊ bộÊ
VideoÊ vàÊ ClipÊ vềÊ cuộcÊ đờiÊ hoằngÊ phápÊ củaÊ
HT.ÊÊĐặcÊsanÊPhướcÊHuệÊmùaÊPhậtÊĐảnÊcũngÊ
đãÊcóÊbàiÊgiớiÊthiệuÊvềÊVideoÊvàÊconÊchipÊđiệnÊ
tửÊMP4ÊghiÊlạiÊcácÊbàiÊthuyếtÊgiảngÊquanÊtrọngÊ
củaÊ HòaÊ ThượngÊ TrưởngÊ lãoÊ ThíchÊ PhướcÊ
Huệ. 

NhìnÊ chung,Ê trongÊ mùaÊ AnÊ CưÊ nămÊ nay,Ê TổÊ
đìnhÊvẫnÊcốÊgắngÊduyÊ trìÊ cácÊ thờiÊkhóaÊ tuÊ tậpÊ
vàÊ họcÊ Kinh,Ê Luật,Ê Luận.Ê DùÊ dịchÊ bệnhÊ vẫnÊ
tiếpÊ tụcÊ chiÊ phốiÊ cuộcÊ sống,Ê nhưngÊ quýÊThầyÊ
lớnÊ vẫnÊ sắpÊ xếpÊ đểÊ ChưÊ TăngÊ niÊ anÊ tâmÊ họcÊ
tập.Ê 

'NàyÊcácÊTỷÊkheo!ÊHãyÊduÊhànhÊvìÊhạnhÊphúcÊ
choÊquầnÊchúng,ÊvìÊanÊlạcÊchoÊquầnÊchúng,ÊvìÊ
lòngÊthươngÊtưởngÊchoÊđời,ÊvìÊlợiÊích,ÊvìÊhạnhÊ
phúc,Ê vìÊ anÊ lạcÊ choÊ chưÊ thiênÊ vàÊ loàiÊ
người....HãyÊ tuyênÊ thuyếtÊ phạmÊ hạnhÊ hoànÊ
toànÊviênÊmãnÊthanhÊtịnh... 

TrongÊ KinhÊ TươngÊ ưng,Ê ĐứcÊ PhậtÊ đãÊ ânÊ cầnÊ
phóÊ chúcÊ choÊ cácÊ đệÊ tửÊ củaÊ mìnhÊ nhiệmÊ vụÊ
hoằngÊhóaÊđộÊsanhÊvôÊcùngÊkhóÊkhănÊvàÊgianÊ
khổÊ đờiÊ nàyÊ vàÊ nhiềuÊ đờiÊ sau.Ê Nên,Ê sauÊ mỗiÊ
thờiÊ kinh,Ê báiÊ sám,Ê lễÊ Phật,Ê họcÊ hỏiÊ giáoÊ lý,Ê
ChưÊTăngÊNiÊđềuÊphátÊlờiÊthệÊnguyện: 
ChúngÊsanhÊvôÊbiênÊthệÊnguyệnÊđộ 
PhiềnÊnãoÊvôÊtậnÊthệÊnguyệnÊđoạn 
PhápÊmônÊvôÊlượngÊthệÊnguyệnÊhọc 
PhậtÊđạoÊvôÊthượngÊthệÊnguyệnÊthành 

HaiÊ bànÊ tayÊ búpÊ senÊ chắpÊ lại,Ê tâmÊ thànhÊkínhÊ
tưởngÊnhớÊơnÊđứcÊcủaÊChưÊPhật,Ê chưÊBồÊTát,Ê
chúngÊconÊnguyệnÊnoiÊtheoÊgươngÊThầyÊTổ,ÊdùÊ
chúngÊsanhÊcangÊcườngÊnanÊđộ,ÊdùÊtâmÊlựcÊhếtÊ
sứcÊ nhỏÊ nhoi,Ê dùÊ hoànÊ cảnhÊ thếÊ gianÊ nayÊ dờiÊ
maiÊ đổi,Ê chúngÊ conÊ sẽÊ gắngÊ lộiÊ ngượcÊ dòngÊ
xoáyÊ cuộcÊ đờiÊ đểÊ tuÊ tập,Ê đểÊ chuyểnÊ hóaÊ thânÊ
tâmÊmongÊ làmÊ trònÊ lờiÊ nguyệnÊ ướcÊ “Ê thượngÊ
cầuÊPhậtÊđạo,ÊhạÊhóaÊchúngÊsanh”. 
 
TiểuÊVạnÊ-ÊMùaÊAnÊCưÊ2022 
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C onÊlàÊnợÊ?!ÊÊCóÊđúngÊvậyÊkhôngÊhởÊcácÊbàÊmẹÊ trẻÊ?ÊNo,Ê it’sÊnotÊ trueÊ !ÊKhiÊmẹÊđượcÊ
tinÊconÊđangÊthànhÊhìnhÊtrongÊbụngÊmẹ,ÊdùÊchỉÊ
làÊ mộtÊ hạtÊ sươngÊ nhỏÊ béÊ tíÊ ti,Ê mẹÊ vuiÊ mừngÊ
khônÊxiết.ÊMẹÊhỏiÊbàÊngoạiÊđủÊthứÊchuyệnÊtrênÊ
đời.Ê ÊMẹÊ raÊ côngÊ tìmÊ tòiÊ xemÊ phảiÊ ănÊ gìÊ choÊ
đúng.ÊÊMẹÊchạyÊùÊraÊtiệmÊsáchÊloayÊhoayÊmãiÊởÊ
ngănÊtủÊsáchÊchoÊcácÊbàÊmẹÊtrẻÊvàÊkhệÊnệÊmangÊ
vềÊmộtÊ lôÊsáchÊhìnhÊảnhÊchỉÊdẫn.ÊRồiÊtớiÊtiệmÊ
thuốcÊ tâyÊ ngoàiÊ phốÊ đểÊ tìmÊ biếtÊ cácÊ loạiÊ sữa.Ê
DịpÊ mayÊ hiếmÊ có,Ê gặpÊ côÊ DượcÊ sĩÊ vuiÊ tính,Ê
niềmÊnởÊvàÊhiếuÊkháchÊlạiÊcóÊkinhÊnghiệmÊnuôiÊ
babyÊ nênÊmẹÊ nhưÊ đượcÊ trúngÊ số.Ê CôÊ dặnÊmẹÊ
phảiÊănÊnhiềuÊchấtÊcalciÊchoÊbổÊxươngÊvàÊmaiÊ
mốtÊcáiÊthaiÊsẽÊcóÊbộÊxươngÊvữngÊchắc.ÊÊRăngÊ
sẽÊ trắngÊvàÊ ítÊbịÊhưÊkhiÊcháuÊ lớnÊ lên.ÊCôÊgiớiÊ
thiệuÊ cácÊ loạiÊ bìnhÊ sữaÊ vàÊ númÊ vúÊ theoÊ từngÊ
loạiÊ tuổiÊ củaÊ bé.Ê CôÊ cònÊ dặnÊ đừngÊ ngheÊ lờiÊ
ngườiÊtaÊloÊtẩmÊbổÊnhiềuÊkhiÊmangÊthaiÊmàÊchỉÊ
nênÊ giữÊ sốÊ cânÊ củaÊ mìnhÊ chừngÊ mựcÊ chừngÊ
mườiÊ kíÊ trởÊ lạiÊ ởÊ thángÊ thứÊ 10.Ê TrẻÊ bìnhÊ
thườngÊ lúcÊ sinhÊ raÊ sẽÊ cânÊnặngÊkhoảngÊ3ÊđếnÊ
3.5ÊkgÊlàÊphùÊhợp.ÊNuôiÊlớnÊnhiềuÊtrongÊthaiÊsẽÊ
làmÊMẹÊđauÊđớnÊvàÊkhôngÊđủÊsứcÊrặnÊđểÊđưaÊ
thaiÊraÊngoài.ÊÊCôÊcònÊđưaÊmẹÊmộtÊxấpÊtàiÊliệuÊ
đểÊ tậpÊ thểÊdụcÊ trongÊkhiÊmangÊ thai.ÊKhácÊvớiÊ
mẹÊtưởng,ÊcôÊnóiÊphảiÊsiêngÊđiÊbộÊnhiềuÊchoÊbộÊ
chânÊvữngÊchắcÊvàÊkhỏeÊkhoắn,ÊcàngÊsiêngÊđiÊ
bộÊthìÊkhiÊđauÊbụngÊsẽÊsanhÊnhanhÊhơn.ÊCôÊcònÊ
máchÊ mẹÊ bíÊ quyếtÊ đểÊ sinhÊ nhanhÊ làÊ phảiÊ tậpÊ
đứngÊ vữngÊ haiÊ chânÊ ngangÊ bằngÊ nhauÊ trướcÊ
mộtÊbăngÊghếÊcóÊchỗÊdựa,ÊvịnÊlấyÊthànhÊghếÊvàÊ
tậpÊhítÊhơiÊdài,ÊxongÊdùngÊsứcÊrặnÊđềuÊđềuÊvàÊ
tưởngÊ tượngÊ rằngÊ thaiÊ nhiÊ đangÊ xoayÊ đầuÊ
xuốngÊvàÊnhờÊsứcÊmẹÊkhéoÊđưaÊđứaÊconÊmìnhÊ
raÊ đờiÊmộtÊ cáchÊ bìnhÊ an.Ê PhảiÊ dànhÊ thờiÊ gianÊ
tậpÊ luyệnÊ nhưÊ thếÊ trongÊ suốtÊ thờiÊ gianÊ mangÊ
thai,ÊnhấtÊtừÊthángÊthứÊbảyÊtrởÊlên.Ê 
 
EoÊôi,ÊhồiÊnàoÊtớiÊgiờ,ÊmỗiÊlầnÊbàÊngoạiÊcóÊemÊ
bé,ÊmẹÊcóÊbiếtÊgì,ÊthấyÊbàÊngoạiÊtỉnhÊbơ,ÊđâuÊcóÊ
đọcÊsách,ÊđâuÊcóÊ tậpÊ thểÊdụcÊhayÊuốngÊmiếngÊ
thuốcÊbổÊnào.ÊNgoạiÊvẫnÊtấtÊtảÊxáchÊgiỏÊđiÊchợÊ
mỗiÊsáng,ÊvềÊnhàÊluiÊcui,ÊnấuÊăn,ÊgiặtÊgiũ,ÊquétÊ
dọn,ÊloÊchoÊchồngÊconÊcóÊbuổiÊănÊđầyÊđủÊmỗiÊ
ngày,ÊnhàÊ cửaÊ tươmÊ tất.ÊChiềuÊđiÊ họcÊvề,Ê đôiÊ
khiÊthấyÊngoạiÊngồiÊtrênÊghếÊtayÊxoaÊxoaÊbụngÊ
đangÊ lớnÊdần,Ê cònÊ tayÊkiaÊ thìÊ đấmÊ lưngÊ thìnhÊ
thịch,ÊhayÊkhiÊthấyÊconÊhọcÊbàiÊxongÊthìÊbiểu,Ê 

 
 
 
 
 
conÊ gáiÊ đấmÊ lưngÊ choÊ mẹÊ đỡÊ mỏiÊ mộtÊ chútÊ
đượcÊkhông?ÊỦaÊlạÊvậy,ÊsaoÊmẹÊhỏngÊđauÊbụngÊ
màÊđauÊlưngÊvậyÊmẹ?ÊEmÊbéÊđạpÊvôÊlưngÊmẹÊ
phảiÊkhôngÊ?ÊMaiÊmốtÊnóÊraÊngoài,ÊconÊdạyÊnóÊ
phảiÊ loÊ đấmÊ lưngÊ choÊmẹÊ trừÊ lạiÊ nheÊmẹ.Ê BàÊ
ngoạiÊmỉmÊcườiÊhiềnÊhậuÊvàÊnạtÊđùa:ÊEmÊbéÊcóÊ
biếtÊ gìÊmàÊ bắtÊ nóÊ đấmÊ lưngÊ choÊmẹ.Ê PhảiÊ đểÊ
choÊ nóÊ loÊ họcÊ hành,Ê khônÊ lớnÊ vớiÊ ngườiÊ ta.ÊÊ
MaiÊmốtÊconÊ lớnÊ lên,Ê cóÊbầuÊ thìÊ conÊbiếtÊ liềnÊ
hà,ÊhỏiÊchiÊmàÊhỏiÊdữÊvậyÊkhôngÊbiếtÊnữa.ÊMẹÊ
chỉÊ ứÊ mộtÊ tiếngÊ rồiÊ nóiÊ vớiÊ ngoại,Ê thôiÊ conÊ
hỏngÊ cóÊ chồngÊ đâu,Ê conÊ ởÊ nhàÊ vớiÊ mẹÊ hoàiÊ
khoẻÊhơnÊhéÊmẹ.ÊÊCáiÊgìÊcũngÊcóÊmẹÊloÊchoÊconÊ
hết.ÊAiÊmàÊloÊchoÊconÊđượcÊnhưÊmẹÊvậy.ÊThiệtÊ
làÊbàÊmẹÊbiếtÊnịnhÊghêÊta.ÊÊCâuÊnóiÊđóÊcũngÊlàÊ
câuÊ nóiÊ củaÊ biếtÊ baoÊ nhiêuÊ béÊ gáiÊ đãÊ nóiÊ vớiÊ
mẹÊcủaÊmình.ÊÊ 
 
NhưngÊ rồi,Ê khiÊ tuổiÊ thanhÊ xuânÊ chớmÊ nở,Ê
thuậnÊ theoÊ quyÊ luậtÊ đờiÊ người,Ê conÊ gáiÊ phảiÊ
theoÊchồngÊvềÊnơiÊxứÊlạ,ÊbàÊcốÊkêuÊbaÊlúcÊấyÊlàÊ
mộtÊ thầyÊ giáoÊ làng,Ê giớiÊ thiệuÊ đứaÊ cháuÊ gáiÊ
xinhÊ xắn,Ê giỏiÊ dắn,Ê hiềnÊ hậuÊ củaÊ mìnhÊ đểÊ hiÊ
vọngÊnóÊ lọtÊmắtÊ xanhÊ ôngÊ thầyÊ giáoÊ đẹpÊ trai,Ê
tốtÊtướng,ÊđểÊôngÊgiáoÊchịuÊrướcÊcháuÊgáiÊmìnhÊ
vềÊvàÊphongÊchoÊchứcÊ“ÊbàÊgiáo”.ÊÊNgườiÊxưaÊ
nóiÊ cóÊ conÊ gáiÊ trongÊ nhàÊ nhưÊ cóÊ tráiÊ bomÊnổÊ
chậm,ÊphảiÊbiếtÊloÊtìmÊchỗ,ÊtìmÊnơiÊđểÊgảÊnóÊđiÊ
đểÊchoÊnóÊyênÊbềÊgiaÊthất.ÊBềÊgìÊthìÊnóÊcũngÊcóÊ
ngườiÊ khácÊ loÊ lắngÊ rồi,Ê tráchÊ nhiệmÊ làmÊ chaÊ
mẹÊcũngÊtạmÊvuôngÊtròn. 
 
VậyÊlàÊngàyÊvuÊquyÊpháoÊnổÊrượuÊhồng,ÊmẹÊvàÊ
bàÊ ngoạiÊ khócÊ hếtÊ nướcÊmắtÊ vìÊ phảiÊ xaÊ nhauÊ
đếnÊhaiÊbaÊquận,ÊquaÊkhỏiÊtỉnhÊrồiÊcònÊphảiÊđiÊ
thêmÊ mộtÊ chặngÊ xeÊ nữaÊ mớiÊ vềÊ ởÊ mộtÊ quậnÊ
nhỏÊtrongÊhốcÊbàÊtó,ÊnơiÊcóÊnhiềuÊrặngÊcâyÊthốtÊ
lốtÊsắpÊhàngÊsátÊbiênÊgiớiÊMiên.ÊĐượcÊlàmÊ“bàÊ
giáo”ÊđâuÊphảiÊdễ,ÊphảiÊkhôngÊcácÊbạn?Ê 
 
NgàyÊ mẹÊ chuẩnÊ bịÊ choÊ raÊ đờiÊ đứaÊ conÊ đầuÊ
lòng,ÊnướcÊtrànÊngậpÊlaiÊlángÊkhắpÊnơi,ÊkhôngÊ
thấyÊ đâuÊ làÊ bờ,Ê làÊ đườngÊ xá,Ê nướcÊ làÊ nước.ÊÊ
ĐúngÊ vàoÊ nămÊNhâmÊThìnÊ bãoÊ lụt,Ê nênÊ rồngÊ
nhảÊ nướcÊ ngậpÊ đồng,Ê ngậpÊ ruộng.Ê Ê BàÊ cốÊ đãÊ
choÊ nguyênÊmộtÊ chiếcÊ gheÊ bầuÊ toÊ kềngÊ càng,Ê
dàiÊchụcÊthướcÊtheoÊdòngÊHậuÊgiangÊngượcÊvềÊ
sôngÊChâuÊĐốcÊđểÊrướcÊđứaÊcháuÊgái,Ê theoÊlệÊ
sanhÊ conÊ đầuÊ lòngÊ phảiÊ vềÊ quêÊ đểÊ mẹÊ ruộtÊ
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chămÊ sócÊ lúcÊ sinhÊ nở.Ê BàÊ ngoạiÊ biếtÊ conÊ gáiÊ
mìnhÊ ưaÊ mónÊ bánhÊ xèoÊ vàngÊ rộm,Ê béoÊ ngậyÊ
nênÊđãÊchuẩnÊbịÊxâyÊgạo,ÊlựaÊmấyÊtráiÊdừaÊkhôÊ
cứngÊcạyÊđểÊsẵnÊgócÊnhà,ÊngâmÊđậuÊxanh...đủÊ
thứ.ÊNgoạiÊmỉmÊcườiÊvớiÊhìnhÊảnh,ÊtayÊquẹtÊmồÊ
hôiÊtránÊnhỏÊgiọtÊbênÊbếpÊlửaÊhồng,ÊtayÊcầmÊcáiÊ
chảoÊbộtÊnghiêngÊquaÊnghiêngÊlạiÊđểÊviềnÊbánhÊ
đượcÊ dònÊ vàÊ nhìnÊ conÊ gáiÊ mìnhÊ đangÊ chấmÊ
miếngÊbánhÊxèoÊnóngÊhổiÊđưaÊvàoÊmiệng.ÊTánhÊ
nóÊháuÊănÊbánhÊxèoÊlắm,ÊhaiÊcáiÊmàÊthấmÊthíaÊ
gì,Ê thiệtÊ là...conÊ gái,Ê conÊ đứa.Ê Ê LớnÊ chồngÊ
nhồngÊcáiÊđầuÊmàÊvẫnÊchưaÊbỏÊtánhÊhamÊăn. 
 
SauÊnày,ÊngheÊmẹÊkểÊlạiÊlàÊkhiÊđangÊtrênÊđườngÊ
điÊvềÊnhàÊbàÊngoại,ÊmẹÊđauÊbụng,ÊbuồnÊđiÊÊ“sốÊ
lớn”.ÊMẹÊ hỏiÊ bàÊ cố:Ê “NộiÊ ơi,Ê conÊmuốnÊ điÊ ...Ê
conÊ raÊméÊgheÊ điÊ ...Ê nha”.ÊBàÊ cốÊ laÊ lên,Ê hỏngÊ
đượcÊconÊgái,ÊconÊgái,ÊvôÊđâyÊngồiÊvớiÊbàÊnội,Ê
bàÊnộiÊxoaÊbụngÊcho,ÊtạiÊgầnÊngàyÊsinhÊnênÊnóÊ
vậyÊđó,ÊlớÊquớÊconÊlàmÊlọtÊemÊbéÊxuốngÊsôngÊ
thìÊtaoÊlấyÊgìÊđềnÊchoÊ“ôngÊthầyÊgiáo”.Ê 
 
VậyÊđóÊmàÊ“ÊcụcÊnợ”ÊcủaÊMẹÊraÊđờiÊtrótÊlọtÊởÊ
nhàÊ thươngÊmộtÊquậnÊnhỏ.ÊBàÊngoạiÊđượcÊ lênÊ
chứcÊnênÊmừngÊ lắm,ÊxăngÊxáiÊvôÊbếpÊnấuÊnồiÊ
khoÊtiêu,ÊbỏÊthậtÊnhiềuÊtiêuÊvàoÊrồiÊleÊteÊđiÊchợÊ
sớmÊ đểÊ tìmÊ muaÊ choÊ đượcÊ đuÊ đủÊ chínÊ hườmÊ
hườmÊvềÊhầmÊchoÊconÊgáiÊăn.ÊÊBàÊquạtÊmộtÊlòÊ
thanÊnhỏ,ÊkêÊdướiÊchiếcÊchỏngÊtre,ÊnơiÊmẹÊnằmÊ
đểÊxôngÊhơÊchoÊmẹ.ÊMặtÊmày,ÊmìnhÊmẩyÊmẹ,Ê
bàÊ ngoạiÊ choÊ trétÊ đầyÊ nướcÊ nghệ,Ê nhứtÊ làÊ nơiÊ
cáiÊbụngÊxẹpÊxuốngÊnhưngÊcònÊđầyÊnhữngÊvếtÊ
rănÊ reoÊdoÊdaÊcăngÊquáÊmứcÊ lúcÊmangÊemÊbé.Ê
CònÊnữa,ÊhaiÊlỗÊtaiÊphảiÊnhétÊhaiÊcụcÊbôngÊgònÊ
toÊ tổÊ bố,Ê đầuÊ độiÊ mộtÊ chiếcÊ nónÊ ấm.Ê Ê NgoạiÊ
khôngÊ choÊ dọcÊ nướcÊ sớm.Ê SángÊ sáng,Ê ngoạiÊ
tranhÊthủÊgiặtÊmấyÊtấmÊtãÊhìnhÊtamÊgiácÊvàÊtreoÊ
lênÊ sàoÊmộtÊ hàngÊdàiÊ đểÊ kịpÊ choÊmẹÊ thayÊ lúcÊ
đứaÊ cháuÊ gáiÊ “làmÊ xấu”.ÊMẹÊ nóiÊ khổÊ nhấtÊ làÊ
lúcÊ bàÊ ngoạiÊ nặnÊ haiÊ tráiÊ sữaÊ đểÊ vúÊmẹÊ chạyÊ
sữaÊchoÊconÊbú.ÊDùÊđauÊđớnÊkhônÊcùng,ÊnhưngÊ
mẹÊ cũngÊ bặmÊ môi,Ê bậmÊ miệng,Ê mặcÊ choÊ mồÊ
hôiÊmẹ,Ê mồÊ hôiÊ conÊ rỏÊ xuống.Ê ÊĐauÊ quá,ÊmẹÊ
đẩyÊ tayÊ bàÊ ngoạiÊ raÊ vàÊ nóiÊ choÊ conÊ thởÊ mộtÊ
chútÊxíuÊcóÊđượcÊkhông.ÊÊBàÊngoạiÊanÊủi,ÊrángÊ
lênÊ con,Ê cháuÊ búÊ đượcÊ sữaÊmẹÊ thìÊ rấtÊ tốt,Ê lớnÊ
lênÊnóÊsẽÊhọcÊgiỏiÊhơnÊconÊngườiÊta.ÊÊNghĩÊđếnÊ
conÊmìnhÊ sẽÊ họcÊ giỏi,ÊmẹÊ rángÊ cắnÊ răngÊ chịuÊ
đựngÊchoÊđếnÊkhiÊthấyÊđượcÊgiọtÊsữaÊmàuÊtrắngÊ
đụcÊhiệnÊtrênÊđầuÊnúmÊvú.ÊChưaÊhết,Ê“cụcÊnợ”Ê
củaÊmẹÊgiốngÊmẹÊ yÊ changÊởÊ tánhÊ háuÊ ăn.ÊDùÊ
khôngÊ phảiÊ chiếcÊ bánhÊ xèoÊ vàngÊ rộm,Ê nhưngÊ
chiếcÊmiệngÊbéÊxíuÊcủaÊconÊraÊsứcÊnútÊlấy,ÊnútÊ
đểÊ khiÊmẹÊ vạchÊ áoÊ raÊ choÊ bú.Ê ÊĐôiÊmắtÊ lúngÊ
liếngÊnhìnÊmẹ,ÊtayÊthìÊquơÊquơÊníuÊlấyÊbầuÊvú,Ê

chiếcÊmiệngÊ chỉÊ cóÊ haiÊ hàngÊ nướuÊmàuÊ hồngÊ
mởÊ ra,Ê nhấpÊ vàoÊ mộtÊ cáchÊ tuyệtÊ vọngÊ trướcÊ
“cáiÊ nắpÊ bìnhÊ sữa”Ê mềmÊ uộtÊ kia,Ê saoÊ màÊ dễÊ
tuộtÊ raÊkhỏiÊmiệngÊ thế.ÊThấyÊvậy,ÊmẹÊđưaÊ tayÊ
cứuÊbồÊchoÊbéÊbằngÊcáchÊđưaÊchiếcÊnúmÊvàÊgiữÊ
choÊ béÊ bỏÊ vàoÊ miệng.Ê CóÊ đêmÊmỏiÊ mệtÊ quá,Ê
mẹÊ chợpÊmắtÊ ngonÊ lành.Ê Ê KhiÊ giựtÊ mìnhÊ dậyÊ
vàoÊ lúcÊ nửaÊ khuyaÊ thìÊ thấyÊ bàÊ ngoạiÊ đangÊ ruÊ
cháuÊ trongÊ tay,Ê ngồiÊ dựaÊ váchÊ chịuÊ đựng,Ê dỗÊ
cháuÊthayÊchoÊmẹ.ÊConÊlúcÊđóÊchưaÊđầyÊthángÊ
cũngÊbiếtÊkhônÊraÊphết,ÊnằmÊimÊreÊ trongÊvòngÊ
tayÊmềmÊmại,Ê ấmÊápÊcủaÊbàÊngoại,ÊmắtÊnhắmÊ
lạiÊvàÊthởÊđềuÊtrongÊgiấcÊngủÊyênÊlành.Ê 
 
ÔngÊngoạiÊthìÊthuyếtÊgiảngÊmộtÊlôÊvềÊthaiÊgiáo.Ê
ConÊphảiÊ tậpÊgiữÊ tâmÊ tínhÊhiềnÊhòa,Ê nghĩÊđếnÊ
đứaÊconÊtrongÊbụngÊmìnhÊđểÊnóiÊlờiÊnhẹÊnhàng,Ê
êmÊáiÊgiúpÊchoÊngườiÊxungÊquanhÊthấyÊdễÊchịuÊ
vàÊanÊổn.ÊĐiÊđứngÊphảiÊ cẩnÊ thận,ÊnếtÊna;ÊviệcÊ
làmÊ phảiÊ cânÊ nhắcÊ saoÊ choÊ cóÊ lợiÊ íchÊ choÊ
người.ÊÊPhảiÊnóiÊchuyệnÊvớiÊđứaÊbéÊtrongÊbụngÊ
đểÊ dạyÊ cháuÊ ngayÊ từÊ trongÊ trứngÊ nước.Ê Ồ,Ê
chuyệnÊ đóÊ thìÊ khỏiÊ loÊ rồiÊ vìÊ mẹÊ cóÊmộtÊ khốiÊ
chuyệnÊđểÊnóiÊvớiÊbé.ÊHồiÊxưa,ÊđâuÊcóÊsiêuÊâmÊ
hayÊmáyÊmócÊgìÊ đâu,ÊmẹÊ cứÊvanÊváiÊ hoàiÊ vớiÊ
TrờiÊPhậtÊchoÊconÊsinhÊmộtÊđứaÊconÊ lànhÊ lặn,Ê
đầyÊđủÊtayÊchân,ÊmạnhÊkhỏeÊvàÊcóÊhiếuÊvớiÊchaÊ
mẹ.ÊMỗiÊtối,ÊbaÊápÊđầuÊvàoÊbụngÊmẹÊvàÊtayÊxoaÊ
xoaÊ cáiÊ bụngÊ trònÊ voÊ đangÊ ngàyÊ lớnÊ dần.Ê “Ê
NgoanÊnhaÊcon,ÊđừngÊlàmÊmẹÊđauÊnha!”Ê ÊMỗiÊ
lầnÊconÊđạp,ÊconÊchòiÊlàÊmẹÊnínÊcảÊthởÊvàÊgiựtÊ
thótÊcảÊngười.ÊNhưngÊmẹÊchỉÊmỉmÊcườiÊmắngÊ
yêuÊconÊmàÊthôi.Ê 
 
BaÊvốnÊlàÊmộtÊôngÊthầyÊgiáoÊlàngÊthìÊkhỏiÊnói,Ê
ôngÊtìmÊtìmÊkiếmÊkiếmÊtrongÊsáchÊvở,ÊtrongÊ...Ê
khoÊ tàngÊ vănÊ họcÊ củaÊ nướcÊ taÊ đểÊ tìmÊ choÊ raÊ
mộtÊcáiÊtênÊđầyÊýÊnghĩaÊđểÊđặtÊchoÊconÊgáiÊđầuÊ
lòng,Ê làmÊ saoÊ cóÊ thểÊ gửiÊ gấmÊ trọnÊ vẹnÊ niềmÊ
mongÊ mỏi,Ê ướcÊ mơÊ củaÊ mộtÊ ngườiÊ chaÊ dànhÊ
choÊ conÊ gái.Ê NóiÊ làÊ vềÊ quêÊmẹÊ choÊ bàÊ ngoạiÊ
nuôiÊchoÊcứngÊcápÊtrongÊbaÊ tháng,ÊnhưngÊmớiÊ
chưaÊđầyÊmộtÊthángÊlàÊôngÊthầyÊgiáoÊđãÊcóÊmặtÊ
nănÊ nỉÊ bàÊ ngoạiÊ choÊ rướcÊ“Ê conÊ củaÊ conÊ về”.ÊÊ
HỏngÊdámÊnóiÊ làÊ rướcÊvợÊ conÊvìÊ chắcÊbaÊ cònÊ
ngạiÊgìÊđó,ÊviệcÊcớÊlàÊtìnhÊphụÊtửÊthiêngÊliêng,Ê
nàoÊ làÊ conÊ nhớÊ conÊ gái,Ê nàoÊ làÊ đểÊ ởÊ đâyÊ làmÊ
ôngÊbàÊbậnÊ rộn,ÊcựcÊkhổ,ÊnàoÊ làÊconÊsẽÊmượnÊ
đượcÊngườiÊemÊhọÊxaÊđỡÊđầnÊchoÊmẹÊ lúcÊnonÊ
ngàyÊnonÊtháng.Ê 
 
TânÊ tiếnÊ hơnÊ bàÊ cố,Ê baÊ thuêÊngayÊ tútÊ xụtÊmộtÊ
chiếcÊôÊtôÊconÊchạyÊtừÊChâuÊĐốcÊđếnÊThốtÊnốt,Ê
chỉÊ tốnÊ khoảngÊ tiếngÊ rưỡiÊ đườngÊ xaÊ làÊ“rướcÊ
nàngÊvềÊdinh”,ÊlạiÊthêmÊmộtÊcôÊcôngÊchúaÊxinhÊ



 

 TỔÊĐÌNHÊPHƯỚCÊHUỆ Vu Lan Th¡ng H¶i Pl 2566 TrangÊÊ39 

xinhÊmủmÊmỉmÊnằmÊtrongÊnôiÊlàmÊbaÊvuiÊvôÊsốÊ
kể.ÊAnhÊhaiÊ lúcÊđóÊmớiÊcóÊhaiÊ tuổiÊmấy,Ê thấyÊ
côÊbéÊlạÊ lạÊđượcÊBaÊmáÊchămÊchămÊchútÊchútÊ
thìÊ cũngÊ cảmÊ thấyÊ bịÊ tủiÊ thânÊ vàÊ cònÊ ganhÊ tịÊ
nữa.ÊĐợiÊlúcÊemÊbéÊnằmÊngủÊtrongÊnôi,ÊanhÊhaiÊ
nhèÊ nhẹÊ bướcÊ vàoÊ vàÊ nhìnÊ kỹÊ “bảnÊ mặt”Ê nóÊ
xemÊnóÊđẹpÊ hơnÊmìnhÊ chỗÊ nàoÊmàÊngườiÊ lớnÊ
bâyÊgiờÊ...ÊquayÊlưngÊvớiÊmìnhÊnhưÊvậy.ÊCàngÊ
nhìnÊ haiÊ máÊ núngÊ nính,Ê nướcÊ daÊ trắngÊ hồngÊ
đangÊlúcÊchạyÊsữaÊcủaÊ“ÊkẻÊthù”,ÊanhÊhaiÊbỗngÊ
cảmÊthấyÊdườngÊnhưÊsinhÊvậtÊnhỏÊbéÊhồnÊnhiênÊ
nàyÊ đángÊ thươngÊhơnÊ làÊđángÊghét.Ê ÊMaiÊmốtÊ
nóÊ lớnÊ lên,Ê mìnhÊ sẽÊ đượcÊ kêuÊ làÊ “anhÊ hai”,Ê
mìnhÊ sẽÊ cóÊ bạnÊ cùngÊ chơiÊ vàÊ cóÊ dịpÊmìnhÊ sẽÊ
thaÊhồÊbắtÊnạtÊy.ÊThếÊlà,ÊnhờÊmộtÊsựÊimÊlặngÊkỳÊ
diệuÊ củaÊ côÊ côngÊ chúaÊ ngủÊ trongÊ nôi,Ê phépÊ
mầuÊxảyÊra,ÊanhÊhaiÊđổiÊgiậnÊlàmÊthương.ÊÊCóÊ
lần,ÊbaÊdắtÊanhÊđiÊchơiÊmộtÊvườnÊhoaÊđẹpÊcủaÊ

tỉnhÊkhác,Ê tựÊnhiênÊbaÊ thấyÊ anhÊxịuÊmặtÊbuồnÊ
buồn.Ê ÊChuyệnÊgìÊvậyÊconÊ?ÊBaÊhỏi.Ê ÊAnhÊhaiÊ
òaÊkhócÊvàÊnói:Ê“ConÊnhớÊemÊởÊnhàÊhỏngÊcóÊaiÊ
chơiÊvớiÊnó.ÊMaiÊmìnhÊvềÊnhàÊnhaÊBa”.Ê 
 
VậyÊđó,ÊtìnhÊthươngÊxuấtÊphátÊtừÊtâmÊmìnhÊcóÊ
sứcÊmạnhÊdiệuÊkỳ.ÊÊDùÊnuôiÊconÊvấtÊvả,ÊdùÊcóÊ
lúcÊ vắtÊ cạnÊ kiệtÊ sứcÊ lựcÊ củaÊ mìnhÊ đểÊ loÊ choÊ
con,Ê nhưngÊ ngườiÊ làmÊ chaÊ mẹÊ vẫnÊ xemÊ mỗiÊ
đứaÊ conÊ mìnhÊ nhưÊ nhữngÊ thiênÊ thần.Ê KhôngÊ
phảiÊlàÊ“cụcÊnợ”.ÊIt’sÊnotÊtrue! 
 
VạnÊTường 
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XưaÊnayÊsốngÊchếtÊtheoÊdòngÊdiệtÊsinh 
ChếtÊlàÊthayÊdạngÊđổiÊhình 
TrởÊvềÊchốnÊcũÊcủaÊmìnhÊmàÊthôi 
BaoÊnămÊlănÊlộnÊcõiÊđời 
ChỉÊlàÊhiệnÊtượngÊtheoÊthờiÊđổiÊthay 
GiữÊtâmÊchánhÊniệmÊmỗiÊngày 
VãngÊsanhÊCựcÊLạcÊởÊngayÊTaÊBà. 
 

ÊÊÊÊĐồngÊMinh 
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ChùaÊThiênÊThaiÊPhậtÊTíchÊWellingtonÊNewÊZealand 
 
 

THƯÊCẢMÊTẠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAMÊMÔÊBỔNÊSƯÊTHÍCHÊCAÊMÂUÊNIÊPHẬT 
 
KínhÊbạchÊChưÊTônÊĐứcÊTăngÊNi 
 
ThayÊmặtÊgiaÊđìnhÊMinhÊÂnÊNguyễnÊĐìnhÊHai,ÊchúngÊconÊkínhÊchânÊthànhÊcảmÊtạÊcôngÊđứcÊcủaÊ
chưÊTônÊĐứcÊTăng,ÊNiÊđãÊtừÊxaÊxôiÊđếnÊChùaÊThiênÊThaiÊlàmÊlễÊCầuÊAnÊvàÊChúcÊThọÊchoÊđạoÊ
hữuÊ MinhÊ Ân,Ê NguyễnÊ ĐìnhÊ HaiÊ HộiÊ TrưởngÊ HộiÊ PhậtÊ GiáoÊ ViệtÊ NamÊ ThốngÊ NhấtÊ tạiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Wellington,ÊNewÊZealand. 
 
ĐâyÊ làÊmónÊquàÊtinhÊthầnÊrấtÊ lớnÊvớiÊMinhÊÂn,ÊngườiÊnguyệnÊcuộcÊđờiÊcònÊ lạiÊcốngÊhiếnÊchoÊ
PhậtÊPhápÊvàÊcộngÊđồngÊngườiÊViệt. 
 
KínhÊthưaÊquýÊđồngÊhươngÊvàÊbạnÊhữu,ÊPhậtÊtửÊvàÊcácÊbạnÊhữuÊtônÊgiáoÊkhác,Ê 
 
NgàyÊ19ÊthángÊ6ÊvừaÊqua,ÊgiaÊđìnhÊchúngÊtôiÊthậtÊtrânÊtrọngÊcảmÊtạÊnhữngÊlờiÊchúcÊmừngÊgởiÊtừÊ
phươngÊxaÊquaÊcácÊhìnhÊthứcÊmạngÊxãÊhội,ÊMessenger,ÊFB,ÊWhatsApp,ÊViber,ÊZalo,ÊEmailsÊvàÊ
nhấtÊlàÊtựÊthânÊđếnÊChùaÊThiênÊThaiÊđểÊchúcÊmừngÊvàÊcắtÊbánhÊănÊmừngÊthọÊ90ÊtuổiÊcủaÊÔngÊ
Hai. 
 
ChúngÊtôiÊthậtÊsựÊcảmÊơnÊvàÊtrânÊquýÊtìnhÊcảmÊcủaÊquýÊvịÊdùÊởÊxaÊtậnÊAucklandÊláiÊxeÊtừÊsángÊ
sớmÊvềÊWellingtonÊđểÊđíchÊthânÊômÊôngÊHaiÊtrongÊvòngÊtayÊấmÊápÊmàÊtặngÊquàÊvàÊchúcÊthọ.ÊGiaÊ
đìnhÊchúngÊtôiÊxinÊtrânÊquýÊnhữngÊbạnÊbèÊngườiÊHoa,ÊngườiÊCambodia,ÊcũngÊđếnÊChùaÊsauÊmộtÊ
ngàyÊbuônÊbánÊmệtÊmỏiÊđểÊđượcÊchúcÊÔngÊHaiÊkhỏeÊmạnh.ÊVàÊnhữngÊbạnÊhữuÊcònÊbậnÊrộnÊcôngÊ
việcÊchỉÊmangÊbóÊhoa,ÊhộpÊbánhÊđếnÊtặngÊrồiÊvộiÊvàngÊđiÊlàmÊtiếp.Ê 
 
CảmÊtạÊluônÊcảÊnhữngÊbạnÊhữuÊtheoÊtônÊgiáoÊkhácÊcũngÊđếnÊChùaÊchúcÊmừngÊthọÊÔngÊHai. 
 
TrongÊcácÊbuổiÊlễÊÔngÊHaiÊnhậnÊđượcÊnhiềuÊbôngÊhoa,ÊhiệnÊvậtÊvàÊhiệnÊkim.ÊRiêngÊphầnÊhiệnÊ
kimÊÔngÊHaiÊxinÊdângÊcúngÊdườngÊhếtÊvềÊChùaÊThiênÊThai. 
 
ThậtÊquýÊgiáÊbiếtÊbaoÊchúngÊtaÊlàmÊÔngÊvuiÊkhiÊcònÊsốngÊđươngÊthờiÊvớiÊtuổiÊgầnÊđấtÊxaÊtrời. 
MộtÊlầnÊnữaÊgiaÊđìnhÊchúngÊtôiÊxinÊchânÊthànhÊcảmÊtạÊtìnhÊcảmÊcủaÊquýÊvịÊdànhÊchoÊÔngÊHai,Ê 
 
GiaÊĐìnhÊConÊCháuÊCủaÊMinhÊÂn,ÊNguyễnÊĐìnhÊHai 
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H àngÊ năm,Ê cứÊ vàoÊkhoảngÊ thờiÊ gianÊrằmÊthángÊTư,ÊcácÊchùaÊvàÊtuÊviệnÊởÊ
khắpÊmọiÊnơiÊtrênÊthếÊgiớiÊlầnÊlượtÊtổÊchứcÊ
ĐạiÊ LễÊ PhậtÊ ĐảnÊ đểÊ kỷÊ niệmÊ mừngÊ ngàyÊ
ĐứcÊPhậtÊgiángÊ trần.ÊCùngÊchungÊmộtÊhơiÊ
thở,Ê chùaÊ ẤnÊ QuangÊ ởÊ Cairnlea,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Melbourne,ÊÚcÊChâuÊđãÊlongÊtrọngÊtổÊchứcÊ
ĐạiÊ LễÊ vàoÊ thứÊ Bảy,Ê 14/05/2022,Ê nhằmÊ
14/04ÊNhâmÊDần,Ê PhậtÊ LịchÊ 2566;Ê vớiÊ sựÊ
hiệnÊdiệnÊcủaÊquýÊchưÊTônÊĐứcÊTăngÊNi: 
-ÊHòaÊThượngÊThíchÊThiệnÊTâm,ÊChủÊTịchÊ
HộiÊĐồngÊĐiềuÊHành 
-ÊThượngÊTọaÊThíchÊPhướcÊThái,ÊPhóÊChủÊ
TịchÊHộiÊĐồngÊĐiềuÊHành. 
-Ê ThượngÊ TọaÊ ThíchÊ ChánhÊ Kiến,Ê đếnÊ từÊ
Toronto,ÊCanada. 
-Ê ThượngÊTọaÊThíchÊ ThôngÊHiếu,Ê TrụÊ TrìÊ
chùaÊHuệÊQuang,ÊSunshine. 
-Ê ThượngÊTọaÊThíchÊ PhướcÊThiền,Ê TriÊ SựÊ
ChùaÊẤnÊQuang. 
-ÊĐạiÊĐứcÊThíchÊChânÊPhong,ÊTrụÊTrìÊChùaÊ
TừÊQuang,ÊSt.ÊAlbans. 
-ÊĐạiÊĐứcÊThíchÊPhướcÊNguyện.ÊTịnhÊXáÊ
ChánhÊGiác,ÊSpringvale. 
-ÊNiÊSưÊThíchÊNữÊNhưÊLiên,ÊTrụÊTrìÊChùaÊ
TamÊBảo,ÊSt.ÊAlbans. 
-Ê SưÊCôÊ ThíchÊ PhướcÊChơn,Ê ChùaÊQuangÊ
Minh,ÊBraybrook. 
-Ê SưÊ CôÊ ThíchÊ PhướcÊ Đức,Ê ChùaÊ QuangÊ
Minh,ÊBraybrook. 
-ÊSưÊCôÊThíchÊPhướcÊNhư,ÊTịnhÊXáÊChánhÊ
Giác,ÊSpringvale. 
cùngÊhơnÊhaiÊ trămÊPhậtÊ tửÊgầnÊxaÊvềÊthamÊ
dự.ÊĐạoÊhữuÊTríÊLạc,ÊdẫnÊchươngÊtrìnhÊĐạiÊ
Lễ. 
KhởiÊđầu,ÊThượngÊTọaÊThíchÊPhướcÊThiền,Ê
thayÊmặtÊbanÊtổÊchức,ÊđọcÊlờiÊkhaiÊmạcÊđạiÊ
lễ. 

NamÊMôÊBổnÊSưÊThíchÊCaÊMâuÊNiÊPhật 
KínhÊbạchÊChưÊTônÊĐứcÊTăngÊNi, 
KínhÊthưaÊquýÊđồngÊhươngÊPhậtÊtử, 
NgàyÊ lễÊ kỷÊ niệmÊ sựÊ ĐảnÊ sinhÊ ĐứcÊ PhậtÊ
ThíchÊCaÊMâuÊNiÊlàÊthờiÊđiểmÊđểÊchoÊtấtÊcảÊÊ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
nhữngÊngườiÊconÊPhậtÊsuyÊngẫmÊvềÊnhữngÊ
giáÊtrịÊcănÊbảnÊcủaÊlòngÊbaoÊdung,ÊtâmÊtừÊbiÊ
vàÊtinhÊthầnÊphụngÊsựÊnhânÊloạiÊđãÊđượcÊthểÊ
hiệnÊ mộtÊ cáchÊ sinhÊ độngÊ quaÊ chínhÊ đờiÊ
sốngÊcủaÊĐứcÊPhậtÊvàÊnhữngÊlờiÊgiáoÊhuấnÊ
củaÊNgài. 
 
SuốtÊ49ÊnămÊNgàiÊđiÊkhắpÊnơiÊthuyếtÊphápÊ
nhằmÊ khơiÊ dậyÊ tínÊ tâmÊ củaÊ mọiÊ ngườiÊ vàÊ
cảmÊhóaÊđủÊtấtÊcảÊhạngÊngười,ÊkhôngÊphânÊ
biệtÊgiàuÊnghèoÊsangÊhèn,Ê từÊbậcÊvuaÊchúaÊ
choÊđếnÊkẻÊbầnÊcùngÊhạÊ tiện.ÊNgàiÊđãÊnói:Ê
"TaÊlàÊPhậtÊđãÊthành,ÊtấtÊcảÊchúngÊsanhÊlàÊ
PhậtÊsẽÊthành"ÊvàÊmỗiÊngườiÊđềuÊbìnhÊđẳngÊ
nhưÊ nhau:Ê "KhôngÊ cóÊ giaiÊ cấpÊ trongÊ mộtÊ
giọtÊnướcÊmắtÊcùngÊmặn,ÊkhôngÊcóÊgiaiÊcấpÊ
trongÊmộtÊgiọtÊmáuÊcùngÊđỏ".Ê 
 
VìÊ vậy,Ê trongÊ TăngÊ đoànÊ củaÊ NgàiÊ gồmÊ
nhiềuÊthànhÊphầnÊxãÊhội,ÊtừÊgiaiÊcấpÊquýÊtộcÊ
vuaÊchúaÊchoÊđếnÊkẻÊgánhÊphânÊhènÊhạÊnhưÊ
ngàiÊƯu-Bà-LyÊvàÊnhữngÊngườiÊcựcÊácÊnhưÊ
Đề-Bà-Đạt-Đa,ÊVôÊNão.ÊNgàiÊđãÊdạyÊrang:Ê
"TấtÊcảÊchúngÊsanhÊđềuÊcóÊPhậtÊ tánh",ÊvàÊ
PhậtÊ tánhÊmỗiÊ ngườiÊ đềuÊgiốngÊ nhau,Ê đềuÊ
cóÊmộtÊ cõiÊ lòngÊ rộngÊmởÊvịÊ tha.ÊCáiÊkhácÊ
nhauÊ làÊmỗiÊ ngườiÊ cóÊ khaiÊ sángÊ đượcÊ cõiÊ
lòngÊ đó,Ê tríÊ tuệÊ đóÊ củaÊ chínhÊ mìnhÊ hayÊ
không.Ê 
 
NhữngÊ giáÊ trịÊ nàyÊ lạiÊ đượcÊ phảnÊ ảnhÊ quaÊ
cungÊcáchÊcủaÊnhữngÊngườiÊconÊPhật,ÊcùngÊ
làmÊviệcÊ sinhÊhoạtÊ trongÊ tinhÊ thầnÊ lụcÊhòaÊ
đểÊ thểÊ hiệnÊ nhânÊ cáchÊPhậtÊchấtÊ quaÊ cộngÊ
đồngÊxãÊhội,ÊnơiÊmàÊtấtÊcảÊmọiÊngườiÊkhácÊ
biệtÊ vềÊ cáiÊ “Tâm”Ê đềuÊ cóÊ thểÊ phátÊ triểnÊ
trongÊtinhÊthầnÊbìnhÊđẳngÊvàÊthánhÊthiện. 

NgàyÊPhậtÊĐảnÊlàÊcơÊhộiÊtốtÊchoÊmọiÊngườiÊ
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conÊPhậtÊ gặpÊnhau,Ê cùngÊ thắpÊnénÊ tâmÊ
hươngÊ dângÊ lênÊ cúngÊ dườngÊ đấngÊ TừÊ
Phụ,ÊcũngÊlàÊdịpÊhồiÊtưởngÊlạiÊcuộcÊđờiÊ
đạoÊ hạnhÊ củaÊ Ngài,Ê làÊ tấmÊ gươngÊ
chung,ÊhầuÊsoiÊsángÊvàÊtìmÊraÊnhữngÊưuÊ
điểmÊcủaÊmình,ÊđềÊrồiÊhằngÊngàyÊchúngÊ
taÊcốÊgắngÊsốngÊlàmÊsaoÊchoÊxứngÊđángÊ
làÊngườiÊconÊPhật. 

NamÊMôÊLâmÊTỳÊViênÊVôÊƯuÊThọÊHạÊ
ThịÊ HiệnÊĐảnÊ SanhÊ ThíchÊ CaÊMâuÊNiÊ
Phật 
 
KếÊtiếpÊlàÊphầnÊphátÊbiểuÊcảmÊtưởngÊcủaÊ
ThượngÊ TọaÊ ThíchÊ ThôngÊ Hiếu,Ê
ThượngÊTọaÊThíchÊChánhÊKiến,ÊNiÊSưÊ
ThíchÊ NữÊ NhưÊ Liên,Ê SưÊ CôÊ ThíchÊ
PhướcÊĐức,ÊđạoÊhữuÊVạnÊHữu,ÊđạoÊhữuÊ
GiácÊ NghĩaÊ vàÊ cuốiÊ cùngÊ làÊ HòaÊ
ThượngÊ ThíchÊ ThiệnÊ Tâm.Ê NộiÊ dungÊ
cảmÊ tưởngÊchúÊ trọngÊđếnÊýÊnghĩaÊngàyÊ
ĐứcÊPhậtÊthịÊhiệnÊcõiÊtaÊbà,ÊânÊđứcÊcủaÊ
ĐứcÊ Phật,Ê lợiÊ íchÊ cóÊ đượcÊ khiÊ hàngÊ tứÊ
chúngÊ tuânÊ theoÊ lờiÊĐứcÊPhậtÊ dạyÊ tinhÊ
tấnÊtuÊhành.ÊTựÊlợi,ÊlợiÊtha,ÊcóÊđượcÊmộtÊ
đờiÊ sốngÊ anÊ lạcÊ hạnhÊ phúc.Ê ĐộÊ ta,Ê độÊ
người,ÊvìÊđờiÊphátÊhuyÊánhÊđạoÊvàng. 
 
SauÊ phầnÊ phátÊ biểuÊ cảmÊ tưởngÊ làÊ nghiÊ
thứcÊKhánhÊĐản,ÊlễÊtắmÊPhật,ÊlờiÊcảmÊtạÊ
củaÊ HòaÊ ThượngÊ ThíchÊ ThiệnÊ TâmÊ vàÊ
thọÊ trai.Ê TắmÊ Phật?Ê ChỉÊ làÊ tượngÊ PhậtÊ
thìÊtạiÊsaoÊcầnÊphảiÊtắm?ÊChưÊTônÊĐứcÊ
TăngÊNiÊđãÊgiảngÊgiảiÊrằng:Ê 
 
TắmÊPhậtÊlàÊtỏÊlòngÊtônÊkínhÊvàÊnhớÊânÊ
ĐứcÊPhật,Ê bậcÊĐạiÊGiácÊ chỉÊ đườngÊmởÊ
lốiÊ choÊ chúngÊ sanhÊ thấyÊ đượcÊ phươngÊ
phápÊ sốngÊ thoátÊ khổ,Ê cóÊ đượcÊmộtÊ đờiÊ
sốngÊthanhÊnhànÊhạnhÊphúc.ÊĐểÊtrọnÊvẹnÊ
vớiÊ lòngÊ tônÊ kínhÊ biếtÊ ânÊ thìÊ PhậtÊ tửÊ
phảiÊ giữÊ chánhÊ niệmÊ khiÊ tắmÊ Phật.Ê
NguyệnÊchoÊtríÊhuệÊPhậtÊsángÊtrongÊtâm,Ê
nguyệnÊ hànhÊ hạnhÊ banÊ vuiÊ cứuÊ khổ.Ê
CôngÊdụngÊcủaÊnướcÊlàÊtẩyÊuế.ÊNguyệnÊ
choÊdòngÊnướcÊtắmÊPhậtÊvớiÊchánhÊniệmÊ
cuốnÊ trôiÊ điÊnhữngÊkhổÊđauÊphiềnÊnão.Ê
NguyệnÊ choÊ mìnhÊ làÊ conÊ thuyềnÊ theoÊ
dòngÊ nướcÊ sạchÊmát,Ê nươngÊPhậtÊ phápÊ

nhiệmÊmầuÊđếnÊbờÊgiác.ÊTắmÊPhậtÊchínhÊ
làÊgộiÊrửa,ÊthanhÊlọcÊvàÊchuyểnÊhóaÊtâmÊ
thânÊ mình.Ê TránhÊ làmÊ việcÊ ác,Ê chuyênÊ
làmÊ việcÊ lành,Ê giữÊ tâmÊ ýÊ trongÊ sángÊ
thanhÊtịnh. 
 
VàoÊkhoảngÊ3ÊgiờÊchiềuÊcùngÊngày,ÊHòaÊ
ThượngÊThíchÊThiệnÊTâmÊlàmÊlễÊQuyÊYÊ
TamÊBảo,ÊtruyềnÊNgũÊGiớiÊchoÊvàiÊPhậtÊ
tử.ÊLànhÊ thayÊ trongÊngàyÊkỷÊniệmÊĐứcÊ
PhậtÊgiángÊtrần,ÊcóÊvàiÊPhậtÊtửÊphátÊtâmÊ
trởÊvềÊnươngÊ tựaÊbaÊ ngôiÊ báu,Ê thọÊ ngũÊ
giớiÊchínhÊthứcÊtrởÊthànhÊconÊPhật.Ê 
 
ChúngÊsanhÊvôÊminh,ÊsốngÊđờiÊsốngÊkẻÊ
cùngÊtử,ÊlangÊbạtÊkhắpÊmọiÊnơi.ÊTừÊđờiÊ
nàyÊ quaÊ kiếpÊ khác,Ê trầmÊ luânÊ trongÊ bểÊ
khổÊvìÊđắmÊnhiễmÊngũÊdục,ÊđổiÊhìnhÊbắtÊ
bóng,Ê vọngÊ tưởngÊ đảoÊ điên.ÊMộtÊ ngày,Ê
dừngÊ trướcÊ cổngÊ chùa,Ê ngheÊ tiếngÊ
chuôngÊchùaÊngânÊvangÊthánhÊthoát,ÊnãoÊ
phiềnÊnhẹÊvơi.ÊLầnÊvàoÊchánhÊđiệnÊngheÊ
diệuÊpháp,Ê thoátÊnhiênÊbừngÊ tỉnh,ÊdừngÊ
chânÊsámÊhối. 
 
TôiÊlàÊkẻÊcùngÊtử 
LangÊbạtÊbốnÊphươngÊtrời 
TừÊvôÊthỉÊđếnÊnay 
ChưaÊhềÊbiếtÊdừngÊlại. 
 
TôiÊcứÊđi,ÊđiÊmãi 
ThônÊquêÊđếnÊthịÊthành 
XómÊchàiÊrồiÊrừngÊsâu 
MiệtÊmàiÊvàÊmêÊmải. 
 
NgụpÊlặnÊdướiÊbiểnÊsâu 
ChaoÊđảoÊtrongÊgiôngÊbão 
TrôiÊnổiÊgiữaÊdòngÊđời 
KhócÊcườiÊđiênÊđảoÊtưởng. 
 
ThamÊđắmÊmùiÊphúÊquý 
ƯaÊthíchÊbảÊvinhÊhoa 
ChạyÊđuổiÊtheoÊtàiÊsắc 
MộngÊvớiÊbắtÊtrăngÊsao. 
 
HậnÊmìnhÊsaoÊbấtÊhạnh 
CơÊcựcÊvàÊlầmÊthan 
YếuÊđuốiÊtrướcÊgianÊnan 
ĐầuÊhàngÊvớiÊnghịchÊcảnh. 
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CứÊthếÊmàÊtôiÊsống 
ĐờiÊlữÊkháchÊquaÊđường 
ĐổiÊlớpÊvàÊthayÊhình 
ĐóngÊvaiÊtuồngÊgiảÊtạmÊ. 
 
TôiÊlàÊkẻÊcùngÊtử 
LangÊthangÊđếnÊcửaÊthiền 
ChuôngÊchùaÊngânÊmầuÊnhiệm 
VơiÊnhẹÊbớtÊnãoÊphiền. 
 
NgheÊDiệuÊPhápÊbừngÊtỉnh 
LiênÊHoaÊkhaiÊtríÊtuệ 
QuánÊchiếuÊtĩnhÊlặngÊtâm 
NhậnÊraÊviênÊngọcÊquý. 
 
LâuÊlắmÊrồiÊmêÊlầm 
NayÊdừngÊlạiÊsámÊhối 
ThôiÊkhôngÊcònÊcùngÊtử 
QuyÊTamÊBảoÊtuÊhành. 
 
ĐạiÊlễÊPhậtÊĐảnÊđãÊdiễnÊraÊtrongÊtrongÊbầuÊ
khôngÊ khíÊ trangÊ nghiêmÊ ấmÊ cúng,Ê thànhÊ
côngÊtốtÊđẹpÊnhờÊvàoÊsựÊđóngÊgópÊtíchÊcựcÊ
củaÊquýÊPhậtÊ tử.Ê ÊHoaÊ tươiÊxinhÊđẹpÊ trangÊ
hoàngÊtrênÊchánhÊđiệnÊvàÊbànÊtắmÊPhậtÊđếnÊ
từÊ tấmÊ lòngÊ phụngÊ sựÊ TamÊ BảoÊ củaÊ quýÊ
PhậtÊ tửÊ DiệuÊ Thư,Ê DiệuÊ NgọcÊ vàÊ DiệuÊ
Hiếu.ÊNhiềuÊPhậtÊtửÊkhácÊcũngÊđãÊâmÊthầmÊ
đóngÊgópÊcôngÊsứcÊnhưÊgiữÊtrậtÊtựÊkhuÊđậuÊ
xe,Ê sắpÊ xếpÊ chỗÊ ngồi,Ê chuẩnÊ bịÊ phầnÊ ănÊ
trưa v.v...Ê TấtÊ cảÊ chungÊ sứcÊ làmÊ việcÊ vớiÊ
tâmÊ niệmÊ duyÊ trìÊ vàÊ phátÊ huyÊ PhậtÊ phápÊ
cùngÊphụngÊsựÊchúngÊsanhÊ làÊcúngÊdườngÊ
mườiÊphươngÊchưÊPhật.ÊCuốiÊcùng,ÊĐạiÊ lễÊ
khôngÊthểÊthànhÊcôngÊviênÊmãnÊnếuÊkhôngÊ
cóÊ sựÊ thamÊdựÊđôngÊđảoÊcủaÊquýÊPhậtÊ tử.Ê
SựÊ hiệnÊ diệnÊ củaÊ quýÊ PhậtÊ tửÊ tạiÊ nhữngÊ
sinhÊ hoạtÊ củaÊ chùaÊ vàÊ tuÊ việnÊ luônÊ cầnÊ
thiết,Ê vôÊ cùngÊ hữuÊ íchÊ vàÊ ảnhÊ hưởngÊ tíchÊ
cựcÊsâuÊrộngÊđếnÊsựÊtrườngÊtồnÊvàÊphátÊhuyÊ
mạngÊmạchÊPhậtÊgiáo. 
 
PhậtÊtửÊđếnÊdựÊĐạiÊLễÊđãÊđượcÊthưởngÊthứcÊ
cơmÊ tấm,Ê bánhÊ cuốn,Ê chèÊ vàÊ nướcÊ giảiÊ
khát,Ê doÊ quýÊ PhậtÊ tửÊ chùaÊ HoaÊ nghiêmÊ
cúngÊdường,ÊtrongÊnhàÊhàngÊchayÊchùaÊẤnÊ
Quang.Ê NhàÊ hàngÊ chayÊ ẤnÊ QuangÊ khaiÊ
trươngÊ vàoÊ ngàyÊ 28/01/2022,Ê mởÊ cửaÊ baÊ
ngàyÊmỗiÊ tuần,Ê từÊ thứÊSáuÊđếnÊChủÊNhật,Ê
11ÊsángÊđếnÊ9ÊgiờÊtối.ÊĐặcÊbiệtÊcóÊmởÊcửaÊ

vàoÊhaiÊngàyÊmồngÊ1ÊvàÊrằmÊ15ÊmỗiÊtháng.Ê
ĐâyÊ làÊmộtÊ sinhÊhoạtÊcủaÊchùaÊnhằmÊmụcÊ
đíchÊ gâyÊ quỹÊ phụÊ giúpÊ chiÊ phíÊ sinhÊ hoạtÊ
chungÊcủaÊchùaÊvàÊ tạoÊcơÊhộiÊchoÊPhậtÊ tửÊ
ănÊchayÊphátÊtriểnÊlòngÊtừ.ÊRấtÊmongÊđượcÊ
quýÊPhậtÊtửÊủngÊhộ. 
 
ThángÊ TưÊ kỷÊ niệmÊ PhậtÊĐảnÊ đãÊ trôiÊ qua,Ê
nhưngÊdưÊâmÊthìÊchẳngÊbaoÊgiờÊphaiÊnhạt.Ê
VìÊ lẽ,Ê ngườiÊ conÊ PhậtÊ chânÊ chính,Ê thuầnÊ
thànhÊ thườngÊ sốngÊ tỉnhÊ thứcÊ vớiÊ sơÊ tâmÊ
khôngÊnhiễmÊbụiÊtrần.ÊMongÊlắmÊthay. 
 
TịnhÊAn 

 
 

 
 
 

 
 
ThầyÊlàÊmộtÊđóaÊsenÊthiêng 
ThầyÊđiÊmộtÊcõiÊanÊnhiênÊsiêuÊtrần 
ChiềuÊbuồnÊconÊtrẻÊbângÊkhuâng 
NhìnÊđâuÊcũngÊthấyÊbóngÊThầyÊbênÊcon 
TrăngÊvàngÊsoiÊkhắpÊnúiÊnon 
NênÊđâuÊcũngÊcóÊbóngÊconÊtheoÊThầy 
ĐạoÊtràngÊThầyÊđãÊdựngÊxây 
ChúngÊconÊtuÊhọcÊsumÊvầyÊanÊvui 
NoiÊgươngÊchíÊnguyệnÊkhôngÊlùi 
NhữngÊlờiÊThầyÊdạyÊngọtÊbùiÊđệÊhuynh 
TrămÊnămÊtrongÊkiếpÊphùÊsinh 
BọtÊtanÊvềÊbiểnÊtánhÊlinhÊmãiÊcòn 
NhữngÊgìÊThầyÊdạyÊchúngÊcon 
ÂmÊthanhÊcònÊđóÊvuiÊbuồnÊkhóÊquên 
ĐạoÊtâmÊluônÊmãiÊgiữÊbền 
DiÊĐàÊlụcÊtựÊtạoÊnênÊsenÊvàng 
ThầyÊtròÊhộiÊngộÊTâyÊphang 
SenÊThầyÊmộtÊđóaÊđàiÊvàngÊbướcÊlên 
ƠnÊThầyÊtạoÊdựngÊtrònÊnên 
SuốtÊđờiÊghiÊnhớÊvữngÊbềnÊhọcÊtu. 

 
ÊÊÊÊMộtÊđệÊtử 
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ư 
TổngÊquanÊ 
ChuyếnÊđiÊdựÊkiếnÊdiễnÊ raÊ3ÊngàyÊ từÊ16/5Ê
đếnÊ 18/5Ê ÂmÊ lịch,Ê đoànÊ sẽÊ đếnÊ thămÊ vàÊ
cúngÊ dườngÊ 17Ê TrườngÊ hạÊ trênÊ 12Ê tỉnhÊ
thànhÊmiềnÊTây. 

ThamÊgiaÊchuyếnÊđiÊcó: 
- NhịÊ vịÊ NiÊ trưởngÊ NiÊ ViệnÊ VạnÊ Hạnh,Ê

PhânÊbanÊniÊgiớiÊThủÊĐứcÊcùngÊchưÊPhậtÊ
tửÊvớiÊ2ÊxeÊ30Êchỗ. 

- NiÊ trưởngÊ TịnhÊNghiêm,Ê việnÊ chủÊ chùaÊ
TịnhÊ Nghiêm,Ê phóÊ PhânÊ banÊ NiÊ giớiÊ
trungÊ ương,Ê trưởngÊ PBNGÊ tỉnhÊ TiềnÊ
Giang,ÊcùngÊchưÊPhậtÊtửÊvớiÊ1ÊxeÊ7Êchỗ,Ê
1ÊxeÊ16Êchỗ,Ê1ÊxeÊ30ÊchỗÊvàÊÊmộtÊxeÊtảiÊ
nhỏÊvậnÊchuyểnÊgạo. 

- NiÊ trưởngÊ NhưÊ Trí,Ê TrụÊ trìÊ chùaÊ DượcÊ
Sư,Ê cùngÊ chưÊ TônÊ đứcÊ NiÊ PBNGÊ quậnÊ
BìnhÊ ThànhÊ vàÊ chưÊ PhậtÊ tửÊ vớiÊ 3Ê xeÊ 7Ê
chỗ. 

- NiÊtrưởngÊKimÊSơn,ÊTuÊViệnÊQuanÊÂm,Ê
PBNGÊtỉnhÊBìnhÊDương,ÊcùngÊchưÊPhậtÊ
tửÊ1ÊxeÊ7Êchỗ. 

- PBNGPGÊGòÊVấpÊcùngÊchưÊPhậtÊtửÊ1ÊxeÊ
7Êchỗ. 

- NiÊ sưÊ LệÊ Thuận,Ê trụÊ trìÊ chùaÊKimÊ Sơn,Ê
PBNGPGÊPhúÊNhuậnÊ1ÊxeÊ7Êchỗ. 

- NiÊSưÊtrụÊtrìÊchùaÊThiềnÊTônÊ1ÊcùngÊchưÊ
TônÊđứcÊNiÊvàÊquýÊPhậtÊtửÊ1ÊxeÊ45Êchỗ. 

- NgoàiÊra,ÊđoànÊcònÊcó:ÊNiÊTrưởngÊtrụÊtrìÊ
chùaÊ PhápÊ LạcÊ (PBNGÊ CáiÊ Bè),Ê NiÊ
TrưởngÊtrụÊ trìÊChùaÊPhápÊHưngÊ(PBNGÊ
LongÊAn),ÊNiÊSưÊtrụÊtrìÊchùaÊPhápÊThủyÊ
(PBNGÊQuậnÊ8). 

VềÊtịnhÊvậtÊcúngÊdường: 
- 1000ÊphầnÊY 
- 55kgÊnấmÊđôngÊcôÊsấyÊkhô 
- 55ÊcâyÊbúnÊgạoÊkhô 
- 700kgÊmiếnÊkhô 
- 40ÊthùngÊhạtÊnêmÊnấm 
- 80ÊbìnhÊdầuÊănÊ(5l) 
- 400kgÊđườngÊcátÊtrắng 
- 20ÊthùngÊsữaÊđặc 
- 20ÊthùngÊbánhÊngọt 
- 2ÊtấnÊgạo 

GhiÊchú:ÊMỗiÊtrườngÊhạÊsẽÊnhậnÊđược:Ê3kgÊ
nấmÊ đôngÊ cô,Ê 3Ê câyÊ búnÊ gạo,Ê 40kgÊ miếnÊ
khô,Ê2Ê thùngÊhạtÊ nêm,Ê20Ê lítÊ dầuÊ ăn,Ê 20kgÊ
đườngÊ cátÊ trắng,Ê 1Ê thùngÊ sữaÊ đặc,Ê mộtÊ
thùngÊbánhÊngọt,Ê100kgÊgạo. 

VềÊtịnhÊtàiÊcúngÊdường 
- 1000Ê phongÊ bìÊ (mỗiÊ phongÊ bìÊ trịÊ giáÊ

200k) 
- 2000ÊphongÊbìÊ(mỗiÊphongÊbìÊtrịÊgiáÊ50k) 
- 17ÊphongÊbìÊcúngÊdườngÊtrườngÊhạÊ(mỗiÊ

phongÊbìÊtừÊ15-20ÊtriệuÊđồng) 

GhiÊ chú:Ê MỗiÊ hànhÊ giảÊ anÊ cưÊ đượcÊ cúngÊ
dườngÊ hiệnÊ tiềnÊ 3Ê phongÊ bìÊ (1Ê phongÊ bìÊ
200kÊvàÊ2ÊphongÊbìÊ50k)ÊcùngÊmộtÊphầnÊY. 

NgoàiÊraÊPBNGTWÊcònÊgửiÊđếnÊcácÊtrườngÊ
hạÊTônÊTượngÊKiềuÊĐàmÊDiÊMẫu,ÊmàuÊnâuÊ
sồng,ÊcaoÊ60cmÊbằngÊchấtÊliệuÊcomposite. 

2.ÊChươngÊtrìnhÊtạiÊcácÊtrườngÊhạ 
ĐếnÊcácÊ trườngÊhạ,Ê chưÊTônÊĐứcÊNiÊđượcÊ
hànhÊ giảÊ anÊ cưÊ đónÊ tiếpÊ trangÊ trọng,Ê phanÊ
lộngÊtrangÊnghiêm,ÊhaiÊhàngÊnghênhÊđón. 

BÀIÊTƯỜNGÊTHUẬTÊCHUYẾNÊCÚNGÊDƯỜNGÊTRƯỜNGÊHẠ 

CÁCÊTỈNHÊMIỀNÊTÂYÊCỦAÊPHÂNÊBANÊNIÊGIỚIÊTRUNGÊƯƠNG 
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ChươngÊtrìnhÊđãÊđượcÊgửiÊtrướcÊđếnÊcácÊtrườngÊ
hạÊnênÊhầuÊnhưÊhộiÊtrườngÊđềuÊđãÊđượcÊsắpÊxếpÊ
sẵn,Ê sauÊ khiÊ tiếpÊ đónÊ tràÊ nướcÊ nghỉÊ ngơiÊ chưÊ
TônÊđứcÊNiÊtiếnÊhànhÊlễÊhànhÊchính. 
 
TheoÊ nhưÊ chươngÊ trình,Ê dẫnÊ lễÊ sẽÊ cóÊMcÊ củaÊ
trườngÊhạÊvàÊMcÊcủaÊđoàn.Ê 
 
MCÊcủaÊtrườngÊhạÊsẽÊkhởiÊniệmÊdanhÊhiệuÊBổnÊ
SưÊcầuÊgiaÊbịÊ trướcÊkhiÊ tiếnÊhànhÊbuổiÊ lễ.ÊSauÊ
khiÊgiớiÊthiệuÊBanÊChứcÊsựÊtrườngÊhạÊcũngÊnhưÊ
sốÊ lượngÊhànhÊgiảÊ anÊCư,ÊVịÊThiềnÊ chủÊ /Ê phóÊ
thiềnÊ chủÊ sẽÊ cóÊ đôiÊ lờiÊ cungÊ đónÊ ĐoànÊ
PBNGTW. 

 
TiếpÊ theoÊ chươngÊ trìnhÊ làÊMCÊđoànÊ sẽÊ cóÊđôiÊ
lờiÊvàÊgiớiÊthiệuÊThànhÊViênÊTrongÊđoànÊcũngÊ
nhưÊgiớiÊthiệuÊĐạiÊĐứcÊNiÊTuyênÊđọcÊTâmÊThưÊ
từÊ NiÊ TrưởngÊ PBNGTW.Ê PhầnÊ nàyÊ sẽÊ doÊ NiÊ
TrưởngÊ GiácÊ TrungÊ (trụÊ trìÊ NiÊ ViệnÊ VạnÊ
Hạnh);ÊNiÊTrưởngÊNhưÊTríÊ(TrụÊTrìÊchùaÊDượcÊ
Sư);ÊNiÊSưÊLệÊThuậnÊ(TrụÊTrìÊchùaÊKimÊSơn)Ê
thayÊphiênÊnhauÊtuyênÊđọc. 
 
SauÊ phầnÊ tuyênÊ đọcÊ TâmÊ thưÊ làÊ báoÊ cáoÊ sinhÊ
hoạtÊcủaÊChưÊHànhÊgiảÊanÊcư,ÊphầnÊnàyÊdoÊbanÊ
thưÊ kýÊ vàÊ banÊ quảnÊ chúngÊ trườngÊ hạÊ đảmÊ
nhiệm.Ê TrongÊ phầnÊ này,Ê cũngÊ cóÊ nóiÊ lênÊ tâmÊ
nguyệnÊ củaÊ HànhÊ giảÊ anÊ cư,Ê vềÊmặtÊ vậtÊ thựcÊ
hầuÊnhưÊđầyÊđủ,ÊBCSÊuyểnÊchuyểnÊ linhÊđộng,Ê
HóaÊ chủÊ trườngÊ hạÊ cũngÊ hếtÊ lòngÊ vậnÊ động,Ê
chămÊloÊchoÊđờiÊsốngÊchoÊhànhÊgiả.ÊTuyÊnhiênÊ
vềÊmặtÊhọcÊ thuậtÊ choÊ chưÊniÊvùngÊ sâuÊvàoÊbaÊ
thángÊmùaÊhạÊcóÊphầnÊthiếuÊsót.ÊTạiÊtrườngÊhạÊ
cácÊtỉnhÊTràÊVinh,ÊHậuÊGiang,ÊCàÊMauÊvàÊSócÊ
TrăngÊcóÊkiếnÊnghịÊxinÊGiáoÊ thọÊvềÊgiảngÊdạyÊ
LuậtÊhọcÊchoÊchưÊNiÊvàoÊbaÊ thángÊanÊcư,Ê trênÊ
địaÊbànÊsởÊ tạiÊkhôngÊcóÊgiáoÊ sưÊphụÊ trách,Ê lạiÊ
baÊ thángÊ mùaÊ hạÊ chưÊ niÊ tựuÊ hộiÊ về,Ê tạoÊ điềuÊ
kiệnÊrấtÊtốtÊchoÊviệcÊphổÊbiếnÊkiếnÊthức,ÊnhấtÊlàÊ
vềÊmảngÊLuậtÊhọc.Ê 
 
TrướcÊ kiếnÊ nghịÊ củaÊ cácÊ hànhÊ giảÊ anÊ cư,Ê chưÊ
TônÊđứcÊniÊhếtÊlòngÊkhâmÊkhenÊchoÊchíÊcầuÊhọcÊ
cũngÊnhưÊnhìnÊnhậnÊnhữngÊthiếuÊthốnÊcủaÊvùngÊ

sâuÊvàÊthiếuÊsótÊcủaÊPBNG,ÊchưÊvịÊhứaÊkhảÊsẽÊ
trìnhÊlạiÊkiếnÊnghịÊnàyÊvớiÊPBNGTWÊxemÊxét. 
 
ThấyÊ đượcÊ sựÊ cầuÊ họcÊ vàÊ nhiềuÊ thiếuÊ sótÊ củaÊ
chưÊhànhÊgiảÊanÊcưÊtạiÊcácÊtỉnhÊvùngÊsâu,ÊNiÊsưÊ
VạnÊHuệÊđãÊphátÊtâm,ÊhứaÊkhảÊtrướcÊcácÊhànhÊ
giảÊ anÊ cư,ÊmùaÊhạÊnămÊsauÊ sẽÊ sắpÊxếpÊvềÊ cácÊ
trườngÊ hạÊ TrùngÊ TuyênÊ luậtÊ họcÊ cùngÊ quýÊ vịÊ
cũngÊ nhưÊ giảngÊ dạy,Ê truyềnÊ đạtÊ nhữngÊ kiếnÊ
thứcÊ cơÊ bảnÊ nhấtÊ vềÊ giớiÊ LuậtÊ ngườiÊ xuấtÊ giaÊ
thôngÊquaÊbốnÊbộÊLuậtÊTrườngÊHàng. 
 
XongÊbáoÊcáoÊcủaÊ trườngÊhạ,ÊNiÊTrưởngÊTịnhÊ
Nghiêm,Ê phóÊ PBNGTWÊ cóÊ đôiÊ lờiÊ phátÊ biểu,Ê
chiaÊsẻÊsáchÊtấnÊchưÊhànhÊgiảÊanÊcư. 
 
SauÊcùngÊlàÊđạiÊdiệnÊBCSÊtrườngÊhạÊnóiÊlờiÊtriÊ
ânÊđếnÊPBNGTW. 
 
SauÊ lễÊ hànhÊ chính,Ê đoànÊ diÊ chuyểnÊ lênÊ ĐạiÊ
HùngÊBửuÊđiệnÊ tiếnÊhànhÊdângÊhươngÊ lễÊPhậtÊ
vàÊtácÊbạchÊcúngÊdường. 
 
NiÊSưÊVạnÊHuệÊđạiÊdiệnÊđoànÊNiêmÊhươngÊLễÊ
Phật. 
 
LầnÊlượtÊbaÊngàyÊdiễnÊraÊnhưÊthế,ÊcôngÊtácÊPhậtÊ
sựÊ kếtÊ thúcÊ hoànÊmãn,Ê đoànÊ quayÊ vềÊSàiÊGònÊ
lúcÊ12hÊđêm,ÊmệtÊmỏiÊhiệnÊrõÊtrênÊtừngÊgươngÊ
mặtÊ nhưngÊ vẫnÊ khôngÊ giấuÊ đượcÊ sựÊ hânÊ hoanÊ
vàÊ nụÊ cườiÊ anÊ lạcÊ củaÊ từngÊ thànhÊ viênÊ đoàn.Ê
MộtÊchuyếnÊđiÊđầyÊýÊnghĩaÊvàÊthànhÊtựu. 

SưÊCôÊHảiÊThanhÊÊ 

ChùaÊThiềnÊTônÊ1Ê 

MùaÊhạÊnămÊNhâmÊDần. 
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T rongÊmỗiÊngườiÊchúngÊ ta,ÊaiÊcũngÊcóÊsuyÊnghĩ,Ê cảmÊ thọ,Ê vuiÊ buồn,Ê cáiÊ đóÊ làÊ tâmÊ
(mind).ÊÊNhưngÊtâmÊcóÊhaiÊtầng: 
 
1/-ÊTầngÊbênÊngoài,ÊtâmÊluônÊsuyÊnghĩÊđủÊthứ,Ê
sanhÊyêuÊghét,ÊbuồnÊgiậnÊkhiÊtiếpÊxúcÊcảnhÊbênÊ
ngoài...Ê aiÊ đóÊ khen,Ê mìnhÊ vui,Ê aiÊ chê,Ê mìnhÊ
buồnÊ tức,Ê mìnhÊ luônÊ phânÊ biệtÊ vàÊmuốnÊmọiÊ
việcÊtheoÊýÊmìnhÊvìÊtinÊcóÊcáiÊta,ÊcáiÊcủaÊta,ÊtứcÊ
chấpÊ thânÊnămÊuẩnÊ làÊ thậtÊ có.Ê ÊTómÊ lạiÊmìnhÊ
chấpÊcóÊcáiÊtaÊvàÊmìnhÊchoÊsuyÊnghĩ,ÊphânÊbiệtÊ
làÊcóÊthật. 
 
2/-ÊCácÊthiềnÊsưÊdạy,ÊngoàiÊcáiÊyêuÊghétÊphânÊ
biệtÊ thuộcÊvềÊ tâmÊlýÊ luônÊvôÊ thường,ÊkhiÊvui,Ê
khiÊbuồn,ÊthayÊđổi...ÊcònÊbênÊtrongÊcóÊcáiÊtâmÊ
khôngÊ thayÊđổi,Ê chỉÊbiết,ÊbiếtÊnóngÊ lạnh,Ê luônÊ
ứngÊ dụngÊ raÊ sáuÊ căn,Ê từÊ biÊ bìnhÊ đẳngÊ trongÊ
sángÊ gọiÊ làÊ chơnÊ tâm.Ê Ê LấyÊ thíÊ dụÊ dễÊ hiểu,Ê
trongÊmộtÊ trậnÊđáÊbanh,ÊcóÊanhÊ trọngÊ tài,ÊbiếtÊ
rõÊ aiÊ phải,Ê aiÊ tráiÊ rõÊ rệtÊ cònÊ dânÊ chúngÊ làÊ cáiÊ
tâmÊphânÊbiệtÊ thíchÊanhÊnàyÊđáÊhay,ÊghétÊanhÊ
kiaÊđáÊdở,ÊlaÊhétÊluônÊmiệng.ÊÊAnhÊtrọngÊtàiÊlàÊ
ôngÊchủÊbiếtÊrõÊluậtÊlệ,ÊaiÊđáÊsaiÊthìÊphạt...ÊđóÊlàÊ
chơnÊtâm.ÊÊChoÊnênÊchơnÊtâmÊlàÊtríÊtuệ,ÊlàÊcôngÊ
bằng.ÊTrởÊlạiÊchơnÊtâmÊtrongÊconÊngườiÊchúngÊ
ta,ÊchơnÊtâmÊhoạtÊđộngÊraÊsao?ÊÊKhiÊchưaÊbiếtÊ
tu,ÊtaÊcóÊthóiÊquenÊdùngÊtâmÊphânÊbiệt,ÊsanhÊraÊ
yêuÊghét,ÊphânÊbiệtÊđủÊthứ,ÊcáiÊgìÊtheoÊýÊmìnhÊ
cáiÊta,ÊcáiÊngãÊthìÊmìnhÊbằngÊlòng,ÊnếuÊcóÊaiÊđóÊ
làmÊ tráiÊ ýÊ mìnhÊ thìÊ mìnhÊ buồnÊ ngay.Ê Ê TâmÊ
phânÊ biệtÊ (conciousnessÊ mind)Ê luônÊ thayÊ đổiÊ
vàÊ cheÊ mấtÊ chânÊ tâmÊ làÊ ôngÊ chủÊ bênÊ trong.ÊÊ
ChỉÊkhiÊnàoÊmìnhÊngưngÊtâmÊphânÊbiệtÊngưngÊ
yêuÊghétÊthìÊchơnÊtâmÊmớiÊhiệnÊraÊvàÊluônÊứngÊ
dụngÊ raÊ sáuÊ căn,Ê nênÊ mắtÊ biếtÊ thấy,Ê taiÊ biếtÊ
nghe.ÊÊCáiÊbiếtÊnàyÊchínhÊlàÊtâmÊbiết,ÊtâmÊgiácÊ
làÊ chơnÊ tâmÊ vậy.Ê Ê ChơnÊ tâmÊ luônÊ cóÊmặtÊ vàÊ
khôngÊbaoÊgiờÊchết. 
 
ĐâyÊvàiÊthíÊdụÊđểÊnhậnÊraÊchơnÊtâm 
ThờiÊgianÊ24ÊgiờÊmộtÊngày,ÊchơnÊtâmÊluônÊcóÊ
mặtÊ trongÊ sáuÊ cănÊ mắtÊ tai,Ê mũi,Ê lưỡiÊ thânÊ ý,Ê
nhưngÊvìÊ khôngÊhìnhÊ tướngÊnênÊ khóÊnhậnÊ vàÊ
cóÊmặtÊởÊbấtÊcứÊnơiÊđâu,ÊởÊđấtÊ liềnÊhoặcÊ trênÊ
sôngÊngòi,ÊbiểnÊcả. 
 
TỷÊdụÊmộtÊngườiÊláiÊxeÊhơi,ÊchúÊtâmÊvềÊtayÊlái,Ê 

 
 
 
 
 
 
mắtÊhướngÊvềÊphíaÊtrước,ÊnhưngÊmắtÊvẫnÊthấyÊ
đènÊ xanh,Ê đènÊ đỏÊ vàÊ ngheÊ thấyÊ tiếngÊ xeÊ cấpÊ
cứuÊhoặcÊchữaÊcháyÊphíaÊsau. 
 
MộtÊ ôngÊ ngồiÊ uốngÊ trà,Ê nhưngÊ taiÊ vẫnÊ ngheÊ
tiếngÊ xeÊ chạyÊ trênÊ đường,Ê tiếngÊ trẻÊ emÊ gọiÊ
nhau,ÊtiếngÊmáyÊbayÊrầmÊrầmÊtrênÊbầuÊtrời. 
 
MộtÊbàÊđangÊnấuÊăn,ÊchúÊtâmÊvàoÊnồiÊcanhÊmàÊ
vẫnÊ ngheÊ thấyÊ cóÊ tiếngÊ aiÊ gõÊ cửaÊ hoặcÊ tiếngÊ
mưaÊ rơi,Ê hoặcÊ nhìnÊ thấyÊ cóÊ trẻÊ emÊ đưaÊ báoÊ
từngÊnhà,ÊngườiÊđưaÊthơÊtớiÊcửa. 
 
TómÊ lại,Ê mỗiÊ ngườiÊ đangÊ làmÊ việc,Ê chúÊ tâmÊ
vàoÊ việc,Ê màÊ mắtÊ vẫnÊ thấyÊ tựÊ nhiên,Ê taiÊ vẫnÊ
nghe,ÊcáiÊthấyÊngheÊlàÊbiểuÊhiệnÊcủaÊchơnÊtâm.ÊÊ
TómÊlạiÊchơnÊtâmÊlàÊcáiÊbiết,ÊlúcÊnàoÊcũngÊcóÊ
mặt,ÊcóÊkhiÊtaÊngủ,ÊnóngÊthìÊtungÊmềnÊra,ÊlạnhÊ
thìÊ kéoÊmềnÊchoÊ ấm,Ê cũngÊ làÊdoÊ chơnÊ tâmÊ tựÊ
độngÊlàm,ÊhoặcÊđóiÊthìÊtựÊđộngÊvôÊbếpÊxemÊcóÊ
gìÊăn,ÊkhátÊvôÊtủÊlạnhÊxemÊcóÊnướcÊuống,ÊcácÊ
hoạtÊđộngÊtựÊnhiênÊkhôngÊcóÊtâmÊýÊxenÊvàoÊlàÊ
doÊchơnÊ tâmÊchủÊđộngÊ làm.Ê ÊCònÊmộtÊkhiÊ láiÊ
xeÊnhìnÊvềÊphíaÊtrước,ÊnhưngÊcóÊxeÊcấpÊcứuÊđiÊ
tới,ÊtựÊnhiênÊtàiÊxếÊláiÊquaÊphíaÊtráiÊđểÊnhườngÊ
đườngÊ hoặcÊ khiÊmộtÊ xeÊ tảiÊ hiệnÊ ởÊ phíaÊ trướcÊ
thìÊcácÊxeÊôÊtôÊnhỏÊtựÊđộngÊnhườngÊđường. 
 
CácÊ conÊ vậtÊ nhỏÊ nhưÊ conÊ kiếnÊ cũngÊ cóÊ chơnÊ
tâm.ÊÊKhiÊchúngÊtaÊnhìnÊthấyÊđànÊkiếnÊleoÊlênÊ
cây,Ê leoÊ lênÊ cộtÊ nhàÊ làÊ báoÊ hiệuÊ sắpÊ cóÊ mưaÊ
bãoÊlớn.ÊÊTrongÊao,Êlạch,ÊcócÊnháiÊkêuÊliênÊtụcÊ
khiÊmưaÊbuổiÊtối,ÊcònÊsángÊcóÊmặtÊtrờiÊthìÊchimÊ
chócÊkêuÊríuÊrítÊvàÊkhiÊmộtÊchimÊdiềuÊhâuÊtớiÊ
thìÊchimÊnhỏÊchạyÊtrốn.ÊÊChơnÊtâmÊvậnÊhànhÊtựÊ
nhiênÊkhiÊcầnÊkhiÊcơÊthểÊchúngÊtaÊcóÊnhuÊcầu.ÊÊ
ChơnÊ tâmÊcònÊbảoÊvệÊchúngÊtaÊkhiÊcóÊ taiÊnạnÊ
màÊ mìnhÊ khôngÊ biết.Ê Ê NhưngÊ khiÊ chúngÊ taÊ
bệnhÊ vàÊ chết,Ê chỉÊ cóÊ thânÊ chếtÊ cònÊ chơnÊ tâmÊ
khôngÊchếtÊvàÊđiÊtìmÊmộtÊthânÊkhácÊđểÊtiếpÊtụcÊ
mộtÊcuộcÊsốngÊkhác. 
 
KhiêmÊTừ 
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1.VậtÊliệu: 

* 1ÊtráiÊcàÊtím. 
* 5ÊmiếngÊđậuÊhũÊvuôngÊchiênÊsẵn. 
* 1ÊcâyÊmìÊcăn. 
* 1ÊcâyÊnấmÊ.Ê 
* 100gÊcủÊcảiÊmuối. 
* 1ÊnhánhÊgừng,ÊboaÊrô. 
GiaÊvị:Ê2ÊmuỗngÊcàÊphêÊhạtÊnêmÊchay,Ê2Ê

muỗngÊcanhÊdầuÊhàoÊchay,Ê2ÊmuỗngÊcàÊ
phêÊnướcÊtươngÊ,Ê½ÊmuỗngÊÊcanhÊ
đường,Ê½ÊmuỗngÊcàÊphêÊnướcÊmàu,ÊdầuÊ
ăn. 

 
2.ÊThựcÊHiện: 

* CàÊtímÊgọtÊbớtÊvỏÊ(gọtÊsọc),ÊcắtÊlàmÊtưÊrồiÊ
cắtÊkhúc,ÊđemÊchiênÊsơ,ÊvớtÊraÊđểÊráoÊdầu. 

* MìÊcănÊxéÊsợiÊướpÊvớiÊhạtÊnêmÊchayÊvàÊ
dầuÊănÊrồiÊchiênÊsơ. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
* CâyÊnấmÊrửaÊsạch,ÊcắtÊhộtÊlựu 
* CủÊcảiÊmuốiÊsợi,ÊxảÊnướcÊlạnhÊchoÊbớtÊmặnÊ
rồiÊvắtÊráo. 

* GừngÊcắtÊsợi.ÊBoaÊrôÊphầnÊthânÊbămÊnhỏ,Ê
phầnÊláÊcắtÊnhỏ 

* XàoÊboaÊrôÊchoÊthơm,ÊchoÊnấmÊvàÊcủÊcảiÊ
muốiÊvàoÊxào,ÊnêmÊgiaÊvịÊvừaÊăn,ÊtiếpÊtheoÊ
choÊđậuÊhũ,ÊcàÊtím,ÊmìÊcănÊvàoÊđảoÊđều.ÊSauÊ
đóÊchoÊtấtÊcảÊnguyênÊliệuÊvừaÊchếÊbiếnÊvàoÊ
thốÊđất,ÊbắtÊlênÊbếpÊnấuÊlửaÊnhỏÊriuÊriu,ÊkhiÊ
thấyÊcóÊkhóiÊbốcÊnhẹÊthìÊchoÊgừng,ÊláÊboaÊrôÊ
vàÊrắcÊtiêuÊvào. 

* MónÊnàyÊdọnÊnóngÊănÊvớiÊcơmÊtrắng. 
 
 

Gia chánh 

BANÊHỘÊNIỆMÊTỔÊĐÌNHÊÊPHƯỚCÊHUỆÊ 
THÔNGÊBÁO 

 
BanÊHộÊNiệmÊTổÊĐìnhÊPhướcÊHuệÊđượcÊthànhÊlậpÊđãÊ
hơnÊ10ÊnămÊnhằmÊmụcÊđíchÊtươngÊthânÊtươngÊtrợÊgiữaÊ
cácÊHộiÊviên.ÊNhữngÊsinhÊhoạtÊBanÊhộÊniệmÊgồmÊcó: 
- ThămÊviếngÊvàÊcầuÊanÊchoÊcácÊHộiÊviênÊbệnhÊnặng 
- TổÊchứcÊsinhÊnhựtÊtậpÊthểÊhàngÊtháng,ÊcầuÊanÊchoÊ
cácÊHộiÊviênÊcóÊngàyÊsinhÊtrongÊthángÊđóÊvàÊnhânÊ
dịpÊnầy,ÊcầuÊsiêuÊchoÊcácÊHộiÊviênÊquáÊvãng. 

- PhúngÊviếngÊvàÊhộÊniệmÊchoÊcácÊHộiÊviênÊquáÊvãng. 

HộiÊviênÊBanÊHộÊNiệmÊcònÊđượcÊhưởngÊcácÊquyềnÊlợi: 
- ĐượcÊhướngÊdẫnÊniệmÊPhật,ÊtrợÊniệmÊvàÊhộÊniệmÊ

choÊchínhÊmìnhÊvàÊthaÊnhân. 
- DựÊsinhÊnhựtÊtậpÊthểÊmiễnÊphí; 
- KhiÊmãnÊphần,ÊđượcÊphúngÊviếngÊmộtÊtràngÊhoaÊvàÊ

đượcÊkýÊlinhÊ(gởiÊhìnhÊđểÊthờ)ÊmiễnÊphíÊtạiÊChùaÊ
PhướcÊHuệ. 

- HộiÊviênÊmãnÊphầnÊkhiÊđủÊthâmÊniênÊ6Êtháng,ÊkểÊtừÊ
ngàyÊgiaÊnhậpÊsẽÊđượcÊhưởngÊquyềnÊlợiÊtươngÊtrợ. 

MuốnÊbiếtÊthêmÊchiÊtiếtÊvềÊđiềuÊkiệnÊgiaÊnhậpÊBanÊHộÊ
NiệmÊxinÊliênÊlạcÊvănÊphòngÊTổÊĐìnhÊPhướcÊHuệÊđiệnÊ
thoạiÊsốÊ02Ê9725Ê2324. 

NayÊkínhÊthôngÊbáo 

BanÊHộÊNiệmÊChùaÊPhướcÊHuệ 
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-  Công ty kế toán Bùi Thanh Lân 
- TiŒm vàng MÏ Tín  
 - HuyŒn Motor Repair                
- All Villa Print 

- Thực phẩm Á châu Tường Phát 
- The Triumph Institute 
- An Lạc Vegan  
 

ThầyÊPhướcÊQuảngÊ850,ÊGđ.HlÊĐỗÊ
ThịÊVữngÊ500,ÊGđ.ÊTrầnÊThịÊKhánhÊ
–ÊPd.ÊDiệuÊLạcÊ500,ÊHàÊThịÊTrongÊ–Ê
PdÊDiệuÊBạchÊ50,ÊSưÊcôÊPhướcÊLạcÊ
100,Ê ChếÊ PệÊ SạiÊ 100,Ê DiệuÊ HảiÊ –Ê
MelbourneÊ 200,ÊTuÊ việnÊPhápÊVânÊ
vàÊ Gđ.ĐạoÊ hữuÊ DiệuÊ BảoÊ 100,Ê
Gđ.HlÊ ĐỗÊ ThịÊ ThanhÊ –Ê Pd.ĐáoÊ
ChơnÊ300,ÊGđ.HlÊLâmÊNgọcÊChỉÊvàÊ
LýÊXuânÊHồngÊ100,ÊGđ.HlÊNguyễnÊ
XuânÊThủyÊ100,ÊMichaelÊĐàoÊ200,Ê
Gđ.HlÊ LâmÊNgọcÊChỉ,ÊGđ.HlÊ Ê PhóÊ
TốÊAnhÊ–ÊPd.NgọcÊThôngÊ50,ÊThầyÊ
PhướcÊViênÊ100,ÊGđ.HlÊ ÊTrầnÊVănÊ
KhenÊ –Ê Pd.ĐứcÊ HốiÊ 100,Ê Gđ.HlÊÊ
NguyễnÊ TuấnÊ HảiÊ –Ê Pd.MinhÊ
QuangÊ 150,ÊGđ.HlÊ Ê TrầnÊThịÊ PhấnÊ
100,Ê Gđ.HlÊ Ê ĐỗÊ PhụngÊ –Ê Pd.Ê TâmÊ
ThiệnÊ 200,Ê Gđ.HlÊ Ê NguyễnÊ ThịÊ
XuânÊ –Ê Pd.Ê DiệuÊ MỹÊ 100,Ê Gđ.HlÊÊ
EthanÊ NguyễnÊ YanÊ –Ê Pd.ChơnÊ TừÊ
150,Ê Gđ.HlÊ Ê LaiÊ HuấnÊ –Ê Pd.TâmÊ
ThiệnÊ 150,Ê SưÊ côÊ PhướcÊHỷÊ 100Ê ,Ê

Gđ.Ê KimÊ TòngÊ 100,Ê Gđ.Hl.PhạmÊ
ThịÊ HuyÊ –Ê Pd.Ê NhuậnÊ QuangÊ 50,Ê
Gđ.Hl.TrươngÊQuốcÊAnhÊ–ÊPd.ÊTâmÊ
ThiệnÊ100,ÊGđ.ÊHuỳnhÊDzungÊHạnhÊ
ShirleyÊvàÊYanlinÊAungÊ100,ÊGđ.Hl.Ê
QuảngÊ ThanhÊ vàÊ QuảngÊ TrânÊ 100,Ê
SưÊ côÊ PhướcÊ HòaÊ 1000,Ê Gđ.Hl.Ê
ĐặngÊ ThịÊ ThấtÊ –Ê Pd.Ê DiệuÊ KínhÊ
200,Ê Gđ.Ê TrầnÊ ThịÊ KhánhÊ -Ê Ê Pd.Ê
DiệuÊ LạcÊ 100,Ê CôÊ TâmÊ HiệpÊ 50,Ê
ĐạoÊ hữuÊ DiệuÊ HảiÊ 200,Ê MrsÊ
NguyễnÊKimÊNgaÊ–ÊPd.ÊDieệuÊHuệÊ
100,Ê NhaÊ sĩÊ ThảoÊ NguyễnÊ 100,Ê
Gđ.Hl.ÊNguyễnÊThịÊHươngÊ–ÊPd.ÊLệÊ
MỹÊ100,ÊGđ.Hl.NguyễnÊThịÊThiếpÊ–Ê
Pd.ÊDiệuÊThiệnÊ100,ÊGđ.HlÊLýÊLạcÊ
LanhÊ200,ÊTâmÊLạcÊ60,ÊTâmÊThànhÊ
60,Ê ViênÊ HảoÊ 60,Ê PhướcÊ ThọÊ 60,Ê
ViênÊHươngÊ60,ÊJimmyÊNguyễnÊ60,Ê
AllennaÊNguyễnÊ60,ÊEthanÊNguyễnÊ
60,Ê CarterÊ NguyễnÊ 60,Ê AdrianÊ
NguyễnÊ60,ÊTiffanieÊTrầnÊ60,ÊJennyÊ
TrầnÊ 60,Ê MichelleÊ TrầnÊ 60,Ê TâmÊ

HươngÊ60,ÊDiệuÊQuýÊ60,ÊDiệuÊHòaÊ
60,Ê OngÊ PhuồiÊ 60,Ê KhưuÊ thịÊ kimÊ
HồngÊ 60,Ê GĐ:Ê TâmÊ NhânÊ Ê (MinhÊ
Tâm)Ê 240,Ê TâmÊ HiệpÊ 60,Ê DiệuÊ
HạnhÊ (2)Ê 60,Ê NhậtÊ ThànhÊ &Ê NhậtÊ
QuảÊ120,ÊG/Đ:ÊTạÊxuânÊMaiÊ60,ÊG/
Đ:ÊHồngÊviệtÊHoaÊ60,ÊG/Đ:ÊNguyễnÊ
lêÊ XuânÊ 60,Ê TịnhÊ DuyênÊ 120,Ê
CườngÊ +Ê VănÊ +Ê ĐứcÊ 60,Ê DungÊ +Ê
VânÊ+ÊLinhÊ60,ÊMinhÊChâuÊvàÊThùyÊ
TrangÊ 120,Ê LisaÊ vàÊ JohnnyÊ SimÊ
120,Ê TịnhÊ ThủyÊ 120,Ê PhúcÊ vàÊ
NhiệmÊ 60,Ê ÔnÊ KhanhÊ vàÊ NgọcÊ
TuyếtÊ 60,Ê ThanhÊ NhànÊ 60,Ê CôngÊ
ThiênÊ vàÊ TháiÊ PhấnÊ 60,ThúyÊ HòaÊ
60,ÊDiệuÊHưởngÊ60,ÊPhổÊĐiểnÊ250,Ê
GđÊTâmÊThôngÊ50,ÊGđ.Hl.ĐinhÊThịÊ
TáiÊ –Ê Pd.Ê TâmÊ TrườngÊ 3000,Ê
Gđ.Hl.DươngÊ ThịÊ SenÊ –Ê Pd.Ê HạnhÊ
LiênÊ 10,900,Ê Gđ.Gl.Ê SưÊ côÊ ThíchÊ
PhướcÊ HảiÊ 200,Ê Gđ.Hl.Ê NguyễnÊ
VănÊCươngÊ–ÊPd.ThiệnÊĐạoÊ200. 

ThầyÊPhướcÊQuảngÊ                                               50 
ThầyÊPhướcÊViênÊ                                                       50 
SưÊcôÊPhướcÊNgọcÊ                                                 50 
QuảngÊThànhÊ                                                                     100 
MinhÊQuangÊ&ÊDiệuÊHuệÊ           100 
LêÊCátÊ                                                                                                         50 
TâmÊHiệpÊ                                                                                         50 
QuáchÊCẩmÊTíchÊ                                                        50 
DiệuÊTánhÊ                                                                                       50 
 
 
 

HồiÊhướngÊcầuÊsiêuÊchưÊhươngÊlinh: 
Gl.ÊSưÊcôÊPhướcÊHảiÊ                                            50 
Hl.ÊHứaÊThắngÊ                                                                      50 
Hl.ÊQuáchÊNgọcÊNhẫnÊ                                    50 
Hl.ÊNguyễnÊThịÊThiếpÊ                                    50 
Hl.ÊDươngÊThịÊBéÊ                                                      50 
Hl.ÊĐinhÊThịÊTáiÊ                                                             50 
Hl.ÊNguyễnÊQuýÊHùngÊ                                50 
Hl.ÊHứaÊLâmÊThịÊHonÊ                                  50 
Hl.ÊLâmÊThịÊBaÊ                                                                50 
Hl.ÊNguyễnÊThịÊThiếpÊ                                 50 
Hl.ÊTiêuÊLệÊTrânÊ                                                           50 

Hl.ÊBùiÊVănÊThanhÊ                                                   50 
Hl.ÊNguyễnÊQuýÊLãmÊ                                       50 
Hl.ÊNguyễnÊVănÊCươngÊ                             50 
Hl.ÊDươngÊThịÊSenÊ                                                   50 
Hl.ÊNguyễnÊLêÊH.ÊHạnhÊ                            50 
Hl.ÊDiệpÊThịÊThìnÊ                                                        50 
Hl.ÊDylanÊKhanhÊPhạmÊ                              50 
Hl.ÊHoàngÊThuÊDungÊ                                        50 
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Danh sách ûng h¶ ñåi Tòng Lâm PhÆt Giáo 

C húng tôi trân tr†ng cám Ön quš ThÀy, quš SÜ cô, quš thiŒn h»u tri thÙc,  
các h†c giä, væn nhân thi sï Çã Çóng góp bài vª phong phú cho sÓ báo mùa  

Vu Lan báo hiếu năm 2022. Trân tr†ng cám Ön các vÎ månh thÜ©ng quân,  
các cÖ sª thÜÖng måi Çã Çæng quäng cáo và giúp Ç« tÎnh tài cho viŒc phát hành sÓ  
báo nÀy. Chân thành cäm tå các Chùa, PhÆt h†c viŒn, ñåi tòng lâm, T¿ viŒn,  
Ni viŒn, NiŒm PhÆt ÇÜ©ng và các nhà væn hóa, báo chí Çã gºi t¥ng sách, báo  
và tåp chí trong th©i gian qua. 
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