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C 
 

ùng quý độc giả thân mến, 
 
Mùa Phật đản năm nay lại trở về trong một 
hoàn cảnh khá đặc biệt, trong bối cảnh đại 
dịch Covid- 19 đang diễn biến rất phức tạp 
trên toàn thế giới. Nạn đại dịch đã gây ra 
thảm họa làm thiệt hại tổn thất rất lớn lao 
cho đời sống nhơn loại. Ngoài nhiều người 
chết ra, nó còn gây thiệt hại không biết bao 
nhiêu những vấn đề hệ lụy thương tâm 
khác, nhất là ảnh hưởng đến nền kinh tế tổn 
thất toàn cầu. Một sự thiệt hại tổn thất rất 
lớn lao như thế, vậy mà cho đến nay người 
ta cũng chưa tìm ra một loại thuốc chủng 
ngừa và trị liệu thích hợp. Chính vì thế, mà 
mọi người luôn sống trong hồi hộp hoang 
mang lo âu sợ hãi. Đến đổi những nhà cầm 
quyền của các quốc gia khắp nơi trên thế 
giới, đều phải ban hành những luật lệ 
nghiêm cấm dân chúng không được tụ tập 
ở những tụ điểm vui chơi đông đảo và cũng 
không được giao tiếp xã hội. Nhiều cửa 
tiệm, nhà hàng và một số các hãng xưởng, 
kể cả các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo v.v... 
đều phải đóng cửa tạm ngưng sinh hoạt. 
Đồng thời, nếu ai không có lý do chánh 
đáng thì cũng không được phép tự tiện đi ra 
khỏi nhà. Đó là cách thế tốt nhất để tránh 
tình trạng lây nhiễm lan rộng. Dù đã có luật 
cấm như thế, nhưng vẫn có một số người vi 
phạm và bị phạt đích đáng đúng theo luật 
định. 
Trước nạn dịch lớn lao đó, người phật tử 
chúng ta nên tổ chức kính mừng ngày Phật 
đản như thế nào cho thích hợp trong hoàn 
cảnh hiện tại?  Theo một vài "Thông Tư" 
của các Giáo hội Phật giáo khắp nơi trên 
thế giới, thì việc tổ chức kỷ niệm Phật đản 
lần thứ 2644, Phật lịch 2564, đối với các cơ 
sở tự viện v.v... chỉ nên tổ chức một cách 
đơn giản giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp và 
số người tham dự không quá 10, hoặc 20 
người (tùy theo luật định của mỗi quốc 
gia). Những ai có mặt tham dự đều phải 
đeo khẩu trang và cách nhau 2 mét. Đó là 
nói trong các cơ sở tự viện do chư Tăng, Ni 
tụ tập chủ trì hành lễ. Còn đối với người 
phật tử tại gia thì, Giáo hội khuyên chúng 
ta chỉ nên làm lễ tụng niệm tại tư gia. Tuy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nhiên, khi hành lễ dù tại cơ sở tự viện hay ở 
tư gia, tất cả đều phải chí thành cung kính 
và giữ gìn khung cảnh thật trang nghiêm 
thanh tịnh.  
 
Đối với người phật tử, thiết nghĩ, hơn lúc 
nào hết, chính lúc nầy là lúc mà chúng ta 
cần phải ý thức nỗ lực tiến tu nhiều hơn. Vì 
đây là cơ hội mà chúng ta thường xuyên có 
mặt ở nhà. Chúng ta nên xem đây như là 
một cơ duyên quý hiếm, vì vừa sum họp 
gia đình và cũng vừa có thời giờ tu học 
nhiều hơn. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến 
đâu, nhưng với tinh thần "Bi, Trí, Dũng" 
Phật dạy, chúng ta nên thường xuyên quán 
chiếu và ứng dụng. Có thế, thì mới đem lại 
lợi lạc cho chúng ta ngay trong đời sống 
hiện thực nầy. Bi là lòng thương rộng lớn 
cứu giúp cho muôn loài, dĩ nhiên, trong đó 
có loài người chúng ta. Trước tình thế nguy 
kịch do đại dịch gây ra, chúng ta cần hỗ trợ 
giúp đỡ lẫn nhau để chống lại trong cơn đại 
nạn nầy. Tùy theo khả năng và tài vật sẵn 
có để chúng ta có thể tùy nghi trợ lực. Đó 
là một việc làm đầy ý nghĩa đúng theo tinh 
thần từ bi Phật dạy. Trí là chúng ta nên vận 
dụng trí huệ để biện biệt lẽ chánh tà, chân 
ngụy... và hằng quán chiếu sâu vào đời 
sống. Quán chiếu nơi tự thân và tha nhân, 
nhằm cải tiến đời sống theo chiều hướng 
thăng hoa cao đẹp. Dũng là sức mạnh của 
sự kiên nhẫn vượt qua mọi hoàn cảnh khó 
khăn chướng duyên thử thách, điển hình 
như nạn đại dịch hiện nay.  
 
Kỷ niệm Phật đản như để thức nhắc chúng 
ta nhớ đến những lời Phật dạy qua những 
nguồn giáo lý thâm sâu thực tiễn về đạo lý 
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"vô thường, vô ngã, nhân duyên và nhân 
quả v.v..., để từ đó, chúng ta cố gắng 
nghiền ngẫm quán chiếu cho thật thấu đáo 
rồi đem ra áp dụng thật hành trong mọi sinh 
hoạt của đời sống. Có thế, thì chúng ta mới 
được lợi lạc vậy. 
 
Trong đạo Phật, chánh niệm là cột trụ thiết 
yếu của đời sống. Nhờ có chánh niệm mà 
chúng ta mới có đủ bình tĩnh để nhìn thẳng 
vào sự thật. Sự thật của cuộc đời nầy là: 
"Khổ", là "Không", là "Vô Thường" và "Vô 
Ngã". Tuy nhiên, còn có một sự thật nữa 
mà chúng ta cũng đừng quên đó là "Niết 
bàn tịch tịnh". Nói cách khác là nguồn an 
lạc, chân hạnh phúc. Ta tìm cái an trong cái 
nguy, tìm hạnh phúc trong đau khổ, vì 
không có nguy thì không có an và không có 
khổ thì không có hạnh phúc. Nếu không có 
bệnh thì làm gì có mạnh? Không có khổ thì 
làm gì có vui? Như vậy, ta tìm an vui, trong 
đau khổ, ta tìm nước trong, không ngoài 
nước đục. Muốn có nước trong mà đổ đi 
nước đục thì làm gì có được? Nói một cách 
nghiêm khắc mang tính chất đạo lý thiết 
yếu hơn, là tìm Bồ đề không ngoài phiền 
não, tìm Niết bàn không ngoài sinh tử. Về 
yếu lý nầy, trong Chứng Đạo Ca Ngài Vĩnh 
Gia Huyền Giác đã nói:  
 
"Vô minh thật tánh tức Phật tánh 
Huyễn hóa không thân tức Pháp thân..." 
 
Nghĩa là thật tánh của vô minh chính là 
Phật tánh và pháp thân cũng không ngoài 
huyễn thân hư dối nầy mà có. Đây là nguồn 
giáo lý "Tương Tức", "Tương Nhập" trong 
hệ tư tưởng siêu việt của giáo lý Hoa 
Nghiêm.  
 
Như bao mùa Phật đản đã qua, vẫn biết 
trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch hiện 
nay, nhưng tòa soạn vẫn kiên quyết cố gắng 
khắc phục vượt qua để thực hiện cho kỳ 
được tờ đặc san Phước Huệ. Chúng tôi xem 
đây như là một món quà tinh thần thiết yếu 
kính biếu cho quý độc giả thân thương như 
từ trước tới nay. Nhân đây, tòa soạn cũng 
xin chân thành cám ơn chư Tôn đức Tăng, 
Ni, quý mạnh thường quân, các nhà hảo 
tâm, các nhà quảng cáo và quý đồng hương 

phật tử xa gần đã nhiệt tâm đóng góp tịnh 
tài để cho tờ báo luôn được sống còn. Và 
chúng tôi cũng thiết tha ân cần kêu gọi sự 
nhiệt tâm đóng góp bài vở của quý thức giả 
phật tử khắp nơi. Có thế, thì tờ báo mới có 
cơ hội thuận lợi duy trì lâu dài, nhằm để 
quảng bá Phật pháp sâu rộng trong tinh 
thần trao đổi chia sẻ kinh nghiệm học hỏi 
Phật pháp theo định hướng "khế lý" và 
"khế cơ" của đạo Phật. 
 
Nhân mùa Phật đản lần thứ 2644, đây cũng 
là mùa Phật đản đánh dấu một tai nạn đại 
dịch đậm nét thương đau của toàn thể nhơn 
loại trên hành tinh nầy. Chúng ta hãy thành 
tâm thắp nén tâm hương hết lòng cầu 
nguyện cho thế giới hòa bình, cho mọi 
người ý thức khổ đau để kiến tạo một nền 
hòa bình vĩnh cửu sống chung an lạc, cho 
cơn đại dịch ách nạn chóng qua, cho nhơn 
loại sớm vượt qua cơn đại dịch nầy. Ý thức 
khổ hay vui cũng từ ở nơi tâm thức của con 
người tạo ra. Cầu nguyện cho mọi người 
hãy tỉnh thức yêu thương nhau đừng gây 
thêm khổ đau cho nhau nữa. 
 
Kính chúc toàn thể quý độc giả phật tử xa 
gần chào đón một mùa Phật đản trong tinh 
thần đoàn kết, yêu thương, hỷ xả, bao dung 
và tha thứ, để mỗi người có được một cuộc 
sống an lạc và tràn đầy hạnh phúc từ nơi 
bản thân, gia đình và xã hội. 
 
Trân kính 
 
Ban Biên Tập 
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THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL.2564 - DL.2020 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính gửi: Chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức  
                Tăng Ni, quý đồng hương Phật tử. 
 
Kính bạch quý Ngài. Kính thưa quý vị. 
 
Mùa Phật đản lần Thứ 2644 về trong thời điểm vô cùng khó khăn của lịch sử nhân loại: 
đại dịch Covid 19 đang lây lan, đe doạ an nguy toàn cầu. Tình hình dịch bệnh diễn biến 
bất ngờ và phức tạp chính là dấu hiệu cho thấy thế giới hiện tại chúng ta đang sống ẩn 
chứa nhiều bất ổn và khủng hoảng. Có lẽ những mối nguy hiểm đã từ lâu tiềm tàng trong 
chính hành động của con người. Xu hướng toàn cầu hoá mạnh mẽ, công cuộc tận thu 
thiên nhiên, chủ nghĩa tư lợi, chủ nghĩa dân tộc v.v.. đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giới 
tự nhiên. Môi trường thiên nhiên mất cân bằng  làm biến đổi khí hậu, sinh ra nhiều thiên 
tai hạn hán, lũ lụt, cháy rừng và dịch bệnh đe doạ sự sống toàn cầu. Và chính con người 
sẽ phải lại nhận chính những hậu quả do mình tạo ra. Trong sự khắc nghiệt của thiên 
nhiên, sự khủng hoảng của xã hội, nếu không tự kiềm chế và thay đổi, thì sự rối loạn 
cùng quẫn của con người có thể khơi mào cho những cuộc chiến tranh huỷ diệt tàn khốc 
nhất. 
 
Kính bạch quý Ngài. Kính thưa quý vị 
Trong kinh Pháp Hoa, Phật nói: “tam giới vô an, du như hoả trạch”, tức “ba cõi không an, 
ví như trong nhà có lửa”. Đại dịch hoành hành trên thế giới chúng ta đang sống – ngôi 
nhà toàn cầu của loài người như đang hừng hực bốc lửa. Mỗi ngày qua đi, hàng  triệu 
người mất việc làm, vô vàn công ty phá sản, các cường quốc hùng mạnh rơi vào thế 
khủng hoảng không thể kiểm soát. Và đau đớn nhất trong hiểm hoạ này là bất kể người 
giàu hay người nghèo, cho dù người Âu hay người Á thì cũng có thể chịu những cái chết 
trong cô đơn lặng lẽ không được người thân quần tụ chăm nom, nếu không may mắc 
bệnh. Đã có hàng trăm ngàn người trên thế giới trải qua cái chết thảm thương đó… Dịch 
bệnh này đang tiếp tục lây lan, dịch bệnh khác có thể hình thành, và thêm những tai ương 
của thiên nhiên, tương lai của con người trên trái đất không biết sẽ đi về đâu. 
 
May thay, là những người con Phật, ta được Ngài dạy rõ về sự vô thường. Trong nhân 
gian này, vạn vật không sinh cũng không diệt, không thêm cũng không bớt, không hơn 
cũng không thua,… mà luôn tồn tại trong quá trình chuyển hoá không ngừng. Đức Phật là 
đấng Đạo sư,  là ngọn đuốc soi sáng cho con người. Ngài đã khai đường mở lối, hướng 
dẫn cho ta cách thức giải quyết những khổ đau của kiếp người trên tinh thần hiểu biết và 
thương yêu. Ba tạng kinh điển của Ngài hàm xúc các chất liệu làm thay đổi con người, 
hướng đến con đường chân - thiện - mỹ. Các đệ tử của Ngài là sứ giả đi tuyên giảng 
thông điệp hoà bình, trí tuệ và từ bi, để làm vơi đi những khổ đau, nhằm đạt đến con 
đường cứu cánh giải thoát. Nhờ đi theo con đường của Ngài, Phật tử chúng ta có được 
vững vàng hơn, sáng suốt hơn và biết cách tự chuyển hoá khổ đau. Nhờ đó mỗi Phật tử có 
thể tìm thấy an bình ngay trong chính những lúc rối loạn, khủng hoảng của cuộc đời. 
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Hơn 26 thế kỷ qua, các thế hệ Phật tử khắp nơi trên thế giới đã hành trì những lời Phật 
dạy, phát huy tư tưởng lợi tha, để rồi kết tinh thành giá trị cao quý lưu lại trong tâm hồn 
của những người con Phật. Với nền tảng nhận thức từ bi và trí tuệ, Phật giáo đã lý giải 
mọi giai tầng cấu trúc và các nguyên nhân hệ lụy trong đời sống khổ đau, để rồi chuyển 
hoá và làm thăng hoa cho cuộc sống. Chính vì thế, sự ra đời của đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni là một điểm nhấn là những thời khắc vô cùng quan trọng trong dòng tư tưởng lịch sử 
của Phật giáo. Những triết lý của Phật giáo thể hiện qua cuộc đời của đức Phật đã cho 
chúng ta một hướng đi thiết thực, một giá trị nhân bản mang tính chất hướng thiện, hướng 
thượng và một phương châm xây dựng mang tính chất khoa học trên con đường giác ngộ 
và giải thoát. 
 
Nhân mùa Phật đản năm nay, trong dịch bệnh Covid-19, thay mặt Hội Đồng Điều Hành 
GHPGVNTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, chúng tôi tán thán chư tôn đức Tăng Ni, các 
cơ sở tự viện, quý đồng hương Phật tử, đã hợp tác cùng toàn dân, Chính phủ, vì lợi ích 
cộng đồng, vì ngăn chặn sự lây nhiễm bệnh. Nhờ sự đoàn kết trên dưới một lòng, nhờ sự 
ủng hộ của toàn dân theo sự chỉ đạo của Chính phủ mà hiện tại nước Úc chúng ta đang 
chặn đứng được sự lây lan của dịch Covid 19. Đặc biệt trong hoàn cảnh toàn xã hội cách 
ly để chống dịch, chư Tăng Ni có được mùa An cư cấm túc sớm hơn thường lệ, có thêm 
nhiều thời gian tu tập, quán chiếu, thiền định trau dồi Giới Định Tuệ. Bởi thế, từ các chùa 
chiền tịnh xá, biết bao lời kinh vang lên, mong cho nhân gian thấu hiểu chân lý Đức Phật, 
cầu nguyện cho thế giới hoà bình, cho cơn dịch bệnh được sớm chấm dứt, để yên bình trở 
lại cho muôn người. 
 
Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử có một mùa Phật đản được 
nhiều sức khoẻ và an lạc trong Chánh pháp. 
 
Hoà Thượng Thích Thiện Tâm 

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành - GHPGVNTN UĐL - TTL                                                                                

 
Phật đản đã về rồi đó anh 

Chị ơi! dâng cúng một tâm thành 
Về chùa lễ Phật thành tâm nguyện 

Nguyện cõi nhơn gian hết chiến tranh. 
 

Phật đản đã về rồi đó em 
Xe hoa lễ hội đón mừng xem 

Hương thơm phảng phất mùa sen nở 
Tiếng gọi tình thương chẳng nệ hèn. 

 
Phật đản đã về rồi đó ba 

Từ bi trải khắp rộng chan hòa 
Gương xưa đạo hạnh xa mùi tục 
Đạo quả viên thành Tất Đạt Đa. 

 
Phật đản đã về rồi đó con 
Vô ưu hoa nở mãi vẫn còn 

Ngàn xưa vạn vật đều thay đổi 
Tâm thể vĩnh hằng dạ sắc son. 

Thanh Trì 
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N 
am Mô Lâm Tì Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ 
Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca 

Mâu Ni Phật 
 
Kính lạy Đức Từ Phụ bốn loài và Đạo Sư ba 
cõi 
 
Lại thêm một mùa Tưởng Niệm Từ Phụ Đản 
Sanh trở về với địa cầu nhân gian,  năm châu 
bốn biển lần thứ 2644 năm.  
 
Nhưng Mùa Phật Đản năm nay, chúng con 
không được tổ chức với hình thức thật long 
trọng để cung đón Ngài Thị Hiện Đản Sanh 
trên các lễ đài thật trang nghiêm được kết bằng 
những đoá hoa lòng tinh khiết.  Chúng con 
không biết suốt chiều dài lịch sử 2644 năm đã 
có năm nào như năm nay hay không. Đã có 
năm nào tưởng niệm Ngài Đản Sanh mà chỉ 
âm thầm trong lòng của mỗi người con Phật 
như năm nay hay không?  
 
Kính lạy Đức Từ Phụ  
Chúng con thật xót xa, khi ngày Tưởng Niệm 
Đản Sanh trở về, mà hàng con Phật chúng con 
không thiết trí được Lễ Đài nguy nga, trang 
nghiêm hết mức bằng tất cả phẩm vật của trần 
gian. Để tôn trí kim thân Ngài lên bảo toà cao 
cao, cho trời người chiêm ngưỡng tưởng niệm 
ân đức cao vời lồng lộng của Ngài, mà trong 
nhân gian ba cõi không gì có thể so sánh được. 
 
Kính lạy Đức Từ Phụ 
Chúng con vẫn biết mọi pháp hình tướng đều 
là sinh diệt mộng huyễn không thật. Nhưng 
chúng con không biết vận dụng cách nào khác 
hơn, nên tạm mượn các pháp hữu hình hữu 
tướng sinh diệt mộng huyễn ấy, để tri ân Pháp  
Bất Sinh Bất Diệt, mà Đức Từ Phụ đã thấy ra  
một cách thấu triệt trọn vẹn mà Ngài đã suốt 
49 năm tuyên thuyết khai thị Pháp Vô Sanh 
Diệt cho hàng thánh tam thừa liễu triệt và Diệt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cho hàng thánh tam thừa liễu triệt và ngoại đạo 
phàm phu được thấu tỏ. Để rồi trước và sau 
khi Ngài thị hiện Niết Bàn có vô số chúng 
sanh chuyển phàm thành Thánh.  
 
Từ ngày Đức Như Lai Thị Hiện Niết Bàn đến 
nay đã trải qua 2564 năm và dòng pháp Vô 
Sanh của Ngài luôn được lưu chuyển chảy dài 
theo dòng thời gian và ngang dọc xuyên qua 
các châu lục trên địa cầu này. Đến hôm nay 
Giáo Pháp của Ngài tuyên thuyết ngày càng 
sống động nhiệm mầu, thế giới loài người đều 
quy ngưỡng.  
 
Kính lạy Đức Từ Phụ Như Lai, 
Chúng con đã được duyên phước tự thuở nào, 
nên kiếp sống này được làm con của Ngài, 
được ngậm từng giọt cam lồ ngọt mát của 
Pháp Vô Sanh và thấm vào trong cốt tuỷ, hoà 
nhập cùng dòng máu đỏ luân lưu tuần hoàn 
trong cơ thể tứ đại của chúng con.  
 
Ân ấy! Đức ấy! làm sao chúng con có thể dửng 
dưng không đáp đền. Chính vì vậy, mỗi khi 
tháng Tư (âm lịch) trở về với vạn vật, là lòng 
chúng con nao nao, dâng niềm cảm xúc và hân 
hoan vui sướng. Bằng mọi phương tiện, hoàn 
cảnh, địa dư, nhân sự, chúng con nơi nơi chốn 
chốn, đều thiết trí lễ đài cung nghinh Thánh 
tượng Đản Sanh, cờ lọng phan phướn, đèn   
xoay ngũ sắc, bay khắp bốn phương, dâng 
hương hoa đăng, phẩm vật sắc hương, thành 
kính cúng dường, hàng hàng con Phật, tâm tâm 
niệm niệm, một lòng tha thiết, quỳ dưới bảo 
toà, nhất tâm tưởng niệm, ân đức cao dày, Từ 
Phụ Như Lai, vì thương trần thế, Thị Hiện Đản 
Sanh, Xuất Gia Thành Đạo, Thuyết Pháp Độ 
Sanh, Tam Thừa Giáo Bị, Hoá Độ Dĩ Tất, Thị 
Hiện Niết Bàn, Lưu Bố Xá Lợi, Phước Lợi 
Nhân Thiên.  
 
Chính vì vậy, 
Chúng con phải mượn huyễn mộng hư ảo, để 
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diễn bày y báo chánh báo mà chúng con đang 
có, thành kính dâng lên tri ân công đức cúng 
dường Từ Phụ Như Lai. Vì ngoài huyễn mộng 
hư ảo ra, thì phàm phu chúng con sẽ không 
biết duyên vào đâu, để thiết lập công đức và 
tiến tu đạo nghiệp và không làm sao để thực 
hiện lời Từ Phụ Giáo Hoá. Bởi vì, Ngài đã 
từng dạy Sanh Tử và Niết Bàn thảy đều là hoa 
đốm giữa hư không. Vì lẽ ấy mà chư Phật Bồ 
Tát luôn xuất hiện qua lại, dạo khắp cõi trần để 
hoá độ chúng sanh, dưới nhiều hình thức ứng 
hiện khác nhau, như Kinh Lăng Già đã nói: 
 

世間離生滅     Thế gian ly sanh diệt  
                         Thế gian lìa sanh diệt 

猶如虛空花      Do như hư không hoa  
                          Như hoa giữa hư không 
智不得有無      Trí bất đắc hữu vô   
   Trí chẳng được có không 

而興大悲心 Nhi hưng đại bi tâm  
   Mà trổi lòng bi lớn 
 
Và ngài lục Tổ Huệ Năng cũng nói rằng: 

佛法在世間 Phật pháp tại thế gian      
   Phật pháp trên thế gian 

不離世間覺   Bất ly thế gian giác           
   Không rời thế gian mà giác  

離世覓菩提   Ly thế mịch bồ đề      
   Rời thế gian tìm giác ngộ 

恰如求兔角  Kháp như cầu thố giác     
   Giống như tìm sừng thỏ 
 
Cho nên, chúng con thiết nghĩ rằng: Chư Như 
Lai Bồ Tát, đã không rời thế gian huyễn hoá 
này mà thành tựu Nhất Thiết Chủng Trí, thì 
chúng con nay cũng xin được học đòi Đức 
Tánh Quang Minh, mượn huyễn hoá tạo lập 
công đức, tri ân cao dày của Từ Phụ Như Lai 
Thị Hiện Đản Sanh, bằng thân tâm năm uẩn 
giả hợp, chuyển thành năm phần pháp thân 
thanh tịnh. Mượn sáu trần thiết lập Lễ Đài Tôn 
Nghiêm, hoá thành sáu thông tự tại. Thế gian 
lắm lúc không hiểu được nghĩa lý sâu xa mầu 
nhiệm, nên vội vàng phê phán cho rằng chúng 
con bày vẽ đặt điều, chứ Đức Thế Tôn nào 
muốn như vậy. Nhưng họ đâu biết rằng: Lòng 
Từ Bi của Thế Tôn quảng đại bất khả tư và 
phương tiện quyền trí bất khả nghì, không 
ngoài mục đích nâng đỡ chúng sanh phàm phu 
ngu muội, tiến dần lên nấc thang giác ngộ cứu 

cánh tối thượng. Vì lẽ ấy, mà Thế Tôn thị hiện 
trong đời ngũ trược ác thế, vì một Đại Sự 
Nhân Duyên là Khai Thị Chúng Sanh Ngộ 
Nhập Phật Tri Kiến. 
 
Kính Lạy Đức Từ Phụ Như Lai,  
Nhưng năm nay, Tưởng Niệm lần thứ 2644 
năm Từ Phụ Đản Sanh Giáng Trần, toàn khắp 
năm châu không được long trọng tổ chức lễ 
hội lớn nhỏ, lễ đài trang nghiêm, cho tất cả 
hàng con Phật quy về nơi chốn tổ trụ xứ thuận 
duyên, để lòng thành khát ngưỡng, cung chiêm 
tôn thánh, đảnh lễ cúng dường, tưởng niệm ân 
cao. Trên báo đền ân Phật, dưới lập công đức, 
ngõ hầu lợi lạc quần sanh mai hậu.  
 
Cho nên, năm nay mỗi tự thân chúng con phải 
tự trang nghiêm Lễ Đài. Mỗi một người con 
Phật là một Lễ Đài Trang Nghiêm với Kim 
Thân Bảo Tướng Từ Phụ Đản Sanh. Thiết trí 
bốn phía bảo đài bằng vật liệu chánh cần ý túc, 
cờ phướn trang hoàng với màu sắc ngũ căn 
ngũ lực, bảy đoá sen vàng bằng chất liệu giác 
phần thất trân, bảo toà thiết bằng bảo vật bát 
chánh. Ba độc hằng ngày nay hoá thành hoa 
trời tam vô lậu học, rải khắp trần gian cúng 
dường Từ Phụ. Ngũ dục tham đắm nay chuyển 
thành ngũ phần pháp thân mây hương toả khắp 
tam thiên.  
 
Mỗi một tự thân chúng con là một vườn Lâm 
Tì Ni thiêng liêng mầu nhiệm vì giữa hư 
không Phạm Thiên, Đế Thích cùng chư thiên 
ba cõi che khắp cả bầu trời quang đãng, cung 
kính chào đón một Bậc Thánh Nhân Vô 
Thượng xuất hiện trần gian giáng thế tuyên 
thuyết thông điệp từ bi vô ngã lợi tha. Dưới 
trần gian thánh mẫu Ma Da tay còn vịn đoá 
hoa Vô Ưu với tất cả sự hạnh phúc nhất trong 
đời. Tịnh Phạn vương cùng quần thần tụ hội 
đông kín, để đón mừng bậc Thánh Nhân xuất 
thế.  
 
Kính lạy Đức Từ Phụ 
Chúng con thiết nghĩ, vì thế mà năm nay 
Tưởng Niệm Phật Đản Sanh sẽ linh thiêng 
mầu nhiệm hơn bao giờ hết, lòng thành tha 
thiết kính ngưỡng hơn bao giờ hết, vì nhờ tăng 
thượng duyên của ma tử Corona đang rình chờ 
cơ hội, vì không biên giới, không phân kỳ 
chủng tộc, ngôn ngữ màu da, văn hoá sắc tộc, 
không khuất phục trước uy quyền vọng tộc 
danh giá, không thương tiếc thường dân thấp 
bé, không chê già ghét trẻ và Corona sẵn sàng 
đến với mọi người mọi tầng lớp. Gây đau khổ 
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cho người, không may lìa trần bỏ lại tất cả 
người thân, tiền tài vật chất. Vì sự kiện này, 
mà tất cả lòng thành tín, nguyện cầu tha thiết, 
với ước nguyện Corona sớm xa lìa  loài người 
mà vĩnh viễn từ giã ra đi.  
 
Do đó, chúng con hy vọng tin tưởng rằng; 
Ngày Trăng Tròn Tháng Tư năm nay, khắp nơi 
khắp chốn, nhà nhà tự viện, thảy đều đồng loạt 
cùng trong một thời gian, tiếng kinh vang 
vọng, thấu đến Hữu Đảnh, suốt tận ngục tối. 
Tuy không gian cách biệt, nhưng tâm người 
con Phật, lúc bấy giờ cùng nhau nối kết, thành 
lọng báu bao trùm khắp tam thiên, như lọng 
báu của trưởng giả Bảo Tích cùng năm trăm 
trưởng giả tử dâng cúng Phật trong Duy Ma 
Cật Sở Thuyết. Với năng lực đồng nhất 
Corona sẽ ra đi khỏi địa cầu, trả lại sự an lành 
cho nhân loại.  Hàng con Phật nhân đây mà 
thẩm thấu lẽ vô thường sanh diệt, với niềm tin 
bất hoại tăng trưởng, quy kính ngôi Tam Bảo 
và Từ Phụ Như Lai.  
 
Kính lạy Đức Từ Phụ Như Lai 
Do nhân duyên thiện mỹ, Phật pháp càng 
trường tồn hưng thịnh, nơi tự thân mỗi người. 
Ánh sáng mặt trời Phật pháp hằng chiếu soi 
tận hang cùng ngỏ hẻm và địa phủ tối tăm. Nơi 

nơi thảy đều hưởng phước, chốn chốn mưa gió 
thuận hoà, mùa màng tươi tốt, ngũ cốc phong 
dinh, tứ thời lợi lạc. 
 
Kính lạy Cha Lành từ bi gia hộ nhiếp thọ 
chúng con, vững tiến trên lộ trình thượng cầu 
hạ hoá, thế thế sanh sanh Phật vi quyến thuộc. 
Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp, tận vị lai 
kiếp, đều được làm con của Cha Lành bốn loài 
và Thầy của Trời Người Tôn Quý.  
 
Chúng con năm vóc sát đất chí thành đảnh lễ 
nguyện Quy Y Đức Từ Phụ Như Lai Phước 
Trí vẹn toàn là nơi chúng con nương tựa kiên 
cố và cùng tất cả chúng sanh Thể Theo Đạo 
Cả, Phát Lòng Vô Thượng. 
 
Nam Mô Thiên Hoa Đài Thượng Bách Bảo 
Quang Trung Tam Thập Nhị Tướng Chi Năng 
Nhân, Bát Thập chủng Hảo Chi Đại Giác, Ư 
Hiện Tạo Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 
Hoằng Khai 
 
 
 

           

 
 
 

Ngài đã đến từ cung trời đẩu suất, 
Ánh trăng rằm sáng rực rọi lối đi. 
Tiếng chim ca vang dội vườn Tỳ Ni, 
Loài vô ưu đến kỳ vui mở hội. 
Ngài về đây lúc tan màn đêm tối, 
Ánh bình minh chiếu rọi khắp đó đây. 
Tiếng côn trùng tấu nhạc thật vui thay! 
Hoa đua nở hương bay thơm ngào ngạt. 
Cho mọi người giảm bớt nỗi khổ đau. 
Cho nhân gian hết kỳ thị da màu, 
Cho thế giới thương nhau không còn khổ. 
Ngài về đây mở ra đường giác ngộ, 
Tháo gông cùm san bằng hố bất công. 
Đã lâu đời kềm kẹp hành hạ dân, 
Luôn khủng bố tinh thần và thể xác. 
Ngài ra đời thực hành hạnh Bồ - tát, 
Mở lòng từ cứu vớt các chúng sanh. 
Rồi một hôm Ngài rời bỏ Hoàng thành, 

 Một mình dấn thân vào vùng tuyết lạnh. 
 Sáu năm khổ hạnh ở chốn rừng già, 
 Bảy thất tham thiền chứng thành Phật quả. 
 Rồi đi khắp cả thuyết pháp độ sanh, 
 Bồn mươi chín năm hạnh nguyện viên thành, 
 Tám mươi tuổi Ngài an lành nhập diệt. 
 Ngài đi rồi mọi người đều thương tiếc, 
 Cõi nhơn thiên mải miết nhớ ơn Ngài. 
 Con sinh ra tuy không gặp Như – Lai, 
 Nhờ giáo pháp của Ngài con tỉnh ngộ. 
 Đời vô thường kiếp người đầy đau khổ, 
 Nơi chốn xưa giờ con đã quên rồi, 
 Cố tìm lại chỉ thấy trời mây trắng 
 Đêm về khuya, ngoài trời mưa hạt nặng, 
 Tiếng Cú kêu văng vẳng vọng ngoài hiên. 
 Tâm con như đang nhập vào cảnh thiền, 
 Khiến tất cả mọi não phiền dứt sạch. 
 Con nguyện sống một đời đầy thanh bạch, 
 Theo gót Ngài đảm trách việc độ sanh. 
 Kể từ đây tinh tấn lo tu hành, 
 Đem tất cả lòng thành dâng Phật đản. 

 Đồng Minh. 
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C 
ó lẽ trong các truyền thống tâm linh xưa 
nay, không có một truyền thống tâm linh 

nào vượt hơn Phật giáo. Đó là điều chứng 
nghiệm xác minh hùng hồn của các sử gia và 
các nhà khoa học hiện đại. Chúng ta đang sống 
trong một thời đại khoa học, dĩ nhiên, các tôn 
giáo đều được phê phán dưới lăng kính khoa 
học. Những nhà trí thức, các khoa học gia, các 
nhà bác học, các học giả, các nhà văn, các 
chính trị gia lừng danh nổi tiếng thế giới không 
ngớt ca tụng Phật giáo và bày tỏ tấm lòng ưu ái 
tri ân ngưỡng mộ Đức Phật. Họ tôn kính 
ngưỡng mộ Đức Phật và cho Đức Phật là một 
bậc Thầy tâm linh vĩ đại. Bởi Ngài là một con 
người gương mẫu toàn giác. Giáo lý của Ngài 
có công năng chuyển tải nguồn đạo lý siêu việt 
khai sáng tuệ giác cho muôn loài. Trong đó có 
loài người chúng ta thừa hưởng một gia tài tâm 
linh vô cùng quý giá. Việc "chuyển mê khai 
ngộ, phá tà hiển chánh", là trách vụ chung của 
những người con Phật. Vì mọi người đã thừa 
kế cái di sản quý báu đó của Ngài. 
  
Trong phần mở đầu nói về nguyên do xuất bản 
cuốn sách:" Phật Giáo Dưới Mắt Các Nhà Trí 
Thức" có đoạn viết:" Đạo Phật là một Tôn 
giáo vĩ đại đã giác ngộ nhơn loại từ hơn 25 thế 
kỷ qua, giải thoát con người khỏi tất cả những 
xiềng xích nô lệ, các tập tục mê tín dị đoan. 
Ngày nay tất cả các nhà văn hóa trí thức trên 
thế giới dù có hay không liên hệ  gì đến Phật 
giáo, đều tôn kính Đức Phật Cồ Đàm trong khi 
những nhà khai sáng các tôn giáo khác chỉ 
được các tín đồ của chính mình tôn kính mà 
thôi. Không phải chỉ những người thuộc một 
số tôn giáo mà ngay cả những người được gọi 
là tự do tư tưởng cũng rất kính trọng Đấng 
Giác Ngộ Tối Cao Độc Nhất trên hoàn vũ 
nầy...". 

Qua đoạn văn trích dẫn trên, cho chúng ta thấy 
rằng, Đức Phật đã khai phóng con người, mở 
ra một lối thoát, hướng dẫn con người thoát 
khỏi mọi ách thống trị, ràng buộc, nô lệ, bởi 
những quy ước định kiến giáo điều cố chấp bất 
toàn của xã hội. Những tư tưởng độc tôn, độc 
quyền, thống trị khống chế đời sống tâm linh,  

 

 

 

làm cho con người mất hết quyền tự do tư 
tưởng cũng như mọi quyền làm người khác. 
Những giáo điều quy định nầy quả thật không 
có chỗ đứng trong giáo lý đạo Phật. Bối cảnh 
xã hội Ấn Độ trước khi Đức Phật ra đời, là một 
xã hội rối loạn bất công, kỳ thị, đầy dẫy hận 
thù tranh chấp. Một xã hội vô cùng phức tạp 
rối ren, nhân phẩm giá trị con người luôn bị 
chà đạp, quyền sống của con người luôn bị áp 
bức, bởi một số người có quyền lực, nhân danh 
thần thánh khống chế áp đảo tư tưởng con 
người. Họ chia xã hội ra thành bốn giai cấp rõ 
rệt: "Giai cấp Bà la môn, Sát đế lợi, Phệ xá và 
Thủ đà la". Trong bốn giai cấp nầy, chỉ có giai 
cấp Bà la môn có đủ quyền hành quyết định 
chi phối tất cả. Bởi họ chiếm độc quyền ưu thế 
về tư tưởng và mọi thứ lễ nghi tế tự. Giai cấp 
thứ hai, tức giai cấp của những nhà làm chính 
trị điều hành bộ máy quốc gia, tất cả đều phải 
phục tùng nghe theo mệnh lệnh của họ sai 
khiến. Còn lại hai giai cấp dưới, nhất là giai 
cấp Thủ đà la là một giai cấp đê tiện thấp hèn 
nhứt trong xã hội.  Có thể nói, trong lịch sử 
nhơn loại, chưa từng thấy một xã hội nào bất 
công, chia thành bốn giai cấp để thống trị đè 
đầu cỡi cổ dân chúng như xã hội Ấn Độ thời 
Phật. Một xã hội tướt đoạt hết quyền sống của 
những con người không may rơi vào hoàn 
cảnh giai cấp thấp hèn. Quyền làm người của 
họ không còn, thì nói chi đến những quyền lợi 
khác. Đó là chỉ nêu ra tiêu biểu một xã hội Ấn 
Độ thời xưa, còn đối với xã hội thời nay thì 
sao? Có được trọn quyền làm người không? 
Hay vẫn còn bị hạn chế trong một khía cạnh 
nào đó? Và vẫn còn bị xã hội ngược đãi áp bức 
tướt đoạt mọi quyền sống khác? Những vấn đề 
bi thiết bức xúc thực tế đau thương nầy, thiết 
nghĩ, không cần phải nói trắng ra, chắc chắn ai 
ai cũng đều thừa biết.  
 
Trong lúc xã hội bị áp bức bất công đè nặng 
trong tâm thức của con người, lòng người luôn 
khao khát ước mong có một bậc vĩ nhân nào 
đó xuất hiện để cứu nguy bao nỗi thống khổ 
cùng cực của họ. Niềm ước vọng đó họ đã 
được toại nguyện, vì đã có Đức Phật ra đời kịp 
lúc. Chính Đức Phật là người đứng lên hô hào 
cổ vũ phá tan mọi thể chế bất công và đem lại 
sự bình đẳng an vui hạnh phúc cho con người. 
Ngày nay, người ta tôn vinh Ngài là một Nhà 
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đại cách mạng, cải tiến xã hội Ấn độ và đưa 
con người thoát khỏi kiếp sống nô lệ tù đày để 
được an hưởng quyền sống tự do giải thoát.  
  
Hơn thế nữa, sự ra đời của Đức Phật không 
phải chỉ có ngần ấy, mà sự ra đời của Ngài 
nhằm mục đích là chuyển mê khai ngộ. Tư 
tưởng siêu việt nầy ta thấy rất rõ ở Phẩm 
Phương Tiện thứ hai trong Kinh Pháp Hoa. 
Một bộ kinh nhằm đưa con người đến tiêu đích 
giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đức Phật nêu rõ 
lý do, khi Ngài có mặt ở cõi đời nầy. Lý do đó 
là gì? Là mở bày "Tri Kiến Phật" hay nguồn 
tuệ giác cho hết thảy chúng sinh. Cụm từ 
"Khai, Thị, Ngộ Nhập" đó là tiêu đề chính mà 
Đức Phật đã triển khai và chỉ thẳng đến chỗ 
cứu cánh toàn triệt. Đó là con đường thăng hoa 
thẳng tắt thành Phật.  
 
Qua nguồn giáo lý khai thông con đường phá 
tà hiển chánh, chuyển mê khai ngộ, cho đến 
hôm nay và mãi về sau, tất cả đều nêu cao tôn 
chỉ giác ngộ và giải thoát. Rời ngoài tôn chỉ 
nầy ra, thì đạo Phật sẽ không còn là đạo Phật 
nữa.  
 
Như phần mở đầu của bài viết nầy đã nói, hiện 
nay có rất nhiều các nhà trí thức họ bỏ nhiều 
công sức để nghiên cứu về cuộc đời của Đức 
Phật. Sự nghiên cứu nầy họ đánh giá Đức Phật 
qua nhiều lĩnh vực khác nhau. Đứng về mặt 
nào, họ cũng phải nhìn nhận Đức Phật là một 
con người vĩ đại hơn bất cứ con người nào có 
mặt ở thế gian nầy. Như ông Bertrand Russell  
(1872 - 1970) Toán học gia, Triết gia, Nhà cải 
cách xã hội Anh quốc, được tặng giải Nobel về 
văn chương năm 1950 đã viết trong quyển: 
"Tại sao tôi không theo Thiên Chúa Giáo": 
"Nếu nói đến trí tuệ và đức hạnh thì tôi không 
thể nào nghĩ rằng Chúa Christ ở một vị thế 
cao như mọi người biết đến qua lịch sử. Tôi 
nghĩ rằng tôi phải đặt Đức Phật trên Chúa về 
những phương diện đó". (Cannot myself  feel 
that either in the matter of virtue Christ stands 
as high as some orther people know to history. 
I think I should put Buddha above him in those 
respects.)  Bertrand Russell   "Why I am not a 
Christian" 
 
Nói đến đức hạnh của Đức Phật, dù người Phật 
tử hay không phải Phật tử, hầu như ai cũng 
phải thừa nhận là đức hạnh của Đức Phật 
không ai có thể sánh kịp. Dù đó là các vị Đại 
Bồ Tát cũng không thể nào dám tự hào so sánh 
đức hạnh của các Ngài ngang hàng với Đức 

Phật được. Vì thế, mà Giáo sư Max Miller, 
một học giả người Đức đã ca ngợi: "Đức Phật 
là hiện thân của tất cả các đức hạnh mà Ngài 
thuyết giảng. Trong thành quả của suốt 45 
năm dài hoằng pháp, Ngài đã chuyển những 
lời nói thành hành động; không nơi nào Ngài 
không trình bày từng cái yếu đuối của con 
người hay từng cái nền tảng của dục vọng. 
Luân lý, đạo đức căn bản của Đức Phật là 
toàn hảo nhất mà thế giới chưa bao giờ biết 
đến". (Buddha was embodiment of all the    
virtues he preached. During his  successful and 
eventful ministry of 45 years he translated all 
his words into action; and in no place did he 
give vent to any human frailty, of any base 
passion. The Buddha's moral code is the most 
perfect which the world has never now). 
 
Từ sau ngày thành đạo, Đức Phật không bao 
giờ ngừng nghỉ trong công việc hoằng pháp lợi 
sinh. Trên bước đường vân du hóa đạo của 
Ngài, Ngài đã dựa vào ba nguyên tắc lớn để 
hóa độ. 1. Hóa độ theo thứ lớp căn cơ. 2. Hóa 
độ tùy phương tiện 3. Hóa độ theo tinh thần 
bình đẳng. Nhờ dựa vào ba nguyên tắc hóa độ 
nầy mà Ngài đã hóa độ đủ mọi hạng người 
trong xã hội. Từ hạng thấp hèn nhứt như Ưu 
Ba Ly, một người chuyên gánh phân mướn dơ 
bẩn, cho đến hạng cao sang quyền uy thế lực 
như các ông vua: Ba tư nặc và Tần bà sa la 
v.v...  
Trên đường đi hành khất, giáo hóa, lúc nào 
Ngài cũng tỏ ra gần gũi thân thiện với mọi 
người. Dù là một đấng Đại Giác Thế Tôn, 
nhưng chưa bao giờ Ngài tỏ ra là mình cao cả 
hơn hết. Chính vì với tinh thần từ bi, bình 
đẳng, vị tha, vô ngã, nên sự hóa độ của Ngài 
đã được mọi người quý mến. Ngài đi đến đâu, 
cũng được mọi người long trọng đón rước. 
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là Ngài 
không bị sự chống đối từ phía ngoại đạo cũng 
như sự khuấy rối trong nội bộ tăng đoàn. 
Nhưng tất cả không gì làm cản trở chướng 
ngại trên bước đường hoằng hóa của Ngài. Lấy 
đức độ người, dùng trí tuệ để soi sáng mọi việc 
làm và lời nói, nên Ngài chuyển hóa từ kẻ thù 
hằn trở thành người bạn tốt. Ngài từng tuyên 
bố: "Chiến thắng vạn quân không bằng tự 
thắng lấy mình, tự thắng lấy mình mới là chiến 
công oanh liệt nhất". Quả thật, chiến thắng 
được những dục vọng đam mê thèm khát, vị 
kỷ của mình mới thật là khó. Cái khó khăn đó, 
người nào vượt qua được mới đánh giá người 
đó là một kẻ anh hùng. Còn anh hùng xông 
pha ngoài trận địa hò hét ra oai làm cho ngàn 
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quân địch phải khiếp sợ, đó chưa phải đích 
thực là anh hùng. Đức Phật người ta thường 
gọi Ngài là đấng Đại Hùng, Đại Lực và Đại Từ 
Bi. Vì Ngài đã hùng dũng chiến thắng một cách 
vẻ vang hiên ngang trước những thế lực vô 
minh. Nếu Ngài không chiến thắng nổi lũ vô 
minh phiền não, thì không một ai đề cao và tôn 
trọng Ngài là một bậc Đại Hùng. Ngẫm lại, vì 
chúng ta chưa chiến thắng được lòng dục vọng 
cao độ của mình, nên chúng ta chỉ là một anh 
hùng rơm rỗng tuếch mà thôi. 
 
Đạo Phật là đạo nội quan. Đạo Phật không chủ 
trương khám phá phát minh những gì bên ngoài. 
Mà cái đạo Phật cần là con người hãy tự quán 
chiếu thật sâu sắc lại chính mình. Chính cái quán 
chiếu sâu sắc đó mới có thể nhận diện và chuyển 
hóa được những thứ phiền não nhiễm ô. Được 
thế, thì chúng ta mới có được một đời sống tâm 
linh phong phú và vững chãi. 
 
Muốn có một đời sống tâm linh như thế, tất 
nhiên, chúng ta phải có một đời sống đơn giản. 
Đơn giản về vật chất cũng như đơn giản về tinh 
thần. Đức Phật hay các vị Tổ Sư, sở dĩ các Ngài 
có được một đời sống an vui và hạnh phúc lớn 
lao, là vì các Ngài khéo biết sống một cách cực 
kỳ đơn giản. Về cơm ăn áo mặc, nói theo bây 
giờ là cơm áo gạo tiền, các Ngài không có mưu 
cầu lợi lộc tích trữ nhiều như chúng ta. Bản thân 
Đức Phật sống một đời sống của một con người 
đi xin ăn. Các hàng đệ tử xuất gia của Ngài cũng 
sống đời sống khất thực. Vì thế nên gọi các Ngài 
là khất sĩ. Tài sản của các Ngài chỉ có ba chiếc y 
và một bình bát. Nếu có thêm, thì cũng chỉ có 
cây tích trượng, dao cạo, kim chỉ, tọa cụ, chỉ có 
ngần ấy thôi. Đời sống của các Ngài cực kỳ đơn 
giản như thế thì bảo sao không giải thoát cho 
được. Đâu có thứ gì ràng buộc các Ngài. Do đó 
mà các Ngài có một đời sống tâm linh an nhàn 
tự do tự tại. Có lẽ do nhận thấy đời sống Đức 
Phật quá đơn giản và nhiều lợi lạc như thế, nên 
triết gia người Anh Herbert George Wells, cũng 
là Nhà tiểu thuyết, Nhà cải cách xã hội, Văn hào 
nổi tiếng, đã tán thán ca tụng Đức Phật như sau:  
"Các bạn thấy rõ Ngài là một nhân vật đơn giản, 
chân thành, lẻ loi, một mình tự lực phấn đấu cho 
ánh sáng, một nhân vật sống chứ không phải là 
thần thoại. Trong số các truyền thuyết thần kỳ, 
tôi cảm thấy có một Người, đó là Ngài. Ngài đã 
gửi bức thông điệp cho nhân loại hoàn vũ. Có 
nhiều những tư tưởng tuyệt diệu hiện đại của 
chúng ta rất gần gũi tương đồng với thông điệp 
của Ngài. Tất cả những đau khổ, bất mãn trong 
cuộc sống, theo Ngài dạy, là do lòng ích kỷ. 
Lòng ích kỷ có ba dạng: một là tham vọng thỏa 
mãn cảm giác; hai là tham vọng muốn bất tử; ba 

là tham vọng thành công và trần tục. Con người 
trước khi có thể trở nên thanh tịnh, người đó 
phải ngưng sống theo giác quan hoặc cho riêng 
chính mình. Rồi con người đó mới trở thành một 
bậc đại nhân. Đức Phật, qua nhiều ngôn ngữ 
khác nhau, năm trăm năm trước Chúa Christ, đã 
dạy con người đức tính vị tha. Trong một số 
chiều hướng Ngài rất gần gũi với chúng ta hơn, 
và đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Đức 
Phật cũng tỏ ra sáng suốt hơn Chúa Christ trong 
sự quan tâm phục vụ con người chúng ta và ít 
mơ hồ đối với vấn đề trường tồn bất tử của kiếp 
nhân sinh". (You see clearly a man, simple,    
devout, lonely, batting for light, a vivid human 
personality, not a myth. Beneath a mass of     
miraculous fable I feel that there also was a man. 
He too, gave a message to mankind universal in 
its character. Many of our best modern ideas are 
in closet harmmony with it. All the miserles and 
discontents of life are due, he taught, to         
selfishness. Selfishness takes three forms;      
second, the craving or immortality; and the third, 
the desire for prosperity and worldliness.  Before 
a man can become serene he must cease to live 
for his senses or himself. Then he merges into a 
great being. Buddha in a different language 
called men to self, forgetfulness five hunred 
years before Christ. In some ways he was near to 
us and our needs. Buddha was more lucid upon 
our individual importance in service than Christ, 
and less ambiguous upon the question of        
personnal immortality). 
 
Kiểm định lại, thế giới loài người của chúng ta 
hôm nay, có quá nhiều thiên kiến tranh chấp hận 
thù. Chúng ta đang sống trong một thế giới đảo 
điên thác loạn, trong sự lo âu phiền muộn sợ hãi. 
Biết bao cảnh tang thương nhiễu nhương hệ lụy 
luôn dồn dập xảy đến đe dọa sự sống của chúng 
ta. Chiến tranh, nghèo khổ, đói khát, bịnh tật, dốt 
nát, thiên tai họa hại, nhơn tai khủng bố, đã 
thường xảy ra. Cuộc sống của con người như 
đang trực diện đứng trên bờ vực thẳm, không 
biết rơi xuống hố sâu vào lúc nào. Thế mà con 
người vẫn chưa tỉnh thức, vẫn còn gây ra bao 
cảnh thương tâm, bạo động, tàn sát, giết hại lẫn 
nhau, chưa biết đến bao giờ con người mới được 
sống an ổn! Những cảnh thương tâm xảy ra hằng 
ngày như thế, chứng tỏ đời sống đạo đức tâm 
linh của con người ngày càng mất gốc và tuột 
giốc đến mức độ thê thảm. Chính vì thấu rõ được 
tâm địa của con người gây nhiều nghiệp ác, nên 
Đức Phật luôn kêu gọi con người hãy mau tỉnh 
thức và hãy thương yêu nhau trong tinh thần 
tương kính hòa ái. Ngài luôn quan tâm lưu ý đến 
những vấn đề cải hóa xã hội, xây dựng giáo dục 
con người theo chiều hướng thánh thiện. Tuy 
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nhiên, muốn cải hóa xã hội, giáo dục làm đẹp 
con người, trước hết, mỗi người hãy tự quán 
chiếu sâu vào tâm thức của mình, để nhận diện 
chuyển hóa những thứ vô minh phiền não. Đó là 
cái gốc mà mỗi con người cần phải gạn lọc tảo 
trừ. Một khi tâm được an bình, thì thế giới sẽ trở 
nên an bình. Đức Phật luôn quan tâm đến mọi 
lĩnh vực sinh hoạt trong cộng đồng nhơn loại. 
Nếu ai chỉ hiểu Đức Phật qua lĩnh vực chứng 
ngộ tâm linh không thôi, thì người đó cái nhìn 
vẫn còn phiến diện thiếu sót. Do nhận thức thấy 
rõ điều đó, nên Thượng Tọa tiến sĩ Sri Rahula 
Mha Thera đã nói:" Những ai nghĩ rằng Phật 
giáo chỉ chú trọng đến lý tưởng cao thượng, đạo 
đức uyên thâm và tư tưởng triết lý, và không lưu 
ý đến xã hội kinh tế an lạc của con người, là 
nhầm lẫn. Đức Phật chú trọng đến hạnh phúc 
của con người. Với Ngài, hạnh phúc không thể 
có được nếu không có một đời sống trong sạch 
căn cứ vào đạo đức và nguyên tắc tinh thần. 
Nhưng Ngài biết là thực hành một cuộc sống 
như vậy khó khăn trong những điều kiện vật chất 
và xã hội không tốt đẹp.  

Phật giáo không coi an lạc vật chất là cứu cánh; 
đó chỉ là một phương tiện để đi đến cứu cánh 
cao cả và cao thượng hơn. Nhưng đó cũng chỉ là 
một phương tiện cần thiết trong việc hoàn tất 
mục tiêu  cho hạnh phúc của con người. Cho nên 
Phật giáo cũng nhận sự cần thiết của một số 
điều kiện tối thiểu để đem lại thành công cho 
tinh thần - cả đến cho một vị thầy tu tham thiền 
ở một nơi hẻo lánh". 
 
Hôm nay, chúng ta hướng vọng về Phật đản, kỷ 
niệm một bậc Thầy tâm linh cao tột đã ra đời và 
khai sáng nguồn tuệ giác cho muôn loài. Ngài 
đến với cõi đời bằng tất cả lòng từ bi và trí tuệ 
sáng ngời. Suốt cuộc đời hành hóa của Ngài, 
Ngài chỉ muốn truyền đạt nguồn sống tâm linh 
bất tận mà mỗi chúng sinh đều sẵn có. Chỉ vì 
chúng sinh còn mê muội, sống trong vô minh 
nghiệp thức nên chưa nhận ra đó thôi. Một khi 
bóng tối vô minh không còn, thì mặt trời trí tuệ 
hằng chiếu sáng. Vô minh và tánh giác không 
phải là hai thực thể dị biệt. Cũng như sóng và 
nước không thể cho đó là hai phạm trù khác 
nhau. Tuy nhiên, nếu nói là một cũng không 
đúng. Ngay trong vô minh có tiềm tàng Phật 
tánh, vì "vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa 
không thân, tức pháp thân". Ngài Vĩnh Gia 
Huyền Giác đã nói rất rõ trong Chứng Đạo Ca. 
Thế thì, đi tìm Phật tánh ngoài vô minh thì 
không bao giờ có. Lý tương tức tương nhập 
trong Kinh Hoa Nghiêm đã cho chúng ta thấy rất 
rõ điều nầy. Hướng vọng về Phật đản cũng chính 
là hướng vọng nơi tự tâm của mỗi người. Phật đã 

từng tuyên bố: "Ta là Phật Đã thành, chúng sinh 
là Phật sẽ thành". Kinh Niết Bàn Phật cũng từng 
dạy: "Nhứt thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh". 
Nghĩa là tất cả chúng sinh đều sẵn có tánh giác. 
Như vậy, Đức Phật đã minh định rõ ràng ai cũng 
có khả năng thành Phật như Ngài cả. Tuy nhiên, 
với điều kiện là phải chuyên cần nỗ lực công phu 
tu tập giống như Ngài vậy. 
 
Hẳn chúng ta còn nhớ, trong Kinh Pháp Hoa ở 
Phẩm Tín Giải thứ tư, có diễn tả thân phận của 
một anh chàng nghèo khổ (cùng tử), đây là đứa 
con đi hoang ngày tháng xin ăn, mà không biết 
cha mình có một gia tài đồ sộ quý báu. Cứ đi 
làm thuê ở mướn, ngày lại tháng qua, cho đến 
khi nhận lại gia tài lớn lao của cha mình, chừng 
đó mới thấy mình là kẻ ngu khờ dại dột. Gia tài 
sự sản của cha mình giàu có như thế, tại sao 
mình lại cứ cam tâm làm một kẻ nghèo đói? 
Nhìn lại, thật hối tiếc cho thân phận mình và 
cũng uổng phí thời gian một cách vô ích. Thân 
phận của chúng ta hiện nay cũng đâu có khác gì 
thân phận của anh chàng khờ khạo nghèo đói đó. 
Mỗi người chúng ta ai lại chẳng có sẵn một gia 
tài quý báu như thế. Thế mà, chúng ta cứ mãi lo 
chạy tìm kiếm ở nơi nầy, nơi kia mà quên rằng 
mình sẵn có châu báu. Sơ Tổ Trúc Lâm Trần 
Nhân Tông đâu chẳng nói: "Gia trung hữu bảo 
hưu tầm mích" Kho báu nhà mình chẳng đoái 
hoài, đừng tìm kiếm nơi đâu chi cho nhọc sức. 
Muốn nhận ra kho báu, (tức chứng ngộ đời sống 
tâm linh sâu sắc đó), thì khi tiếp cảnh xúc duyên, 
chúng ta chỉ cần vô tâm, nghĩa là không để tâm 
dính mắc vào sáu trần. "Đối cảnh vô tâm mạc 
vấn thiền". Được vậy, thì còn hỏi thiền, học 
thiền làm gì nữa.  Nhận lại kho báu của mình là 
chúng ta hết làm đứa con đi hoang để phá nát 
của báu, vì của báu đó có mặt đầy dẫy chung 
quanh ta.  

Sáng nay nghe chim hót 
Chào đón ánh bình minh 
Hoa lá thật đẹp xinh 
Ngồi nhìn lòng tươi mát 

Bao tâm hồn đói khát 
Bế tắc giữa cuộc đời 
Lang thang giống ma trơi 
Cõi lòng như tan nát 

Gả cùng tử trôi dạt 
Mang kiếp sống phong trần 
Cả bầu trời tăm tối 
Quên của báu trong thân 

Nhận lại của báu rồi 
Hết làm đứa con hoang 
Một đời sống an nhàn 
Thật tự do tự tại./. 
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N 
ăm nào cũng vậy, gần tới ngày đản sinh 
của đức Phật, lòng tôi cảm thấy dâng lên 

bao nỗi rộn rã vui mừng. Vì đó là một ngày 
trọng đại thiêng liêng, một ngày mà cả nhơn 
loại trên hành tinh nầy đều quy ngưỡng cung 
kính hướng về. Thế mà năm nay 2020, tức kỷ 
niệm Phật đản lần thứ 2644, Phật lịch 2564, tôi 
cảm nghe lòng mình gợi lên bao nỗi ưu sầu 
khôn tả. Một không khí trầm lắng nặng trĩu 
bao phủ khắp cả ngôi chùa. Cảnh chùa vắng vẻ 
không còn rộn rịp tiếng người cười nói như 
những mùa Phật đản năm nào. Cây lá chung 
quanh cũng ủ rũ héo tàn như hòa nhịp trong 
nỗi niềm đau khổ u buồn chung. Cái không 
gian chánh điện rộng lớn, nay chỉ còn một vài 
vị Tăng, Ni hành lễ. Với cái nhìn bằng con mắt 
Tục đế, thử hỏi như thế làm sao không buồn 
cho được. Nhưng có buồn cũng phải chịu, chớ 
biết phân giải cùng ai. Bởi tất cả đều nằm 
trong một hoàn cảnh chung của mùa dịch cúm. 
Nạn đại dịch Covid-19 hiện đang diễn ra rất 
phức tạp. Nó cướp đi biết bao sinh mạng con 
người. Cả thế giới đều đắm chìm trong nỗi lo 
âu sợ hãi. Tuy nhiên, đối với người phật tử 
chúng ta, dù hoàn cảnh có trở ngại khó khăn 
nghiệt ngã đến đâu, thì việc tổ chức kính mừng 
đức Phật ra đời, chúng ta cũng vẫn tiến hành 
trong một lễ nghi khiêm tốn giới hạn. Nếu 
không tiện phô trương lớn lao bằng hình thức, 
thì chúng ta tăng cường năng lực nội dung. 
Nội dung Phật chất càng dồi dào, thì tinh thần 
giác ngộ của chúng ta càng cao. Thiết nghĩ, 
như thế lại càng xứng hợp với sự kiện lâm 
phàm của đức Phật. Bởi đức Phật ra đời cũng 
chỉ nhằm mục đích duy nhất là chỉ bày tánh 
giác cho hết thảy chúng sanh. Đó là tinh thần 
chuyển mê khai ngộ, chuyển tà thành chánh, 
chuyển phàm thành thánh. Phàm hay thánh, 
chánh hay tà... tất cả cũng từ ở nơi tâm thức 
của chúng ta mà ra. Kìa! hãy nhìn những đóa 
sen hồng vươn lên khỏi mặt nước để khoe 
hương khoe sắc với đất trời. Sen mọc lên từ 
bùn nhơ, nếu không có bùn nhơ thì không có 
sen. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ 4 câu kệ 
trong bài Phú của sơ tổ Trúc Lâm: 

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạm dịch: 

Ở đời vui đạo cứ tùy duyên 
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền 

Trong nhà của báu thôi tìm kiếm 
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền 

 
Đó là một sự thích nghi tùy duyên bất biến rất 
tuyệt vời của đạo Phật. Nếu còn biến thì không 
thể gọi là tùy duyên. Thích nghi với mọi hoàn 
cảnh mà không bị hoàn cảnh chi phối đồng 
hóa. Câu thứ ba Tổ muốn nhắc nhở khuyên 
chúng ta, không nên chạy tìm cầu ông Phật ở 
bên ngoài. Vì ông Phật bên ngoài chỉ là ông 
Phật giả tạo. Ông Phật ứng thân thị hiện ở Ấn 
Độ trong vườn Lâm Tỳ Ni, mà tất cả chúng ta 
đang hết lòng cung kính thiết lễ tưởng niệm, 
ông Phật đó cũng chỉ là ông Phật giả tạo bên 
ngoài. Bởi vì sự cấu tạo hình thành thân thể 
của Ngài, cũng đều do nhân duyên giả hợp mà 
thành. Ông Phật đó chẳng qua ứng hiện ra đời 
là để giáo hóa thức nhắc chúng ta, nên nhớ lại 
ông Phật thiệt của chính mình. Ông Phật thiệt 
đó mới thật là của báu quý giá của ta (gia trung 
hữu bảo hưu tầm mích). Thế là ai ai cũng có 
sẵn ông Phật thiệt đó (Nhứt thiết chúng sanh 
giai hữu Phật tánh - Kinh Niết Bàn). Đã thế, 
thì còn tìm cầu chi bên ngoài. Càng đi tìm thì 
lại càng không gặp Phật. Chi bằng ta hãy vô 
tâm, nghĩa là không để tâm dính mắc vào sáu 
trần, thì còn hỏi thiền làm chi nữa. Bởi thiền 
có nghĩa là tỉnh thức. Hằng giác là Phật. Phật 
thì không có mê, mê là chúng sanh. Giác mê 
thì mê diệt. Một niệm mê dấy khởi, thì lập tức 
có ông Phật độ liền. Mê đâu thì có giác đó. 
Như vậy thì Phật ra đời độ sanh liên tục không 
bao giờ dừng nghỉ. Muốn cho ông Phật dừng 
nghỉ, với điều kiện là chúng ta không còn mê 
nữa. Nghĩa là sạch hết vô minh phiền não. Đó 
mới thật là ý nghĩa của Phật ra đời. Còn chờ 
một năm ta mới thiết lễ tưởng niệm Ngài một 
lần, vậy thì những ngày khác chả lẽ ta cứ mãi 
sống trong mê lầm hay sao? Nói cách khác 
một năm ta mới có giác một lần, vậy thì còn lại 
364 ngày kia không lẽ ta đắm chìm trong vô 
minh vọng tưởng sao? Câu hỏi nầy xin để mọi 
người tự quán chiếu suy xét lấy.  
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Qua bài kệ đó, ta thấy đó là tinh thần cốt lõi 
của đạo Phật. Như vậy trong hoàn cảnh đại 
dịch hiện nay, thiết nghĩ đây cũng là cơ hội tốt 
cho chúng ta. Tại sao ta không chuyển họa 
thành phước? Cũng như ta chuyển phiền não 
thành bồ đề hay chuyển sanh tử thành niết bàn. 
Chữ "chuyển" trong hoàn cảnh nầy đối với 
chúng ta, nó mang một ý nghĩa thâm sâu tuyệt 
vời. Thế thì, chúng ta cần nên đem ra áp dụng 
ngay. Hoàn cảnh càng khó khăn, thì ý chí mình 
càng vững chắc hơn. Điều quan trọng là chúng 
ta có bền chí kiên nhẫn hay không đó thôi. 
Người xưa có câu nói rất hay: "Ở bầu thì tròn, 
ở ống thì dài". Nghĩa là tùy duyên, tùy cảnh 
mà vui sống. Sở dĩ dòng nước lưu thông không 
gì ngăn cản được, là vì nước khéo biết lòn lách 
vượt qua tất cả trở ngại. Ta cũng nên học hạnh 
nầy của nước. Cái gì cứng thì dễ gãy, cái gì 
mềm thì dẻo dai bền lâu. Đó cũng là nguyên lý 
sống.   
 
Tôi nghĩ, đức Phật nhìn thấy hoàn cảnh khó 
khăn của chúng ta hiện nay, chắc Ngài cũng 
thương xót chúng ta lắm. Vì đức Phật biết rất 
rõ, đây là nghiệp quả của chúng sanh, trong đó 
có loài người chúng ta. Một cọng nghiệp mà 
chúng ta phải đương đầu gánh chịu. Trong khổ 
đau ta tìm ra hạnh phúc. Giáo lý của đạo Phật 
dạy ta, phải tìm cho được cái hạnh phúc an lạc 
ngay trong tâm mình. Nếu ta chỉ đi tìm hạnh 
phúc ở bên ngoài thì đó chỉ là một ảo tưởng 
mà thôi. 
 
Khi tâm ta có được hạnh phúc, thì lúc đó là 
Phật ra đời. Hạnh phúc chân thật chỉ là tên 
khác của Niết bàn. Ông Phật bên ngoài chẳng 
qua cũng chỉ là phương tiện thị hiện. Ngài có 
mặt với cuộc đời nầy, với mục đích duy nhất là 
nhằm khai thị cái tánh giác của ta. Trong Kinh 
Pháp Hoa thì gọi đó là Phật tri kiến. Cái thực 
thể bất sinh, bất diệt nầy dĩ nhiên, nó có rất 
nhiều tên. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là giả 
danh, giả tướng mà thôi. Trên đời nầy không 
có cái gì là chân thật cả. Phàm cái gì có hình 
tướng đều nằm trong phạm trù sinh diệt hư giả. 
Kinh điển đã dạy chúng ta rõ ràng như thế thì 
đâu còn gì phải nghi ngờ.  
 
Tuy biết như vậy, nhưng cũng không phải dễ 
nhận, dễ sống. Đòi hỏi chúng ta phải có một 
quá trình bền chí tu học dài lâu. Tu hành ai 
cũng muốn cho mình có an lạc hạnh phúc cả. 
Chớ không ai muốn mình trầm luân trong đau 
khổ. Thế thì, muốn có an lạc, là ta phải chịu 
khó thực tập thôi. Con đường thực tập Phật 

dạy có nhiều cách. Nhưng cách nào cũng 
không ngoài con đường: "Niệm, Định, Tuệ".  
 
Đây là một con đường thù thắng thẳng tắt tiến 
đến thành Phật. Niệm là ta trở về có mặt thực 
sự trong giây phút hiện tại. Đã lâu rồi ta luôn 
rong chơi phiêu lưu thả trôi theo dòng đời sanh 
tử. Ta luôn bị hai ngục tù quá khứ và tương lai 
giam hãm. Ta bị thời gian và không gian luôn 
trói buộc. Đó là một ngục tù hai đầu làm ta 
mất hết tự do. Giờ đây, ta phải mạnh dạn quyết 
tháo tung hai cái ngục tù nầy để có được một 
đời sống thong dong tự tại. Tháo tung bằng 
cách nào? Bằng cách thực tập "Chánh niệm". 
Chỉ có chánh niệm mới tháo gỡ được cái niền 
kim cô "nhị nguyên" đó. Khi có chánh niệm thì 
chánh định sẽ xuất hiện. Niệm và định không 
rời nhau. Nầy nhe, khi đi, khi đứng, khi ngồi, 
khi nằm, nói chung là tất cả mọi hành động, ta 
đều phải có ý thức biết rõ ta đang làm gì. Đi ta 
biết ta đi. Ta đem tâm về hợp nhất với thân. 
Bởi thân và tâm không phải là hai thực thể 
riêng biệt. Lâu nay ta có thói quen sống chạy 
theo hai đầu phân biệt. Hễ nói tốt thì phải có 
xấu. Hễ nói hay ta liền nghĩ ngay đến dở. Thế 
thì từng cặp đối đãi đó nó luôn kềm kẹp giam 
hãm ta. Sở dĩ ta chưa thoát ra được cái đau khổ 
là vì ta chưa có chánh niệm. Chánh niệm là lá 
bùa hộ mạng trong bước đầu  thực tập của ta. 
Khi tâm ta được an định, thì chính đó là hạnh 
phúc, là niết bàn rồi. Như vậy niết bàn hay 
hạnh phúc chúng nằm ngay trong từng hơi thở, 
trong từng bước đi và trong từng nụ cười của 
ta. Khi đã có định rồi thì mặt trời tuệ giác có 
mặt ngay với ta. Nhờ có thanh gươm sắc bén 
của trí tuệ mà ta có thể chặt đứt tất cả những 
dây mơ rễ má phiền não. Đó là con đường khai 
thông tròn sáng để Phật ra đời luôn có mặt 
trong tâm thức ta. Sống được như thế, lúc nào 
lại không có Phật xuất hiện. Còn chờ một năm 
đến ngày rằm trăng tròn tháng tư âm lịch, ta 
mới cùng nhau phô trương tổ chức kính mừng 
Phật ra đời, đó là ta làm theo lễ nghi hình thức 
truyền thống. Thực tế, chưa chắc lúc ta làm lễ 
tiền hô hậu xướng, mà ông Phật thiệt của mình 
có mặt với ta ngay lúc đó. Chỉ cần dấy niệm 
thì Phật đã nhập diệt rồi. Kinh nói, dấy niệm là 
trái với tánh giác rơi vào trần lao. Vậy thì 
muốn cho ông Phật thiệt của mình thường 
xuyên có mặt, thì không cách gì hơn là chúng 
ta phải thực tập con đường: "Niệm, Định, Tuệ" 
đó thôi.  Nếu ta đi ngược lại với con đường 
thiết yếu nầy, thì dù ta có tổ chức phô trương 
hình thức linh đình đến đâu, thì chất liệu nội 
dung vẫn là con số không rỗng tuếch. Nói thế, 
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không có nghĩa là ta bỏ đi hình thức. Bởi hình 
thức có lỗi gì mà ta bỏ. Cái quan trọng trong 
đạo Phật thường nhắc nhở chúng ta là nương 
phương tiện để đạt đến cứu cánh. Mượn nôm 
để bắt cá, mượn ná để bắn chim. Ná và nôm 
chỉ là phương tiện. Chim và cá mới là cái cứu 
cánh mà ta nhắm tới. Nói cách khác là nương 
Sự để hiển Lý. Lý và Sự phải viên dung. Có 
thế thì việc tổ chức của chúng ta mới có được 
lợi ích cả hai. Xin chớ vội hiểu lầm là tôi đả 
phá hình thức. Tôi chỉ muốn nói lợi dụng hình 
thức để làm sáng tỏ nội dung mà thôi. 
 
Tôi thiết nghĩ, trong hoàn cảnh dịch bịnh hiện 
nay, chúng ta không thể tổ chức rềnh rang, 
đánh trống thổi kèn linh đình inh ỏi bằng hình 
thức được, thì chúng ta nên đặt nặng phần nội 
dung Phật chất nhiều hơn. Nghĩa là chúng ta 
nên thực tập gìn giữ chánh niệm trong mọi 
hành động. Có thể chúng ta thực tập chánh 
niệm trong tứ oai nghi và những lúc tụng niệm, 
ăn uống, nghỉ ngơi v.v... Có thực tập nghiêm 
túc như thế, thì chúng ta sẽ có an lạc hạnh 
phúc ngay. Ta không cần phải tụ họp có mặt 
đông người. Bất cứ ở đâu, nơi nào, ta cũng có 
thể thực tập được cả. Tôi xin đề nghị, bước 
đầu ta có thể thực tập chánh niệm bằng cách 
quán niệm hơi thở trong ba bài thực tập đầu 
của 16 phép quán niệm do HT Thích Nhất 
Hạnh soạn dịch trong Kinh An Ban Thủ Ý. Đó 
là phương cách giúp ta rất cụ thể để có được 
chánh niệm.  
 
Nếu mỗi hành giả phật tử thực tập được như 
thế, thì tôi nghĩ rằng kỷ niệm mùa Phật đản 
năm nay, thay vì chúng ta đặt nặng phô trương 
lớn lao về mặt hình thức lễ nghi, nay chúng ta 
có thể thay vào đó bằng một nội dung phong 
phú thiết thực của đời sống tâm linh. Như thế, 
tôi nghĩ rằng, nó sẽ mang lại nhiều sự lợi lạc 
cho bản thân ta cũng như cho gia đình và xã 
hội. Biết đâu đó là một hạnh phúc thật cao đẹp 
tuyệt vời mà không gì có thể so sánh được. 
 
Nhân mùa Phật đản nầy, tôi xin chân thành 
kính chúc toàn thể Phật tử có một đời sống an 
lạc và tràn đầy hạnh phúc. 
 
Thanh Trì     
 
 
 
 

 
 

 
 
Một ngày nào ta xuôi tay 
Rồi nằm yên trong lòng đất 
Nhiều bạn bè người thân ta 
Lòng xót đau buồn thương khóc 
Ôi ! Kiếp người được sinh ra 
Nhiều bệnh đau rồi già chết 
Đời vô thường mấy mươi năm, 
Lo ruổi dong giờ chấm hết 
Ta đã ra đi bỏ lại của đời 
Sự nghiệp công danh giờ cũng hết rồi 
Hồn phách của ta phiêu bạt trong trời, 
Nương theo gió mây lưu chuyển luân hồi... 
mãi thôi 
Vợ ta rồi đây sang tay người khác 
Chồng ta đêm ngày đắm say tiếng hát 
Hoặc mê cờ bạc bỏ đám con khờ 
Ôi ! Đâu còn gì nữa mà mộng mà mơ 
Còn ai đâu nữa để mà đợi mà chờ ? 
Trải mấy mươi năm sống ở trên đời, 
Ta cứ mãi vơ vét làm giàu 
Chẳng chút thương yêu cứu giúp người 
nghèo 
Bây giờ chết rồi không mang được gì theo 
Trời đất bao la không chỗ cho mình, 
Ta mãi lang thang trong cõi vô hình, 
Khuya sớm nương nơi miếu mạo chùa đình 
Đã lâu rồi ta sống kiếp vô minh. 
Rồi một ngày kia ta chuyển kiếp đầu thai, 
Sanh lại cõi người làm gái hoặc trai, 
Mang thân các loài sống đời khổ cực, 
Chịu nhiều áp bức không được thoát ra. 
Bây giờ dù có nhớ tới mẹ cha, vợ chồng con 
cái, 
Nhưng ta đã chuyển qua kiếp khác rồi. 
Lúc này ta chỉ biết có ta thôi, 
Còn về quá khứ xa xôi ta đã quên hết rồi. 
Dù ta sanh được lên trời, hay về cõi Phật, 
Mỗi nơi đều cũng phải làm. 
Có làm thì mới có ăn, 
Không hề có chuyện ngồi không bao giờ. 
Đừng nên sống trong mộng mơ, 
Như chị Hằng chú Cuội không bao giờ có 
thật đâu ! 
Đó là văn hóa người Tàu, 
Họ muốn đầu độc trong đầu người dân thôi. 
 
Đồng Minh 



TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ - Kính Mừng Phật Đản 2644 
   Trang  15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
ính thưa liệt quý vị, 
 

Không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc quý 
vị cũng thừa biết tôi là ai rồi. Có người gọi tôi 
là Virus Corona, hoặc Covid -19 hay còn tên 
gọi gì khác nữa mà tôi chưa được biết. Thử hỏi 
tên gọi nầy từ đâu mà có? Có phải là do người 
ta nghĩ ra rồi đặt cho tôi cái tên gọi mỹ miều 
duyên dáng đó không? Thật ra tôi đâu có tên 
gì. Có người còn muốn biết rõ nguyên quán 
xuất xứ của tôi từ đâu mà ra. Tôi xin thưa, tôi 
không có từ đâu hết. Nói thế, quý vị vội cho 
tôi là thứ mất gốc không có cội nguồn ư? Vậy 
cội nguồn của tôi ở đâu? Là ai? Chẳng qua là 
do tâm thức của con người tạo ra. Nói theo 
giáo lý nhà Phật là do nhân duyên sinh. Nghĩa 
là khi hội đủ điều kiện thì tôi xuất hiện. Tuy 
nhiên, sự xuất hiện của tôi không phải tự nhiên 
mà có. Cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của 
nó. Khi xảy ra sự việc hiểm nguy tồi tệ thì 
không có con ma nào chường mặt nhận tội. Có 
ai dại dột gì nói rõ cái nguyên nhân gây ra của 
mình không? Thế là, họ chỉ biết ngấm ngầm 
đổ tội cho nhau mà thôi. Ông nói qua, bà nói 
lại. Thật ra, không ai còn lạ gì cái thủ đoạn 
ném đá giấu tay của họ. Nếu quý vị nào có 
chút ít nghiên cứu về Phật học, thì hiểu rất rõ 
về điều nầy. Bởi đức Phật có dạy: "Tất cả đều 
do tâm tạo". Tâm là chủ thể tạo tác tất cả. 
Nhưng nếu chỉ có tâm thức không thôi thì 
cũng chưa đủ, mà nó cần phải có những yếu tố 
phụ thuộc khác. Như vậy, nếu quy kết đổ tội 
cho một sự việc nào đó, thiết nghĩ cũng chưa 
đúng hẳn. Bởi cái gì nó cũng có nhân có duyên 
của nó. Thế thì, sự có mặt của tôi cũng do 
nhân do duyên mà có. Nhưng cái nguyên nhân 
chánh vẫn là cái tâm thức ác độc của con 
người. Vì con người có quá nhiều tham vọng. 
Họ muốn độc tôn độc quyền chiếm hữu tất cả 
và bắt mọi người phải quy phục quỳ dưới chân 
họ. Họ là những kẻ độc tài, độc đoán đến thế.  
 
Họ kết hợp với nhau tạo thành phe nhóm và có 
đủ quyền lực để quyết định mọi thứ. Thủ đoạn 
của họ là nhằm tạo tôi ra để giết hại tiêu diệt 
đối phương. Đó là một thủ đoạn thật hèn hạ bỉ  

 
 
 
 
 
 
 
ổi ác độc.  Đó cũng là một ý muốn cực kỳ 
tham vọng của họ. Thế nhưng, luật tắc ở đời 
đâu phải dễ dàng hễ muốn là được. Có khi 
mình muốn thế nầy, nhưng sự việc nó lại trở 
thành thế kia. Đúng là "mưu sự tại nhân mà 
thành sự tại thiên". Mình muốn hại người, 
nhưng trở lại hại mình. Người ta chưa bị hại, 
thì nó trở lại hại mình trước rồi. Đây là cái thế 
chẳng khác nào như "Gậy ông đập lưng ông". 
Từ xa xưa, cách đây mấy ngàn năm, đức 
Khổng Phu Tử cũng đã có nói:" Hàm huyết 
phún nhơn, tiên ô tự khẩu". Nghĩa là: "Ngậm 
máu phun người, thì dơ miệng mình trước". 
Hơn thế nữa, trong Chứng Đạo Ca, Ngài Vĩnh 
Gia Huyền Giác Đại sư cũng có nói: "Tòng tha 
báng, nhậm tha phi. Bả hỏa thiêu thiên, đồ tự 
bì..." Nghĩa là, kẻ nào có ác tâm chê bai công 
kích hãm hại người khác, thì chẳng khác nào 
kẻ đó đang cầm cây đuốc giơ cao lên  đốt trời, 
nhưng đau đớn thay! trời chưa thấy cháy mà 
tay của họ đã bị lửa đốt phỏng rồi. Giống như 
có người ngước mặt lên trời mà phun nước 
bọt, nước bọt kia không lên tới trời mà trở lại 
rớt vào mặt họ. Kẻ ác tâm hại người hiền 
lương cũng y như thế. Đây là một bài học tuy 
vở lòng, rất sơ đẳng, nhưng có lẽ vì người ta 
quá tham vọng, bị vô minh che mờ tâm trí, nên 
họ không còn đủ sáng suốt để ghi nhớ bài học 
quý giá thâm thúy nầy.  
 
Đến đây, có người sẽ thắc mắc muốn biết ai đã 
tạo ra hình hài thân thể tôi? và tạo ra bằng cách 
nào? Tại sao họ phải làm như thế? Có người 
còn thốt ra những lời lẽ nặng nề hơn, cho rằng, 
kẻ nào tạo ra tôi, chính kẻ đó không phải là 
con người. Chỉ có loài ác quỷ mới nhẫn tâm 
làm như thế thôi. Như tôi đã thưa với quý vị ở 
trên, thật ra cho đến bây giờ, tôi cũng không 
hiểu lý do, tại sao mà tôi lại có mặt ở cõi đời 
nầy. Và tôi cũng không biết họ đã tạo ra tôi 
bằng cách nào cả. Tôi chỉ biết sự có mặt của 
tôi xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán 
bên Trung Quốc. Điều nầy cả thế giới đều biết. 
Và tôi cũng chỉ biết có thế thôi. Còn ai là kẻ 
tạo ra hình hài tôi, thú thật là tôi không biết. 
Bằng cách nào mà tôi có mặt ở đây, thật tình 
tôi cũng vẫn mù tịt. Nếu biết rõ thì tôi sẽ vạch 
trần bộ mặt thật của bọn chúng cho cả thế giới 
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đều biết. Chừng đó, tôi tin chắc là cả thế giới 
sẽ lên án và bắt họ phải đền tội trước công lý. 
Chính họ là thủ phạm gây ra giết chết biết bao 
nhiêu con người vô tội. Quả họ là những kẻ đại 
gian đại ác, cần phải trừng trị họ thích đáng  
theo luật pháp công lý con người. Mặc dù tôi 
chưa biết rõ toàn bộ sự thật, nhưng tôi chỉ biết 
cái chính yếu là do từ tâm thức của con người 
tạo ra thôi. Điều chắc chắn là những người đó, 
họ rất am tường thông suốt về ngành sinh vật 
học, nên họ mới có đủ khả năng tạo ra tôi 
được. Xin quý vị đừng hỏi nguyên quán xuất 
xứ của tôi nữa. Nếu quý vị bắt buộc tôi phải 
nói ra một cách chính xác nơi sản sanh ra tôi, 
thì thưa thật là tôi không hiểu mô tê gì cả. Tôi 
chỉ có thể trả lời với quý vị là do nhân duyên 
sinh thôi. Nghĩa là đủ điều kiện theo một tỷ lệ 
thuận nào đó, là tôi biểu hiện có mặt. Chỉ có 
thế thôi. Còn ai biết rõ nguyên uỷ xuất phát 
của tôi từ đâu, thì đó là do sự quyết đoán suy 
luận của họ. Mọi người đều có quyền suy luận 
và quyết đoán. Tuy nhiên, sự suy quyết nào 
cũng phải có chứng cứ. Tôi nghĩ rằng, trong 
tương lai một ngày nào đó thì sự thật sẽ được 
phô bày. Và tôi biết chắc hiện nay cũng có 
người đã quyết tâm đi tìm cho được sự thật 
nầy. Còn nếu nói một cách bâng quơ mơ hồ 
theo sự suy quyết của mình thì điều đó không 
thể thuyết phục được ai. Điều nầy xin quý vị 
hãy hết sức cẩn trọng khi phát biểu lập ngôn.  

Phải thành thật mà nói, cho đến hôm nay, sự 
có mặt của tôi vẫn còn là một ẩn số. Chưa có 
ai biết rõ nguồn gốc thân phận của tôi. Vì tôi 
như một đứa con hoang. Một đứa con vô thừa 
nhận. Một đứa con lạc loài bị  người đời khinh 
khi ghét bỏ, kinh hãi và nguyền rủa. Đến đâu 
cũng bị người ta lên án ghê tởm thật đáng sợ 
và tìm đủ mọi cách để tránh né. Người nầy 
không dám đến gần người kia. Có khi gặp 
nhau, họ cũng không dám đứng gần nhau nói 
chuyện. Trong gia đình nếu có người  không 
may bị nhiễm bịnh, thì họ vội cho cách ly 
ngay. Vì họ sợ lan lây qua người khác. Điều lo 
sợ nầy cũng đúng thôi. Tôi biết mọi người rất 
ghét và sợ tôi. Dù quý vị chưa bao giờ một lần 
thấy được hình hài mặt mũi của tôi ra sao. Ai 
cũng biết, tôi là một trong những loài vi khuẩn. 
Có người còn gọi tôi là loại siêu vi trùng. Thân 
tôi rất nhỏ bé, nhỏ đến đổi mà con mắt thường 
của quý vị không bao giờ nhìn thấy được. Cần 
nói rõ, không phải tự nhiên mà tôi có mặt ở nơi 
nầy, nơi kia khắp nơi trên thế giới. Chẳng qua 
là do người ta vô tình mang tôi đi đó thôi. Khi 
tôi có mặt ở Vũ Hán, thì có lẽ lúc đó chắc cũng 

có mặt quý vị. Vì vậy, nên quý vị đã bị người 
khác làm lây nhiễm nên tôi lại có mặt trong 
thân thể của quý vị. Nếu như quý vị không có 
mặt lúc tôi ra đời ở Vũ Hán, thì làm gì mà quý 
vị bị tôi làm lây nhiễm? Đúng không? Như 
vậy, tôi thiết nghĩ, lỗi đó đâu phải hoàn toàn 
do tôi gây ra. Tôi đâu có đi tìm quý vị để gây 
ra cho quý vị mang bịnh. Nếu có trách thì phải 
trách kẻ nào đã có ác tâm, ác ý, chế tạo ra hình 
hài tôi. Khi sinh tôi ra, họ không quan tâm 
chăm sóc bảo vệ tôi kỹ lưỡng, chẳng những 
thế, họ còn bỏ rơi tôi để tôi phải trở thành một 
đứa con hoang lang thang nơi nầy, nơi nọ. Từ 
đó mới có xảy ra tình trạng không hay làm gây 
nhiễm bịnh tác hại trong cộng đồng nhơn loại. 
Phải chi, họ cứ nhốt giam tôi ở một nơi xó 
xỉnh tồi tàn nào đó, thì làm gì có chuyện gây ra 
làm đau khổ mọi người. 

Khi nhìn thấy kẻ ốm đau, người mất đi, tôi 
cảm nghe cõi lòng như tan nát đau khổ đến tột 
cùng. Sự thật, tôi nào có vui sướng chi đâu, khi 
nhìn thấy người khác đau khổ. Nhiều khi tôi tự 
hỏi, tại sao mình phải gây ra làm cho mọi 
người phải đau khổ vì mình như thế? Tự trách 
là vậy, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, tôi cũng chỉ là 
một nạn nhân vô tôi vạ. Bởi do ai đó đã cố tình 
tạo ra tôi thế thôi. Xin quý vị hiểu và thông 
cảm cho. Từ một biệt nghiệp cá nhân, tạo 
thành một cọng nghiệp cộng đồng. Thế là đồng 
lao cộng khổ.    

Có nhiều nơi, họ coi thường tôi, nên họ không 
phòng bị, cứ tụ họp vui chơi nơi chỗ đông 
người, rồi từ đó mới xảy ra việc lan truyền từ 
người nầy sang qua người khác. Đối với giới 
trẻ, họ còn có đầy đủ sức khỏe, năng lực dồi 
dào, khi tôi nhiễm vào, thì họ còn có đủ kháng 
thể chống chỏi để vượt qua. Tội nghiệp cho 
mấy ông già, bà cả, cơ thể của họ bị suy yếu, 
lại có người còn mang trong mình nhiều tật 
bệnh như: tiểu đường, máu cao, suy tim, phổi 
yếu, thận suy v.v... khi tôi nhập vào, họ không 
đủ sức đề kháng chống cự, vì thế mà họ không 
thể vượt qua như giới trẻ được. Nhìn thấy họ 
nằm quằn quại rên la trên giường, thật tình tôi 
cũng đau lòng lắm, nhưng cũng không biết 
phải làm sao cứu họ. Thế là có người phải đi 
theo diện đoàn tụ ông bà, vĩnh viễn từ giã cõi 
đời nầy. Tôi thành thật khuyên mọi người, nhất 
là đối với những người trọng tuổi yếu đuối, 
trong giai đoạn nầy, không nên đi ra ngoài 
giao tiếp xã hội, tốt nhất là nên thường xuyên 
ở trong nhà. Đó là lời khuyên chân thành của 
tôi. Nếu có việc cần thiết lắm phải đi ra ngoài, 
thì quý vị nên nhớ mang khẩu trang cẩn thận và 
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giữ khoảng cách giữa mình và người ít nhất phải 
là 2 mét. Những ai bị hắt hơi, sổ mũi, ho hen, thì 
phải nên tránh xa những người nầy, và phải 
khám nghiệm cách ly ngay. Như thế, thì tôi 
không thể nào xâm nhập vào cơ thể của quý vị 
được. Đó là tránh sự lan lây bảo đảm một cách 
an toàn cho mình và người.  

Nếu mỗi người tự ý thức và giữ gìn cẩn thận, 
tuân hành theo luật cấm của chánh phủ, đó là 
quý vị đã tiếp tay giúp cho chánh phủ cũng như 
cho các bác sĩ, y tá và bảo vệ người khác. Tội 
nghiệp cho các bác sĩ, y tá, họ phải túc trực ngày 
đêm trong bịnh viện để cứu nguy chữa trị cho 
các bịnh nhân. Họ hy sinh phục vụ bịnh nhân bất 
kể tánh mạng của họ. Họ cũng có gia đình vợ 
con. Họ cũng muốn ở nhà để chung vui cùng với 
vợ con của họ. Nhưng họ vì lương tâm nghề 
nghiệp, vì bổn phận trách nhiệm của một lương 
y, nên họ không thể nào khoanh tay nhắm mắt 
làm ngơ an nhiên ngồi nhìn cho được. Thế là họ 
phải dấn thân tận tâm phục vụ hết mình. Mong 
quý vị hiểu và thông cảm cho họ. Quý vị có biết 
không, có rất nhiều bác sĩ và y tá đã bị mất mạng 
bởi do từ sự lây nhiễm của người khác. Như vậy, 
nếu quý vị cảm xót thương họ, thì tốt nhất là nên 
chịu khó ở nhà, tránh đi ra ngoài chừng nào thì 
càng tốt chừng ấy.  

Quý vị có biết, sự có mặt của tôi kể ra từ lúc có 
mặt ở Vũ Hán cho đến nay trải qua thời gian 
cũng hơn 3 tháng. Vì thế, nên mọi người gọi là 
mùa dịch cúm. Đó là họ gọi một cách tổng thể, 
chớ không gọi đích danh tôi. Nhiều người cho 
đây là một thiên tai, nói như thế thật ra cũng 
chưa đúng hẳn. Nói thiên tai là do tự nhiên sanh 
ra. Thiên đây là thiên nhiên, chớ không phải 
thiên là ông trời. Như đã nói, tôi có mặt phần lớn 
là do tâm thức của con người chủ động. Nếu 
không, thì tôi đâu có mặt ở cõi đời nầy, để phải 
chịu nhiều oan ức.  Thế thì phải nói nhơn tai 
đúng hơn. Tuy nhiên, dù thiên tai hay nhơn tai 
cả hai cũng đều gây ra làm cho người ta phải 
lãnh lấy những hậu quả tang thương hệ lụy khổ 
đau. Sự lan nhiễm chết chóc thương tâm như 
vậy, thế mà người ta cũng chưa chịu tỉnh thức. 
Họ cũng vẫn còn tìm đủ mọi cách gây hấn đấu 
đá, tranh giành, chém giết, chiếm đoạt lẫn nhau. 
Mộng muốn làm bá chủ thiên hạ, người ta vẫn 
luôn ôm ấp hy vọng và tìm đủ mọi cách để triệt 
hạ nhau cho bằng được. Như thế, thì biết đến 
bao giờ thiên hạ mới được yên thân và sống 
chung hòa bình an lạc! Viễn ảnh hòa bình ngày 
càng xa mờ... Nếu tâm mỗi người an bình, thì lo 
gì thế giới không an bình. Nhưng ngặt nổi, tâm 
con người luôn luôn loạn động, ác tâm ngày 
càng mạnh mẽ, như thế thì bảo sao thế giới an 
bình cho được. An hay nguy, khổ hay vui, tất cả 

đều từ tâm thức của con người tạo ra. Lẽ ra, hơn 
lúc nào hết, chính lúc nầy họ phải thức tỉnh để 
yêu thương nhau hơn, tình người càng siết chặt 
thấm thía nhau hơn, cần tương trợ giúp đỡ cho 
nhau, chớ có đâu lại âm thầm ngầm ý triệt hạ hại 
nhau.  

Sự có mặt của tôi khắp nơi, cũng là một sự thức 
nhắc mọi người nên ý thức đến vô thường, sinh 
diệt, sống chết nhanh như bóng chớp, như trở 
bàn tay. Lật qua thì còn, lật lại thì mất. Bản thân 
tôi cũng chết sống liên tục. Sanh rồi chết, chết 
rồi sanh. Có ý thức đến vô thường, vô ngã, nhân 
quả, như trong nhà Phật đã nói, thì tôi chân 
thành khuyên mọi người nên tu tỉnh nhiều hơn. 
Người ta cho đây là một trận đại dịch, theo như 
Kinh Phật  nói, thì đây mới chỉ là một trong Tam 
Tai mà thôi. Tam tai là "dịch tai, hỏa tai và cơ 
cẩn tai". Cơ cẩn là đói khát. Đây là một đại nạn 
người ta chết vì đói khát. Nạn đói khát nầy 
người ta chết như rơm rạ không thể tính hết 
được. Biết thế, thì mọi người nên cố gắng tỉnh 
thức mà lo tu hành, cố gắng làm lành, lánh dữ, 
và luôn giữ tâm ý mình cho trong sạch. Như thế, 
thì còn may ra có thể chuyển nghiệp nặng thành 
nghiệp nhẹ, tức chuyển họa thành phước vậy. 
Bằng không thì là một đại họa khủng khiếp của 
nhơn loại. Điều nầy, tin hay không là tùy quý vị.  

Thiết nghĩ, bấy nhiêu lời tâm tình trình bày của 
tôi hôm nay, kính mong quý vị hãy bình tâm suy 
xét. Dù sao, tôi cũng cám ơn mọi người, mọi 
giới, đã chịu khó lắng nghe những lời tâm sự 
chân thành của tôi. Mong rằng, những ngày sắp 
tới, quý vị nhớ khi ra ngoài giao tiếp với mọi 
người, mỗi người nên cẩn thận là hơn. Thật ra, 
sự lan lây là do người nầy chuyền sang người 
khác. Chớ nếu ai cũng ý thức gìn giữ cẩn thận 
như những gì mà các bác sĩ, y tá thức nhắc căn 
dặn, cũng như những luật lệ nghiêm cấm của 
chánh quyền, thì tôi tin chắc rằng sự lây nhiễm 
sẽ không còn lan lây nhiều hơn nữa. Và thật tình, 
tôi cũng không muốn điều đó xảy ra. Những tâm 
tình của tôi hôm nay, nếu có gì sai trái xin mọi 
người hãy niệm tình thứ lỗi thương xót bỏ qua 
cho. Tôi luôn chân thành biết ơn mọi người. Và 
tôi sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả những gì mà 
quý vị vô tình hay cố ý oán trách tôi. Tôi xin 
nhấn mạnh và nhắc lại, thật tình tôi không bao 
giờ có ác ý muốn làm hại ai cả. Xin quý vị hãy 
lượng tình suy xét và chắc chắn một ngày nào 
đó quý vị sẽ hiểu những gì tôi nói hôm nay. Và 
chừng đó quý vị sẽ không còn oán trách tôi 
nữa. 

Thân ái trân trọng kính chào toàn thể liệt quý 
vị 

Virus Corona, Covid - 19   
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T rời tháng Tư nắng ấm. Mây trắng trôi 
bàng bạc trên bầu trời trong xanh. 
Khóm bạch hồng khép nép nở rộ bên 

cánh cổng chùa đóng kín. Những nụ xả xanh 
ươm đang nhú lên những mầm xanh xinh xắn. 
Líp khoai lang đã bắt đầu vươn dài hứa hẹn 
những nồi rau luộc ngon lành trong bữa ăn của 
Tăng ni Chùa Phước Huệ. 
 
Vẫn nắng đó, vẫn ngọn gió nhè nhẹ, mơn man 
nhánh thiên tuế tươi non,...  nhưng có một cái 
gì đó, hình như là không giống như ngày 
trước ! Khuôn viên chùa im ắng đến nghe rõ 
từng tiếng lá rơi. Hai cánh cửa sắt trước và sau 
chùa khép kín.  
 
Trên cổng có hai tờ thông báo màu vàng và 
màu xanh với hai ngôn ngữ Việt Anh : Temple 
is temporarily closed. Contact number : xxxx 
2324. Chùa tạm thời đóng cửa. Liên lạc: xxxx 
2324. 
 
Từ tháng giêng, sau cái Tết tưng bừng rộn rã 
truyền thống của người Việt tổ chức ở sân 
chùa, những người con Phật đã manh nha nghe 
đến tên của Corona Virus hay vi khuẩn Vũ 
Hán. Không biết nó là gì, hình tướng ra sao, 
nhưng từng ngày, rồi từng ngày qua, tin tức 
dồn dập đưa đến làm đảo lộn nhiều thứ của 
Trung Quốc mà trước tiên là Thành phố Vũ 
Hán, tỉnh Hồ Bắc.  Bệnh viện tràn ngập người 
nối đuôi xếp hàng để chờ chữa trị. 
 
Hành lang thu hẹp dần với số bệnh nhân bệnh 
nặng nằm lẫn lộn với xác chết. Lò thiêu hoạt 
động 24/24 vẫn không làm hết công việc. 
Nhiều bệnh viện dã chiến được khẩn cấp dựng 
lên, thực chất là những nhà xác khổng lồ để 
giải quyết ô nhiễm môi trường. Lượng khí lưu 
huỳnh tăng theo cấp số nhân trong không khí 
vì lửa đốt xác chết chưa kịp phân tán.  
Nước Mỹ, nước Ý và vài mươi nước ở Âu 
Châu xuất hiện các ca bệnh. 

Tám mươi, chín mươi rồi một trăm bảy mươi 
nước ... sau ba tháng hoành hành trên thế giới, 
corona virus đã chiếm lĩnh toàn bộ màn hình 
Ti vi, tin tức mỗi giờ. Trên bàn họp của các 
chính phủ cấp liên bang và tiểu bang, hằng giờ, 
mọi người đều bước vào cuộc chiến chống một  

 

 

 

 

 

 

đối thủ vô hình có sức sát thương vô cùng 
mạnh mẽ. Các chuyến bay trong và ngoài nước 
giảm dần rồi chỉ còn rất ít chuyến khẩn cấp để 
đưa dân Úc về nước. Hàng chục chiếc du 
thuyền như Princess , Diamond, Ruby Princess 
với hàng ngàn du khách neo đậu ở các bến 
cảng Úc bị cấm xuống đất liền vì số người 
nhiễm bệnh ngày càng tăng và cho đến cuối 
tháng ba đã có lệnh bắt buộc phải rời nước Úc 
sau hai, ba  tháng lênh đênh ngoài hải phận. 
Trên đất Úc, hệ thống kinh tế ngưng trệ, hàng 
chục ngàn người mất việc, cửa hàng xa xí 
phẩm đóng cửa, các hoạt động thể thao nổi 
tiếng trên thế giới như Grand Prix, Thế vận 
hội, Wimbedon của những tay chơi tennis, các 
buổi hòa nhạc của những ban nhạc lừng danh, 
cuộc trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng...đều 
hủy bỏ. Đóng cửa biên giới giữa các nước, rồi 
giữa các tiểu bang trong một nước, mọi người 
được lệnh “ stay at home”, hạn chế ra đường 
chỉ trừ trường hợp khẩn cấp như đi bác sĩ, mua 
thuốc , mua thực phẩm cần thiết, tang ma hay 
bệnh nặng phải vào bệnh viện.  Cửa hàng nhu 
yếu Woolworths, Coles,  phải có giờ mở cửa 
dành riêng cho người già từ 7:00 – 8:00 sáng 
vì họ không thể mua được số thực phẩm 
thường nhựt. Mọi cuộc tụ họp ngoài xã hội 
giới hạn từ 500, 100, 10 ..rồi chỉ còn hai người 
mà thôi ! Xe hơi di chuyển trong thành phố chỉ 
được chở tối đa hai người, nhưng phải cùng địa 
chỉ... Các biện pháp cứng rắn do chính phủ liên 
tiếp nêu ra và xiết chặt hơn. Cảnh sát và quân 
đội đi tuần khắp nơi để kiểm soát việc thực 
hiện của người dân. 
 
Những tờ giấy phạt người vi phạm từ 1,000 – 
1,600 đô Úc hay 11,000 đô Úc cho những quán 
bar hay nhà hàng vi phạm lệnh cấm được tung 
ra. Trước cổng chùa cũng có nhân viên công 
lực rảo bước hay ngồi khuất trong xe để theo 
dõi việc thực hiện lệnh cấm. Nhà quàn chỉ 
được phép tối đa là 10 người một buổi. Còn 
hôn lễ chỉ giới hạn trong vòng 5 người. 
 
Cuộc sống trầm lại và mọi người tập giữ 
khoảng cách an toàn là 4 mét vuông nơi mình 
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cư trú hay khi ra ngoài, khoảng cách là 1.5 m. 
Practice social distancing là một lời khuyên 
đơn giản nhưng vô cùng quan trọng vì đó là 
một trong những lệnh khẩn cấp của chính phủ 
Úc ban hành từ hơn tuần nay nhằm giảm sự 
lây lan của Covid 19 và cứu mạng sống của 
nhiều người. 
 
Bên ngoài xã hội , tâm trạng bất an tràn ngập 
tâm trí mọi người. Bên trong khuôn viên chùa, 
cảnh vật êm ả và trầm lắng hơn. Message mà 
Thầy Phó Trụ trì gửi cho tăng ni chúng là : “ 
Gặp việc gì cũng an tâm . tùy duyên mà cống 
hiến “ hàm chứa nội lực định tĩnh của những 
người con Phật, hiểu đúng lý nhân quả và 
nghiệp báo. Chúng ta đã gieo nhân lành thiện 
thì sẽ gặt hái quả thiện lành, còn nếu có những 
quả đắng xảy đến cho mình, tùy theo biệt 
nghiệp của từng người thì cũng nên an nhiên 
nhận lấy, để nghiệp chướng sớm được tiêu 
mòn.  Thời gian không còn nhiều.  Như cá cạn 
nước, như lửa cháy đầu, nào có vui chi ! 
 
Trong tinh thần đó, đây là dịp tốt để người 
xuất gia tỉnh tu, có nhiều thời gian hơn để 
nghiên cứu kinh, luật, luận, nghiêm trì giới 
luật, thúc liễm thân tâm.  
 
Mỗi buổi sáng sớm, khi trăng lưỡi liềm còn 
treo vắt vẻo trên không trung thì ba hồi bảng 
quen thuộc đã vang lên. Hương trầm xông nhè 
nhẹ, lan tỏa trong chánh điện và hậu tổ. Tượng 
Đức Quan Âm Bồ tát vẫn từ bi nhìn xuống 
chúng sanh. Tiếng chuông gia trì hòa với tiếng 
mỏ nhịp nhàng theo lời tụng Thần chú Thủ 
Lăng nghiêm. Từng bước kinh hành nhịp 
nhàng theo tiếng niệm Phật, những chiếc y 
vàng phất nhẹ theo gió sớm, tiếng khánh vút 
cao hòa nhập vào tiếng mỏ đỉnh đạt trong câu 
niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca 
Mâu Ni. Tâm lắng đọng kết nối tâm  Phật và 
tâm chúng sanh.  

Phật chúng sanh tánh thường rống lặng 
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn 

 
Vậy đó, ngôi già lam Phước Huệ vẫn sáng 
ngời trong ánh hào quang Chư Phật và Chư Bồ 
Tát, Thiên long, Bát bộ, Hộ Pháp, Già Lam, 
Thiện thần đều thùy từ gia hộ cho chúng đệ tử 
yên ổn tu hành. 
“Tùy sở trụ xứ thường an lạc”. Dù tình trạng 
dich bệnh diễn tiến phức tạp thế nào đi nữa, 
nhiệm vụ chính của người xuất gia là “thượng 
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Tăng ni 

chúng vẫn duy trì sinh hoạt công phu, bái sám 
thường nhật nhưng không sao tránh được vài  
thay đổi. 
  
Để góp phần vào việc chống dịch bệnh, Thầy 
Phó trụ trì thông báo tin tức thường xuyên về 
việc thực hiện yêu cầu của chính phủ Liên 
bang và tiểu bang.  Trên bảng thông báo của 
chùa là những hướng dẫn như “ 10 điều cần 
thiết để....”, “practice social distancing”  và 
thông báo chùa sẽ miễn tiếp Phật tử vừa từ 
nước ngoài trở về, những vị có triệu chứng 
bệnh hay có thân nhân bị bệnh... Những ngày 
chủ nhật không còn sinh hoạt nhộn nhịp như 
trước vì lệnh cấm tập hợp hơn 10 vị trong 
chùa . Đạo tràng Bát Quan Trai, Lớp Việt 
Ngữ, Ban hộ niệm, lớp giáo lý cho trẻ em... 
đều tạm ngưng hoạt động nhằm tạo khoảng 
cách an toàn giữa thầy Cô giáo và học sinh, 
phật tử trong ban hộ niệm và tang môn hiếu 
quyến trong các tang lễ. Những người ký hợp 
đồng công quả cho chùa lúc đầu đến ký sổ và 
ra về ngay, nhưng ngưng hẳn việc đến chùa 
vào tuần sau đó. Trong nhà ăn của chùa, xuất 
hiện các chai nước rửa tay khô ở đầu bàn. Trên 
hậu tổ, nước rửa tay được khuyên dùng thường 
xuyên, trước và sau khi tụng kinh. Khoảng 
cách giữa tăng ni chúng khi ăn cơm, khi nói 
chuyện, khi vào bếp, khi chấp tác, khi tiếp 
Phật tử có việc khẩn cấp vào chùa cần giúp 
đở,.. đều được khuyên nên giữ khoảng cách 
theo qui định từ 1.5 – 2 m. Những vị sư cô tuổi 
trên 70 được khuyến khích tịnh dưỡng tu hành, 
áp dụng luật mới tự cách ly vì hệ thống miễn 
nhiễm yếu. Thầy cho chích ngừa cảm cúm 
sớm cho tất cả tăng ni còn sinh hoạt ở chùa. 
Văn phòng chỉ còn tiếp khách qua điện thoại. 
Chùa đóng cửa sớm hơn vào buổi tối vì không 
còn tổ chức những buổi cúng linh, cúng thất 
hay giổ quảy. Phật tử có thể đến chùa thắp 
hương cho thân nhân thờ tự ở chùa nhưng phải 
ra về ngay và chỉ được đi không quá hai 
người.  
 
Thời kinh công phu chiều giờ đây thay đổi như 
đại chúng được trì tụng các bộ kinh Địa Tạng, 
Dược Sư sám pháp, Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ 
môn, Kinh Kim Cang, Từ bi thủy sám, Kinh 
Di Giáo, Kinh Tứ thập Nhị Chương, Qui Sơn 
Cảnh sách ... Lời phục nguyện hằng ngày vang 
lên trong Đại Hùng Bửu điện là lời nguyện cầu 
tha thiết của người con Phật chí thành chí thiết 
nguyện cho thế giới sớm thoát khỏi tai trời, 
ách nước. Người bệnh sớm gặp thầy giỏi, 
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thuốc hay, còn nếu không may qua đời thì sớm 
được siêu sanh về cõi lành. Các bài chú như 
chú Đại bi, Dược Sư, Thiện nữ thiên chú, Lục 
tự đại minh chơn ngôn được trì nhiều lần trong 
ngày và trong mỗi thời công phu cá nhân ở 
thất riêng hay trên bảo tháp Xá lợi. Tăng ni 
được gia tăng giờ tu hành riêng như lạy Vạn 
Phật, thiền tọa, kinh hành, trì chú, nghiên cứu 
kinh điển, phát hành các tập kinh sách nhỏ tiện 
dụng cho đại chúng dùng trong các thời khóa 
có bổ sung thêm các bài sám văn hay lời Phật 
dạy. 
 
Khi Phật tử bên ngoài có tang sự cần thiết và 
có lời thỉnh cầu, Chư tăng ni chùa Phước Huệ 
vẫn mở lòng bi mẫn nhận đi  đến các bệnh 
viện hay nhà quàn để hộ niệm cho người bệnh 
hay người sắp lâm chung. 
 
Mặc cho cơn xoáy của dịch bệnh diễn tiến 
phức tạp hằng ngày.  người xuất gia ở chùa 
vẫn can đảm nhận lấy trọng trách giống như 
những bác sĩ, y tá khắp nơi trên thế giới đang 
ngày đêm chiến đấu với vi khuẩn nguy hiểm 
để giành lấy mạng sống cho đồng loại ở bệnh 
viện, chư tăng ni Chùa vâng theo lời Phật dạy 
là tận lực chữa bệnh tâm, xoa dịu nỗi đau khổ 
của chúng sanh khi mất mát người thân yêu 
ruột thịt, nhằm giúp đỡ phần nào cho đồng loại 
trong nỗi đau tử biệt sanh ly. Những người lìa 
bỏ cõi trần trong lúc này còn có một sự thiệt 
thòi hơn vì sự vắng vẻ và im ắng nơi nhà quàn, 
nghĩa trang theo lệnh cấm tập hợp quá mười 
người của chính phủ. Nhiều gia đình chỉ vỏn 
vẹn số người đếm trên đầu ngón tay. Vành 
khăn tang trắng nhuốm thêm nỗi niềm cô đơn, 
lạnh lẽo. Nước mắt không đủ sức đong đầy và 
làm ấm lòng cho người đang buông bỏ trần thế 
lúc này. Dù anh là người trẻ tuổi, quen biết 
nhiều bạn bè, từng tham gia những buổi dạ hội 
đình đám hằng trăm người, dù Cô là người có 
mối xã giao rộng rãi nhất Sydney, dù em có 
nhiều bạn đồng học chung trường và được 
Thầy yêu, bạn mến, dù bác là một người già đã 
quen sống cảnh cô độc ở nhà dưỡng lão nào đó 
thuộc thành phố Fairfield hay Cabramatta ..... 
tang lễ vẫn không vượt hơn con số mười người 
tham dự. Khi tấm màn màu lam khói khép lại 
ở một chapel nào đó, thân nhân thất thỉu ra về 
để lại những vòng hoa phúng viếng bên bờ cỏ.  
Carpark không còn đông đúc như ngày xưa và 
thân nhân người mất phải bắt đầu học cách tự 
tụng kinh cúng bái mỗi tuần thất ở nhà, theo sự 
hướng dẫn của Chư Tăng ni ở chùa. Chùa vẫn 

giữ lệ cúng thất cho hương linh đầy đủ, nhưng 
không có mặt con cháu hay người thân nữa, 
cho đến ít nhất là sáu tháng sắp tới. 
 
Một sinh vật bé xíu đã đủ sức làm cho cuộc 
sống con người chùng lại. Ngôi nhà mà người 
ta thường chỉ ở trong đó vào buổi sáng sớm và 
sau một ngày làm việc quay cuồng vất vả, 
người ta mới mệt mỏi quay về để dưỡng sức 
trong vòng vài tiếng đồng hồ. Nay người ta có 
nhiều thì giờ nằm yên trong phòng mình, nhìn 
kỹ lại bức tranh thêu hoa sen trên tường, chăm 
sóc nhánh trầu bà đang lớn ở góc phòng, hay 
tẩn mẩn múc từng thìa thức ăn cho chim, cho 
cá... Giờ mới phát hiện giàn bầu đã có thêm 
vài nụ hoa xinh xắn và cây cà bi đang tung 
tăng khoe một chùm non mới.  Ba mẹ, con cái 
giờ đây có thêm thì giờ nói chuyện, tiếp xúc 
với nhau không phải bằng điện thoại hay qua 
viber, có dịp cùng chia sẻ việc lau dọn, rửa bát 
hay clean up cái tủ lạnh sắp xếp hết sức mất 
trật tự của mình. Các bé giờ đây mới có dịp 
mở lại hộp xếp hình để khám phá kỹ hơn hệ 
thống thái dương hệ, hay cuộc sống của các 
thú hoang dã trong rừng sâu...Đứa cháu tuổi 
teen bây giờ mới có dịp nhìn kỹ hơn đôi bàn 
tay nhăn nheo của bà, của ông trong ngôi tổ 
ấm của mình khi phụ giúp ông bà công việc 
thường nhật.  Đứa con trai từng tất bật rời nhà 
vào sáng sớm để đến nơi làm, nay mới có dịp 
nhìn kỹ nụ cười an nhiên, tỉnh lặng và thoát 
trần trong bức tranh của Đức Phật Thích Ca 
Mâu treo trong phòng thờ. Lời cầu nguyện dù 
vang lên từng lời hay thầm lặng trong tâm đều 
giống nhau trước nỗi đau chung của nhân loại : 
Nguyện cầu cho người người đang sống trên 
hành tinh này sớm thoát khỏi nạn dịch thế kỷ 
kinh khiếp.  

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới 
Thiết vi u ám thảy đều nghe 

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông 
Nhất thiết  chúng sanh thành chánh giác.  

 
Tiếng chuông chùa vẫn đỉnh đạc vang xa.  
Ngôi già lam Phước Huệ , nơi an trú tâm linh 
cho những người con Phật Sydney vẫn tiếp tục 
là nơi đến.... 
 
Vạn Tường 
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Đ ại Hội Thường niên của Giáo Hội Phât Giáo 
Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi - Tân 

Tây Lan lần đầu tiên được tổ chức tại Chùa Báo 
Ân Auckland, New Zealand dựa trên phiên họp 
bất thường của Hội Đồng Điều Hành (HĐĐH) 
vào ngày 12/1/2020 tại phương trượng Tổ đình 
Phước Huệ Sydney 
 
Mục đích của đại hội thường niên lần này nhằm 
báo cáo những công tác Phật sự của các cơ sở  tu 
viện, pháp viện, thiền viện, tịnh xá, ni viện, hội 
Phật Giáo, các chùa và ban ngành trực thuộc 
Giáo Hội ở Victoria, New South Wales, Auck-
land, Wellington, Noumea New Caledonia,  đã 
đạt được thành quả trong năm qua, đồng thời 
trao đổi vạch định hướng phát triển Phật sự 
trong thời gian tới. Nhân dịp này, các đại biểu 
cũng được mời tham dự Lễ Khánh thành Chánh 
điện Chùa Thiên Thai Phật tích tại Wellington 
New Zealand. 
 
Chương trình Đại hội gồm có phiên họp tiền hội 
nghị vào ngày thứ tư 26.02.2020, Đại hội chính 
thức ngày thứ năm 27/2/20, tham dự Lễ khánh 
thành đại hùng bửu điện chùa Thiên Thai Phật 
Tích tại Wellington ngày 1/3/20. Đặc biệt các 
đại biểu tham dự sẽ được tham quan các danh 
lam thắng cảnh tại Auckland, Rotorua, Welling-
ton và Queenstown.   
 
Sáng thứ năm 27/2/2020 Lễ Khai Mạc 
Tham dự Lễ Khai mạc Đại hội có sự hiện diện 
của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Chủ Tịch 
HĐĐH GHPGVNTN UĐL-TTL kiêm Trụ trì  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Chùa Hoa Nghiêm Melbourne, Thượng Tọa 
Thích Phước Tấn, Phó Chủ Tịch HĐĐH 
GHPGVNTN UĐL-TTL, Trụ trì Tổ Đình PH, 
Chùa Quang Minh và Đại Tòng Lâm PG, cùng 
sự tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý 
đại biểu điều hành các Ban, các Hội Phật Giáo 
như sau : Thượng Tọa Thích Phước Viên, Phó 
Trụ trì Tổ Đình PH, Thượng Tọa Thích Phước 
Thiền, Phó Ban Hoằng Pháp Giáo Hội, Đại Đức 
Thích Quảng Phúc, Trụ trì Chùa Báo Ân Auck-
land,  Đại Đức Thích Phước Nguyện, Trụ trì 
Tịnh Thất Chánh Giác Melbourne, Ni sư Thích 
Nữ Phước Hoàn, Trụ trì Ni viện Thiện Hòa  
Sydney, Sư Cô Thích Phước Đức, chùa Quang 
Minh Melbourne, Sư Cô Thích Nhuận Pháp, 
Chùa Báo Ân Auckland, Sư cô Thích Phước 
Uyển, Ban Thư Ký Văn phòng Chủ Tịch HĐĐH 
Giáo Hội,  đạo hữu Minh Ân, Hội Trưởng Hội 
Phật Giáo VNTN & Chùa Thiên Thai Welling-
ton NZ, Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, Trưởng Ban 
Vận Động Tài Chánh và Từ Thiện Xã hội,  đạo 
hữu Lê Kim Thanh, Ban Trị Sự Chùa Quang 
Minh, đạo hữu Tuyền Huỳnh Ban Trị sự Chùa 
Hoa Nghiêm …. và trên 80 vị đồng hương Phật 
tử từ các đạo tràng Quang Minh, Hoa Nghiêm và 
Báo Ân về tham dự. 
 
Lễ Khai mạc được điều khiển bởi MC chuyên 
nghiệp Trí Lạc với lời dẫn nhập nói về quá trình 
thành lập và sự phát triển của Giáo Hội 
PGVNTN UĐL-TTL. Kế đến phần niệm Phật 
cầu gia bị và một phút tưởng niệm Cố đại lão 
Hòa Thượng Viện Trưởng Viện  Hoằng  Đạo 
thượng Phước hạ Huệ đại sư, người đã kỳ công 
khai sơn Giáo Hội và tạo dựng các ngôi Chùa, tự 
viện, đào tạo tăng tài làm nền móng vững chắc 
để xây dựng và phát triển Phật Giáo tại Úc Đại 
Lợi, Tân Tây Lan, New Caledonia.  
 
Kế tiếp là giới thiệu thành phần tham dự và lời 
Chào mừng của Trưởng Ban Tổ chức, Đại Đức 
Thích Quảng Phúc. Thầy đã chia sẻ: Đây là lần 
đầu tiên, đại hội thường niên của Giáo Hội được 
tổ chức tại chùa Báo Ân New Zealand, thật là 
một niềm vinh dự cho Chùa & quý đồng hương 
Phật tử vùng Auckland và trong thời gian đại hội 
có điều chi thiếu sót về mặt tổ chức xin Chư Tôn 

TIEÁN TRÌNH 

Chö Toân Ñöùc tham döï Leã Khai Maïc Ñaïi Hoäi Thöôøng Nieân GH 
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Đức cùng quý đại biểu hoan hỷ 
lượng thứ. Đại Đức cũng ngỏ lời 
cám ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni và 
quý đại biểu, quý Phật tử Úc không 
ngại đường xá xa sôi về tham dự 
đông đủ. Đại Đức chúc đại hội 
thành công tốt đẹp và quý đại biểu 
được nhiều sức khoẻ & an lạc trong 
mùa đại dịch COVID -19.  
 
Tiếp theo là lời Khai mạc của Hòa 

Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành. Hòa 
Thượng khen ngợi Đại Đức Trưởng Ban Tổ 
Chức với thời gian ngắn ngủi đã đứng ra tổ chức 
đại hội được thành tựu tốt đẹp như ngày hôm 

nay.  
 
Hòa Thượng đã nhấn 
mạnh đến mục tiêu của 
Đại hội là: Duyệt lại quá 
trình sinh hoạt Phật sự 
trong năm qua, để từ đó, 
rút kinh nghiệm những 
ưu khuyết điểm mà bổ 
túc hoặc sửa đổi cho phù 
hợp với phương hướng 

hoạt động của GH trong thời gian tới … Cũng 
cố, xây dựng tổ chức cũng như vạch đường 
hướng duy trì và phát triển mọi lãnh vực: văn 
hóa, giáo dục, xã hội, hoằng pháp… trong những 
năm tới. 
 
Tiếp theo là chúc từ của đại diện đại biểu do đạo 
hữu Hội Trưởng Minh Ân trình bày kèm với lời 
cung thỉnh Chư Tôn Đức trong Đại hội hoan hỷ 
tham dự chứng minh và chủ tọa Lễ Khánh thành 
Đại hùng bửu điện chùa Thiên Thai Phật Tích tại 
thủ đô Wellington ngày Chủ nhật 1/3/2020. 
 
Lễ Khai mạc đã kết thúc trong bầu không khí vui 
vẻ với phần chụp hình lưu niệm trước chánh 
điện chùa Báo Ân. 
 
Chiều thứ năm 27/2/2020: Phần Nghị Sự   
Chương trình nghị sự đã bắt đầu bầu chủ tọa, thư 
ký và kiểm soát: 
− HT. Thích Thiện Tâm Chủ tịch HĐĐH kiêm 

Chủ tọa Đại hội.  
− Thư ký: Sư cô Thích Phước Uyển.  
− Kiểm soát: đạo hữu Giác Nghĩa Phạm Phúc 

Nhân 
 
Tiếp theo chương trình là phần phúc trình của 
các Văn phòng, các Ban, và các Đơn vị:  
 
1- Văn phòng Chủ Tịch HĐĐH: Hòa Thượng 
Thích Thiện Tâm 

Thuận lợi: Công trình Xây Dựng Trung Tâm 
Giáo Hội đã thành công viên mãn. Thống nhất 
lấy tên là Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu – Chùa 
Ấn Quang. Tiếng Anh là Australia Buddhist 
Centre – An Quang Temple. Đăng ký tên với Sở 
thuế Úc (ATO). 

Trong năm 2018-2019 Giáo Hội tập trung hoàn 
tất công trình xây cất Trung Tâm Phật Giáo Úc 
Châu và trang trí nội thất, thiết trí nhị Thiên Phật 
Thành, thiết trí Linh Cốt Đường, v.v… Mọi việc 
đã được nhiều thuận duyên đạt được “tiết kiệm” 
do 4 yếu tố chính hội tụ: 
a. Nhà chuyên môn, Kiến trúc sư và Builder tìm 

được giá thầu rẻ, nguyên liệu tốt rẻ, thực hiện 
cắt giai đoạn và thực dụng. 

b. Ban Vận Động có uy tín, có kế hoạch, năng nỗ 
trong công việc. 

c. Các chùa Quang Minh, Hoa Nghiêm và Tổ 
đình Phước Huệ là tiềm năng đóng góp chính 
cho công trình xây cất Trung Tâm. 

d. Sự nỗ lực đáng kể của cộng đồng Phật tử các 
nơi đã hỗ trợ công trình được hoàn tất sớm.  

 
2- Văn phòng Thư Ký GHTƯ: Thầy Thích 
Phước Viên 
- Đại Giới Đàn Ấn Quang được diễn ra tốt đẹp 
trong 2 ngày 17-18/10/2019, có được 2 giới tử 
cầu thọ Tỳ Kheo, 6 giới tử cầu thọ Tỳ Kheo Ni, 
3 giới tử cầu thọ Thức Xoa Ma Na Giới, 8 giới 
tử cầu thọ Bồ Tát Giới Xuất Gia, trên 40 giới tử 
cầu thọ Bồ Tát Giới Tại Gia.  
 
- Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm nhân dịp Đại Giới 
Đàn Ấn Quang được diễn ra vào ngày thứ bảy 
19/10/2019 Giáo Hội đã suy tôn Thượng Tọa 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội lên 
pháp vị Hòa Thượng, 9 vị Đại Đức được tấn 
phong lên Thượng Tọa, 6 Sư cô được tấn phong 
lên Ni Sư. 
 
 - Đại lễ khánh thành Trung Tâm Giáo Hội Phật 
Giáo Úc châu – chùa Ấn Quang thành tựu tốt 
đẹp vào ngày Chủ nhật 20/10/2020, nói lên một 
thành quả xuất sắc nổi bật trong suốt quá trình 
hoạt động của Giáo hội.   
 
3. Báo cáo tài chánh: đạo hữu Lê Kim Thanh đại 
diện vị Thủ quỹ GH báo cáo tài chánh GH trong 
năm qua. Đại Hội đề nghị nên chọn một vị Thủ 
quỹ mới vì đạo hữu Nghĩa thủ quỹ hiện tại quá 
bận với công việc hằng ngày và vắng mặt nhiều 
trong các buổi họp & đại hội GH   
 
4. Ban Tăng Sư: Thượng Tọa Thích Phước Tấn, 
Ni sư Thích Phước Hoàn 
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5. Ban Hoằng Pháp – Nghi Lễ: Thượng Tọa 
Thích Phước Thiền 

6. Ban Tuyên Uý Phật Giáo: Đại Đức Thích 
Phước Nguyện. 

7. Ban Vận Động Tài Chánh và Từ Thiện Xã 
Hội: Đạo hữu Trưởng Ban Giác Nghĩa nêu lên 
những điểm nổi bậc của GH với nhiều hoạt động 
phong phú như : 

− Tổ chức vận động và gây quỹ cho bệnh viện 
Phụ nữ và trẻ em Joan Kirner vùng Sunshine, 
Victoria từ tháng 2 đến tháng 5/2019 được 
thành công tốt đẹp với số tiền quyên góp hơn 
300,000 Úc Kim. 

− Tổ chức quyên góp cho quỹ Cứu trợ Cháy 
rừng của Úc được trên 300,000 AUD. Ngày 
8/2/2020 Giáo Hội đã tổ chức buổi gây quỹ 
cháy rừng tại nhà hàng Happy Reception 
thành công tốt đẹp. Riêng Tổ Đình Phước Huệ 
đã kết hợp với GH và Quỹ Từ Thiện Phật 
Giáo Úc Việt (VABAT) tổ chức buổi cơm gây 
quỹ và lạc quyên cứu trợ các nạn nhân và các 
chùa bị cháy trong Tiều bang NSW.  Tính đến 
ngày 11/2/2020, số tiền quyên góp lên đến 
$106,015 Úc kim đã được chuyển đến Rural 
Fire Services tại Horsley Park NSW, gia đình 
của 2 thành viên thiện nguyện của đội cứu hỏa 
này đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ 
trên tuyến đầu chữa cháy và các Chùa bị thiệt 
hại do Giáo Hội đề nghị. 

− Chương trình gây quỹ mổ mắt từ thiện và 
khám bệnh cho người nghèo tại Việt nam 
được Chùa Quang Minh tổ chức ngày 
15.12.2019 được trên $70,000 AUD. 

8. Chùa Thiên Thai Phật Tích Wellington: đạo 
hữu Hội Trưởng Minh Ân 

9: Chùa Báo Ân Auckland: Đại Đức Thích 
Quảng Phúc 

10. Chùa Quang Minh: Thượng Tọa Thích 
Phước Tấn 

11. Chùa Hoa Nghiêm: Hòa Thượng Thích 
Thiện Tâm cho biết Chùa đang mở rộng cơ sở 
giáo dục, đang xây dựng thêm 16 phòng và nâng 
cấp lên thành Trường Trung Học Phật Giáo Hoa 
Nghiêm (Hoa Nghiem Buddhist College). Hy 
vọng sẽ khánh thành vào tháng 7/2020. 

12. Ni viện Thiện Hòa: Ni sư Thích Phước Hoàn 

13. Tổ đình Phước Huệ và Đại Tòng Lâm PG: 
Thượng Tọa Thích Phước Viên. 

Sau khi nghe báo cáo của các cơ sở trực thuộc, 
Đại hội tiếp tục thảo luận các đề nghị của các 
Ban và các Tự viện: 

- Thượng Tọa Thích Phước Thái đề nghị: 

* Giáo hội nên chọn thời gian nào thuận tiện 
thích hợp nhứt trong năm để có thể mở rộng ra 
một khóa tu học chung, đặc biệt là dành cho giới 
cư sĩ tại gia tham dự. 

* Chọn một ngày thống nhứt giỗ chư tổ trong 
năm cũng như các Tăng Ni trong hàng giáo 
phẩm đã viên tịch, để quy tụ tất cả chư Tăng Ni 
trực thuộc GH về tại trụ sở của GH để thiết lễ kỷ 
niệm kỳ siêu. 

* Giáo hội cần đẩy mạnh về việc thành lập Ni 
Bộ, theo yêu cầu của Ni Sư Phước Hoàn. 

*  Ban Văn Hóa nên mở các lớp giáo lý song 
ngữ Anh - Việt cho các phật tử tại gia cũng như 
các thành viên cư sĩ làm việc trong các ban 
ngành của GH học tập.  

*  Yêu cầu Ban Văn Hóa Giáo Dục nên tổ chức 
đại hội thường niên vào thời gian thích hợp 
thuận tiện nhứt để quy tụ các giáo viên của các 
trường Việt Ngữ Bồ Đề về một trú xứ (tiện nhứt 
là cơ sở mới của GH) để sinh hoạt hội thảo. 

- Thầy Thích Phước Viên đề nghị bàn thảo chi 
tiết Chương trình Lễ Khánh thành Đại hùng bửu 
điện Chùa Thiên Thai Phật Tích Wellington 
ngày 1/3/2020 và Lễ An vị thánh tượng Bồ tát 
Quán Thế Âm lộ thiên. 

-  Ni sư Thích Phước Hoàn đệ trình xin thành lập 
Hội Đồng Ban Ni Giới, kính trình Hội Đồng 
Điều Hành Giáo Hội duyệt xét.  

- Đạo hữu Tâm Minh Hội Trưởng Hội Phật Giáo 
Noumea – New Caledonia đề nghị nhanh chóng 
có đợt học Phật pháp bằng tiếng Pháp tiếp tục để 
duy trì số học viên yêu cầu được tham gia.   

Đại Hội đã thành công viên mãn và kết thúc 
trong bầu không khí hài hòa, tương kính.       
Cầu mong cho những con thuyền chuyên chở 
Phật pháp ra khơi thuận buồm xuôi gió trong 
một ngày khởi động: Bình Minh Thắp Sáng 
Trong Tin Yêu. 

Ban Tin Tức                                               
Tường trình từ Auckland.  
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V 
ài nét về Chùa Thiên Thai Phật Tích, 
Wellington, New Zealand: 
 

Tọa lạc trên một khuôn viên rộng 6.550m2, 
thuộc vùng Upper Hutt, cách trung tâm thủ đô 
Wellington – New Zealand khoảng 35 km, 
chùa Thiên Thai Phật Tích được thành lập từ 
năm 1999, trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN 
Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan 
 
Vào ngày 24.01.1999, lễ đặt viên đá đầu tiên 
và khởi công xây dựng đã được long trọng tổ 
chức dưới sự chứng minh và chủ trì của Cố 
Đại Lão Hòa thượng thượng Phước hạ Huệ, 
nguyên Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo Giáo 
Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Úc Đại Lợi 
Tân Tây Lan. Phát biểu trong buổi lễ đặt viên 
đá xây dựng đầu tiên, Cố Đại Lão Hòa thượng 
nêu rõ: 

Ngôi chùa PGVN đầu tiên nầy sẽ đánh dấu 
bước tiến quan trọng trong việc truyền bá tư 
tưởng Phật Giáo và sẽ là gạch nối nhằm hàn 
gắn những khổ đau mà con người đang bị 
nghiệp lực thường xuyên bủa vây.  Đây còn là 
nơi vun bồi, duy trì văn hóa và giáo dục thế hệ 
trẻ có lối sống lành mạnh cả thể chất lẫn tinh 
thần và chuyển hướng tâm thức mọi người đến 
ý thức giải thoát.  Lịch sử phát triển PG nơi 
đây tuy non trẻ song đang trên đà thuận lợi đối 
với các sắc dân có quá trình sinh hoạt là Phật 
Giáo. 

Báo “The Leader” phát hành vào ngày 
27.01.1999 đã đưa tin: ngôi chùa sẽ được xây 
dựng tại góc đường Hillside Drive và Moeraki 
Rd theo cách kiến trúc của một ngôi chùa Á 
Châu để giúp cho Phật tử VN có nơi sinh hoạt 
và tu tập. 
 
Sau đợt xây dựng đầu tiên, do kinh phí hạn 
hẹp, chùa chỉ mới xây một nền chùa có diện 
tích 20x20m. Đến ngày 15.12.2013, Tổ đình 
Phước Huệ , Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử đã 
cùng hợp lực nhau tổ chức một đêm văn nghệ 
gây quỹ với sự hỗ trợ của đài SBS và STBN, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
đại diện báo chí Úc Châu và ca sĩ Trường Vũ 
và Thanh Tuyền từ Mỹ sang, với sự chủ tọa 
của Thượng Tọa Thích Phước Tấn. Một điểm 
đặc biệt dễ thương trong đêm gây quỹ này là 
dưới cơn mưa nặng hạt, những cây dù đủ màu 
sắc kết nối nhau thành một hội trường thính 
nhạc có một không hai.  Mưa vẫn rơi và ca sĩ 
vẫn hát với sự ủng hộ nhiệt tình của khán thính 
giả.  Chương trình kết thúc với phần xổ số mà 
các giải trúng đều có người nhận vì ai cũng 
muốn nấn ná ở lại xem thử có còn...hát tiếp 
nữa không ?! Đêm gây quỹ xây dựng chánh 
điện Chùa Thiên Thai Phật Tích đã đem lại 
kết quả mỹ mãn và lòng hoan hỷ cho tất cả 
những ai tham dự. 
 
Tuy hoàn cảnh khó khăn, cơ sở vật chất giới 
hạn nhưng được sự hướng dẫn của Ban Điều 
hành mà Hội Trưởng là đạo hữu Minh Ân - 
Nguyễn Đình Hai, những người con Phật tại 
Wellington vẫn phát huy tinh thần học Phật và 
xiển dương Phật Pháp một cách bền bĩ.  Chùa 
vẫn thường xuyên tổ chức lễ bái sám hối 2 lần 
trong tháng, cuối tuần, cầu an, cầu siêu tại 
chùa hay tại tư gia nếu có yêu cầu của Phật tử. 
Hằng năm, Chùa đều cung thỉnh Chư Tôn Đức 
Tăng Ni Tổ đình Phước Huệ và Chùa Quang 
Minh quang lâm và chứng minh cho những dịp 
Đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán.. 
 
Cộng đồng Phật tử cùng nhau đoàn kết, tự tu 
tự học. Về kinh sách và băng dĩa giảng pháp 
đều được cung cấp thường xuyên từ Tổ đình 
Phước Huệ và Chùa Quang Minh.  
 
Lễ Khánh thành Chùa TTPT vào ngày 01 và 
ngày 02.03.2020 
 
Sau bao nhiêu năm nỗ lực vượt qua những khó 
khăn to lớn và để báo đáp ân đức cao dày của 
Thầy, Tổ, nhằm hoàn thành ý nguyện cao đẹp 
của Cố Đại lão Hòa thượng thượng Phước hạ 
Huệ – người đã dày công tạo dựng và khai sơn 
chùa TTPT, cùng được sự hướng dẫn, giúp đỡ 
và chỉ đạo tận tình của Thượng Tọa Thích 
Phước Tấn, Phó Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành 
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GHPGVNTN UĐL-TTL với tâm niệm muốn 
đền đáp phần nào công lao của Hòa Thượng 
Bổn Sư, cùng với sự kiên trì tinh tấn tu tập và 
lòng chí thành cầu nguyện của Phật tử địa 
phương, công trình xây dựng ngôi Chánh điện 
Chùa Thiên Thai Phật Tích đã được hoàn tất.  
Lễ Khánh Tán Lạc thành được long trọng tổ 
chức vào hai ngày Thứ bảy 29.02.2020 và Chủ 
Nhật 01.03.2020 nhằm ngày mùng 7  và mùng 
8 tháng 2 năm Canh Tý. 
 
Vào ngày thứ bảy 29.02.2020, vào lúc 10 giờ 
30 sáng, Chùa tổ chức Lễ Cầu siêu cho chư 
hương linh thờ tại chùa và cúng chung thất cho 
hương linh Nguyễn thị Hường, pháp danh 
Diệu Di, người bạn đời của đạo hữu Hội 
Trưởng Minh Ân - Nguyễn Đình Hai.  Đạo 
hữu Diệu Di là một phật tử thuần thành, một vị 
cố vấn cho Ban trị sự Chùa, lúc còn sinh tiền 
đã tận tâm, tận lực đóng góp cho ngôi Tam 
Bảo TTPT được thành tựu như ngày hôm nay.   
Lúc 11 giờ 30 sáng là lễ cúng dường trai tăng 
do gia đình đạo hữu Minh Ân đồng tâm hiệp 
lực thiết lễ cúng dường nhằm hồi hướng cho 
hương linh cụ bà Diệu Di sớm vãng sinh Cực 
Lạc. 
 
Vào ngày chủ nhật 01.03.2020, từ sáng sớm, 
dưới ánh nắng ban mai chan hòa, những người 
con Phật ở Wellington cùng nhau hân hoan 
hướng về khuôn viên chùa để tham dự đại lễ. 
Không khí tưng bừng rộn rịp hẳn lên với sự 
tham dự của nhiều phái đoàn Chư Tôn Đức 
Tăng Ni và Phật tử từ Sydney, Melbourne - Úc 
Châu, Wellington và Auckland - New Zealand 
đến. Để chứng minh và chú nguyện cho sự 
thành tựu của ngôi Đại Hùng Bửu điện, Chư 
Tăng Ni thuộc Tổ đình Phước Huệ, Chùa 
Quang Minh, Chùa Stokes Valley, chùa 
Tibetan, Chùa Báo Ân, Chùa Trí Đức, chùa 
Giác nhiên, Ni viện Thiện Hòa Sydney, Tịnh 
thất Chánh Giác Melbourne đã cùng nhiếp tâm 
cầu nguyện cho Phật pháp hanh thông, Phật sự 
của Chùa được viên thành, ánh sáng Phật pháp 
sẽ mãi lan tỏa trong tâm hồn những người con 
Việt xa xứ ở Tân Tây Lan. 
 
Lúc chín giờ ba mươi sáng, mọi người đều tề 
tựu chung quanh lễ đài có tôn tượng Đức Quan 
Âm lộ thiên cao hơn ba mét do Thượng Tọa 
Thích Trọng Đạt từ VN cúng dường để dự lễ 
an vị thánh tượng.  Từ trên cao nhìn xuống 
bằng ánh mắt dịu hiền, Đấng Bồ Tát Từ bi là 
nơi nương tựa tâm linh ban vui cứu khổ cho 
mọi chúng sanh. Tà áo trắng tinh khiết quyện  

bay theo gió mang theo những giọt nước Cam 
lồ rưới tắt những nỗi đau khổ trầm luân của 
đàn con trẻ. Lời kinh thiết tha vang lên theo 
tiếng đập của những trái tim thiện lành. Tiếng 
chuông chùa hòa cùng tiếng mõ làm tăng thêm 
không khí trang nghiêm nơi ngôi già lam 
Thiên Thai Phật Tích. Bài Chú Đại Bi vang lên 
nhịp nhàng theo lời xướng tụng của Chư Tăng 
và các Phật tử như một lời chú nguyện linh 
hiển của Bồ Tát Quan Âm cùng Chư Thiên 
Vương, Long Thần, Hộ Pháp mười phương 
ủng hộ cho sự phát triển và trường tồn của 
ngôi chùa.  
 
Cộng đồng Phật tử Việt Nam định cư nơi đây 
đã được sự cưu mang của chính phủ và người 
dân địa phương.  New Zealand, đất nước xinh 
đẹp,  nằm ở phía tây nam ở khu vực Thái Bình 
Dương, ngay sát với Úc, quê hương của kiwi, 
nổi tiếng là một quốc gia có nhiều cảnh đẹp, 
đời sống bình yên và môi trường thiên nhiên 
thanh khiết tuyệt vời, được liệt kê vào danh 
sách 5 quốc gia đáng sống nhất trên thế giới 
nói chung và thành phố Wellington hôm nay 
đã chính thức có một ngôi chánh điện khang 
trang cho người con Phật Việt Nam có nơi 
nương tựa tâm linh tốt đẹp. 
 
Lễ Khánh Thành chính thức bắt đầu tại lễ đài 
vào lúc 11 giờ sáng.  Sau phút nhập từ bi quán 

Quyù ñoàng höông Phaät töû tham döï Ñaïi leã Khaùnh Thaønh 

Leã An vò thaùnh töôïng Boà taùt Quaùn Theá AÂm ngaøy 1/3/2020 
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và tưởng niệm công ơn của cố Hòa thượng 
Viện Trưởng thượng Phước hạ Huệ, khai sơn 
chùa TTPT, đạo hữu Minh Ân – Nguyễn Đình 
Hai đã tuyên đọc diễn văn khai mạc với nỗi 
lòng hân hoan vô kể của mọi Phật tử hiện diện 
sau bao năm mong đợi, ngôi chánh điện đã 
được hoàn tất mỹ mãn. Hòa Thượng Thích 
Thiện Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều hành 
Giáo Hội PGVNTN UĐLTTL đã thay mặt Hội 
đồng Điều hành, đọc lời chúc từ tán thán công 
đức to lớn của quý Phật tử đã phát tâm ủng hộ 
tiền bạc, vật chất, công sức cho sự hình thành 
hoàn mỹ công trình xây cất với số kinh phí khá 
lớn.  Sự đóng góp này mang một ý nghĩa lịch 
sử đóng góp vào sự hình thành và phát triển 
của Phật Giáo tại xứ sở này tạo nền tảng vững 
chắc cho sự kiến tạo hòa bình và thịnh vượng 
chung của nhân loại. 
 
♦ Đại diện chính quyền địa phương có Ông 

Dân Biểu Chris Hipkins vừa là Tổng Trưởng 
Bộ Giáo Dục và bà Helen Swales, Phó Thị 
Trưởng Thành phố Upper Hutt cũng góp lời 
tán thán cho nỗ lực xây dựng ngôi chánh 
điện của Phật tử Việt Nam.  

 

 

 

 

 

 

Tiếp theo là phần trao quà lưu niệm: 

♦ Giáo Hội PGVNTNUĐL - TTL đã trao tặng 
bảng kim khánh có hàng chữ “ Phật sự viên 

thành”. Tấm kim khánh thứ hai do Phước 
Huệ Sơn môn học phái, Tổ Đình Phước Huệ 
Sydney Australia trao tặng có hàng chữ 
“Hoằng dương chánh pháp”.  Cùng chia sẻ 
niềm vui với chùa TTPT, Ni sư  Thích Nữ 
Phước Hoàn, Trụ trì Ni viện Thiện Hòa 
Sydney, Úc Đại Lợi đã trao tặng tấm kim 
khánh có hàng chữ “ Chánh pháp trường 
tồn”.  Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Trụ Trì 
Chùa Quang Minh, trao một số quà lưu niệm 
và cúng dường tịnh tài. Huynh trưởng Lệ 
Kiều, đại diện GĐPT Đại Hoan hỷ chùa 
Quang Minh trao tay cho Ban tổ chức bao 
thư cúng dường tịnh tài. Đại diện một số 
chùa ở Auckland – New Zealand cũng trao 
quà lưu niệm gồm có : 
Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên, Trụ trì 
Chùa Trí Đức Auckland ; Đại đức Thích 
Quảng Phúc, Trụ trì chùa Báo Ân Auckland, 
Đại đức Thích Huyền Thọ, chùa Giác Nhiên 
cùng Đại diện Chùa Tây tạng 

♦ Đạo hữu Minh Ân thay mặt 
ban tổ chức đã đọc lời cảm tạ 
Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý 
quan khách đã dành thì giờ 
quý báu của buổi sáng chủ 
nhật để tham dự lễ. 

♦ Tiếp theo, ban tổ chức đã 
cung thỉnh Chư Tôn Đức 
Tăng Ni, quý quan khách, quý 
đồng hương Phật tử cùng vân 
tập về chánh điện mới. Hòa 
thượng Thích Thiện Tâm và bà Helen 
Swales, Phó Thị Trưởng Thành phố Upper 
Hutt đã cùng chung tay mở tấm vải che 
bảng lưu niệm có hàng chữ thiếp vàng 
Chùa Thiên Thai – Thien Thai Monastery  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chö Toân Ñöùc chöùng minh vaø chuû trì Ñaïi leã Khaùnh thaønh 

Löu nieäm duyeân laønh giöõa Chuøa vaø chaùnh 
quyeàn ñòa phöông 

T.T.Thích Phöôùc Taán trao quaø löu nieäm ñeán Daân bieåu 
Chris Hipkins vaø baø Helen Swales Phoù Thò Tröôûng 

thaønh phoá Upper Hutt 
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và cắt giải băng Khánh thành cùng với  8 vị 
khách quan trọng: - Thượng Tọa Thích 
Phước Tấn, đạo hữu Hội Trưởng Minh Ân 
cùng Chư Tôn Đức đại diện các chùa sắc tộc 
và chùa Việt Nam ở Wellington & 
Auckland. Buổi lễ thành công tốt đẹp  trong 
niềm hoan hỉ và tiếng vỗ tay nồng nhiệt của 
những người tham dự, đánh dấu một bước 
tiến của Phật giáo hòa đồng vào xã hội thân 
thiện Tân Tây Lan.  

 
♦ Mọi người theo sau Chư Tôn Đức Tăng Ni 

tiến vào Chánh điện mới để cử hành lễ niệm 
hương và đảnh lễ Tam Bảo. Lời nguyện 
hương vang lên trầm hùng trong ngôi bảo 
điện mới hòa quyện với khói hương nghi 
ngút cùng với tấm lòng tha thiết chí thành 
của hàng Phật tử làm tăng thêm vẻ trang 
nghiêm và rực rỡ cho buổi lễ. Lời kinh được 
trì tụng bằng ba thứ tiếng Việt, tiếng Pali và 
Tạng ngữ nói lên sự hòa hợp nhịp nhàng của  

    Chư Tôn Đức Tăng Ni từ các phái Đại     
    Thừa, Nguyên thủy và Phật giáo Tây Tạng. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
♦ Kết thúc buổi lễ ban tổ chức đã cung thỉnh 

Chư Tôn Đức và quan khách tiến ra trước 
tiền đình Chùa chụp hình lưu niệm.  

 
♦ Ban Tổ chức sau đó cung thỉnh Chư Tôn 

đức Tăng ni và quan khách cùng quý Phật tử 
dùng buổi cơm chay thanh đạm trong tình 
đạo vị. Mọi người chia tay trong sự vui 
mừng và lưu luyến. Một số Phật tử tranh thủ 
chụp hình lưu niệm và trò chuyện rôm rả 

     dưới ánh nắng chan hòa của một ngày đáng    
     nhớ trong đời người con Phật ở Tân Tây   
     Lan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nắng vẫn đẹp. Mây vẫn trôi bồng bềnh. Lòng 
người con Phật vui mừng khôn xiết với sự hiện 
diện của ngôi Đại Hùng Bửu điện chùa Thiên 
Thai Phật tích – Wellington – New Zealand. 
 
Ban Tin Tức 

Löu nieäm duyeân laønh Ñaïi Leã Khaùnh Thaønh ngaøy 1/3/2020 

Chö Toân Ñöùc goùp lôøi caàu nguyeän nôi              
chaùnh ñieän môùi chuøa Thieân Thai Phaät Tích 

Löu nieäm duyeân laønh vôùi Hoøa Thöôïng Chuû Tòch vaø 
Daân bieåu Chris Hipkins MP  

kieâm Toång Tröôûng Boä Giaùo Duïc 
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M 
ùa Phật Đản lại về với sự hân hoan chào 
đón của người con Phật. Tất cả các tự 

viện, chùa chiền trên toàn thế giới tổ chức kỷ 
niệm ngày đức Phật Thích Ca - một vị Thầy 
khả kính của nhân loại ra đời với hạnh nguyện 
độ sanh: Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Cũng 
thời gian này, người con Phật hồi tưởng lại 
những gì đức Thế Tôn đã dầy công dạy dỗ cho 
hàng xuất gia và tại gia suốt 49 năm hoằng 
pháp độ sanh. Những lời dạy quý báu ấy được 
lưu truyền cho hàng hậu học, đó là kinh Di 
giáo - nội dung ghi chép vắn tắt lời dạy và an 
ủi khích lệ của đức Thế tôn lúc sắp Niết bàn. 
 
Úc Châu đã bước vào mùa thu, thời tiết cũng 
trở lạnh, khung cảnh Tổ đình vắng lặng lạ 
thường. Quý Thầy không sửa soạn cờ xí trang 
hoàng xung quanh chùa để đón mừng ngày 
Khánh đản, cũng như đón mừng chư Tăng ni, 
phật tử và các cấp chính quyền về dự lễ. Sinh 
hoạt của chùa chầm chậm và yên tĩnh. Năm 
nay, không những chỉ chùa Phước Huệ mà rất 
nhiều những ngôi chùa khác sẽ không tổ chức 
Lễ Phật đản một cách hoành tráng như trước 
đây, vì sự bùng phát của cơn dịch cúm toàn 
cầu Corona virus hay là Covid 19. Nó đã mang 
lại ảnh hưởng rất nặng nề trên nhiều phương 
diện của cuộc sống con người và nó đã cướp đi 
mạng sống của hơn hai trăm ngàn người trên 
nhiều quốc gia. Để hạn chế sự lây lan của cơn 
đại dịch, chính phủ Úc châu đã có nhiều biện 
pháp như: cách ly trong khi tiếp xúc giữa 
người với người, đóng cửa các trung tâm mua 
sắm, nhà hàng, hộp đêm, cấm tụ hợp trên 10 
người, tạm ngưng các dịch vụ không cần thiết, 
học sinh học tại nhà qua mạng lưới toàn 
cầu...và bước đầu, nó đã mang lại kết quả rất 
khả quan và khi số người mắc bệnh giảm, 
chính phủ sẽ tháo gỡ dần cho đến khi tình hình 
dịch bệnh sáng sủa hơn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Do ảnh hưởng trên, sinh hoạt của Tổ đình cũng 
bị hạn chế. Nhờ vậy, chúng tôi mới có nhiều 
thì giờ tu học, sinh hoạt trong chùa cũng trầm 
lắng hơn.  
 
Mùa Phật đản năm nay, chúng ta không hướng 
ngoại để tổ chức lễ kỷ niệm ngày Phật đản 
sanh mà chúng ta hướng nội để tưởng nhớ đến 
những lời dạy của đấng Thế tôn qua cuốn kinh 
Di giáo. Một cuốn kinh được gọi nôm na là 
kinh gối đầu giường, vì nó ghi lại những điều 
căn bản và thiết yếu của người xuất gia. 
 
Sau khi thành đạo, đức Phật sơ chuyển pháp 
luân Ngài đã độ cho tôn giả Kiều Trần Như 
chứng được đạo quả, và tôn giả Tu Bạt Đà La 
là người đệ tử sau cùng trước khi đức Thế Tôn 
nhập diệt. Phật như người cha thương con, 
trước khi ra đi Ngài đã dặn dò cho các con 
những điều nên làm trên con đường tiến tu đạo 
nghiệp và những điều nên tránh kẻo bị thối 
thất tâm Bồ đề.  
 
Nội dung bản kinh được gói gọn trên ba môn 
học căn bản của người tu đạo giải thoát, đó là 
ba môn: giới học, định học và huệ. 
 

- Tầm quan trọng của tịnh giới 
Mở đầu bài kinh, Phật dạy: “ Các thầy Tỳ 
kheo, sau khi Như Lai diệt độ phải trân trọng 
tôn kính tịnh giới, phải biết tịnh giới là đức 
thầy cao cả của các thầy. Nếu Như Lai ở đời 
thì không khác tịnh giới ấy.” Vì sao, vì mười 
phương chư Phật ba đời đều do giữ giới mà 
thành tựu đạo quả. Kinh Di giáo ngoài những 
điều giới bổn, còn nhắc đến các phần về sự chế 
ngự các giác quan, thúc liễm tâm ý, tiết chế sự 
ăn uống, thực hành đức tính tàm quí, thực hành 
nhẫn nhục, trau dồi đức tính khiêm tốn, xa lìa 
sự dua nịnh, học hạnh thiểu dục, tri túc và 
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hạnh độc cư. Những giới hạnh này có công 
năng gạn lọc những tội lỗi thuộc về khẩu 
nghiệp, kiểm soát những hành vi bất thiện của 
thân nghiệp, ngăn ngừa và đoạn trừ các ô 

nhiễm của ý nghiệp. Vì giới là phòng phi chỉ 
ác, giới tịnh là nền tảng cho thiền định. 
 
- Công năng của định lực 
Như trên đã nói giới là nền tảng sanh ra mọi 
công đức, người không có giới hạnh thì hành 
vi bất thiện, tâm lý sanh phiền não bất an, do 
tâm không an khó mà thực hành thiền định. 
Thiền định là một trong những pháp môn tu 
tập của đạo Phật, không có thiền định thì các 
pháp môn đều không thông suốt, có câu nói : 
"Thiền định là xương sống của đạo Phật". 

 

Tâm lý chúng ta dễ bị chi phối khi đối duyên 
xúc cảnh, khi tâm tiếp xúc với cảnh vật vừa ý 
thì nó phát sinh sự tham ái, si mê còn ngược 
lại thì nó nảy sanh sự sân hận, bực tức, phiền 
muộn. Tâm lý chúng ta rất dễ bị bất an, tán 
loạn như khỉ vượn mà gặp cây rừng, đó là vì 
định lực không sâu dễ bị giao động bởi ngoại 
cảnh. 
 
Tâm bình lặng thì trí mới sáng suốt, khi ấy 
thấy rõ bản chất mong manh, giả tạm của đời 
sống, như mặt nước lặng yên mới phản chiếu 
rõ ràng sự vật. Trong kinh Di Giáo Phật dạy: 
"Tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền 
định. Tâm ở trong thiền định thì có thể thấu 
triệt trạng thái chuyển biến của vũ trụ " . Thật 
vậy, nhờ có thiền định thì những hoạt động của 
tình cảm như thất tình (buồn, giận, thương, 
ghét, oán, vui, muốn), lục dục (sáu thứ ham 
muốn từ sắc đẹp, âm thanh, mùi hương, mùi 
vị, sự xúc chạm và ý nghĩ được thỏa mãn) 
được lắng dịu. Lúc này tâm lý thoát ly được sự 
ức chế của cảm giác và tư duy bất thiện, thói 
quen chấp ngã dần dần được chuyển hóa, trí 
tuệ ngày càng sắc bén, tâm trở nên thanh tịnh, 
sáng suốt hơn. Để được sự vắng lặng của tâm 
thức chúng ta cần phải tinh tấn không ngừng 
như giọt nước tuy nhỏ lâu ngày cũng đầy hồ 
lớn.  
 

Phật dạy: "Nỗ lực tinh tấn thì không có việc gì 
khó khăn. Nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể 
xuyên thủng cả đá. Nếu người hành đạo mà 
hay biếng nhác phế bỏ, thì cũng như kéo lửa 
chưa nóng mà đã ngừng, dầu thiết tha có lửa, 
lửa cũng khó mà có được." Do đó chánh tinh 
tấn giữ một vai trò hết sức quan trọng và thiết 
yếu trên con được hành đạo. Vì vậy, trong 37 
phẩm trợ đạo, hạnh chánh tinh tấn được nhắc 
đến nhiều lần vì nó là nền tảng của mọi công 
đức. 
 

- Gươm trí tuệ 

Giới tịnh và thiền định là hai yếu tố quan trọng 
cho trí huệ phát sanh. Khi tâm yên tỉnh thì mọi 
cấu uế của tâm đều lắng dịu, tâm khỉ vượn trở 
nên thuần nhất, nhu nhuyến đến khi ấy tâm 
hướng đến bất kỳ đối tượng nào thì sẽ thấy rõ 
ràng như nhìn vật trong lòng bàn tay. Đó là 
diệu dụng của trí huệ. 

 

Trí huệ của đạo Phật không giống như trí huệ 
của người thế gian. Trí tuệ trong quan điểm 
đạo Phật là sự thấy biết sự vật như thật mà 
không bị bóp méo bởi những cặp kiếng màu so 
đo, suy lường của sự vọng chấp.  
 
“ Có trí huệ thì hết đam mê.” Vì trí huệ có khả 
năng đoạn trừ phiền não ô nhiễm trong tâm 
thức con người, ví như lưỡi gươm cắt đứt mối 
dây ràng buộc. Phật dạy: “Trí tuệ chân thật là 
chiếc thuyền chắc nhất vượt biển sinh lão bịnh 
tử, là ngọn đèn sáng nhất đối với hắc ám vô 
minh, là thần dược cho mọi kẻ bịnh tật, là búa 
sắc chặt cây phiền não.”  
 

Nhờ giữ giới tâm được thanh tịnh, khi tâm trí 
vắng lặng sẽ phát sanh trí tuệ, chỉ có trí tuệ Bát 
nhã mới có thể chặt đứt, hủy diệt mọi sự thống 
khổ trong cuộc đời. Chúng ta thường nghe câu: 
“siêng tu giới định huệ diệt trừ tham sân si. 
Tam độc là câu sanh phiền não, khi ta sanh ra 
là nó cũng theo ta thọ sanh. Tam độc nó bám 
theo ta như bóng với hình, trong mười kiết sử 
thì nó thuộc về độn sử nên rất khó mà tiêu diệt. 
Hành giả tu hành miên mật dùng gươm trí tuệ 
cũng có thể chặt đứt nó, như trừ bỏ kẻ thù.  
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- Di huấn và khích lệ cho sự tiến tu 
Đức Phật sau nhiều năm khổ hạnh tu tập đã 
thành chánh giác, Ngài chỉ bày cho đệ tử một 
cách chi tiết và cặn kẻ con đường tiến tu để 
được giải thoát. Kế tiếp là phần của chúng đệ 
tử, thực hành hay không là sự nỗ lực tu tập của 
mỗi người. Trong kinh có ghi: “ Như lai như vị 
lương y, biết bệnh mà chỉ thuốc, còn uống hay 
không, không phải lỗi của lương y. Lại như 
người dẫn đường rất tốt, chỉ dẫn đường tốt cho 
người, nhưng nghe rồi mà không đi, thì không 
phải lỗi của người dẫn đường.” Vì tình thương 
đức Phật lại gạn hỏi: “đối với bốn chân lý (tứ 
diệu đế), các thầy còn hoài nghi chỗ nào thì có 
thể chất vấn tức khắc, không được giữ sự hoài 
nghi, mà không cầu giải đáp. Thế tôn nói lên 
ba lần như vậy...” 
 
“Các thầy tỷ kheo, không nên buồn rầu; nếu 
Như lai ở đời lâu đến một đại kiếp đi nữa, thì 
sự kết hợp nào rồi cũng phải tan rã. Kết hợp 
mà không tan rã là điều không thể có được. 
Chánh pháp tư lợi lợi tha đã có đầy đủ. Như lai 
sống cho lâu cũng không còn ích lợi gì nữa. Ai 
có khả năng tiếp nhận hóa độ, thì ở trên chư 
thiên hay ở trong nhân loại, Như lai đã hóa độ 
tất cả. Ai chưa thể tiếp nhận hóa độ, thì Như 
lai cũng đã tạo yếu tố hóa độ cho họ. Từ nay 
về sau, đệ tử của Như lai hãy triển chuyển thực 
hành.”  

 

Sự có mặt của Covid 19 vô hình chung nhắc 
nhở chúng ta lời dạy của Phật trong kinh Di 
giáo “Hãy nhớ ngọn lửa vô thường đốt cháy 
thế gian”, hay “Toàn thể vũ trụ, dầu pháp biến 
động hay pháp bất động, đều là trạng thái bất 
an và tan rã”. Do đó, thời gian cách ly hay hạn 
chế sự qua lại giữa người với người cũng gần 
giống như người xuất gia kiết hạ an cư trong 
ba tháng. Trong thời gian này chúng ta nỗ lực 
quán chiếu và tu tập theo những lời di giáo quý 
báu của Phật. 
 
Trong không khí của mùa Phật đản, chúng tôi 
đọc tụng kinh Di giáo, lòng rất cảm động trước 
tình thương vô bờ bến của đức Phật - vị cha 
lành của nhân loại và tràn đầy sự biết ơn về sự 
quan tâm, ân cần, chu đáo và tỉ mỉ của một đạo 

sư. Chúng con thầm nghĩ đời này có đủ phước 
duyên mới được làm đệ tử và học hành giáo 
pháp của Ngài, nhưng than ôi nghiệp chướng 
sâu dầy, đối với lời dạy quý báu của Ngài, 
chúng con thực hành chưa được bao nhiêu, 
trong lòng hỗ thẹn, nguyện Phật từ bi xót 
thương cho chúng con nghiệp chướng giảm 
dần, vô minh hắc ám vơi nhẹ, tâm tánh sáng 
suốt để thực thi lời dạy của Ngài được châu 
viên. Nếu trong chúng ta ai ai cũng tuân hành 
lời di giáo của đức Phật thì “pháp thân của 
Như lai thường trú bất diệt”. Điều mà chúng ta 
nên làm trong mùa Phật đản.  
 
Thường Hỷ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kìa thế cuộc in như huyễn mộng 
Đời vô thường có đó rồi không 
Cuộc đời như một dòng sông 
Cứ trôi, cứ chảy biết trông ngỏ nào 
 
Nhìn thế sự dạt dào bi cảm 
Thương chúng sanh bể thảm sông mê 
Bạn ơi! chỉ một lối về 
Niết bàn an lạc một bề thảnh thơi 
 
Bạn cứ sống sáng ngời tâm thức 
Bạn nhìn đời nỗ lực yêu thương 
Buông đi cho hết vấn vương 
Nhẹ nhàng thanh thoát tình thương 
tràn trề 
 
Chúc cho bạn một bề tu tiến 
Mặc cõi đời đay nghiến chê bai 
Con đường tu tập hằng ngày 
Sống vui, sống khỏe, sống hoài đạo tâm  
 
P.T. 
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Đ 
ức Phật nói phẩm Dược Vương Bồ tát 
nhằm để phá sắc ấm, thuộc về vật chất, đến 

phẩm Diệu Âm này nhằm phá thọ ấm, thuộc về 
tình thần. Thọ là cảm nhận tức là những cảm 
giác an lành như sung sướng, hạnh phúc, vui vẻ 
và những cảm giác không an lành như giận hờn, 
bực bội, lo buồn, chán nản. Vậy Diệu Âm là gì? 
Diệu là huyền diệu, nhiệm mầu, đẹp, Âm là 
tiếng. Diệu Âm Bồ tát là tiếng huyền diệu của 
Bồ - tát. Chúng ta có nhiều thứ tiếng: Tiếng đỏ, 
tiếng sạch, tiếng hung dữ, làm cho người nghe 
thấy đau khổ, tiếng hoà nhã làm cho người nghe 
thích thú mến thương. Đặc biệt tiếng huyền diệu 
này lại phát xuất ở cõi Tịnh – quang trang 
nghiêm của đức Phật Tinh Hoa Tú Vương Trí 
tức là ở tâm ta được thanh tinh sáng suốt, có một 
trí tuệ sáng hơn các vị tinh tú, đó là Bồ tát Diệu 
Âm vậy. Hơn nữa, tiếng huyền diệu đó chỉ trổi 
lên ở những người có tấm lòng đã nhiều đời 
trồng các căn lành gần gũi, hy sinh cho chân lý 
và sống vững trong chánh pháp. Khi Đức Phật 
Thích Ca phóng hai đạo hào quang từ nhục kế và 
ở giữa chặn mây soi khắp các nước của Phật 
Tịnh Hoa, đồng thời cũng chiếu đến Bồ - tát 
Diệu Âm khiến Bồ tát cảm nhận an vui rồi xin 
Phật để đến cõi Ta Bà lễ lạy cúng dường Phật 
Thích Ca và ra mắt các vị Bồ Tát. Mặc dù ở cõi 
Ta Bà dơ bẩn, gồ gề và chúng sanh thì nhỏ bé dơ 
xấu, sống trong lo âu, phiền não, nhưng họ vẫn 
có tiếng huyền diệu, có ánh sáng nơi lòng có đầy 
đủ công đức, chi tiết là ánh sáng của họ không 
lớn, công đức lại ít ỏi. Như thế, tiếng huyền diệu 
ở cõi Ta Bà trổi lên được là khi nào con người 
dùng được sức mạnh của tâm và khi tâm không 
còn trở ngại gì nữa tức sạch hết xấu xa, dơ bẩn, 
lúc ấy nó tiếp tục phát ra. Thiền sư Kiều Trí 
Hiền trả lời câu hỏi về chân tâm của thiền sư 
Đạo Hạnh cũng nói lên ý đó như sau:  

“ Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm 
Cá trung mãn mục lộ thiền tâm 
Hà sa cảnh thị Bồ đề đạo, 
Nghĩ hướng Bồ đề cách vạn tầm.” 

Nghĩa là:  

Tiếng ngọc lặng đưa nghĩa diệu huyền 
Bên trong tỏ rõ tấm lòng thiền 
Cát sông là cảnh Bồ đề đó 
Muốn tới còn xa vạn dậm liền. (Đồng Minh dịch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo thiền sư thì khi tâm ta thanh tịnh sẽ phát ra 
tiếng huyền diệu ấy, phiền não chính là Bồ đề, 
nhưng muốn đạt tới cảnh giới này phải trải qua 
nhiều kiếp tu hành chớ không phải tự nhiên mà 
có được như vậy. Để quý vị hiểu xin mượn câu 
chuyện thằng bé lấy kẹo như sau: Một hôm 
thằng bé đòi ăn kẹo, mẹ nó đang làm việc nói 
với nó hũ kẹo ở trong phòng con vào lấy một ít 
ăn. Thằng bé mừng quá vội chạy vào phòng thấy 
hũ kẹo sanh lòng tham, thọc tay vào hũ nắm một 
nắm kẹo thật lớn, nhưng miệng hũ thì nhỏ khiến 
nó không rút tay ra được, nó sợ quá, một tay ôm 
hũ kẹo, một tay nắm chặt kẹo ở trong hũ đứng 
khóc, mẹ nó vội chạy vào thấy vậy mới bảo nó 
mày bỏ hết kẹo trong tay là lấy tay ra được, 
thằng bé làm theo và rút tay ra được dễ dàng. 
Chúng ta như thằng bé tối ngày cứ ôm hũ kẹo 
mà không biết thả ra để gần gũi cúng dường lễ 
bái chư Phật và Bồ tát thì không bao giờ nghe 
được tiếng huyền diệu ở trong lòng ta cả. Xưa có 
một người đến chùa hỏi một vị sư đạo là gì? Vị 
sư đưa tay chỉ hồ sen trước chùa rồi trả lời: ‘ 
Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao”. Theo sư thì Đạo 
là sống theo lẽ tự nhiên, mùa Xuân sen tàn nên 
ta cứ tắm trong hồ không sao cả, nhưng đến mùa 
Hạ là sen nở hoa cành lá xanh tươi nên ta phải 
tắm ở ao chớ không tắm ở hồ được. Tổ sư cũng 
đã dạy: “ Bình thương tâm là đạo vậy. “ Đó là 
các bậc tu hành giải thoát còn chúng sanh thì cố 
chấp cứ làm theo ý mình nên cứ mãi sanh tử 
luân hồi. Các vị Bồ tát thì thuận tánh thể dụng, 
nên không bị đau khổ, như nước chảy tử trên 
xuống dưới và có tánh ướt, dễ nhấn chìm, còn 
lửa thì có tánh nóng đốt cháy. Các vị Bồ tát biết 
dùng lửa đế nấu thức ăn, nấu nước uống, theo 
dòng nước thấy mình với nước là một, thuận 
theo tánh nước, nên không bị nó làm hại. Vì vậy, 
nếu chúng ta còn thấy nước với lửa và mình là 
hai thì không thể nào nghe được tiếng huyền 
diệu phát ra cả. Ngược lại nếu chúng ta thuận 
theo tánh thể dụng thì chúng ta sẽ thành bậc 
Thánh và một khi chúng ta biến phàm thành 
thánh, dơ thành sạch, hoặc lúc ta đau khổ biết 
nghĩ đến kẻ khác còn đau khổ hơn, nên lòng ta 
không xao xuyến buồn rầu khi ấy tiếng huyền 
diệu hiện ra ngày. Thiền sư Huệ sinh đã nhận ra 
tiếng huyền diệu đó nên nói kệ đáp lời vua Lý 
Thái Tôn hỏi về thiền chỉ như sau:…..    
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Trăng Lăng – già phẳng lặng. 
Thuyền Bát – nhã chơn không 

Biết không rồi biết có, 
Tam muội mặc dung thông.  

(Thích Mật Thể dịch) 
 

Theo thiền sư thì chúng sanh thường chấp có, 
hàng nhị thừa lại chấp không, chỉ khi nào không 
còn kiến chấp nhị - nguyên, tâm ta mới sáng tỏ 
như ánh trăng chiếu trên đỉnh núi Lăng già, như 
chiếc thuyền trống rỗng lặng lẽ lướt sóng dưới 
trăng và lúc đó chân tánh hiển lộ phát ra tống 
huyền diệu. Vậy người nào nghe được tiếng ấy 
phát ra từ cõi lòng, phải trải qua nhiều cuộc chấn 
động êm dịu tốt đẹp trong tâm hồn. Tiếng đó là 
tiếng của các ánh sáng, là tiếng của cái thường 
tồn, bất hoại tức là của tâm. Nhưng làm thế nào 
cho tiếng huyền diệu được phát ra? Chúng ta cần 
có những điều kiện sau đây: 
1. Ít bịnh, ít lo, thơ thới an vui trong mọi trạng 
thái, trong việc làm. 
2. Thân tứ đại điều hoà, nhẫn được việc đời, 
không nóng nảy, không bực dọc. 
3. Chế ngự tư tưởng của mình, không tham dục, 
giận hờn, bỏn xỉn, kiêu mạn. 
4. Không trái đạo hiếu, kính trọng người xuất gia 
không tà kiến, lòng lành. 
5. Hàng phục được thụ oán, thích nghe sự thật và 
dám chịu mệt nhọc an vui nghe pháp. 
 
Vậy thì một khi chúng ta biết hy sinh cúng 
dường đức Phật, biết nghe kinh Pháp Hoa, biết 
thực hành trí huệ như Bồ tát Văn Thù, biết dùng 
các phương thuốc trị tâm bịnh như Bồ tát Dược 
Vương và biết mạnh dạn xả bỏ. bố thí tài sản, 
của cải như Bồ tát Dõng Thí, được như thế là 
nghe thấy tiếng huyền diệu phát ra ngay trong 
tâm. Tâm ai cũng có tiếng huyền diệu và nếu 
gom góp hết các tiếng ấy lại thành tiếng sấm 
trong mây tức là Vân Lôi Âm Như lai, rồi cúng 
dường đức Phật đó sẽ được thanh tịnh trí huệ tức 
là sanh lại nước của Phật Tịnh Hoa Tú Vương 
Trí. 
 
Vì ai cũng có tâm, nên luôn có tiếng huyền diệu 
của lương tâm và Bồ tát Diệu Âm ứng hiện mọi 
nơi, mọi thân hình từ hạng hạ tiện cho đến bậc 
quyền quí cao sang, những nơi ác như địa ngục, 
ngã quỷ, súc sanh, hoặc trong chỗ ăn chơi trác 
táng như phòng dâm, quán rượu, đều có thể trỗi 
lên tiếng huyền diệu để thức tỉnh những tâm hồn 
sa đoạ tối tăm. Tuy nhiên trình độ chúng sanh có 
khác nhau, nên tiếng huyền diệu ấy trỗi lên như 
tiếng giáo pháp của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ  
tát hoặc Phật, nhưng có khi không trổi lên mà 
vẫn có hiệu lực giải thoát như người mắng chửi 
mình mà mình ngồi im lặng chịu đựng khiến họ 

thức tỉnh thay đổi cái tâm ác ngay. Như thế, ở 
phẩm này đức Phật muốn nói đến công đức và trí 
tuệ. Chỉ có trí tuệ và công đức mới phá trừ được 
Thọ âm. Con người vì không có trí tuệ và thiếu 
công đức, không có tâm xả bỏ bố thí, cúng 
dường chư Phật và Bồ tát, luôn luôn cố chấp vào 
cái ta, nên sống mãi trong vô minh phiền não 
hận thù chiến tranh giết chóc, tàn hại lẫn nhau, 
để giành giựt từng miếng ăn tấc đất, tạo ra không 
biết bao nhiêu nỗi khổ đau hằng ngay. Bồ tát 
Diệu Âm đã nhiều đời tu hạnh bố thí cúng 
dường âm nhạc và bát báu cho Phật Vân Lôi Âm 
Vương, nên được nhiều công đức và trí tuệ, nhờ 
đó mà cảm nhận được ánh sáng của Phật Thích 
Ca ở cõi Ta Bà, cũng như hào quang chư Phật 
trong mười phương thế giới. Chúng ta theo 
gương Bồ tát Diệu Âm hằng ngày tu hạnh xả bỏ 
tất cả mọi thứ vật chất ở đời, kể cả thân mạng để 
cúng dường chư Phật và Bồ tát. Nhờ đó chúng ta 
mới có đủ công đức và trí tuệ và tâm sẽ phát ra 
tiếng huyền diệu cảm nhận được sự an lạc. Vậy 
tiếng huyền diệu là tiếng phát xuất từ nội tâm, 
nên ta không thể dùng tai phàm và tâm bất tịnh 
mà nghe được. 
 
Ý nghĩa phẩm kinh có thể là như vậy. Bây giờ 
chúng ta hãy tìm bí pháp trong đó để áp dụng 
vào đời. 
Phẩm kinh này có những bí pháp như sau: 

1. Dâng cúng 84000 bình bát báu và 100.000 
môn kỷ nhạc lên đức Phật Vân Lôi Âm Vương. 

a/ Đức Vân Lôi Âm Vương Như Lai: 
Chữ Vương trong Phật giáo chỉ có cái tâm. Tâm 
là vua, ý là tể tướng cho nên ở đây nói cúng 
dường đến chỗ chân tâm. Vậy thì ai tu cho trở về 
cái tâm thanh tịnh thì mới có thể cúng dường cái 
này được, đó là kỷ nhạc và 84 ngàn cái bình bát 
báu. 
Chữ Âm là tiếng, Vân là mây, Lôi là sấm. Trong 
phẩm Phổ Môn phần thơ kệ có hai câu: “ Bi tâm 
rạng như sấm, Tư ý diệu dường mây”, Đức Phật 
mà mình cúng dường đủ cả tâm bi và ý từ, cho 
nên chữ vân còn ôm theo chữ diệu, tức là Diệu 
Âm và đức Phật này là đức Phật Diệu Âm mới 
dạy Bồ tát Diệu Âm, do đó chúng ta phải tu tâm 
bi và ý từ. Tâm bi, vang như sấm, cho nên mới 
làm tan mây, rưới cam lồ pháp vị xuống mới diệt 
trừ lửa phiền não. Đời đầy phiền não, ta phiền 
não và người phiền não cớ sao ta không trải tâm 
bi ra, trải ý từ ra ta không dùng tâm bi đó làm 
cho tan vầng mây từ kia trở thành nước cam lồ 
ngọt ngon rải xuống trần gian để cho thiên hạ 
được thấm nhuần mưa pháp. Vậy thì kể từ hôm 
nay chúng ta nói những lời nói nào diệu dàng 
nhất, hay nghĩ những gì diệu dàng nhất và diệu 
dàng không có nghĩa là nhu nhược, là uỷ mị, là 
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ươn hèn, cầu cạnh, van xin, nịnh nọt. Đó là 
những lời phát xuất từ tâm chớ không phải từ ý 
bởi vì nó là Âm Vương. Như thế thì Vân Lôi 
Âm Vương Như Lai là Vương Âm Lôi Vân khi 
tâm bi trải rồi thì ý từ liền theo và bắt đầu phát 
âm. 
 
b/ 8 muôn 4 ngàn cái bình bát báu 
Những vật ngoài thân tuy báu nhưng chưa báu 
bằng những gì nói chính thân ta. Thân ta có 
84000 lỗ chân lông, mỗi lỗ chân lông ngoài việc 
xa thảỉ những chất thật dơ ở bên trong ra thì nó 
có còn có thêm một công dụng nữa là thu nhận 
những dưỡng khí, những đạm tố, những nguyên 
tố từ nơi khoảng không đưa vào nuôi cơ thể cũng 
như bình bát thu nhận phần phẩm vật để ăn nuôi 
cơ thể vậy. Chúng ta muốn có 84000 bình bát 
báu, phải giữ thông suốt 84000 lỗ chân lông 
bằng cách phải thường xuyên tắm rửa: “Con 
người chủ yếu huyết mạch thông, khí huyết lưu 
truyền khắp chân lông. Khi tắm nhớ luôn luôn 
ngậm nước, ngày nào không tắm thân chẳng 
hồng”. Ngoài việc tắm chúng ta phải điều hoà 
hơi thở. Thở đúng cách: Hít hơi vào chầm chậm, 
hơi dưới rún thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi 
ra nhè nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít 
hơi vào. Cứ thế tập mãi cho đến khi nào hơi thở 
nhẹ như rùa, tức là qui tích, như hài nhi trong 
thai mẹ tức là thai tích thì lúc ấy cái thở mới 
thành công. Ngoài việc tắm, việc thở thì việc rửa 
cũng quan trọng. Vì vậy: “ sáng sớm, ngâm mặt 
trong thau bồn, trước khi đi ngủ nước hôn chân 
mình. Giữ đều thân thẻ đẹp xinh, vệ sinh nhớ rửa 
lợi mình biết bao” Ngoài việc thở đúng cách, 
tắm rửa kịp thời. Chúng ta còn cần phải tu luyện 
bản thân chúng ta từng giây, từng phút, từng sát 
na, tất cả cử chỉ hành động và 84000 oai nghi tế 
hạnh không có thì 84000 lỗ chân lông không 
thông suốt. Khi lỗ chân lông không thông suốt 
thì lỗ chân lông của người phàm tục và khi nó 
thông suốt là lỗ chân lông hàng thánh triết. Bởi 
vì tiểu vũ trụ và đại vũ trụ hoà làm một. Trong 
thân ta đều có đủ tứ đại đất nước gió lửa và ở 
ngoài vũ trụ cũng đều có đất nước gió lửa, cho 
nên cả hai tiểu và đại đều thông nhau và lúc bấy 
giờ mới là báu. Đức Phật đã để lại cho chúng ta 
giáo pháp trong tam tạng kinh điển những lời 
dạy quý báu để tìm đến kho báu của vũ trụ và 
hoà nhập nắn những lỗ chân lông hoàn toàn là 
báu thải ra những chất xấu hít vào những chất 
tốt. Chúng ta hãy tuần tự khổ luyện 84000 oai 
nghi tế hạnh để khi vào tiến trình nhập diệu lúc 
ấy 84000 lỗ chân lông đều toả ra mùi hương của 
giới, mùi hương của định, mùi hương của huệ, 
mùi hương của giải thoát, mùi hương của tri 
kiến. Năm thứ hương thơm đó toả ra thì lúc bây 
giờ 84000 lỗ chân lông là 84000 cái bình bát 

báu. Ngoài ra, mỗi người chúng ta đều có đủ thất 
tình tức là bẩy thứ xấu luôn làm hại chúng ta 
như: Ái, ố, hỷ, nộ, ái, lạc, cụ có nghĩa là yêu, 
ghét, mừng, giận, buồn, vui, sợ. Muốn trị dứt 
bẩy thứ bịnh nguy hiểm này đức Phật dạy chúng 
ta phải thực hành thất Bồ đề phần, tức là phải 
uống bảy món thần dược: Trạch pháp, tinh tấn, 
hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Lúc bấy giờ thân 
chúng ta trở thành bình bát báu toả hương thơm 
để dâng cúng dường đức Phật. 
 
c/ Trăm ngàn môn kỷ nhạc 
Khi mới bắt đầu tập tu thì gom tạp niệm về với 
chánh niệm, tức là nghĩ những điều chân chánh. 
Rồi rải chánh niệm ra thành vạn niệm, tức là nơi 
nào cũng có chánh niệm, nhưng thời gian này 
chỉ mới có tâm hồn Bồ tát, thấy các nơi chúng 
sanh khốn khổ. Xong gom vạn niệm trở về tam 
niệm tức là niệm tên hiệu Phật, tay lần chuỗi và 
đầu óc tưởng đến hình tượng Phật theo pháp 
môn tịnh độ. Kế đó chuyển sang nhị niệm, tức là 
tu thiền theo pháp trung quán song chiếu: Niệm 
giả, niệm chân, quán ngay chính giữa, chẳng giả, 
chẳng chân rồi từ từ mở ra và đi vào không gian 
yên lặng nhẹ nhàng thoải mái quên cả thời và 
không gian, châu vào điểm này, bỏ cái kia, bỏ 
cái này, quán chiếu trụ chính giữa gọi là trung 
quán, chỉ quán tức đình chỉ đó là trạng thái thiền 
và cứ tiếp tục như vậy cho đến bỗng một hôm 
nào đó mình ngồi xếp hàng bằng vừa quên thì 
trong mình phát ra tiếng A Di Đà Phật, đó là 
nhất niệm. Những đến đây mình cho chứng đắc 
thì hỏng hết, bởi vì nhứt niệm chưa phải giải 
thoát, chỉ mới được nhứt tâm bất loạn, được 
vãng sinh về Cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. 
Vậy thì nhứt tâm bất loạn là chưa phải giải thoát 
mà phải đạt đến chỗ vô niệm, lúc bấy giờ mới 
thực sự là con đường chúng ta đến đó. Như thế 
thì kỷ nhạc từ thân ta phát ra ngoài, cho nên ta 
phải tập tu, khổ luyện để có được trăm ngàn môn 
kỷ nhạc và kỷ nhạc lúc đầu chuyển từ thô đến tế, 
từ tế đền vi và từ vi đến diệu, từ diệu trở nên 
bừng lớn dần, trong mình những âm thanh réo 
rắc và lúc này xếp bằng lại nghe trong mình 
không biết bao nhiêu là tiếng reo và lúc bấy giờ 
bắt đầu nghe nhịp tim mình đập, nghe hơi mình 
thở, nghe từng lỗ chân lông rung rinh, nghe các 
sợi tóc rên rỉ đổi màu…. 
 
2. Nói lời diệu 
Bồ tát Diệu Âm đến cõi Ta Bà không nói cái gì 
thuộc về Ngài hay vị giáo chủ của mình hoặc cõi 
nước mình mà chỉ hỏi thăm đức Phật Thích Ca. 
Phật Đa Bảo và thánh chúng hiện tiền ngụ ý 
chúng ta đến nơi nào dù thua sút hơn mình cũng 
đừng sanh tâm khinh nạn, nhất là đừng nói 
chuyện nhà mình, đừng nói việc hay dở của 
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người khác, chỉ nói với người đối diện và những 
việc nơi đó. Đừng nên tỏ vẻ dạy đời, anh nên 
làm thế nào hay bắt chước theo tôi hoặc để tâm 
tham lấy của người bằng cách này hay cách 
khác, chớ có mưu đồ bất chính. 
 
3. Bồ tát Diệu Âm có 34 biến tướng. 
Mình phải biến theo 34 xu hướng từng đối 
tượng: Gặp người mua bán thì mình tuỳ theo họ 
mà nói về buôn bán, người thích thời sự thì mình 
nói theo họ. Ở đây diệu theo ý chớ không diệu 
theo âm thanh. Vì vậy ý chưa diệu chớ phát ra 
âm thanh. “ Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa 
cột mà nghe”, chớ nên tỏ ra thầy đời giỏi hơn 
người thì không nên. Tuỳ theo hoàn cảnh và đối 
tượng mới mở lời đầu đắc nhận tâm. 
 
4. Phải dạy con cháu đi thưa về trình đúng 
phép. 
Bồ tát Diệu Âm trước khi đi đến cõi Ta Bà đã 
thỉnh ý đức Phật giáo chủ của mình và được 
nghe những lời chỉ giáo rất hữu ích. Sau khi 
hoàn thành Phật sự trở về bổn quốc cũng đến 
trình lên tất cả mọi việc cho vị giáo chủ. Như thế 
dạy chúng ta phải biết cách dạy con cháu hoặc 
những người trong gia đình có đi đâu phải thưa 

cho người lớn biết và lúc về cũng nên nói cho 
người có trách nhiệm trong gia đình hay, nếu 
không thì sẽ gây nên tình trạng mạnh ai nấy đi 
và nấy về. 
Để kết luận cho bài xin mượn bài kể của thiền sư 
Đông Sơn sau: 

“ Cửa không có một lối vào 
Ai mà vào được dồi dào niềm vui 

Đất tâm cây cỏ sạch rồi 
Tự nhiên thân thể tức thời phóng quang”  

                         (Đồng Minh dịch) 

“Không môn hữu lộ nhân giai,  
Đáo gỉa phương tri chí thú cường. 
Tâm địa nhược vô nhàn thảo mộc,  

Tự nhiên thân nhượng phóng hào quang” 
 
Đồng Minh  

 
 
 
 
Hai mươi năm gần tư thế kỷ 
Mốc thời gian nhìn lại đường tu 
Liên hữu cùng nhau tâm hoan hỷ 
Mừng đạo tràng sống với thời gian. 
 
Quang Minh soi dặm đường giải thoát 
Soi mê lầm vọng tưởng đảo điên 
Soi bóng tối nhiều đời ngự trị 
Nhân khổ đau sanh tử luân hồi. 
 
Bát Quan Trai Giới tu hạnh ly 
Ly gia, ly ái, ly phiền não 
Quán tam ấn duyên sinh hợp ly 
Ly bất ly hiện bày Viên Giác. 
 
Tu học ngoài trời năm hai lần 
Giáo pháp chẳng giới hạn không gian 
Tùy duyên thích ứng mọi hoàn cảnh 
Theo dấu chân xưa ánh đạo vàng. 
 
Kết Kỳ Niệm Phật hành an trú 
Nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng 

 
 
 
Bát Chánh Đạo định tâm tỉnh lặng 
Ma Ha Bát Nhã chiếu vô minh. 
 
Tọa hành niệm Phật giữ chánh niệm 
Diệt lần hồi pháp trần hư vọng 
Tịnh Độ đâu xa tầm cầu mong 
Tại tâm ta hết mê là giác. 
 
Xuất gia ngắn hạn giống Bồ Đề 
Cho mai này cành lá sum suê 
Che mát thế gian căn nhà lửa 
Dẫn dắt người ra khỏi lối mê. 
 
Đạo Tràng nơi về lại chốn xưa 
Quang Minh sáng trí huệ từ bi 
Cùng tử thấy lại viên ngọc quý 
Tự tại trước sanh tử đến đi. 
 
Diệu Ngọc 4 
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如 是 我 聞：一 時 佛 在 舍 衛 國 衹 樹 給 孤 

獨 園，與 大 比 丘 僧，千 二 百  五 十 人 

俱，皆 是 大  阿 羅 漢，眾 所 知 識。 

Như thị ngã văn:  Nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc   

Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỳ Kheo Tăng, 
thiên nhị bách ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A 
La Hán, chúng sở tri thức. 
Thus have I heard: 
Once the Buddha was staying at Jetavana, 
Anathapindika’s Park in the Kingdom of 
Sravasti with a great sangha of Bhiksus, one 
thousand two hundred and fifty in all. All were 
great Arhats who the multitudes knew and 
recognized, 

長 老 舍 利 弗、摩 訶 目 犍 連、摩 訶 迦 

葉、摩 訶 迦 旃 延、摩 訶 俱 絺 羅、離 婆 

多、周 利 槃 陀 伽、難 陀、阿 難 陀、羅 睺 

羅、憍 梵 波 提、賓 頭 盧 頗 羅 墮、迦 留 陀 

夷、摩 訶 劫 賓 那、薄 拘 羅、阿 㝹 樓 馱，
如 是 等 諸 大 弟 子， 

Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, 
Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha 
Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Dà, 
Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba 
Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma 
Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lâu Đà, 
như thị đẳng chư đại đệ tử, 
such as the elders Sariputra, Mahamaudgalyaya-
na, Mahakasyapa, Mahakatyayana, Mahakaus-
thila, Revata, Suddhipanthaka, Nanda, Ananda, 
Rahula, Gavampati, Pindola Bharadvaja, Kalo-
dayin, Mahakapphina, Vakkula, Aniruddha and 
other great disciples like these. 

並 諸 菩 薩 摩 訶 薩；文 殊 師 利 法 王 子、
阿 逸 多 菩 薩、乾 陀 訶 提 菩 薩、常 精 進 

菩 薩，與 如 是 等 諸 大菩 薩，及 釋 提 桓 

因 等，無 量 諸 天 大 眾 俱 。 

tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát;  Văn Thù Sư Lợi 
Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát,  Càng Đà Ha 
Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, dữ như thị 

đẳng chư đại Bồ Tát,  cập Thích Đề Hoàn nhơn 
đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng câu.    
Also, the Bodhisattvas, Mahasattvas, Dharma 
Prince Manjusri, Ajita Bodhisattva, Gandhahas-
tin Bodhisattva, Nityodyukta Bodhisattva and 
other great Bodhisattvas like these - as well as 
Sakra Devanam Indra and immeasurable other 
heavenly Beings - were all in the great assembly. 

爾 時，佛 告 長 老 舍 利 弗：從 是 西 方 過 

十 萬 億 佛 土，有 世 界 名 曰 極  樂，其 土 

有 佛，號 阿 彌 陀，今 現 在 說 法。 

Nhĩ thời, Phật Cáo Trưởng Lão Xá Lợi Phất: 
Tùng thị Tây Phương quá thập vạn     ức Phật độ, 
hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật, 
hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. 

At the time, the Buddha told the elder Sariputra, 
“West of here, passing beyond hundreds of thou-
sands of millions of Buddhas' lands, there is a 
world called ‘Ultimate Bliss.’ In that land there 
is a Buddha named Amitabha who has now man-
ifested there to teach the Dharma. 

舍 利 弗！彼 土 何 故 名 為 極 樂? 其 國 眾 

生，無 有 眾 苦，但 受 諸 樂，故  名 極 樂。 

 Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc?  Kỳ 
quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ,    đản thọ 
chư lạc, cố danh Cực Lạc. 
“Sariputra, why is that land called ‘Ultimate 
Bliss’? The sentient beings in that land are with-
out any kind of suffering, and only enjoy various 
kinds of happiness, therefore it is called Ultimate 
Bliss. 

又 舍 利 弗！極 樂 國 土，七 重 欄 楯、七 重 

羅 網、七 重 行 樹，皆 是 四 寶  周 匝 圍 

繞，是 故 彼 國 名 為 極 樂。 

Hựu Xá Lợi Phất!  Cực Lạc quốc độ, thất trùng 
lan thuẫn, thất trùng la võng, thất   trùng hàng 
thọ, giai thị tứ bảo châu táp vi nhiễu, thị cố bỉ 
quốc danh vi Cực Lạc. 
“Furthermore, Sariputra, completely circling the 
Land of Ultimate Bliss are seven tiers of railings, 
seven layers of netting, and seven rows of trees, 
which are all made of the four treasures. For this 
reason, that land is called Ultimate Bliss. 

佛 說 阿 彌 陀 經  - PHẬT  THUYẾT  A DI ĐÀ KINH 

The Amitabha Sutra as Discoursed by Buddha 
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又 舍 利 弗！極 樂 國 土 有七 寶 池，八 功 

德 水，充 滿 其 中，池 底 純 以 金  沙 布 

地，四 邊 階 道，金、銀、琉 璃、玻 瓈 合 

成。 
Hựu Xá Lợi Phất!  Cực Lạc quốc độ hữu thất 
bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn   kỳ trung, 
trì để thuần dĩ kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, 
kim, ngân, lưu ly pha lê    hiệp thành.  
“Furthermore, Sariputra, in the Land of Ultimate 
Bliss there are ponds of seven treasures that are 
filled with the water of eight virtues, and the 
ground on the bottom of the ponds is covered 
solely by gold sand. On the four sides, there are 
stairways composed of gold, silver, lapis lazuli, 
and crystal.  

上 有 樓 閣，亦 以 金、銀、琉 璃、玻 瓈、
硨 磲、赤 珠、瑪 瑙 而 嚴 飾 之。池 中 蓮 華 

大 如 車 輪，青 色 青 光、黃 色 黃 光、赤 色 

赤 光、白 色 白 光，微 妙 香 潔。 
Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, 
pha lê, xa cừ, xích châu, mã não    nhi nghiêm 
sức chi, trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh 
sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích 
sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu 
hương khiết. 
Above, there are towered pavilions that have 
gold, silver, lapis lazuli, crystal, 
nacre, red pearls, and carnelian magnificently 
adorning them. “In the ponds there are lotus 
flowers as large as carriage wheels that are blue 
colored with a blue 
sheen, yellow colored with a yellow sheen, red 
colored with a red sheen, and white colored with 
a white sheen. They are fine, wondrous, fragrant, 
and pure.  

舍 利 弗！極 樂 國 土，成 就 如 是 功 德 莊 

嚴。又 舍 利 弗！彼 佛 國 土 常 作 天 樂，黃 

金 為 地，晝 夜 六 時，雨 天 曼 陀 羅 華。 
Xá Lợi Phất!  Cực Lạc quốc độ, thành tựu như 
thị công đức trang nghiêm. Hựu Xá   Lợi Phất! 
Bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, huỳnh 
kim vi địa, trú dạ lục thời, 
vũ thiên mạn đà la hoa.   
Sariputra, the Land of Ultimate Bliss is complete 
with virtues and adornments like these. 
“Furthermore, Sariputra, in that Buddha land 
heavenly music constantly plays, and the ground 
is made of gold. Throughout the six periods of 
day and night, heavenly Mandarava flowers rain 
down. 

其 土 眾 生，常 以 清 旦，各 以 衣 祴，盛 眾 

妙 華，供 養 他方十萬 億 佛，即 以 食 時，
還 到 本 國，飯 食 經 行。舍 利 弗！極 樂 國 

土，成 就 如 是 功 德 莊 嚴。 
Kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y 
kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha 
phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn 
đáo bổn quốc, phạn    thực kinh hành.  Xá Lợi 
Phất!  Cực Lạc quốc độ, thành tựu như thị công 
đức trang nghiêm. 
Early in the morning, the sentient beings in that 
land always fill the hem of their robes with many 
wondrous flowers and make offerings to the 
hundreds of thousands of millions of Buddhas in 
the other directions, and return by mealtime to 
eat their food and walk in meditation. Sariputra, 
the Land of Ultimate Bliss is complete with vir-
tues and adornments like these. 

復 次，舍 利 弗！彼 國 常 有 種 種 奇 妙 雜 

色之 鳥：白 鶴、孔 雀、鸚 鵡、舍 利、迦 陵 

頻 伽、共 命 之 鳥，是 諸 眾 鳥，晝 夜 六 

時，出 和 雅 音。 
Phục thứ,  Xá Lợi Phất! Bỉ quốc thường hữu 
chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu: Bạch Hạc, 
Khổng tước, Anh vũ, Xá lợi, Ca lăng tần già, 
cộng mạng chi điểu, thị chư  chúng điểu, trú dạ 
lục thời, xuất hòa nhã âm.   
“Moreover, Sariputra, in that land there are al-
ways various kinds of rare ulticolored birds, 
such as snow cranes, peacocks, parrots, saris, 
kalavinkas, and birds that are conjoined. 
Throughout the six periods of day and night, all 
of these 
birds sing in harmony and with elegant sound. 

其 音 演 暢: 五 根、五 力、七 菩 提 分、八 

聖 道 分，如 是 等 法。其 土 眾 生，聞 是 音 

已，皆 悉 念 佛、念 法、念 僧。 
Kỳ âm diễn xướng: Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ 
đề phần, Bát thánh đạo phần, như    thị đẳng 
pháp. Kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, giai tất 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.  
These sounds proclaim the five faculties, the five 
strengths, the seven factors of awakening, the 
Noble Eightfold Path, and other teachings like 
these. After hearing these sounds, all the sentient 
beings in that land are fully mindful of the Bud-
dha, the Dharma, and the Sangha. (còn tiếp) 

H. Liên sưu tầm 
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Đ 
êm dần dần buông xuống. Không khí tỉnh 
lặng bao trùm lên vạn vật. Đâu đó trong 

cung điện, vang lên tiếng dép nhẹ nhàng của 
người thể nữ, vén lại tấm rèm ngọc đang 
buông rũ xuống góc giường. Hoàng hậu Maya 
đang say giấc nồng. Một đêm an ổn, thái bình 
như trăm ngàn đêm khác ở cung điện nước 
Kapilavatthu, một xứ sở cường thịnh nằm ở 
chân núi Hi Mã Lạp Sơn, phía Bắc Ấn Độ. 
 
Từ bầu hư không tỉnh mịch, bỗng xuất hiện 
một chú bạch tượng sáu ngà, chiếc vòi xinh 
xắn cuốn chặt một đóa sen trắng, tượng bước 
đi thong thả quanh giường của hoàng hậu ba 
lần rồi dần ẩn mất vào không gian... 
“ Oh , King ! A great son will be born to 
Queen Maya” 
 
Giấc mơ tuyệt đẹp đó báo trước một điềm lành 
cho nhân loại. Một đấng giác ngộ sẽ ra đời cứu 
độ chúng sanh khỏi bể trầm luân đau khổ.  Kể 
từ đó đến nay đã hơn hai ngàn sáu trăm năm.  
 
Mỗi năm vào ngày rằm tháng Tư âm lịch, 
những người con Phật đều nô nức đón mừng 
ngày đức Phật đản sinh và cùng nhau ôn lại đại 
hạnh vị tha của Ngài trên đường hoằng hóa độ 
sanh. Những chiếc bong bóng nhiều màu được 
tung bay cùng đàn bồ câu trắng, vút lên tận trời 
xanh. Từng hàng xe hoa với các dãy cờ năm 
sắc tung bay theo gió. Các đoàn sinh Phật tử 
tay nắm chặt lá cờ Phật giáo cỡ lớn và các em 
oanh vũ, nét mặt hân hoan đang song hành bên 
chiếc xe hoa. Tượng Đức Phật đản sinh đứng ở 
vị trí trang trọng nhất  trên xe. Tiếp theo là 
hàng dài những nam nữ Phật tử trong những 
bộ vest trang nghiêm và những tà áo dài truyền 
thông màu lam, những bộ váy trắng thêu ren tỉ 
mỉ của Phật tử Miến, Lào, Khmer...  Nhiều sắc 
tộc hội tụ cùng nhau diễu hành trên đường phố 
trong ngày hội và kết thúc với buổi cúng 
dường trai tăng ở nhà họp của Thành phố.  
 
Tại các ngôi già lam, các cụ ông, cụ bà được 
các cháu dìu lên các bậc tam cấp để được 
chính tay cầm chiếc gáo dừa nho nhỏ , múc 
miếng nước thơm tắm Phật. Mùi hương trầm 
nghi ngút hòa quyện với mùi thơm của hoa sứ, 
hoa hồng trong chiếc bồn to chứa nước tắm 
Phật. Giọt nước tuôn chảy theo tiếng thì thầm  

 
 
 
 
 
nguyện cầu, nguyện cho phiền não trôi theo 
dòng nước, rửa sạch các nỗi ưu phiền vướng 
bận trong tâm mỗi người.  
Nhưng, 
Năm nay, hai ngàn hai mươi! Không khí rộn 
ràng vui tươi đón mừng đại lễ sẽ không còn 
nữa. Những người con Phật sẽ đón chào ngày 
Đức Phật ra đời theo một cách khác, trầm lắng 
hơn, cô đọng hơn trong bối cảnh cơn đại dịch 
COVID – 19 đang hoành hành khốc liệt trên 
toàn thế giới. 
Reng...reng... 
- Dạ, bạch Sư, chúng tôi xin thông báo là nhà 

Dưỡng lão sẽ tạm đóng cửa trong hai tháng 
tới. Các bác sẽ tạm ngưng buổi sinh hoạt 
niệm Phật hằng tuần vào mỗi thứ sáu theo 
lệnh của Ban Giám Đốc. Xin kính báo để 
quý Sư Cô biết. 

Tiếng chú Phong, trực văn phòng của Nhà 
Dưỡng Lão AVAS, vang lên trong máy.   
Chuyện gì đến đã đến ! 
 
Một cô nàng virus bé xíu đang hăm hở đến 
viếng trần gian và cô rất thích tìm vào “ khách 
sạn năm sao” ở phổi người. Từ lâu, cô đã được 
ấp ủ trong những phòng thí nghiệm bí mật trên 
thế giới và được biến chế từ những vi khuẩn 
độc hại nhất, kết hợp những tay anh chị lừng 
danh thời 2009 như SARS và MERS rồi cộng 
vào thêm một chút xíu độc hại tinh túy nhất 
của EBOLA  để trở thành COVID-19 mà tên 
cúng cơm ban đầu là Virus Vũ Hán. 
 
Thế là nhân loại bắt đầu biết đến tên Corona 
virus hằng ngày, hằng giờ, rồi từng giây, từng 
phút. Người ta đua nhau tìm hiểu xem cô là ai, 
cha mẹ cô khai sinh cô ra đời từ lúc nào và cô 
sẽ đóng vai trò gì trong cuộc sống tất bật, bon 
chen, đầy ghềnh thác của chốn hồng trần 
này ???  
 
Tuy vóc dáng của Cô vô cùng bé xíu, gần như 
vô hình  vì không thể thấy bằng mắt người 
thường, nhưng cô có một sức mạnh vô song, 
không thể nghĩ bàn. Cô đến và đi không cần 
booking và tốc độ nhân bản, lây lan nhanh hơn 
tia chớp. Với bản tính công bằng, bình đẳng 
khác thường, Cô ngang nhiên thăm viếng bất 
cứ ai cô muốn. Từ những vị lãnh đạo cao nhất 
một quốc gia như Tổng thống, Thủ Tướng hay 
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một vị hoàng tử cao sang của hoàng cung... 
cho đến những tay bợm nhậu chuyên săn tìm 
những món đặc sản hiếm quý để thưởng thức 
và rất nhiều những người cùng đinh khốn khó 
chạy gạo hằng bữa... có duyên nợ với cô. 
 
Chỉ trong vòng bốn đến năm ngày sau khi Cô 
bước chân vào một cơ thể người, cô tìm ngay 
đường đi gần nhất đến phổi và bắt đầu ra tay 
cho đến khi “khổ chủ “ nghẹt bít đường hô 
hấp, lên cơn sốt cao độ và không kịp phút nào 
viết tờ di chúc lại cho con cháu, người thân, 
đành tức tưởi ra đi vào nhà quàn, vào lò thiêu, 
thậm chí ngã vật ngay ra một góc đường phố 
nào đó, mặc cho thế sự thăng trầm, tranh danh, 
đoạt lợi... 
 
Đã gần ba tháng qua kể từ cuối tháng 12 - 
2019, nhân loại sống trong cơn ác mộng vì 
phải cật lực đối phó với một vị ác thần vô 
hình, vô tướng, nó khuấy động và đảo lộn tất 
cả những trật tự bình thường. Từ những tỷ phú 
tiền rừng bạc biển đến những người nghèo, 
khố rách áo ôm, chạy gạo từng lon. Từ những 
diễn viên tài tử điện ảnh, những bàn chân vàng 
của hội đá bóng... nức danh thiên hạ cho đến 
những kẻ vô danh, âm thầm sống lây lất bên lề 
xã hội đều biết đến Corona virus. Tin tức trên 
ti vi, báo chí, trên bàn họp của Quốc hội, chính 
phủ, hội đồng thành phố, trên face book, 
intagram, viber, you tube...và ngay trên bàn ăn, 
trên cửa miệng hay trong tâm tưởng của mỗi 
người đều bị thống lãnh bởi hình ảnh của cô 
nàng mang vương miện gai góc, lổm chổm kia. 
Thoạt đầu, các siêu thị tràn ngập người xếp 
hàng đi vơ vét các kệ : gạo tăng giá theo cấp số 
cộng, rồi cấp số nhân và người mua không còn 
chọn lựa gạo ngon hay dở, gạo Hoàng Gia hay 
gạo bông hồng, gạo Miên hay gạo Ấn 
độ...miễn là có là quý lắm rồi; muối, đường, 
nước tương và rất nhiều nhu yếu phẩm khác 
biến mất trên kệ, trong cửa hàng. Người ta 
hoảng loạn tranh nhau mua khẩu trang và giấy 
vệ sinh rồi nước rửa tay khô.  
 
Cha mẹ đưa con đến trường hằng ngày, thấp 
thỏm lo âu và căn dặn con nhớ tránh xa các 
bạn học một chút, rửa tay thường xuyên và 
nhớ “ mét “ với Thầy Cô giáo ngay nếu có bạn 
nào bị ho trong lớp.  
 
Những ngày tiếp theo, ở Úc, bệnh viện , các 
bác sĩ, y tá và các nhân viên cứu thương phải 
vô cùng vất vả để chăm sóc số bệnh nhân ngày 
càng gia tăng, trong các phòng cấp cứu, các 

giường bệnh tràn ngập người già trong khi ở 
Trung Quốc, Ý hay một số nước khác, lò thiêu 
hoạt động 24 – 24 , nhân viên nhà xác không 
còn đảm đương nổi công việc chuyển tải xác 
chết, các bác sĩ, y tá và nhân viên chăm sóc 
người già bắt đầu bị lây nhiễm và tử vong.  
Con số thành phố trên thế giới như Vũ Hán, 
Hồ Bắc, Milan, Paris, Venis, Seoul, Busan... 
trở thành ổ dịch và đóng cửa biên giới, lãnh 
thổ... . Thuốc sát trùng được từng hàng xe 
truck xếp hàng ngang phun rãi trên đường phố. 
Tính đến nay, hơn hai triệu người trên thế giới 
bị lây nhiễm và con số này tiếp tục gia tăng 
với tốc độ chóng mặt. WHO tuyên bố đại dịch 
và nhân loại bước vào cuộc chiến đấu mới với 
một đối thủ vô hình nhưng sự sát thương vô 
cùng hiệu quả.  
 
Theo lệnh cấm ban hành và thay đổi từng ngày 
của chính phủ Liên bang và Tiểu bang, chùa 
phải thông báo đóng cửa và tạm ngưng các 
sinh hoạt tôn giáo.  Đường phố giảm bớt rất 
nhiều lượng xe cộ và người ta chỉ được phép ra 
đường với các lý do chính đáng như : mua 
thuốc, đi bệnh viện, đi khám bệnh, mua các 
nhu yếu phẩm, đi tập thể dục, đi làm... 
 
Lệnh giới nghiêm được ban hành: nhà hàng, 
các tụ điểm sinh hoạt về đêm, các sinh hoạt thể 
thao, các nơi sinh hoạt tôn giáo, các siêu thị 
bán hàng xa xí phẩm, các dịch vụ như làm đẹp, 
massage, gym, ...đều tạm ngưng hoạt động. 
Các chuyến bay giảm dần rồi ngưng hẳn, số 
người bị mất việc ngày càng nhiều.  Du khách 
Úc trên thế giới tranh nhau bỏ hằng chục ngàn 
đô để có một vé máy bay  về lại Úc. Từng 
hàng người nối nhau hàng dài trước cửa 
Centrelink. Các ông bà già neo đơn không con 
cháu phải thức từ 7 giờ sáng để mua hàng nhu 
yếu, Nạn đói bắt đầu xuất hiện ở những nước 
nghèo, chưa chuẩn bị tốt cuộc chiến mới. Ấn 
độ là một điển hình với lệnh phong tỏa ép 
ngặt, những chiếc nồi son cũ kỹ trống huơ, 
trống hoát. Những đôi mắt thất thần rảo tìm 
cọng cây, ngọn cỏ hay bất cứ thứ gì có thể bỏ 
vào cái bao tử đang teo tóp, réo sôi.  Gạo, 
muối.. ở đâu hết rổi, ngoài đường vắng vẻ, 
không người, thỉnh thoảng mới nghe tiếng còi 
hụ của xe cứu thương, những kệ hàng nhu yếu, 
nhà thuốc tây... ở những nước văn minh như 
Mỹ, Úc  đều được người ta dành nhau vét 
sạch. 
 
Các cú điện thoại gọi vào chùa đều hỏi thăm 
Thầy Cô còn gạo ăn hay không, có mua rau cải 
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được không?  Có cần chúng con đưa đi Bác 
sĩ ???  
 
Sau một ngày làm việc vất vả, “bán mặt cho 
đất, bán lưng cho trời” ở trên các nông trại 
nước Úc, trong ánh ráng chiều buông xuống, 
các vị Phật tử cui cúi chở đến chùa từng bao 
rau cải: nào dưa, nào khổ qua, bông cải, khoai 
tây, khoai lang... các cụ già lớn tuổi thì nhờ 
con cháu hái chùm bông điên điển vàng nghệ 
ngoài vườn, những dây rau lang xanh mướt và 
những nhánh rau “bò ngót” ngọt lịm, tươi 
xanh, từng quả bưởi chín vàng thơm phức, 
hàng chục quả chanh tươi, túi rau tần dầy lá, 
từng bó bạc hà cho nồi canh chua quê hương, 
nào rau tía tô, nào rau húng dũi, rau sam, rau 
dền...tất cả những gì có được trong vườn rau 
của mình để mang vào chùa, dúi vào tay quý 
sư cô. 
 
 “Cô ơi có chút rau, đem vô cho quý Thầy, quý 
Cô nấu miếng canh cho dễ nuốt..” 
 
Ngày chủ nhật không còn thọ bát, lúc mặt trời 
đứng bóng, hai khuôn vuông takeway bánh 
bèo nóng hổi, cùng keo nước chấm chanh ớt 
ngon lành được Phật tử hối hả đem vào cho 
kịp giờ thọ trai của Chư Tăng Ni.  
- Chúng con xin cúng dường bánh bèo cho 

quý Thầy Cô thọ dụng.  Hoàn cảnh này, 
chúng con không ở chùa được lâu, nên con 
xin phép ra về ngay. Kính xin quý Thầy Cô 
giữ gìn sức khỏe.  

 
Hay có vị Phật tử khác, nhớ đến ngày chủ nhật 
không được vào chùa ngồi ăn quả đường cùng 
với quý Thầy Cô,  dù chỉ có một thân một 
mình và đã trên bảy mươi, vẫn thức từ sớm, 
tẩn mẫn xào món miến Đại hàn với nhiều loại 
bông cải, cần tây, cà rốt, rang thêm một chén 
mè trắng thơm lừng, rãi chút gừng để quý 
Thầy Cô ăn cho ấm bụng và có đầy đủ vitamin 
C, thêm phần bổ dưỡng, để đủ sức khỏe, chống 
lại dịch bệnh. Hoặc ra công nấu tàu hủ đường, 
làm bánh bao, đổ bánh bông lan, đổ từng hộp 
rau câu nước dừa thêm chút vị cà phê cho 
thơm.  Những vị khác tay nghề nấu ăn còn 
khiêm tốn thì sau giờ đi làm ở hảng xưởng, 
tranh thủ ghé chợ mua thêm ít rong biển, ít kí 
gừng, khoai lang tím, bắp, các loại hạt khô như 
pistatio, almond, kẹo khuynh diệp, đậu phọng 
rang... khệ nệ kêu con cháu chở vào chùa cúng 
dường. 
 

Cô thợ chụp hình chuyên nghiệp ghi lại những 
thước hình sinh hoạt cho chùa, nay đã vắng 
hẳn công việc bận rộn như  chụp hình, chọn 
cảnh, in hình ảnh...nay có đủ thì gian ngồi nhà, 
edit lại những video clip, những slide và sắp 
xếp lại theo chủ đề Vu Lan, Phật Đản, Tết. Lâu 
lâu ghé chùa mang vài hộp bánh ướt mới đổ 
nóng hỗi cúng dường cho quý Thầy Cô. 
 
Những câu nói nhỏ nhẹ, ân cần hàm chứa một 
mối tình cảm sâu xa của các vị Phật tử, chuyên 
tâm vâng lời Phật dạy là hộ trì ngôi Tam Bảo, 
cung cấp tứ sự , vật phẩm mọi thứ cho chùa có 
đủ phương tiện tu và học.  Tuy phải ở nhà 
nhưng tâm luôn hướng về chùa, người thì gia 
tâm tỉ mỉ đánh máy từng trang kinh để chùa 
chuẩn bị ấn tống, người thì dành thời gian may 
hàng loạt khẩu trang, nón ấm cho quý sư cô, 
người khéo thì may thêm các áo bồ đoàn mới 
cho đạo tràng, người hỏng biết may vá thì 
tranh thủ xếp hàng sớm trước Wooly để mua 
bình sữa, hộp dầu, trái bơ, bó cải, hộp đèn cầy 
hay các giò lan tím hiếm hoi cuối mùa còn sót 
lại ở cửa hàng bán hoa tươi để cúng Phật. 
Nhiều Phật tử có nhiều kiến thức về computer 
đã post lên viber, FB, những bài giảng pháp từ 
khắp nơi trên thế giới hay những lời Phật dạy 
mà ngày thường, mọi người ít tìm ra thời gian 
để nghe, để học. Những nhóm bạn đồng tu hay 
“thiện hữu tri thức” nay có nhiều thời gian nối 
kết nhau để tu học online. Bây giờ, hằng đêm, 
các Phật tử đã được nghe Thầy Trụ trì và chư 
tăng ni Chùa Quang Minh tụng Kinh Đại Bát 
Niết Bàn và có một thời pháp thoại ngắn. Sau 
đó, từ hàng chục ngàn cây số của xứ Na Uy 
lạnh tuyết, Thầy Giáo Thọ An Chí cũng nối 
kết qua Zoom. App để giảng một thời pháp và 
giải đáp Phật pháp cho Phật tử Úc Châu và Âu 
Châu. Quý Sư Cô Chùa Phước Huệ, sau thời 
kinh buổi tối, tiếp tục đến giảng đường hay ở 
tại liêu thất để học pháp. Tâm những người đệ 
tử cảm thấy vô cùng ấm áp khi được trực tiếp 
thấy, nghe hình ảnh sống động của các vị Thầy 
khả kính trên mạng lưới toàn cầu. Xin cảm ơn 
quý Phật tử giỏi về computer đã giúp cho Phật 
tử khắp nơi trên đất Úc có dịp thọ trì, đọc tụng 
kinh điển và được học, hỏi pháp Phật hằng 
đêm.  
 
Hội tương tế của người Hoa cũng góp phần 
công đức với  những bao vật phẩm thiết yếu 
gồm mền ấm, khẩu trang, sữa lúa mạch.  
 
Chợt nhận ra rằng, cô nàng Covid-19 cũng 
mang lại nhiều lợi ích cho con người bên cạnh 
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những tác hại bẩm sinh theo nhiệm vụ mà nó 
phải thực hiện trong dây chuyền luân hồi, 
nghiệp báo!!  
 
Trí tuệ con  người thật hi hữu. Người ta có thể 
uyển chuyển cuộc sống kịp thời để thích ứng 
tình thế, tập cách sống lạc quan, dũng mãnh 
đương đầu với khó khăn ập tới và ... 
 
Thực đấy, still alive !  Con số người hồi phục 
sau cơn bệnh ngày càng tăng gần nửa triệu.  
Con người dần hiểu thêm cô nàng virus bé xíu 
này và biết cách ...”sống với lũ”. 
 
Nhân loại hiểu rằng mình phải tập sống theo 
một cách khác, giữ “khoảng cách” và quan tâm 
đến những người xung quanh mình, bày tỏ tình 
thương yêu rộng lớn hơn, biết hy sinh kể cả 
thân mạng của mình mà không cần được đền 
đáp như một số bệnh nhân nằm ở phòng ICU 
lắc đầu từ chối dùng máy trợ thở và thanh thản 
nhường máy lại cho những người cần nó khẩn 
cấp hơn mình.  Những bác sĩ, y tá điều dưỡng, 
nhân viên bệnh viện sau giờ tan ca, chỉ dám 
đứng lặng trước cửa nhà và nhìn những đứa 
con mình đang say giấc nồng rồi quày quả ra 
đi vì không muốn mình lây nhiễm bệnh cho 
người thân trong gia đình.  Và lời Phật dạy từ 
bao nghìn năm nay là một lời khuyên vô cùng 
minh triết “ Tùy sở trụ xứ thường an lạc “  
 
Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khốc liệt 
như hiện nay, mới thấy được nguồn phước báu 
to lớn vô cùng đối với những người xuất gia ở 
khắp nơi nói chung và Tổ Đình Phước Huệ nói 
riêng.  
 
Trên là nhờ ân sâu nặng của Chư Phật, chư Bồ 
Tát, chư Thiên Long, Hộ Pháp, Thiện Thần đã 
thùy từ gia hộ, dẫn dạy con đường sáng cho 
chúng đệ tử hành trì pháp Phật tự độ, độ tha, 
dồi trau tâm đức mỗi ngày, mỗi giờ, kế là ơn 
đức rộng sâu của Hòa Thượng khai sơn ngôi 
già lam hơn ba mươi năm nay thật không thể 
nào kể cho hết được. Quý Thầy Cô lớn đã thọ 
giới trước, bằng tình thương hết mực, với lòng 
từ ái vô biên, bằng thân giáo hay bằng lời ái 
ngữ đã kiên trì chăm sóc, lo lắng cho chúng đệ 
tử xuất gia trong chùa được an tâm tu học, 
vượt qua khó khăn.  Các người con Phật dù 
xuất gia và tại gia đều nêu cao tâm nguyện 
cùng nhau giữ gìn và phát triển ngày càng 
hưng thịnh nơi chốn tâm linh quan trọng ở đất 
Úc này.  

Mùa Phật Đản năm nay, thay cho những dãy 
xe hoa đình đám, những buổi thọ trì Kinh tại 
Đại hùng Bửu Điện hằng trăm người, những 
thông điệp Phật Đản, những tíu tít đón rước 
khách thập phương tham gia hội tắm Phật, 
những tiếng trống rộn rã của đoàn lân chào 
đón Chư Tăng Ni quang lâm chánh điện... 
chúng đệ tử xin thành kính cúng dường lên 
chư Phật mười phương những đóa hoa hương 
gìn giữ giới hạnh, những miên mật công phu 
trì tụng Thần chú Đại Phật Đảnh Thủ Lăng 
nghiêm, chú Dược Sư, chú Đại bi và thọ trì các 
sám pháp, hồi hướng đến chúng sanh trong 
pháp giới được sớm thoát khỏi nhân tai, ách 
nạn. Người sống thân tâm thường an ổn. Kẻ 
qua đời sớm biết rõ đường lành, tu hành 
chuyển kiếp. 
 
Chúng con sẽ kết thành những tràng hoa năm 
sắc của tâm thiện lành, tâm viễn ly, tâm hòa 
hợp... dâng lên Chư Phật, gói ghém câu niệm 
Phật trong từng bước kinh hành, trong từng hạt 
chuỗi nhỏ để thanh tẩy thân tâm, thu ngắn con 
đường đi đến tỉnh giác. 
...Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư 
trùng trùng, hàng phục chúng ma, 
Thiệu long Tam Bảo, thừa sự thập phương 
Chư Phật, vô hữu bì lao, tu học nhứt thiết 
pháp môn, tất giai thông đạt. 
 
Mùa Phật Đản 2020 – Chùa Phước Huệ 
 
Diệu Lương 

 

 

 

 

Bệnh dịch lan truyền khắp mọi nơi 

Nhiều người bị nhiễm chết khơi khơi 

Ai nghe Virus (1) đều lo sợ 

Vũ Hán đau buồn chết tả tơi 

Thế giới la làng cơn dịch cúm 

Nơi nào đông đảo chớ đến chơi 

Thiên tai nhơn loại nhiều đau khổ 

Thức tỉnh tu hành mới thoát thôi 
 
Thanh Trì 

(1) vi khuẩn có tên là Corona gây truyền nhiễm 
phát xuất từ Tỉnh Vũ Hán Trung Quốc 
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T uy Ðại Dịch Covid 19 vào Mùa Thu 
Úc Châu nãm 2020 phần nào đã xoay 

chiều sự chú ý của công quyền và công luận 
tại Úc, nhưng hậu quả thảm khốc của một 
Mùa Hè Ðỏ Lửa kinh hoàng vẫn còn đậm nét 
trong tâm lý quần chúng, đặc biệt là đối với 
những khu vực bị tàn phá khắp nơi trên lục địa 
khô này. 

Trong mấy chục ngàn năm lịch sử, nếu không 
kể Nam Cực thì Úc Châu là lục địa khô hạn 
nhất trên thế giới, đã từng bị thiêu rụi nhiều 
lần và sau đó được tái tạo, nên cháy rừng 
không phải là một hiện tượng mới mẻ. Tuy 
nhiên, Mùa Hè Ðỏ Lửa đầu năm 2020 là một 
thảm trạng Cháy Rừng chưa từng có về tầm 
vóc qui mô, thiệt hại nhân mạng, thiệt hại môi 
sinh với hàng triệu sinh vật bị hủy diệt và thiệt 
hại vật chất hàng nhiều tỉ dollars. Thảm họa 
Cháy Rừng năm nay đã tàn phá hệ thực vật & 
động vật của Úc, khói mù đỏ bầu trời, mang 
hơi độc cho người và hệ sinh thái những 
người lính cứu hỏa vẫn bền bỉ, kiên cường 
chiến đấu trước rừng lửa và khói bụi mù trùng 
điệp. Họ miệt mài làm việc thiện nguyện, 
không lương để bảo vệ nước Úc, sinh mạng 
và tài sản của dân chúng. 
 
Trong những hoàn cảnh bi đát đó, công chúng 
Úc Châu, bất kể nguồn gốc sắc tộc, tín 
ngưỡng và văn hóa – đặc biệt là cộng đồng 
Người Việt -  đã bày tỏ ;nh thương thân 
tương trợ đối với nạn nhân nói chung và riêng 
đối với những ‘người hùng’ trong các Ðội 
Cứu Hỏa Vùng Quê Rural Fire Service (RFS) 
mà phần lớn thành viên là những người tình 
nguyện. 
 
 
TT Phước Viên - Tổ Đình Phước Huệ trao tặng chi phiếu 

cho Cơ Quan Cứu Hỏa RFS với sự hiện diện của Dân 

biểu Chris Hayes. 

 

Khi thảm họa Cháy Rừng nhận chìm Úc châu 
trong màn lửa đỏ, Tổ Ðình Phước Huệ,     
Sydney, một thành phần quan trọng của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Ðại 
Lợi-Tân Tây Lan kết hợp với Quỹ Từ Thiện 
Phật Giáo Việt Úc (VABAT), đã mở cuộc lạc  
quyên và tiếp nhận đóng góp từ rất nhiều 
đồng hương Phật tử tại Úc cũng như tại nước 
ngoài, kể cả tại New Caledonia, Norway là nơi 
mà Thượng Tọa Thích An Chí trụ trì một ngôi 
bảo tự. 
 
Với ngân khoản cứu trợ trên 100 000 dollars, 
Tổ Ðình Phước Huệ kết hợp với Giáo Hội và 
VABAT đã dành ra 20 ngàn cúng dường tịnh 
tài cho 5 chùa bạn bị ảnh hưởng cháy rừng, đó 
là:  
1. Wat Buddha Dhamma Foundation 
2. Sunataram Forest Monastery 
3. Santi Forest Monastery 
4. Vejjasala Retreat Centre - Association of     
    Engaged Buddhists. 
5. Dharma Cloud Monastery. 

 
Sau ngân khoản cúng dường trên đây, phần 
còn lại, Chùa quyết định trao tặng 80 ngàn cho 
Ðội Cứu Hỏa Vùng Quê tại địa phương: Ðó là 
RFS tại Horsley Park NSW. Hai thành viên 
thiện nguyện của đội cứu hỏa này đã hi sinh 
trong khi thi hành nhiệm vụ trên tuyến đầu 
chữa cháy, để lại vợ trẻ con thơ. Vì vậy, Chùa 
Phước Huệ cũng đã quyết định trao tặng       

Tường trình: Ngọc Hân   -   Photos: Ngọc Anh 
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10 ngàn dollars cho bà quả phụ Geoffrey     
Keaton và 10 ngàn dollars cho bà quả phụ   
Andrew O'Dwyer.  

Ls Lưu Tường Quang, TT Phước Viên, Deputy Captain 

Anthony Ciccaldo, DB Chris Hayes, DB Hugh 

McDermo7, Ni sư Phước Hỷ và Phật tử. 

Buổi lễ trao tặng 3 chi phiếu đã được tổ chức 
đơn giản nhưng thân tình tại Trụ Sở Ðội Cứu 
Hỏa Horsley Park NSW vào chiều ngày Thứ 
Tư 11.03.2020. Phái đoàn Chùa Phước Huệ do 
Thượng Tọa Thích Phước Viên hướng dẫn 
cùng với Ni sư Phước Hỷ và một nhóm Phật tử 
cơ hữu. Dân biểu liên bang Chris Haynes, MP 
(Ðơn vị Fowler, NSW) và Dân biểu Tiểu bang 
NSW Ts Hugh McDermott, MP (đơn vị      
Prospect, NSW) cũng có mặt tham dự.   
Về phía Ðội Horsley Park RFS, Phó Ðội 
Trưởng / Deputy Captain Anthony Ciccaldo 
(thay mặt Captain Derren Nation vắng mặt vì 
công vụ) đã ngỏ lời chào mừng và cảm tạ Phái 
Ðoàn Chùa Phước Huệ. 

 
Trong phần phát biểu, Thượng Tọa Thích 
Phước Viên đã nhắc đến truyền thống văn hóa 
của người Việt là “Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng 
Cây” và nghĩa cử biếu tặng ngân khoản này là 
một phần nhỏ để “Cảm Tạ” đất nước Úc Châu 
đã cứu trợ và định cư hàng trăm ngàn người 
Việt tị nạn từ sau năm 1975. Trong dịp này, 
Dân biểu Chris Haynes cũng đã ca ngợi những 

đóng góp quí báu của Chùa Phước Huệ từ rất 
nhiều năm qua. 
Buổi lễ và hình ảnh đã được Tuần báo The 
Fairfield Champion tường thuật ngày 
12.03.2020 (Xem bài dưới đây) 

 
'Thank you': Phuoc Hue Temple donates 

$100,000 to Horsley Park RFS 
Source: The Fairfield Champion, 12 March 

2020 

 
From Le=: Senior Deputy Captain Anthony Ciccaldo, 

Deputy Abbot Senior Venerable Thich Phuoc Vien and 

Mr Chris Haynes, Federal Member for Fowler (NSW) 

The Vietnamese Buddhist Phuoc Hue Temple 
raised $100,000 for the Horsley Park Rural Fire 
Brigade. 
A delegation - led by Deputy Abbot Senior 
Venerable Thich Phuoc Vien - presented a 
cheque on Wednesday to Senior Deputy     
Captain Anthony Ciccaldo. 
The Wetherill Park Temple conducted fund-
raising among Vietnamese Buddhists in recog-
nition of the outstanding work of the volunteer 
firefighters in their protection of lives and 
properties during the bushfire crisis. 
$80,015 will go towards a RFS building      
project, while $10,000 was given to the fami-
lies of Geoffrey Keaton and Andrew O'Dwyer. 
Mr Keaton, 32, and Mr O'Dwyer, 36, died in 
the Green Wattle Creek fire when a falling tree 
caused their fire truck to roll in December. 
In expressing thanks to the RFS, Senior Ven. 
Thich Phuoc Vien said, by way of this small 
donation, Vietnamese Australians wanted to 
say "Thank You" to Australia for its generosity 
in accepting Vietnamese refugees since the fall 
of Saigon in 1975. 
Fowler MP Chris Hayes took the opportunity to 
thank the Horsley Park RFS and to praise the 
contributions by the Vietnamese Buddhist  
Phuoc Hue Temple to the western Sydney  
community. 
www://fairfieldchampion.com.au. 
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H ãy mau mau buông bỏ mọi mê lầm 
ngay tại đây và ngay bây giờ. 
 
Xin giới thiệu với độc giả hoàn 

cảnh ra đời của bài này. Tác giả là nhân viên 
làm việc trong một nhà tù thuộc tiểu bang 
Victoria. Trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19, 
mọi người dân đều phải chấp hành lệnh của 
chính phủ tiểu bang và liên bang để giữ gìn an 
toàn sức khỏe cho cộng đồng. Không được tụ 
tập trên mười người và phải giữ giản cách xã 
hội (cách nhau hơn một sải tay). Vì phải làm lễ 
cầu siêu cho một tù nhân vừa qua đời sau hơn 
hai năm mang nhiều thứ bệnh trong hoàn cảnh 
đặc biệt này cho nên chúng tôi chọn cái đề tựa 
như trên. 
 
Chị Lệ tới Úc vào cuối năm 2002 theo diện kết 
hôn. Chồng chị là một “Việt kiều” Úc về Việt-
Nam cưới và bảo lãnh chị sang đây. Dù ở Úc 
với chồng hơn 13 năm nhưng anh chị vẫn 
không có con, chị vẫn còn mang quốc tịch Việt
-Nam và khả năng Anh 
Ngữ của chị thì rất hạn 
chế. 
 
Vào khoảng cuối Tháng 
Năm 2015, chị Lệ bị 
cảnh sát bắt và bị truy tố về 
tội nhập lậu một lượng lớn 
bạch phiến vào nước Úc, 
nhiều lần. Lúc ấy chị Lệ vừa 
tròn 52 tuổi. Sau hơn năm 
tháng bị tạm giam thì chị Lệ 
bị kết án 10 năm tù, và phải 
thọ án tù giam tối thiểu là bảy 
năm, trước khi chị có thể xin 
được phóng thích có điều kiện (Parole). Theo 
sự tư vấn pháp lý của luật sư biện hộ, chị Lệ 
quyết định kháng án lên tòa tối cao. 
 
Theo sự hiểu biết của nhiều người thì ở Úc nếu 
kháng án thì hoặc là được giảm, hoặc là được 
giữ nguyên chứ ít khi bị tăng án lắm. Tại trại tù 
này chỉ có duy nhất một trường hợp tăng án. 
Đó là một trường hợp giết người dã man, dùng 
búa đập đầu nạn nhân, sau đó chặt nhỏ thi thể 
bỏ vào bao rác để phi tang. Lúc đầu thủ phạm 
bị kết án là 18 năm tù với án giam tối thiểu là 
13 năm. Sau đó, thủ phạm kháng án lên tòa tối 
cao. Kết quả là tòa phán một bản án mới không 
giảm mà lại còn tăng thêm đến 4 năm. Tức là 
22 năm tù, án giam tối thiểu là 17 năm. Trường 
hợp tăng án như thế này ở tại Úc thì khá hiếm. 
 

Chị Lệ ra tòa kháng án sáu tháng sau đó, tức là 
vào khoảng Tháng Mười Một 2016. Tòa kháng 
án tối cao tuyên: y án. Tức là không được giảm 
nhưng cũng không bị tăng. Không còn cách 
nào khác, chị Lệ đành ngồi đếm từng ngày ở 
trong tù, chờ đến hết bảy năm tối thiểu để làm 
đơn xin được phóng thích có điều kiện. 
 
Trong thời gian thọ án, chị Lệ ngày qua ngày 
chiêm nghiệm và từng bước ngộ ra ý nghĩa của 
câu “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. 
Người xưa đã có phần cường điệu khi nói ra 
câu này, nhưng không hẳn là hoàn toàn vô lý. 
Nhất là trong hoàn cảnh của chị, bảy năm có 
nghĩa là tương đương với ít nhất là hai ngàn 
năm trăm năm mươi lăm ngày. Và chị đang 
đếm từng ngày theo đúng nghĩa đen của sự 
việc. 
 
Thường thì phụ nữ trên 50 tuổi là đã bắt đầu có 
những vấn nạn về sức khỏe. Trong hoàn cảnh 
tù đày thì các vấn nạn này thường đến dễ dàng 

hơn. Chị Lệ bị xuống sắc trầm 
trọng, bị mất ký, ăn không 
được, ngủ không được và trong 
người râm ran có những cơn 
đau thắt, nhất là vào những 
đêm khuya tịch mịch. 

 
Vào một đêm khuya cuối 
Tháng Mười Một 2017, chị Lệ 
nhấn nút “emergency” và ban 
quản lý nhà tù phải gọi xe cứu 
thương gấp để đưa chị đi thẳng 
đến bệnh viện. Ở đó, người ta 
phát hiện thủ phạm gây ra 

những cơn đau còn hơn đau đẻ của 
chị chẳng qua là mấy hòn sỏi mật. Với nền y 
khoa tiên tiến như ngày nay, thì việc giải phẫu 
để lấy mấy viên sỏi mật ra là chuyện nhỏ như 
con thỏ. 
 
Lại một câu nói khác của người xưa là “họa vô 
đơn chí” lần này cũng lại ứng vào trường hợp 
của chị Lệ. Số là khi giải phẫu lấy sỏi mật cho 
chị thì các vị bác sĩ chuyên khoa phát hiện ra 
một căn bệnh khác còn kinh khủng hơn cả 
ngàn lần: ung thư tuyến tụy, mà người bình 
dân thường gọi là ung thư lá mía. Họ cho biết 
là chị sẽ không còn sống được bao lâu nữa. 
Chỉ trên dưới sáu tháng mà thôi. 
 
Với lý do “End of Life Illness” (bệnh hết đời), 
chị Lệ làm đơn gửi cho ngài Tổng Trưởng Tư 
Pháp Liên Bang xin được phóng thích trước 
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thời hạn. Đơn được gửi đi vào đầu năm 2018. 
Thư phúc đáp là văn phòng tổng trưởng đã 
nhận được đơn xin của chị. Tuy nhiên vẫn 
chưa được cứu xét. 
 
Cho đến đầu năm 2019. Thời hạn sáu tháng 
qua đã lâu, nhưng chị Lệ vẫn còn khá khỏe đến 
mức khó tin. Khi được hỏi về chuyện “bệnh, 
tử”, chị đáp khá bình tĩnh: “Em là phật tử mà, 
em biết đi chùa, biết niệm Phật và biết chấp 
nhận số phận của mình...... cũng chẳng qua là 
do cái nghiệp mà chính mình đã tạo ra mà thôi 
anh à”. Từ đó chị siêng năng tụng kinh sám 
hối. Chị thuộc rất nhiều kinh Phật, thời gian 
này chị tụng kinh Dược Sư dường như hằng 
đêm. Chị rất bình tĩnh. Chị đã kéo dài cuộc 
sống thêm được hai năm thay vì sáu tháng như 
bệnh viện cảnh báo trước đây. Thiển nghĩ vì 
chị đã biết tu, biết ‘tốc xả mê đồ”, cho nên tạo 
hóa đã ban cho chị một món quà an-ủi. 
 
Chứng bệnh ung thư thường dễ bị di căn từ bộ 
phận này sang bộ phận khác trong nội tạng. 
Những khối ung thư tuyến tụy đã lan sang ung 
thư đại tràng. Thế là chị phải chịu thêm một 
cuộc giải phẫu đại tràng. Tức là cắt bỏ ruột già 
có nhiều khối ung thư. Sau đó thì tra vào người 
thiết bị để gắn một cái bao dành cho vấn đề đại 
tiện. Sau lần giải phẫu này thì người chị yếu 
hẳn. Dường như chỉ còn lại “da với xương”. 
Chị bắt đầu phải di chuyển bằng xe lăn, do chị 
em thay phiên nhau giúp. 
 
Lần này chị Lệ viết thêm một lá đơn gửi lên 
ngài Tổng Trưởng Tư Pháp Liên Bang cập 
nhật bệnh trạng của chị đã diễn biến theo 
hướng ngày càng tồi tệ, với ước mong là được 
cứu xét cho chị được phóng thích trước thời 
hạn. Câu kết của lá đơn chị có viết như sau: 
“Tôi biết rằng mình không còn sống được bao 
lâu nữa, do đó, tôi mong muốn được sớm 
phóng thích về trong vòng tay của gia đ́nh. 
Chồng tôi, một công dân lương thiện hiện sống 
ở vùng Sunshine North có thể xin nghỉ công 
việc toàn thời của mình để làm người chăm 
sóc chính cho tôi trong suốt quãng đời còn lại. 
 
Tôi cầu xin ông/bà cứu xét trường hợp đặc biệt 
của tôi và ban cho tôi một đặc ân. Nguyện 
vọng duy nhất của tôi là muốn được chết như 
một người tự do, và chết trong vòng tay 
thương yêu của gia đ́nh.” 
 
Kể từ đó, chị Lệ cứ phải ra vào bệnh viện 
thường xuyên, thường thì mỗi hai tuần một lần 

để hoặc là làm hóa trị hoặc làm xạ trị. Điều trị 
theo cách này khiến cho bệnh nhân mất sức rất 
nhiều. Chị Lệ lại không ăn uống gì được cho 
nên người chị gầy lắm. Đã vậy mà thỉnh 
thoảng còn có những cơn đau thấu trời thấu đất 
vì thuốc morphine giảm đau đã dường như 
không còn tác dụng. Đã có lần chị cầu xin với 
bác sĩ điều trị là chị muốn được hưởng Nan Y 
Tử Quyền (euthanasia, quyền được chết, xin 
trợ tử) theo luật pháp. Nhưng chị đã không 
được toại nguyện với lý do chị đang là một tù 
nhân (cho nên chị bị mất cả cái quyền được 
chết). 
 
Và... chị yếu dần, yếu dần... suốt ba tháng nay 
chị phải nằm hẳn trong bệnh viện để được 
chăm sóc. Tại bệnh viện có một khu dành 
riêng cho tù nhân, ở đó có nhân viên y tế 
24/24, và có cả nhân viên an ninh canh gác rất 
chặt chẽ giống như ở trong tù. Vừa buồn vừa 
không ăn được các thức ăn của bệnh viện. Sau 
hơn một tháng, hết chịu nổi, chị nài-nỉ xin 
phép được trở về nhà tù vì nhớ chị em Việt, 
nhớ tiếng Việt và nhớ thức ăn Việt. Người ta 
chiều ý chị, cho về lại nhà tù. Nhưng do người 
chị quá yếu nên người ta phải giữ chị nằm tại 
phòng y-tế của tù chứ không cho về lại khu 
nhà ở. Trong khi chị nằm tại phòng y tế, thì chị 
em tù nhân được cho phép lần lượt vào thăm, 
mỗi lượt hai người. Dù nằm trên giường bệnh 
nhưng thấy chị rất vui, mặt rạng rỡ hẳn lên. 
Nhưng rồi người ta phải chuyển chị trở lại 
bệnh viện ngay ngày hôm sau, vì chị yếu quá.  
 
Hồi ba tuần trước, bệnh viện có thông báo là 
chị đang ở giai đoạn cuối. Được chuyển sang 
khu Parliative Care (dịch nôm-na là khu chờ 
chết) để vào thuốc giảm đau chứ không còn 
điều trị gì nữa cả. Và người ta cho phép chồng 
chị vào thăm mỗi tuần đến ba lần. Từ đó chị và 
chồng không ngần ngại đề cập đến cái chết 
đang ngày càng đến gần với chị. Chị xin nha 
cải huấn chấp thuận cho chị hai điều: - mời vị 
thượng tọa vào tụng kinh cầu siêu sau khi chị 
trút hơi thở cuối cùng; - không ai được chạm 
vào thi thể của chị trong 8 tiếng đồng hồ. 
 
Do hoàn cảnh an ninh đặc biệt trong mùa đại 
dịch Covid-19 nên cả hai yêu cầu của chị đều 
bị từ chối. Chồng chị rất buồn, nhưng đành 
phải chấp nhận quyết định này.   
 
Chị yếu lắm. Hôn mê thường xuyên. Thỉnh 
thoảng có tỉnh một chút thì cũng chỉ trao đổi 
nhau bằng mắt, không nói được. 
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Cho đến tối ngày Thứ Năm, 16/04/2020, thì 
đại diện Tổng Trưởng Tư Pháp Liên Bang 
thông báo cho chồng chị biết là chị đã được trả 
tự do. Dù rất mệt, trong tình trạng nửa tỉnh nửa 
mê, đã kiệt hết sức, nhưng gương mặt chị trở 
nên vô cùng rạng rỡ khi được chồng chị báo 
tin vui. Dù vậy, chị vẫn phải tiếp tục nằm lại 
bệnh viện để được chăm sóc. Vậy là chị đã hết 
tù. Chồng chị có thể tự do thăm chị và ở cạnh 
chị bất cứ lúc nào.  
 
Được trở thành người tự do, được có chồng 
luôn bên cạnh, chị cảm thấy thật hạnh phúc. 
Rồi chị đã trút hơi thở cuối cùng, thanh thản ra 
đi trong vòng tay người chồng thương yêu chỉ 
sau 3 ngày được làm người tự do. Chị mất vào 
đêm Chủ Nhật 19/04/2020. Vì là người tự do, 
nên chồng chị có thỉnh một vị thượng tọa vào 
tụng kinh cầu siêu cho chị. 
 
Toàn thể những chị em người Việt đồng cảnh 
ngộ khi nghe tin chị Lệ qua đời thì thật là 
“shock”, dù ai cũng đoán được điều này sớm 
muộn gì thì cũng phải xảy ra. Một nỗi buồn 
bàng bạc khắp nhà tù trong mấy ngày hôm 
nay. Chuyện xẩy ra cho chị Lệ thì cũng có thể 
xảy ra đối với bất cứ ai!    
 
Để cầu cho linh hồn chị Lệ sớm siêu thoát và 
để làm an lòng những chị em đang còn sống 
trong vòng tù tội, ban giám đốc có tổ chức một 
buổi lễ cầu siêu đặc biệt. Tại nhà nguyện, có 

bàn thờ Phật, bên cạnh có đặt di ảnh của chị Lệ 
với các chi tiết ngày sanh, ngày tạ thế cùng 
mấy lời khấn nguyện:  
 
Phiền não đoạn diệt, 
Nghiệp chướng tiêu trừ, 
Tốc xả mê đồ, 
Siêu sanh tịnh độ. 
 
Chị em tù nhân xếp hàng thật dài, giữ khoảng 
cách an toàn, mỗi lần được đi vào bên trong 
bốn người, đứng cầu nguyện trước bàn thờ tối 
đa là ba phút. Lượt ra, tôi thấy dường như ai 
cũng khóc. Thương cho chị Lệ một phần, 
nhưng phần lớn là liên tưởng đến thân phận 
bấp bênh của chính mình. 
 
Riêng người viết thì nhớ nhất lời của chị Lệ 
nói ra khi thấy rõ là thần chết đang lù-lù tiến 
đến: “... cũng chẳng qua là do cái nghiệp mà 
chính mình đã tạo ra mà thôi. ” 
 
Hoàng Cao 
Mùa Đại Dịch Covid-19 
24/04/2020 
 
 

 
 

 
1.Vật Liệu: 

− 1 trái bắp nếp 
− 1 trái bắp vàng 
− 50g nấm bàu ngư 
− Ngò 
− Ớt băm 
− Bột chiên giòn 
− Gia vị: hạt nêm, tương ớt, tương 

ketchup, dầu ăn 
 

2. Thực Hiện: 
− Bắp nếp và bắp vàng bào nhỏ 
− Pha bột chiên giòn hơi đặc 
− Cho bắp, ngò, ớt băm vào bột, trộn 

đều.  

 
 
 

 
 
 
 

− Lượng bột rất ít mới ngon 
− Múc từng muỗng hỗn hợp bắp cho vào 

chảo dầu nóng, chiên vàng giòn. 
− Dọn kèm tương ớt, tương ketchup, 

món này dùng nóng. 
 
 
 
 
 
 
 

Gia chánh 

Tâm Hòa soạn 
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Một ngày bắt đầu của phong trào vơ vét 
thời Covid  
Chúng tôi đi vào khu shopping Stockland mua 
một vài thứ cần thiết cho nhà bếp, nhìn hàng 
dãy trái cây chất vun đống, đầy ụ thật là đẹp 
mắt và mời gọi trong khu Fruit Market. Không 
thể làm ngơ được, chúng tôi ghé vào mua đậu 
que, chuối và vài món làm quà cho chúng 
trong chùa rồi mới đi vào Woolworths mua 
thêm vài món cần thiết. Nhìn dãy hàng nào 
cũng đầy ắp thực phẩm, vật dụng và nhiều loại 
thức ăn chơi khác, bên cạnh những người 
chung quanh vẫn mua sắm một cách thanh thản 
nhẹ nhàn, hai tỷ muội nhìn nhau cười “mấy 
người VN mình cứ hay đồn thổi, cái gì nói vơ 
vét hết gạo, hết giấy toilet tissue đâu, ở đây 
mọi người vẫn bình thản vẫn mua sắm một 
cách ung dung tự tại, hàng hóa vẫn chất đống 
kìa, đâu có gì thay đổi đâu”. 
 
“Ờ há, phong cách sống của tụi Tây thấy nhẹ 
nhàn hết sức, không giống như người Á Châu 
mình, hơi có gì một chút là hốt hoảng liền, thôi 
về đi”. 
- Ở khu vực rửa chén và cắt gọt rau cải. 

“ Ôi sao nghe một người quen nói ở ngoài chợ 
Cabra. người ta mua hết trơn gạo và giấy toilet 
tissue nữa, mấy người chậm chân tới sau muốn 
mua gạo ko còn nữa kìa”. 
 
Một người khác từ ngoài bước vào “A nghe 
nói gạo lên giá quá chừng rồi đó nghe, một bao 
nghe nói lên giá tới tám chín chục đồng gì rồi 
đó”. 
 
Mình lên tiếng “thôi đừng có nghe lời đồn nữa, 
lúc nãy tụi mình mới đi chợ về kìa, đâu có thấy 
gì đâu, mọi việc vẫn bình thường mà” 
 
Ngày thứ hai của phong trào vơ vét thời 
Covid 
Một cô bạn đưa cho xem tấm hình chụp khu 
shop nào đó với dãy kệ sắp hàng hóa trống trơn 
“nè coi đi, không còn một miếng giấy toilet 
tissue nào còn sót ở đây nữa nè, gạo thì chắc 
tụi mình chưa phải lo tới, trong kho còn tồn 
kha khá, nhưng giấy tissue thì sắp hết rồi, mình 
phải lo đi mua đi” 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Một người khác “ở ngoài chợ nghe nói người 
ta vét hết gạo và giấy tissue rồi ko còn gì nữa 
đâu, đi cho mất công” 
 
Chúng tôi nhìn nhau lo lắng, “không sao đâu, 
mình có thẻ Cosco, ăn trưa xong mình sẽ gọi 
con cháu đến chở đi Cosco mua, ở đó kho lớn 
chắc thế nào cũng còn” 
 
Đi qua văn phòng xin phép Thầy, Thầy nhìn 
tôi cười và lắc đầu nhè nhẹ như có ý muốn 
nhắn nhủ – đừng lo lắng thái 
quá. . .  
 
Buổi chiều ở Cosco và thêm 
năm shop Woolworths khác, 
quả thật các kho đụn đều 
trống trơn đến tận nóc nhà, 
đính kèm hình chụp. . . 
 
Những ngày kế tiếp 
Không khí trong chùa có vẻ 
hơi nằng nặng, những khuôn mặt bắt đầu đượm 
vẻ suy tư, chung quanh chỉ nghe nói về hàng 
hóa bị hút, hiếm, giá cả bị tăng vùn vụt, người 
muốn mua gạo và giấy toilet tissue phải xếp 
hàng, chỉ được mua mỗi người một bao gạo và 
hai bloc giấy.v.v...” Một cô bạn rủ, hai chị em 
mình đi shop đi, nghe nói có một shop kia vẫn 
còn đang bán đó, để mình chở cô đi mua, phải 
hai người mình mới được, chứ một mình chắc 
ko dám tranh nổi với mấy người bên ngoài đó 
đâu”. 
 
Hai chị em nắm tay nhau vừa qua khỏi cửa văn 
phòng, Thầy bước ra hỏi “hai cô đi đâu đó? 
Dạ tụi con đi kiếm mua giấy tissues. 
 
Thầy khẻ nói “đi vào đi, ngoài kia bây giờ 
đang lộn xộn, bịnh dịch lây lan, không nên ra 
ngoài”. 
 
Trở vào trong, mấy chị em nhìn nhau vừa buồn 
cười cho sự nông nổi của mình và cũng vừa 
cảm động vì sự lo lắng thầy dành cho chúng ni. 
Có người nói “ thôi ko phải lo nữa, bây giờ 
mình trồng rau cải đi, có gì ăn nấy đi. . .”  
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Người khác “nghe nói có chế độ đặc biệt dành 
cho người già trên sáu mươi được vào mua 
thoải mái từ 7- 8 giờ mỗi sáng, ko phải tranh 
dành, thôi sáng sớm mai mấy người già mình 
đi xếp hàng mua đồ về cho chùa đi”. 
 
Chúng tôi bàn bạc nhau vào buổi sáng, vài sư 
cô lớn tuổi đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để sáng 
sớm hôm sau xuất phát.  
 
Buổi chiều ngày hôm đó có Phật tử chở vào 
cúng dường gạo, muối, đường. Vài ngày sau 
nữa có người chở vào cúng dường cả xe Van 
chất đầy những thùng giấy toilet tissues và 
face tissues, hand towels dù chỉ là recycle 
nhưng những gương mặt của chúng tôi đã bắt 
đầu thư dãn, tiếng cười đã bắt đầu nghe vang 
vang ở chung quanh khu rửa chén và cắt gọt 
rau cải. Có Phật tử còn giải thích – sư cô biết 
ko bây giờ mà nhìn vào xe thấy có toilet tissue 
và nước rửa tay là có thể bị đập bể kiếng xe 
luôn đó, lúc trước thì bị đập bể kiếng xe để lấy 
cắp máy móc, bây giờ thì chỉ cần vài cuộn giấy 
tissues là có nguy cơ bị đập bể kiếng xe rồi đó. 
 
Có người nói: “nghe tin báo trên mạng -
webside-  bịnh này uống trà gừng mỗi ngày có 
thể ngăn ngừa được, thôi mình trồng gừng đi’ 
Và có người phụ họa liền ‘đúng rồi đó, mấy 
thứ này ko có ai tranh dành đâu, mai mình đi 
mua đất, mua phân và giống về trồng đi”  
 
Thế là công việc trồng trọt, làm đất bắt đầu, 
khổ nổi chị em chúng tôi có ai xuất phát từ nhà 
nông đâu, cầm cây cuốc như thế nào cho đúng 
có khi còn chưa biết nữa là nói chuyện làm đất  
trồng rau. Có người xướng lên -trăm năm 
trong cỏi người ta cái gì ko biết thì tra Google. 
Thế là ông cố vấn Google bắt đầu được tra vấn 
đầy đủ, cả sớm trưa chiều tối. . . 
 
Chúng tôi bắt đầu nhờ người chở đi kiếm mua 
đất, mua phân . . .Và chỉ một hai ngày sau là 
có người chở đến cho đất, cho giống và còn 
hướng dẫn cho cách trồng. . . . Chúng tôi, 
những người vốn thường quen với kinh kệ mõ 
chuông bây giờ ra cuốc đất trồng rau cải. . ., 
trồng được ba cây thì chết mất hai cây . . . 
 
Rồi chỉ vài ngày sau đó có người chở đến cho 
rau cải, người khác cho bầu bí, khoai lang, dưa 
leo, cà tím . . ., có người cho thêm gạo, và có 
người còn dặn dò – Các Thầy, cô, đừng lo lắng 
vài ngày sau hoặc tuần sau con lại chở đến 
cho, nếu có thiếu gì  thì gọi điện báo chúng 

con sẽ tiếp tế ngay . . . -Nghe các Phật tử nói 
mà trong lòng tôi cảm động muốn ứa nước 
mắt, thầm nguyện xin chư Phật chứng minh 
gia hộ cho con luôn có sức khỏe, tinh tấn tu 
hành, hồi hướng công đức tu tập này cho pháp 
giới chúng sanh mau vượt qua đại nạn, bệnh 
dịch sớm được tiêu trừ, đời sống mọi người 
xin chóng được trở về với thanh bình an lạc 
 
Dù ở một nơi xa quê hương, khi gặp hoạn nạn 
trong lòng người VN con Phật vẫn không quên 
Tam Bảo, vẫn hướng về nương tựa Phật, Pháp 
Tăng, vẫn lo âu chăm sóc mong  cầu Phật, 
Pháp Tăng mãi trường tồn. Hơn thế nữa trong 
lòng chúng tôi luôn luôn ghi nhớ ơn phước sâu 
dầy của Hòa Thượng để lại khiến chúng đệ tử 
sau này thọ hưởng được an lành đầy đủ dù bên 
ngoài đang bấn loạn nhiễu nhương. Bên cạnh 
đó ko thể ko kể đến công phu tu tập, đức hạnh 
trao dồi của quý Thầy và quý sư cô khiến quy 
phục lòng người, dù đang đối mặt biết bao lo 
âu phiền não vẫn ko quên lo nghĩ đến chùa, 
đến Thầy và tăng chúng. 
 
Đinh Đang 
3/2020 
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G iữa những ngày tháng cả thế giới đang 
gồng mình chống lại đại dịch Covid 19 
hoành hành, cuộc sống yên bình hàng 

ngày bị đảo lộn hoàn toàn. Rất nhiều người đã 
phải tạm rời xa người thân, và có những người 
thì là mãi mãi… Hàng triệu người mất việc, 
những người lao động thu nhập thấp phải vật 
lộn cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày thì nay 
sự khó khăn đó lại càng tăng thêm nữa. Là một 
du học sinh ở một nơi xa quê hương, xa gia 
đình đến hàng triệu km này thì tôi cũng không 
ngoại lệ. 
 
Trước tiên để kể cho các bạn một chút về tôi, 
các bạn cứ gọi tôi là mèo nhé, một cô mèo 
hoang dại và khó thuần hoá. Đúng vậy đó, với 
bản tính ngang tàng thì ít thứ gì trên thế giới 
này có thể khiến tôi cúi đầu, trừ khi tự bản thân 
tôi thấy điều đó đúng hoặc có lý nếu không thì 
dù bất cứ cách gì đi cũng không thể. Tính cách 
mạnh mẽ đã sẵn có trong tôi từ khi còn nhỏ và 
theo tôi suốt những năm tháng tôi lớn lên. 
Tưởng chừng rằng chẳng có gì có thể thuần 
hoá trái tim hoang dại ấy, thế nhưng, tôi đã 
nhầm… các bạn biết đó, người ta nói con 
người càng mạnh mẽ thì ẩn sâu trong tâm hồn 
lại càng muốn một chỗ dựa để quay về, một 
nơi yên bình để mình có thể… “yếu đuối”. 
Cuộc sống lúc đó với tôi thật là tuyệt vời khi 
đã có một nơi để quay về… 
 
Nhưng đời chẳng như ta nghĩ, chẳng giống ta 
mơ, chẳng bao giờ đáp ứng điều ta mong đợi,  
càng mạnh mẽ đến khi gục ngã lại càng thê 
thảm! Tôi có một nơi để quay về, một người để 
dựa vào mỗi khi mệt mỏi, tưởng chừng như 
chẳng thể thay thế được, chẳng thể mất được… 
Nói vậy chắc mọi người cũng hiểu, đúng 
không! Cú sốc đó đến với tôi cũng khá nhanh 
giống như con Covid ập đến với nhân loại 
chúng ta vậy. Người mà tưởng như tất cả, 
tưởng chừng là gia đình đã khiến trái tim của 
chú mèo hoang này có một vết cắt rất sâu và 
ngọt. Trái tim đó bị tổn thương nghiêm trọng.  
 
Tôi đã rơi vào trạng thái mất cân bằng về thể 
xác và tinh thần trong một thời gian rất dài. 
Bên ngoài thì xù lông lên để chứng minh một 
điều rằng “I’m fine… i’m ok… không sao  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
hết”. Bên trong thì… tôi cũng không biết diễn 
tả sao nữa, chỉ là một cảm giác mất hoàn toàn 
niềm tin vào con người, mất đi khái niệm về 
thứ gọi là tình người. Cuộc sống trở nên băng 
lãnh và mọi thứ trượt đi theo một cách kiên 
cường như vốn dĩ nó phải như vậy. 
 
Mang trên vai hành trang tới xứ sở chuột túi 
khi đã ở cái độ tuổi ngoài ba mươi, cứ ngỡ rồi 
mình sẽ đủ trưởng thành để đối diện với những 
thử thách trước mắt, có thể vượt qua mọi khó 
khăn của cuộc đời, ấy thế mà thực tế bấy giờ 
lại làm tôi hết sức ngỡ ngàng. Sống một cuộc 
sống độc lập trên một mảnh đất xa lạ, con 
người xa lạ và cản trở về ngôn ngữ là điều kinh 
khủng nhất… Dường như khó khăn không 
buông tha cho một đứa sinh viên nghèo như 
tôi, nhưng cũng không sao cả. Sự mạnh mẽ và 
kiên cường không cho phép tôi gục. Cuộc sống 
vẫn phải trôi đi như điều tất yếu. Nhưng điều 
tôi chẳng thể ngờ được khi đang trôi vô định 
giữa một cuộc sống mênh mông không bờ bến, 
tôi lại gặp được chiếc thuyền có thể đưa tôi 
thoát khỏi cái nơi mênh mông đó. Đức Phật lại 
một lần nữa cứu tôi, Người đã gửi đến bên tôi 
những người đệ tử thượng thủ của Người, 
những vị bồ tát ẩn thân trong hình hài hết sức 
bình thường như tôi hay bất kỳ ai trên thế giới 
này vậy, những người bạn, những người xa lạ 
và không cùng huyết thống. Những người ấy 
có trái tim yêu thương vô điều kiện và rồi như 
một định mệnh, những người ấy đã đưa tôi về 
bên Người, về nơi mà tôi vốn dĩ nên phải ở đó 
nhưng tôi đã bỏ đi để lo rượt bắt theo “hoài 
bão” hảo huyền của mình. 
 
Đó là một ngày giáp tết âm lịch, không khí 
chuẩn bị cho năm mới thật là náo nhiệt. Được 
sự báo trước của cô bạn với thầy Phó trụ trì 
chùa Phước Huệ, tôi đã được phép tu học và 
công quả vài ngày tại chùa. Một chút hành 
trang mang theo chẳng thể thiếu được bộ đồ 
lam. Đã lâu lắm rồi tôi không được mặc chúng.  
Hồi hộp và háo hức y như một đứa trẻ chuẩn bị 
sắp được cho một thứ đồ chơi yêu thích. Bước 
xuống từ xe bus, một cái gì đó dường như quá 
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thân thuộc bỗng chiếm trọn cái nhìn của tôi. 
Mái già lam đó, trang nghiêm và thanh tịnh 
quá đỗi ! Cất bước về phía trước trong tâm vô 
thức như có một sức hút vô hình nào, bước 
chân mỗi lúc một nhanh như đứa con lâu ngày 
được về thăm nhà. Về tới rồi! Nước mắt khẽ 
rơi khi tôi nhìn thấy Người, “ Phật ơi, con đã 
về rồi, con đã về rồi đây…” Trái tim tôi trở 
nên mềm yếu khi đứng trước Người, không 
cần nói bất cứ điều gì nhưng tôi biết Người 
hiểu được những khó khăn mà tôi đã phải gánh 
chịu trong suốt thời gian qua. Tất cả những nỗi 
niềm được trút ra sau những ngày kiềm nén, và 
cũng chỉ có Người mới đủ sức kiên nhẫn để 
nghe chúng sinh kể khổ. Sau khi tâm tình đã 
ổn định, chợt nhớ ra mình cần đi tìm cô bạn 
của mình. Tôi ngó nghiêng xung quanh nhưng 
không thấy cô bạn đâu cả vì cô ấy đã đi ra 
ngoài để mua vài món cần cho chùa. Cô dặn 
tôi tìm gặp một ni cô trong chùa.  Trong lúc 
đang lơ ngơ không biết mình cần đi đâu thì từ 
xa tôi nhìn thấy một bóng áo lam nhẹ nhàng và 
thanh thoát.  Hình ảnh đó thực sự khiến tôi biết 
mình đã trở về đúng nơi mình cần. Ni cô quay 
lại và tiến về phía tôi lúc nào không hay, tôi 
như được đánh thức… Cô đã đưa tôi gặp thầy 
Phó trụ trì và được thầy tạm sắp xếp chỗ nghỉ 
cho tôi ở phòng Tịnh Tâm. Không quạt, không 
điều hoà, không chăn ấm đệm êm, không 
giường cao, chiếu rộng.  Đơn giản chỉ là một 
người một chiếc đơn nhỏ. Ấy thế mà sao quá 
đỗi yên bình. Một chút hương nến quyện trong 
những không khí mát mẻ khiến tâm hồn tôi trở 
nên thật thuần khiết, tiếng gọi của quý Sư cô 
khiến tôi trở về với thực tại. Khẩn trương sắp 
xếp mọi thứ để kịp giờ ăn trưa. Phòng ăn khác 
xa với những gì tôi tưởng tượng. Mọi thứ được 
sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ và qui củ. Với 
những nhãn dính ký hiệu xinh xinh trên mỗi 
hốc tủ thì bất kỳ ai cũng sẽ rất dễ dàng để tìm 
thấy món đồ mình muốn. Tôi khẩn trương lấy 
đồ ăn của mình theo sự hướng dẫn và nạp đầy 
năng lượng cho chiếc bụng đói meo sau một 
hành trình dài. Tôi quay lại phòng Tịnh tâm để 
nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai, ngày tu 
tập đầu tiên. Tôi sẽ được sống và sinh hoạt 
giống như một người tu hành, lòng tôi cảm 
thấy hồi hộp và tò mò… 
 
Đúng 4 giờ 30 sáng, tiếng kẻng báo hiệu giờ 
thức chúng. Tôi lọ mọ dậy nhưng hai mắt thì 
vẫn nhắm như đòi muốn được ngủ tiếp, thật 
đúng là chiến thắng vạn quân chẳng bằng 
chiến thắng chính mình, tôi thấy mình thật là 
giỏi khi có thể thức dậy sớm như vậy. Và càng 

nể phục quý tăng ni ở Chùa sớm hôm đều đặn 
nỗ lực hành trì để tìm nhận lại nguồn cội của 
mình. Tiếng bảng vang lên từng hồi từ 4 giờ 
30 sáng và gõ nhịp cách nhau năm phút cho 
đến đúng 5 giờ báo hiệu bắt đầu ngày mới 
bằng thời công phu sáng. Đâu đó điểm xuyết 
thêm tiếng phong linh và tiếng chim hót như 
góp phần trang nghiêm nơi cõi tịnh địa này, 
khiến ai đang ở nơi đây đều được an trú trong 
từng bước chân tịch tịnh. Tiếng chuông mõ 
vang lên làm cho tâm người con Phật trầm 
lắng xuống. Tôi như được quay về với chính 
mình, và lắng nghe đại chúng trùng tuyên lại 
lời Đức Phật. Tôi như muốn níu lại khoảng 
thời gian ấy vì đó là khi tôi được bỏ đi tất cả 
những thứ xôn xao, náo nhiệt, não loạn ngoài 
kia để trở về với sự an ổn nơi tự thân. Bài kệ 
“hô canh” văng vẳng đâu đó vọng lại từ xa 
xăm, từ ngày mà tôi còn ở quê hương thường 
được theo sư phụ học thiền, bỗng làm dấy lên 
một chút động niệm nhớ nhà da diết… 
Canh năm Bát Nhã chiếu vô biên, chẳng khởi 

một niệm khắp tam thiên 
Muốn thấy Chân Như tánh bình đẳng, dè dặt 

sanh tâm trước mặt liền  
Lý diệu ảo huyền khôn lường được, dụng công 

đuổi bắt càng nhọc mình 
Nếu không một niệm mới thật tìm, có cố tâm 

tìm toàn chẳng biết 
 
Đúng thật là “Lý diệu ảo huyền”, cũng chẳng 
tự nhiên mà vị nữ hoàng đế duy nhất của 
Trung Hoa phải thốt lên rằng: “Vô thượng 
thậm thâm vi diệu Pháp” là vậy. Chẳng còn gì 
hạnh phúc hơn là được bỏ đi những toan tính 
ngoài kia mà quay trở lại với ngay con người 
thật của mình trong giờ công phu sáng. 
 
Kết thúc giờ công phu cũng là lúc cái bao tử đã 
kêu réo ầm ĩ rồi, mọi người nhanh chóng thu 
xếp công việc để có mặt tại Trai đường chuẩn 
bị cho giờ tiểu thực vào lúc 7 giờ15, mọi người 
đều khẩn trương lấy đồ ăn và vào chỗ của 
mình. Một tiếng là thời gian dành cho việc ăn 
sáng và sau đó mọi người làm công việc của 
mình được phân công.  
 
Buổi sáng là thời gian mà toàn bộ mọi người 
có thêm cơ hội để trải nghiệm một nếp sống 
trong Già Lam này.  Đi xung quanh chùa và vớ 
được một cây chổi quét sân. Một ý niệm chợt 
khởi lên là mình sẽ phải dọn dẹp hết đống lá 
rơi rụng nơi khoảng sân này. Đúng rồi, phải 
quét thật sạch và miệt mài với công việc khiến 
tôi chẳng còn để ý xung quanh nữa. Tôi nhớ 
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ngày còn ở nhà, tôi cũng thường xuyên qua 
thiền viện, thường xuyên làm công quả và 
cũng thường xuyên quét sân. Tôi nhớ lời sư 
phụ tôi thường nói: “Con quét sân này rất có 
phước, nhưng cũng phải biết quét cả mảnh đất 
tâm nơi mình nữa. Phải cần mẫn chớ cho tham 
sân nổi dậy mà làm bẩn đất tâm nghe không”. 

Cần tảo Già Lam địa, 
Thời thời Phước Huệ sanh, 

Tuy vô tân khách đáo, 
Diệc hữu thánh nhân hành. 

 
Tôi rất thích khoảng thời gian này, nó cho tôi 
cảm giác được hít thở không khí trong lành mà 
thiên nhiên đã ban tặng, tôi như được hoà với 
cây cối, hoa lá và chim chóc. Chậm rãi thả 
từng bước chân để hưởng trọn thời gian được 
đi trên đất mẹ, được sống và được hít thở. Nó 
là khoảng thời gian ngắn nhưng để lại trong tôi 
những cảm xúc khó quên mà đến bây giờ khi 
tôi hồi tưởng lại tôi vẫn muốn được quay lại để 
cảm nhận khoảng không gian đó. 
 
Tiếng mộc bảng vang lên cũng là lúc kết thúc 
thời lao tác sáng và chuẩn bị tới giờ ăn trưa, 
đại chúng theo thứ tự lấy đồ ăn của mình vào 
bình bát và ngồi vào chỗ của mình. Khi mọi 
người đã an toạ tại chỗ của mình, ba hồi khánh 
được thỉnh lên để bắt đầu nghi thức cúng ngọ 
thọ trai. Khác với ngoài đời, bất kỳ ai lần đầu 
tiên được dự bữa thọ trai cùng quý thầy cô sẽ 
có một cảm nhận khác lạ về những nghi thức 
cúng quả đường như: tam đề là lời phát 
nguyện trước khi ăn cơm, ngũ quán là năm 
điều quán tưởng trước khi dùng bữa, ăn bằng 
muỗng, gắp bằng đũa… hay đơn giản như việc 
chúng ta ăn sẽ chẳng được phép nói chuyện. 
Với một số người thì đó là một điều hơi lạ, 
nhưng nếu chưa thử bao giờ thì tôi nghĩ bạn 
nên thử và chắc chắn sẽ cảm nhận được những 
thay đổi tích cực từ những việc tưởng chừng 
nhỏ bé đó. Đặc biệt hơn là cảm giác được đi 
thiền hành sau bữa ăn.  Từng bước chân an lạc 
và thảnh thơi trong tiếng niệm Phật của đại 
chúng.  

Một chút thời gian nghỉ trưa đủ để mọi người 
thư giãn là nạp lại năng lượng cho buổi học 
vào chiều ngày hôm nay. Đã lâu lắm rồi tôi 
không được nghe pháp sau khoảng thời gian 
quá dài xa quê và mải mê với cuộc sống nơi xứ 
người. Ni sư giảng và nói về “Tứ chánh cần”, 
đó là bốn phép siêng năng trong việc tu tập. 
Tinh tấn hợp với chánh đạo. Bốn phép Tinh 
tấn ấy là:  

1. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa 
phát sinh.  

2. Tinh tấn dứt trừ những điều ác phát sinh.  
3. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa 

phát sinh.  
4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành 

đã phát sinh.  
 
Và giờ đây tôi đang cố gắng tu hành theo 
những lời dậy đó để được an vui và bình an 
trong ánh hào quang của Phật pháp. Kết thúc 
thời khoá của một ngày là thời khoá sám hối 
lúc 6 giờ 30 tối của chùa. Tôi cảm thấy nhẹ 
nhàng khi được tu tập một ngày tại chùa. Tôi 
được ăn, được sinh hoạt, được sống bên cạnh 
những người tu hành. Tôi có cảm giác như quý 
Thầy Cô là những người Cha, người Mẹ và 
người Anh, Chị của tôi từ những kiếp trước. 
Tôi được  chăm sóc, yêu thương và ân cần bảo 
ban về những điều tôi làm. Dường như có một 
duyên lành nào đó khiến nay tôi được thọ 
hưởng một khối tình thương chan hòa, ấm áp. 
Mối thâm tình này tôi nghĩ sẽ khó lòng để trả 
hết được.  

Khi ngồi đây với mùa Phật Đản sắp về, đặc 
biệt hơn cả là giữa cái khoảng đen tối khi cả 
thế giới phải gồng mình chống lại dịch bệnh, 
tôi hồi tưởng lại những tháng ngày tôi được 
sinh hoạt và được sống trong tình yêu thương 
của Quý Thầy và Sư Cô, tôi không thể quên 
được cái cách mà họ đã giúp tôi vượt qua 
những khó khăn vất vả khi tôi sống trên một 
đất nước xa lạ này. Có trong lúc hoạn nạn mới 
thấy tình người thật chân quý. Tôi nhận ra 
rằng: hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc ở 
ngay hiện tại, nơi đây và bây giờ. Hạnh phúc 
hiện diện nơi bạn và nơi mọi người. Những 
con người yêu thương tôi, họ là những vị Bồ 
tát thuận duyên thường giúp đỡ và kề cận, và 
cả những con người khiến tôi đau khổ, họ cũng 
chính là những  Bồ tát nghịch hạnh hiện ra để 
thử sức định tĩnh và tu tập trên con đường trở 
về của mỗi người. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và gửi 
đến quý Thầy Cô hiện tại và những người đã 
đến trong cuộc đời tôi một lời tri ân sâu sắc và 
một lời cảm ơn tận trong sâu thẳm trái tim tôi. 
Họ đều là những vị Phật tương lai của tôi. Sẽ 
nhớ mãi ơn này…  
 
Từ Minh 
Mùa Phật Đản 2020  
Mùng 8 tháng 4 Năm Canh Tý.   
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V ào ngày 15 tháng 12 năm 2018, Đạo Tràng 
Quang Minh sẽ tổ chức kỷ niệm hai mươi năm 
phục hoạt. Hai mươi năm; có thể là một cái chớp 
mắt hay như bóng chim bay qua cửa sổ không 
lưu lại bóng hình; cũng có thể là quãng thời gian 
dài lê thê; cũng có thể là những giây phút kỳ 
diệu của tỉnh thức quay về. Tất cả tùy theo tâm 
cảnh của mỗi người. Hai mươi năm, đối với 
người tu là những nỗ lực không ngừng trong việc 
học hành giáo lý của Phật để giảm bớt tam 
nghiệp chuyển hóa thân tâm. 

Nhờ người bạn đời tạo duyên, khuyến khích và 
sách tấn, tôi đã sinh hoạt với đạo tràng được 
mười năm. Mười năm học tu; học làm người; 
học lại những bước đi; học tập phương pháp giữ 
gìn chánh niệm. Mười năm nghe quý Thầy giảng 
pháp về lý duyên sanh, nhân quả, vô thường, vô 
ngã, tánh không. Nghe Thầy Giáo Thọ Thích 
Phước Thái giảng Kinh A Di Đà, Kinh Niệm 
Phật Ba La Mật, Kinh Hiền Nhân, Kinh Viên 
Giác. Thường xuyên tham dự tu Thọ Bát Quan 
Trai vào mỗi ngày Chủ nhật, tham dự các khoá 
tu trong năm như khóa tu xuất gia ngắn hạn, 
khoá tu báo ân, khoá tu viá Quán Thế Âm, khóa 
tu học ngoài trời.v.v... Tham gia sinh hoạt của 
đạo tràng như thăm trại tù nữ nhân dịp lễ Phật 
Đản và Vu Lan. 

Mười năm tu học; nhìn lại, thấy mình vẫn còn 
cách xa lắm cái tâm an tịnh. Bước chân lúc vững 
lúc chao; niệm Phật khi định khi loạn; lắm lúc 
thân ở chùa mà tâm ở chợ. Phóng dật, buông 
lung, tán loạn, hôn trầm, thuỳ miên.v.v.... Quá 
nhiều ma chướng. Tu hành thật chẳng dễ chút 
nào. 

Người tu cầu một tâm bình an. Muốn cho tâm 
được bình an thì phải nghe theo lời răn dạy của 
Bồ Tát Quán Thế Âm: chấm dứt ngay sự tranh 
chấp hơn thua, sống hòa hợp với mọi người xung 
quanh và vạn vật; tin nhân quả mà gieo trồng hạt 
giống lành; phát tâm từ bi bố thí và cúng dường, 
không kể nhiều hay ít, cốt yếu chỉ ở tấm lòng. 

Quán Thế Âm Bồ Tát là biểu hiện của lòng từ bi 
bình đẳng vô lượng vô biên, không phân biệt 
giàu nghèo sang hèn thân sơ. Ngài vân du cõi ta 
bà, thị hiện khắp mọi nơi chốn, tùy theo căn cơ 
và tâm cầu nguyện mà ban phát sự an lạc hạnh 
phúc qua nhiều hình tướng khác nhau. Nghĩ đến 
Bồ Tát là nhớ đến và thực hành hạnh nguyện của 
Ngài: hạnh lắng nghe tự tâm, hạnh nhân từ ái 
ngữ và đại nguyện cứu độ chúng sanh thoát khỏi 
lầm than nguy khốn. Thế nhân vô minh cứ bơi 

xuôi theo dòng nước, ngụp 
lặn giữa biển sâu, lạc lối 
giữa rừng thẳm núi cao chơi 
vơi. Bồ Tát ban cho chiếc 
phao giúp người đang sắp 
sửa chết chìm, ngọn đuốc 
soi đường sáng cho người 
đang đi trong mê lộ. Thế 
nhưng, có nhận chiếc phao 
ngọn đuốc hay không, là tùy 
ở sự chuyển hóa của mỗi 
người. Sự mầu nhiệm ngay 
ở tại tâm ta. 

Một ngày trong sáng mát mẻ, đi ngang qua 
tượng Quán Âm lộ thiên, hoa từ bi nở thành tâm 
nguyện cầu. Cầu cho nhân loại và thế gian được 
bình an. Phảng phất đâu đây nụ cười Quán Âm: 
nụ cười độ lượng bao dung, từ bi hỷ xả, nụ cười 
giải thoát. 

Người tu truy cầu an lạc, hạnh phúc và tự tại, 
thoát khỏi ràng buộc tầm thường của đời sống. 
Muốn được như thế, phải nỗ lực sống tỉnh thức, 
giữ gìn chánh niệm, tu tam nghiệp thân khẩu ý 
và quyết tâm đoạn trừ tham sân si. Người tu phải 
giữ ý trong sạch. Ý trong sạch thì việc làm, hành 
động trong sạch tốt lành, nói lời hay lẽ phải. Cốt 
lõi của Kinh Bát Nhã là dạy chúng ta dừng vọng 
tưởng đảo điên. Vọng tưởng đảo điên khiến 
chúng ta sống trong bể khổ, bi thương, sầu đau, 
đầy dẫy phiền não. Ta đi mà không biết mình 
đang đi. Ta ăn mà không biết mình đang ăn. Ta 
làm mà không biết mình đang làm. Ta tu mà 
không biết mình đang tu. Ta niệm Phật mà Phật 
nào có ở trong tâm. Ta tu hay ai tu? Đạo tràng và 
Phật có phải là ta? Vọng tưởng khiến ta làm 
những điều không nên làm, nói những điều 
không nên nói. Thất niệm khiến ta sống trong mê 
lầm, xa lìa chánh pháp, lãng quên thực tại nhiệm 
mầu. Ta sống như một cái máy, mặc dòng đời 
cuốn trôi. Khi ta đã không tự chủ được thì ta đã 
không phải là ta, đánh mất cái biết chân thật. 

Tham sân si từ cảm giác mà có. Thọ có ba loại: 
lạc thọ; khổ thọ và thọ không lạc không khổ. Lạc 
thọ mang đến cho chúng ta tâm trạng vui, ưa 
thích, vừa ý.v.v... Từ đó sanh lòng mong muốn, 
tham đắm, chiếm hữu. Khổ thọ khiến ta buồn, 
khó chịu, bực bội, chán nản .v.v... Từ đó sanh 
tâm sân hận vì bất như ý. 

Tham đắm dẫn đến sa đọa, trụy lạc. Chiếm hữu 
được thì sanh tâm ích kỷ, ngã mạn. Không chiếm 
hữu được thì khởi tâm oán hận, tính toán mưu 
toan bày kế trả thù cho hả lòng. Sống với lòng 
tham là si mê, đánh mất nhân bản, tâm cảnh 
tương ứng với tam đồ ngạ quỷ súc sanh địa ngục. 
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Khi nổi sân, chúng ta không kiểm soát được lý 
trí của mình. Chúng ta để tâm ma sai sử. Điều 
duy nhất mà chúng ta muốn làm là xả cơn nóng 
giận; bằng cách phun hơi độc, phun lửa để rồi tự 
chính mình thiêu hủy phước công đức của mình. 
Chúng ta trợn mắt phùng mang, chưởi mắng, 
nhục mạ, đánh đập, hành hạ; thậm chí có thể gây 
nên tội sát sanh. Sống với sân hận là sống với 
chiến tranh, hiếu sát, oán thù; sống với tâm cảnh 
A Tu La xấu xí hung dữ. 
Vì biết cảm giác là chỗ trú ngụ của tham sân si, 
người tu phải biết kiểm soát cảm giác của mình, 
phòng ngừa ngăn chặn, nhận rõ cảm thọ, không 
cho tưởng hành thức sanh khởi. Khi sống với cái 
biết chân thật, thì cảm thọ chỉ là một thoáng qua 
không lưu lại pháp trần; thinh trần; vị trần; 
hương trần hay xúc trần. Đoạn tận tham sân si là 
chứng thực niết bàn. Và đó là mục đích của 
người tu. 
Quán lời Phật dạy Vô Não:"Ta đã dừng lại từ lâu 
rồi. Chỉ có ngươi chưa chịu dừng lại mà thôi". 
Nhờ chủng tử sâu dày, ngộ tánh cao, Vô Não 
liền buông đao đồ tể, tinh tấn tu hành đắc quả A 
La Hán. Người tu đời nay phải noi gương người 
xưa tu quán và chỉ. Người gây tổn hại cần phải 
quán và chỉ đã đành; người bị tổn hại cũng cần 
phải quán và chỉ. Nếu không sẽ bị duyên trần 
ảnh hưởng lôi cuốn mà tạo nghiệp. Quán nhân 
quả để thấy rõ nguyên nhân của sự việc. Từ đó, 
xả bỏ những oán hận thù ghét do duyên đời 
mang đến. Quán từ bi để mở rộng cõi lòng; như 
đất mênh mông; như trời bao la; ôm ấp dung 
chứa tất cả. Mặt hồ đang phẳng lặng, bỗng một 
viên sỏi do ai đó quăng vào hồ. Mặt hồ xao động 
gợn sóng lăn tăn, lan dần lan dần rồi từ từ dịu đi, 
vắng bặt, trả lại trạng thái yên tĩnh đầu tiên cho 
mặt hồ. Viên sỏi bây giờ nằm dưới đáy hồ, 
không còn có năng lực làm xao động mặt hồ 
nữa. Quán tâm chúng ta như mặt hồ và hãy sống 
như thế. 
Quán thân bất tịnh. Trời nóng thì mồ hôi nhơ 
nhớp; vài ngày không tắm thì đất bám có mùi 
hôi; khi bị cảm thì nước mũi chảy ròng ròng; 
sáng ngủ dậy hơi thở xú uế .v.v... Quán thân bất 
an khi bệnh sanh. Đau nhức, yếu đuối, suy 
nhược khiến ta khó chịu bực bội, lo lắng sợ hãi. 
Đây là phiền não. Quán thân lão hóa và biến đổi 
mỗi ngày. Đang khỏe sanh bệnh; từ trẻ đến già; 
đương sống bỗng chết. Quán thân vô thường để 
hiểu thân này không vĩnh cửu, do duyên hợp nên 
không thoát khỏi định luật thành trụ hoại không. 
Rồi cũng một ngày thân nầy tan rã về với cát 
bụi. Hiểu như thế để không sanh tâm đắm nhiễm 
chấp thủ. Không có gì là ta. Không có gì là của 
ta. 

Quán thân đầy phước báo do thiện nghiệp gieo 
trồng nhiều đời nhiều kiếp. Thân người khó 
được. Mà làm người có được tứ chi lành lặn, sáu 
căn đầy đủ thì lại càng khó hơn. Muốn có được 
thân tướng tốt đẹp ở đời sau, chúng ta phải tích 
luỹ thiện nghiệp ở đời này. Chúng ta mượn cái 
thân giả tạm này để tu hành tìm về bản tâm chân 
thật. Thân không khỏe mạnh, mang nhiều bệnh 
tật sẽ chướng ngại cho đường tu hành của chúng 
ta. Do đó, chúng ta phải giữ gìn chăm sóc cái 
thân tạm bợ này bằng cách để ý đến cách ăn 
uống, cách sống và nếp suy tư. Mà để ý đến cách 
ăn uống, cách sống, nếp suy tư; là chúng ta đang 
thực hành chánh niệm. Trong niệm có định và 
tuệ. Chúng ta tìm thấy niệm định tuệ ngay ở cái 
thân phù phiếm nầy. Mượn giả tìm chơn là đây. 
Quán việc đã làm. Việc tốt, phải thì tiếp tục làm 
để thiện nghiệp mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Điều 
quan trọng là khi làm xong thì không bị dính 
mắc. Việc làm xấu thì cần phải dừng lại ngay; 
khởi tâm ăn năn hối hận và sửa đổi. Ngày nào 
ngông cuồng ngạo mạn; ngày nay khiêm cung 
nhún nhường. Ngày nào ích kỷ nhỏ nhen; ngày 
nay bố thí cúng dường. Ngày nào tham đắm 
nhiễm dục; ngày nay tri túc tịnh thân. Ngày xưa 
hung dữ ác độc hại người hại vật; bây giờ nhu 
hòa hiền lành làm thiện, giúp người khốn khổ. 
Ngày xưa khinh Phật chê Tăng, bây giờ thường 
xuyên tới chùa tụng kinh nghe pháp, cung kính 
hộ trì tam bảo. Dừng lại để đi từ tối ra sáng; rồi 
từ sáng ra sáng. 
Quán tâm khi niệm Phật. Đạo Tràng Quang 
Minh tu theo pháp môn Tịnh Độ, nương câu hiệu 
Phật mà thấy tánh, cầu vãng sanh Cực lạc quốc. 
Muốn đạt thành sở nguyện, hành giả phải 
chuyên cần miên mật niệm Phật. Đi đứng nằm 
ngồi đều niệm Phật. Khi niệm Phật, cần giữ 
chánh niệm sáng suốt thấy rõ sự vận hành của 
tâm. Không ngại tâm tán loạn; mà ngại hôn trầm 
si mê để tâm tán loạn dẫn dắt đến cõi u minh. 
Chánh niệm cho chúng ta năng lực kéo tâm về 
lại với hiện tại nơi câu hiệu Phật. Dần dần, nhờ 
công phu hành trì, tâm chúng ta mỗi ngày mỗi 
định. Cuối cùng chỉ còn lại một niệm duy nhất: 
niệm Phật. 
Khi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Phật Thích Ca 
Mâu Ni, nên khởi tâm cung kính biết ơn. Nhờ 
Phật Thích Ca, chúng ta mới biết có một cõi Cực 
lạc mà hướng tâm về. Đức Bổn Sư dạy chúng ta 
pháp tu thoát khổ, mang lại ánh sáng trí tuệ và từ 
bi. Niệm Phật với tâm cung kính và biết ơn thì 
trong niệm có định và tuệ. 
Nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng thịnh 
vượng; thế giới hòa bình chúng sanh an lạc và 
đồng thành Phật đạo. 
Tịnh An 
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M ùa thu đã về trên xứ Úc.  Những làn gió 
mát thật dễ chịu, hàng cây bên đường lá đã sậm 
màu. Vườn hoa trước sân nhà, những cây hoa 
cúc đã hé nụ vàng.  Tôi đã tìm được cúc loại 
mới, hoa nhỏ nhưng khi nở sẽ nhiều hoa, đẹp 
như thu cúc, tên những người con gái Việt Nam 
thường được đặt như mùa thu hoa cúc nở.  Ở Úc 
vào Ngày Mother’s Day hoa cúc còn tượng 
trưng cho mẹ. Tôi thấy vui khi nghĩ đến những 
ngày các con đến nhà thăm mẹ.  Chúng sẽ ngạc 
nhiên thích thú la to: 
- Hoa nhà me đẹp quá! 

Buổi sáng mùa thu tia nắng đầu ngày vừa lên 
cùng với tiếng chim hót líu lo ở vườn trước sân 
nhà. Tôi nằm yên thưởng thức một buổi sáng 
thần tiên của đất nước thanh bình đầy tình 
thương và lòng nhân ái này.  

Chiến Tranh đã thuộc về dĩ vãng. Những ngày 
hồi hộp chờ mong, sáng từ giã nhau, chiều có 
thể mất nhau vĩnh viễn vì chim đã gãy cánh.  

Đêm nghe tiếng đạn pháo kích, nhìn được hỏa 
châu soi sáng một góc trời. Vợ chồng thường xa 
nhau mỗi tháng 15 ngày biệt phái Pleiku, 15 
ngày ở Nha Trang, chưa kể những ngày tu học 
nước ngoài. Rồi đất nước đổi thay, tù đày, 
những năm dài lại cách xa.  
Tôi đang sống bình yên nơi căn nhà nhiều kỷ 
niệm. Tiếng điện thoại reo, ai gọi giờ này.  
- Me chuẩn bị sáng sớm mai em con lên chở 

me ra phi trường để lên con. Tình hình không 
ổn, sợ nước Úc sẽ bị nhiễm virus Vũ Hán của 
Tàu Cộng.  

- Sao đi gấp vậy? Me không chuẩn bị kịp.  
- Đem theo thuốc uống là được, như ngày xưa 

mình vượt biên vậy. Họ kêu là đi liền. Ngày 
đó thấy me đâu cần chuẩn bị gì.  

Nghe con nhắc đến ngày xưa vượt biên…Ngày 
lấy mạng sống đổi lấy tự do. Làm sao các con 
hiểu được. Ngày bỏ nước trốn chạy. Lòng mẹ 
tan nát, nhưng vì tương lại các con. Ở lại quê 
hương, các con sẽ ra sao khi không được đến 
trường học chỉ vì lý lịch của mẹ cha.  

Cả đêm tôi không ngủ được. Từ khi chồng tôi 
mất, đến mùa đông cảm thấy lạnh lẽo hơn vì sự  
cô đơn nên tôi lên tiểu bang Queensland ở cùng 
gia đình con gái, vui cùng con cháu. Nắng ấm và 
tình gia đình cho tôi vơi đi sự nhớ nhung.  
 

 
 
 
 
 
 
Con trai tôi đến thật sớm, ngồi trên xe ra phi 
trường tôi mệt mỏi vì một đêm không ngủ. Vào 
phi trường thấy cảnh giống như ngày xưa, ngày 
chồng tôi đưa gia đình ra phi trường để di tản. 
Mọi người thật đông nằm ngồi la liệt, không một 
chỗ trống.  
- Em và con đi trước.  
- Anh không đi với mẹ con em sao  
- Anh là lính.  Chồng tôi vừa cười vừa nói. 
- Em không nhớ là những phù hiệu trên áo bay 

của anh đang mặc, em đã may vào sao. Tổ 
Quốc Không Gian. Anh phải ở lại. Nếu Có gì 
em ráng lo cho con.  

Ngày đó tôi không chịu đi vì tôi cũng là người 
Việt. Nhưng tôi đã lầm! Vì chính phủ mới không 
coi tôi là người Việt, mà là tội đồ của đất nước.  

Từ những nỗi đau, chúng ta học được rất nhiều 
điều, như sự chịu đựng, lòng can đảm, nghèo 
đói, tình thương, chung thủy, đoàn kết, chia sẻ 
và đùm bọc nhau, hiểu và thương người cùng 
hoàn cảnh. 

Có khi gặp nhiều nghịch cảnh  
Giúp ta mạnh mẽ kiên cường  
Đối diện muộn phiền bất hạnh 
Khiến lòng thêm lớn hiểu thương 
Lắm khi đường đời thất bại  
Giữ mình nhẫn nại khiêm cung  
Bao lần đau thương nếm trải  
Để lòng độ lượng không cùng.  (Như Nhiên) 

Sáng nay chuyến bay tôi đi bị đình lại, chờ rước 
thêm người từ nước ngoài về. Tôi cảm thấy ngộp 
thở vì cảnh xưa ngày di tản như diễn lại.  
- Me không muốn đi, cho me về lại nhà đi con. 

Hai chị em bàn qua điện thoại.  Cuối cùng nghe 
theo quyết định của mẹ. 

Tôi về lại ngôi nhà nơi nhiều kỷ niệm mà sau 
những năm dài xa cách, gia đình đoàn tụ sống 
vui vẻ và trân quí từng ngày tháng bên nhau.  
Bảy ngày sau có lệnh cấm các tiểu bang không 
được qua lại. Máy bay ngưng hẳn nước ngoài 
vào Úc. Lệnh cách ly ngay trong mỗi tiểu bang.  
Chùa, nhà Thờ, các tiệm buôn đểu đóng cửa.  
Quán ăn chỉ được bán đồ ăn đem về. Học sinh 
học online ở nhà. Đám cưới chỉ được 5 người. 
Đám tang 10 người. Tất cả mọi người đều phải ở 
nhà, khi ra đường phải có lý do: khám bác sĩ, đi 
chợ, đi làm, nhưng luôn luôn phải cách ly nhau 2 
mét.  
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Những người già trên 60 tuổi chính phủ khuyên 
nên ở nhà vì con Covid 19 này thường dễ lây lan 
đến người cao tuổi.  

Tôi ở nhà một mình tự cách ly, vạch ra thời khóa 
mỗi ngày cho chính mình. Là một Phật tử mỗi 
ngày đều đến chùa tụng Kinh lễ Phật, nhưng việc 
tu hành chạy theo bên ngoài nhiều hơn. Nay hoàn 
cảnh bắt buộc muốn lăn xăn cũng không được. 

Một vầng trăng lạnh ven trời  
Thiêng liêng dáng Phật giữa đời vô minh  

Một khuya ta ngó lại mình.  
Công phu dưa muối vẫn hình như chưa.  

(Toại Khanh) 

Có nhiều thời gian một mình, tôi nhìn lại mỗi 
niệm khởi lên, áp dụng những lời Phật dạy, theo 
ngón tay Phật chỉ để nhìn thấy mặt trăng 

Lạy Đức Phật Người dạy con biết sống  
Biết quay về lắng đọng những nguồn cơn  

Bên dòng đời con mãi miết thua hơn  
Biết nhìn lại tâm hồn cùng hơi thở.  

(Như Nhiên) 
  
Vườn nhà rộng. Trước là vườn hoa, sân sau là 
cây ăn trái. Tôi đi thiền hành với bước chân tỉnh 
thức, biết mình đang đi, không vội vàng. Theo 
dõi từng hơi thở. Tôi nhìn những đóa hoa như 
đẹp hơn. Ngày trước tôi chỉ thích hoa hồng thơm, 
nay tôi ngửi được mùi thơm của từng loại hoa và 
nhìn ra vẻ đẹp của từng loại.  

Sống an vui tỉnh thức  
Trọn vẹn với hôm nay  
Chánh niệm và buông xả  
Giải thoát trong tầm tay. (Như Nhiên) 

  
Vuốt ve thương yêu không cần làm màu mè với 
ai cả. Những con chim như không còn sợ loài 
người nữa. Chúng đứng ăn trái cây tự nhiên. 
Chim và người như gần nhau hơn. Cứ tự nhiên 
mà cùng nhau sống. Chậm rãi nhìn ngắm thì ra 
mọi thứ quanh tôi đều đẹp và có những riêng biệt 
của nó nhưng lại cùng tương quan hòa quyện vào 
nhau. 
 
Tia nắng ban mai, làn gió, giọt sương trên lá, 
tiếng chim, mùi thơm của hoa, buồng chuối, cây 
mía…v.v…Tất cả đều đẹp và thật đáng yêu. 
     Xuân chẳng đến chẳng đi  

Chỉ tùy duyên ứng hiện  
Muôn tướng đều xả ly  
Xuân trong lòng bất biến (Sư Viên Minh) 

  

Con Covid 19 đến từ Trung Quốc và nó lây lan 
tất cả các quốc gia trên thế giới. Nó không phân 
biệt màu da, tiếng nói, chủng tộc, vua chúa, quan 
quyền hay người dân thường. Nó bình đẳng như 
lời Đức Phật nói. Mọi người đều có Phật tánh và 
đều có thể giác ngộ. Ta là Phật đã thành. Chúng 
sanh là Phật sẽ thành.  
 
Con virus nó đến, từng gia đình, mọi người đều 
phải ở nhà, vợ chồng con cái có nhiều ngày giờ 
bên nhau cùng làm việc tại nhà. Người chồng 
mới thấy vợ mình làm việc mà còn vào bếp làm 
cho gia đình những bữa ăn ngon bổ dưỡng.  
 
Mọi người cùng chung nỗi lo của dân tộc mình. 
Dân chúng tự may khẩu trang, quần áo, y tế giúp 
cho các nhà thương. Có nhiều tiệm ăn, chủ và 
nhân viên cùng làm thiện nguyện, nấu những 
món ăn đem đến bệnh viện để bác sĩ và y tá có 
bữa ăn ngon bổ dưỡng. Họ thấy được công ơn 
của những thiên thần áo trắng đứng đầu giới 
tuyến trong mùa dịch này.  
 
Dân trong một nước biết đoàn kết giữ những luật 
mà chính phủ ban hành.  Các Quốc gia biết giúp 
đỡ nhau, chia sẻ đồ dùng y tế cũng như tiền bạc 
cho những nước bị nhiễm bệnh chết nhiều người 
hay giúp các nước nghèo mọi thứ.  
 
Sau nhiều ngày, nhiều Quốc gia áp dụng cách ly. 
Mọi người không ra ngoài, không du lich các 
hãng xưởng, nhiều nơi trên thế giới đóng cửa. 
Môi trường trong sạch hơn, vấn đề ô nhiễm 
không khí giảm bớt. Cá tung tăng bơi lội, chim 
bay từng đoàn như biểu diễn trên trời xanh. 
Những đám mây trắng trôi bềnh bồng thơ mộng. 
Khắp cả các nước môi trường đều trong sạch.  
 
Con Covid 19 đã đến khắp nơi như một thông 
điệp để mọi người tự nhìn lại mình, nhìn lại gia 
đình mình, nhìn lại tổ quốc mình từ một nước lớn 
giàu mạnh đến môt nước nhỏ nghèo nàn, từ một 
Tổng Thống đến người dân đều nhìn lại và biết 
phải làm gì. Gia đình và tổ quốc mình cũng như 
quả đất, nơi tất cả các nước đều cùng nhau sống.  
 

Sống không giận không hờn không oán trách  
Sống mỉm cười với thử thách chông gai  

Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai  
Sống chung hòa với những người chung sống  

                         (Như Nhiên)  
 
Trương Kim Báu 
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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 mØng 

PhÆt ñän nÀy. 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. 

Danh sách quš PhÆt tº ûng h¶ tÎnh tài cho sÓ báo MØng PhÆt ñän 2644  
 Thầy Phước Viên      50 
Thầy Phước Quảng      50 
Thầy Phước Nghĩa      50 
Sư cô Phước Chiếu      50 
Sư cô Phước Lễ       50 
Sư cô Phước Thọ      50 
Sa di ni Vạn Trang      50 
Sa di ni Vạn Tường      50 
Sa di ni Vạn Kính      20 
Thức xoa Vạn Hiếu      40 
Ngọc Duyên       40 
Huệ Thành        50 
Từ Thịnh              50 

Minh Quang & Diệu Huệ          50 
Tâm Như & Chúc Phong          50 
Quincy Trí Việt            30 
Tâm Minh Noumea         100 
Trần văn Ba            50 
La Thị Nói             50 
Tâm An Lạc            50 
Quảng Thành           100 
H/h cầu siêu hl. Quảng Trân & Quảng Thanh 50 
H/h cầu siêu hl. Lê Thị Xuyến         100 
H/h cầu siêu hl.Tiêu Chiêu          100 
Đạo tràng Tổ đình PH 
Đạo tràng chùa Quang Minh  

- Nhà thuÓc tây Mai  

- TiŒm vàng MÏ Tín  

- TiŒm vàng HÜng Thành  

- All-Villa Print  

 

- Fairfield Funerals of  Distinction   

- Th¿c phÄm Á Châu TÜ©ng Phát 

-  HuyŒn Motor Repair 

- Công ty kế toán Bùi Thanh Lân 

 

Danh sách các cÖ sª thÜÖng måi ûng h¶ quäng cáo cho báo PhÆt ñän sÓ 75 

Danh sách ûng h¶ ñåi Tòng Lâm PhÆt Giáo 

Gđ.hl. Quảng Thanh, Quảng Trân 100,  Gđ. 
Huỳnh Diệp Hiền 100,  Gđ. Trần Thị Khánh- 
Diệu Lạc 5000, Gđ. Lê Thị Kim Tiến – pd. Viên 
Hạnh 50, Sư cô Phước Hòa 100, Gđ. Hl. Nguyễn 
Công Thành – pd. Thiện Lành 300, Gđ.hl. Dương 
Thị Sen – pd. Hạnh Liên 500, Gđ.hl. Nguyễn Văn 

Xuân – Pd. Thọ Thu 200, Gđ. Trần Kim Nghi 
150, Tịnh Duyên 120, Nha sĩ Thảo Nguyễn 100, 
Mrs. Kim Nga Nguyễn 100,  Bán sen đá 50, 
Gđ.hl. Dương Văn Thể Bảo Edward – Pd. Minh 
Định 200, Gđ.hl. Lê Thị Kiêm- Pd. Viên Tịnh 
500, Gđ.hl. Trần Tử Kiệt 500, Gđ.hl. Đỗ Thị Dậu 
- Pd. Ngọc Pháp 500. 

Thông báo Tòa Soạn 

Vì số trang báo có hạn, Ban Biên Tập xin dời các bài viết dưới đây sang số báo sau, mong quý tác giả 
sẽ liễu tri. Chân thành cám ơn sự đóng góp của quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. 

− “Phương Pháp Tu Chứng trong Kinh Lăng Nghiêm” 
− “Hãy đọc bài giáo khoa dạy làm Người Chân Thật” 
− “Vấn Đề Đi Chùa” 
− 100 Câu Hỏi Phật Pháp tập 2 
− Thơ “Chẳng Phải Tôi” 


