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C ùng quý độc giả thân mến, 
 

Vu Lan về, gợi cho lòng người bao nỗi nhớ 
nhung luyến tiếc về quá khứ hoặc hiện tại, 
với biết bao thâm tình chan chứa yêu 
thương. Hơn ai hết, đối với người Vi ệt 
Nam, từ ngàn xưa, tổ tiên ta rất coi trọng và 
luôn đề cao chữ hiếu. Bởi làm người ai 
cũng có cội nguồn tổ tiên ông bà cha mẹ. 
Trong kho tàng văn chương Việt Nam, có 
rất nhiều câu ca dao nói lên niềm thương 
kính nhớ đến công ơn sanh thành giáo 
dưỡng sâu dày của cha mẹ, mỗi khi nghe 
mùa Vu Lan đến: 
 
Trung nguyên ngày hội lễ Vu Lan 
Báo hiếu tiền nhân đến đạo tràng 
Đốt nén tâm hương thầm khấn nguyện 
Bảy đời cha mẹ thoát u oan. 
 
Dù sống ở đâu, phương trời khác biệt nào, 
đến ngày Vu Lan ai cũng tưởng nhớ đến cội 
nguồn. Nhớ đến thâm ân giáo dưỡng sâu 
dày của các đấng sanh thành: 
 
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều 
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chìu ruột đau 
Thương thay chín chữ cù lao 
Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình 
 
Theo định luật vô thường, muôn vật đổi 
thay, nhưng tình thương của con người với 
tấm lòng hiếu đạo, thật khó mà phai nhòa 
trong tâm trí. Người Vi ệt Nam đã được các  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bậc tiền nhân luôn tưới tẩm, hun đúc, tạo 
nên hiếu đạo trải qua nhiều thế hệ. Dù đời 
sống có thăng trầm nổi trôi theo vận mệnh 
nhục vinh, nhưng mối thâm tình đối với 
công ơn giáo dưỡng của cha mẹ vẫn muôn 
đời bất diệt. Đó là nét đặc thù của một nền 
văn hóa Việt tộc. Chúng ta thật hãnh diện 
được làm người Vi ệt Nam và được tiếp 
nhận một nền văn hóa cao đẹp sáng ngời, 
thắm đượm tình người muôn thuở trong 
mối tương quan tình tự hài hòa của một nếp 
sống đạo đức nhân bản. Vì đạo hiếu là nếp 
sống muôn đời của con người. 
 
Điều đáng buồn nhất hiện nay, là mùa Vu 
Lan lại trở về trong niềm đau chung của 
nhơn loại. Có thể nói cả nhơn loại trên 
khắp hành tinh nầy, không ai lại không lo 
sợ hoang mang đối với nạn đại dịch Covid-
19. Vì đó là mối đe dọa lớn nhứt an nguy 
đến tánh mạng con người. Chính nó đã và 
đang cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng con 
người. Nạn đại dịch bùng phát lan lây càng 
lúc càng có nhiều chuyển biến phức tạp 
hơn. Cho đến nay, cả thế giới cũng chưa 
tìm ra được một loại thuốc trị liệu hoặc 
chủng ngừa thật hữu hiệu để cứu sinh mạng 
con người chóng thoát qua cơn đại dịch 
nầy. Đó là niềm băn khoăn ưu tư lo lắng 
chung của con người trong bối cảnh đại 
dịch hiện nay. Ngoài nạn đại dịch ra, còn 
biết bao thảm họa khổ đau khác, do những 
trận thiên tai ác liệt gây nên. Nhơn và thiên 
tai là hai hiện tượng gây đau khổ chung cho 
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con người. Tuy nhiên, nếu chúng ta bình 
tâm xét kỹ, thì tất cả mọi tai họa xảy ra, 
phần lớn cũng chính do con người gây tạo 
mà thôi. Đã thế, mà con người vẫn chưa 
chịu hồi tâm thức tỉnh, vẫn còn tiếp tục làm 
nô lệ cho lòng tham dục vô minh hoành 
hành sai khiến. Vì tham vọng lớn lao nên 
con người bất chấp mọi thủ đoạn gian ác 
tàn hại lẫn nhau. Đó là hệ quả do chính con 
người làm khổ đau cho nhau mà thôi.  
 
Mùa Vu Lan cũng là mùa gợi nhắc người 
con nhớ đến công ơn sanh thành giáo 
dưỡng thâm ân sâu nặng của cha mẹ. Hơn 
lúc nào hết, trong cơn đại dịch hoạn nạn 
nầy, đây là cơ hội để cho các con cháu quan 
tâm chăm sóc đến sức khỏe cho ông bà cha 
mẹ nhiều hơn. Hiện tại, đối với người trọng 
tuổi, vì kháng thể yếu đuối nên không tiện 
đi ra ngoài, do đó nên rất cần sự cung cấp 
thực phẩm của các con cháu cho ông bà cha 
mẹ. Việc tri ân và báo ân là nghĩa cử cao 
đẹp mà bổn phận làm con, thiết nghĩ, chúng 
ta nên cố gắng thực hiện. Hiếu kính phụng 
dưỡng cho ông bà cha mẹ là điều mà các 
con cháu luôn khắc ghi trong lòng không 
thể nào quên được. 
 
Hướng tâm về ngày Vu Lan Thắng Hội, 
cũng là dịp để chúng ta lắng sâu vào nội 
tâm. Có lắng đọng tâm tư, chúng ta mới 
thât sự nhìn kỹ lại mình hơn. Nhìn kỹ để 
chuyển hóa, để tháo gỡ những gút mắc nội 
kết mà từ lâu, chúng ta đã bị dồn chứa tồn 
đọng quá nhiều những cáu bợn ưu phiền. 
Bởi cuộc sống có quá nhiều trăn trở bức 
xúc, gây nên nhiều mối phiền lụy tác động 
cho mình và người. Nhất là trong đời sống 
gia đình, tất nhiên, không làm sao tránh 
khỏi những ẩn ức tỵ hiềm, tranh chấp hơn 
thua gây khổ đau cho nhau. Mà động cơ thủ 
phạm chính, là bởi do những tri giác sai 
lầm tạo nên. Từ đó, gây ra bao sự xung đột 
bất hòa làm mất đi tình thương tươi mát 
trong việc chung lo mưu cầu hạnh phúc. Có 
kiểm nghiệm lại thật kỹ ở nơi ba nghiệp: 

"Thân, Ngữ, Ý"  ta mới thấy những lỗi lầm 
mà ít nhiều mỗi người trong chúng ta đều 
có phần dính dự. Tháo gỡ được "nội kết" là 
chúng ta sẽ đem lại nguồn vui sống tươi 
mát cho mọi người. Và từ đó ta mới có đời 
sống an vui hạnh phúc, thật sự biết trân quý 
thương yêu nhau nhiều hơn trong mối thâm 
tình đồng loại. 
 
Khởi đi từ nhận định căn bản đó, nhân mùa 
Vu Lan năm nay (2020), chúng tôi xin trân 
kính gởi đến quý độc giả một món quà nhỏ 
bé: "Đặc san Phước Huệ", để tạo nên nhịp 
cầu trao đổi giữa người viết và người đọc. 
Tuy trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn 
hiện nay, nhưng chúng tôi cũng vẫn kiên 
quyết cố gắng vượt qua, để hoàn thành tâm 
nguyện phục vụ chuyển tải những bài viết 
đến quý bạn đọc. Nhân đây, chúng tôi cũng 
xin chân thành tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni, 
quý mạnh thường quân, các nhà quảng cáo 
và quý đồng hương phật tử đã tận tình giúp 
cho phần tài chánh nên Đặc san Phước Huệ 
mới có cơ hội ra mắt quý độc giả trong mùa 
Vu Lan nầy. Và chúng ta hãy cùng nhau 
thành tâm cầu nguyện cho nạn đại dịch 
chóng qua, cho xã hội thái bình và nhơn 
sinh an lạc. 
 
Trân Trọng 
 
Ban Biên Tập 
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Thông Bạch Vu Lan  - Pl 2564 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, 
Kính thưa quý Đồng hương Phật tử. 
 
Trước tiên, xin kính vấn an sức khoẻ chư Tôn đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử 
xa gần. Xin cầu chúc bình an đến mọi người trong suốt thời gian dịch bệnh! 
 
Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, 

Năm nay, mùa Vu Lan báo hiếu về trong lúc thế giới đang đương đầu với cơn đại dịch 
Covid 19. Riêng tại Úc châu, sự lây lan vẫn đang hoành hành không dứt. Tiểu bang 
Victoria hiện đang căng mình trong giai đoạn 4. Vì thế, mọi sinh hoạt cộng đồng đều 
gặp muôn ngàn khó khăn. Trong lĩnh vực tôn giáo, chúng ta cũng không  được phép 
về Chùa sinh hoạt như mọi năm.  
 
Lễ Vu Lan là một trong những đại lễ mang đậm nét văn hoá Đông Á của người Vi ệt 
nói riêng, các nước theo Phật Giáo Đại Thừa như Trung Hoa, Nhật Bản , Hàn Quốc..  
nói chung. Trong nỗi lòng của những người con Phật là luôn luôn ghi khắc trong lòng 
bốn ân sâu nặng hướng về cội nguồn tổ tiên”  “Chim có tổ, người có tông”.  Chúng ta 
có dịp cùng nhau tưởng niệm, tôn vinh công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, ơn 
đức tổ tiên và nguyện cầu hồi hướng cho âm siêu dương thới.  Ngoài ý nghĩa trên lễ 
Vu Lan còn mang đậm nét nhân văn, có tính sâu sắc giáo dục con người hướng về đạo 
hiếu. 
 
Trong Kinh Nhẫn Nhục có dạy: “ Điều thiện cao tột không gì hơn hiếu”, tức là chữ 
hiếu chính là đạo đức cao nhất của con người. Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta phải 
biết tri ân và báo ân, phải biết mang theo lòng hiếu hạnh trong hành trang vạn dặm của 
cuộc đời. Chữ hiếu như ngôi sao Bắc Đẩu để ta không bị lạc đường trong muôn ngàn 
ngã rẽ cuộc đời.  
 
Với chữ hiếu làm đầu, ta hãy sống sao để nuôi dưỡng tâm lành, làm lợi lạc cho đời, 
cho Đạo. Đó là phúc lành không chỉ cho ta, mà còn là cách báo ân cho đấng sinh 
thành dưỡng dục và cụ thể nhất, là chúng ta hãy nuôi dạy các thế hệ con cháu khôn 
lớn, trở nên người thành đạt, đóng góp cho cộng đồng xã hội là chúng ta đang trả hiếu 
và góp phần nối dài ân đức của tổ tiên. Đạo hiếu, vì thế, sẽ như dòng nước mát lành, 
thâm sâu, chảy mãnh liệt trong đạo đức truyền thống của dân tộc từ đời này sang đời 
khác.  
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Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, 

Trong cơn khủng hoảng bởi đại dịch, mọi người trên  hành tinh, bất kể nghèo hay giàu, 
già hay trẻ, không phân biệt màu da, tôn giáo,… tất cả đều bị ảnh hưởng. Hiện tại cả 
thế giới đang bị cô lập, không có máy bay đi lại, gia đình người thân bị xa cách, công 
ăn việc làm bị đình đốn,… Chúng ta chưa biết cơn dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn tiến ra 
sao ?, khi nào có Vaccine phòng bệnh?. Nền kinh tế quốc gia, thế giới bị giảm sút 
nghiêm trọng,... Thêm vào đó, vấn đề căng thẳng Mỹ - Trung càng ngày càng gay gắt 
dẫn đến những hiểm hoạ mới cho nhân loại.  
 

Riêng đối với những bậc cao niên, hoặc những người có căn bệnh nền, đây là mối đe 
doạ tinh thần rất lớn. Bất hạnh thay cho những người già đang nằm bệnh viện, viện 
dưỡng lão hay ở nhà riêng.  Việc ngăn cấm thăm viếng để tránh sự lây lan là một ám 
ảnh tinh thần về nỗi cô đơn. Nghiêm trọng hơn, nếu không may bị nhiễm bệnh, thì 
không có người thân bên cạnh...  

 

Thấu rõ những khó khăn chất chồng này, nếu chỉ lo lắng và bối rối, chắc chắn chúng ta 
sẽ không mang lại đổi thay cho mình và mọi người. Hơn nữa, tâm trí mệt mỏi, u uất là 
bất lợi cho sức khoẻ của chúng ta. Vậy xin hãy tu dưỡng Niệm Định Tuệ theo lời Phật 
dạy trong từng giây phút hiện tại, chúng ta sẽ đạt được chữ “Dũng” để tĩnh tâm, mạnh 
mẽ, bền bỉ vượt qua thời khắc khó khăn. Ta hãy cùng nhau gieo những hạt mầm hướng 
thiện, hiếu hạnh mỗi ngày, từ tâm thức đến hành động, để ánh sáng đạo đức nâng đỡ 
và toả lan cho mình, cho tổ tiên, cha mẹ, cộng đồng và nhân loại.   

 

Xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho cơn dịch bệnh sớm được chấm dứt, thế giới hoà 
bình, nhân sanh an lạc. Kính chúc chư Tôn thiền đức thêm một Hạ lạp, Giới Định Tuệ 
được viên mãn, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đồng hương Phật tử một Lễ Vu Lan 
an toàn, ý nghĩa. Mong đạo hiếu mùa Vu Lan thấm sâu và toả lan để tạo nên một 
nguồn năng lượng tích cực và mạnh mẽ nâng đỡ toàn thể cộng đồng Phật tử Úc châu 
nói riêng, toàn thế giới nói chung. 

 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. 
 
Hoà Thượng Thích Thiện Tâm 

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành - GHPGVNTN UĐL - TTL                                                                                
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng 
Tọa, Đại Đức Tăng Ni, 

Kính thưa Quý Đồng hương. Phật tử. 
 
Hôm nay nhân mùa kỷ niệm của Đại Hiếu 
Mục Kiền Liên Bồ Tát để tuyên dương đạo 
hiếu, chúng ta cùng vân tập để ôn lại những 
giá trị rất là căn bản trong truyền thống Phật 
giáo Việt Nam. Đó là Hiếu Hạnh. 
 
Trong đạo Phật, chúng ta luôn được nhắc nhở 
về Hiếu Hạnh trong từng ngày từng tháng, 
từng năm, mùa Vu lan về, những người con 
Phật bỗng dưng thấy rằng có những trách 
nhiệm để chu toàn Hiếu Hạnh không phải chỉ 
ở cá nhân mình và còn phải có trách nhiệm 
truyền thừa, truyền bá pháp Hiếu Hạnh này 
đến cho những người chung quanh và những 
thế hệ sau này. 
 
Nói đến đạo Hiếu, không phải chỉ là một điều 
để chúng ta tự tu, tự chứng, nhưng nó là một 
vấn đề đã được có mặt của các thế hệ trước, 
sau; không phải chỉ trong một đời mà nhiều 
đời.  Như vậy đạo hiếu là một pháp môn mà 
chúng ta có thể tìm thấy được sự có mặt của 
rất là nhiều người trên con đường thì chúng ta 
hoàn thành đạo hiếu này.  
 
Trong đời ai lại không có cha không có mẹ. 
Những người con dù khi mới sinh ra, cha mẹ 
không còn ở đời thấy chung quanh mình bạn 
bè có cha mẹ đầy đủ thì trong lòng không khỏi 
sự tiếc nuối rằng mình bất hạnh: sanh ra mà 
không có được một mái ấm, có cha mẹ đầy đủ 
để lo cho tuổi ấu thơ của mình. Số lượng các 
em đó không ít. Cho nên, hai điều từ đây 
chúng ta đặt ra: 
 

 

 
 

 
 

 
Thứ nhất là những người được sanh ra có cha 
mẹ.  Quí vị có cảm nhận được hạnh phúc đó 
không?  Hay đợi như những trẻ mồ côi, rồi lúc 
đó mới cảm nhận được hạnh phúc này. 
 
Điều thứ hai có những em bé mồ côi luôn luôn 
ôm giữ những hình ảnh đẹp về mẹ, về cha. 
Chúng sống cũng rất hạnh phúc. Nó vẫn thấy 
cha hay mẹ mình trẻ mãi không già trong 
những di ảnh chúng để trên đầu giường hay 
được để trên vách tường cũng tạo cho chúng 
niềm hạnh phúc vô lượng vô biên. 
 
Như vậy thì ở đây, người Phật tử chúng ta hãy 
cảm nhận giây phút hiện tại, sự thương yêu 
của cha mẹ. Đó là một điều thiêng liêng. Tình 
thương đó, người mẹ người cha dành hết cho 
con.  Trong Báo hiếu phụ mẫu Trọng Ân đã 
nói, thậm chí phải gánh những nghiệp nặng, 
chịu những khổ đau hiện tại và tương lai. Cha 
mẹ nhiều khi cũng đã hi sinh.  Những người 
con có cảm nhận được những sự khó khăn đó 
của cha mẹ hay không hay chúng ta cứ thọ 
hưởng những niềm hạnh phúc cha mẹ ban cho 
rồi nghĩ rằng chúng ta sẽ có trách nhiệm với 
những thế hệ sau này, nhưng mà lại không 
nhìn lại những ân nghĩa của mình đối với 
những thế hệ trước. Không cảm nhận được 
những sự quí giá của thế hệ trước mình thì sao 
chúng ta trách được những thế hệ sau này lại 
có những ân nghĩa đối với mình là những đấng 
phụ huynh của chúng nó. 
 
Vậy thì dạy dỗ về hiếu hạnh không phải chỉ là 
những lời nói suông mà chính là những sự 
thực hành cụ thể để chúng ta giáo dục và nhắc 
nhở mọi người chung quanh về đạo hiếu. Con 
trẻ luôn luôn nhìn các đấng phụ huynh qua cử 
chỉ, hành động để học hỏi và sâu sắc hơn ở 
tuổi thơ, chúng rất là nhạy bén để thấy được 
những ý tưởng của người lớn: nói hoặc hành 
động, chúng đều cảm nhận được. Có thể chúng 
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không lặp lại được những điều chúng ta nói 
nhưng chúng cảm nhận được cái việc làm của 
chúng ta. 
 
Vậy thì không có gì hạnh phúc bằng chỉ trong 
một hành động ở hiện tại mà chúng ta sâu sắc 
nghĩ về đạo hiếu. Hành động một cách sâu sắc 
có chứa đựng đầy đủ ý tưởng thì chúng ta đã 
làm vui lòng những thế hệ trước và dạy dỗ lại 
cho những thế hệ sau những giá trị. Đó là 
những tài sản thật là quí giá mà con cái thừa 
hưởng được từ quý vị. 

Trong một sự tỉnh thức của hiện tại có ảnh 
hưởng đến ba đời như vậy. Vậy thì không thể, 
người phật tử coi nhẹ ngày Rằm tháng 7 hoặc 
là mùa tháng 7 âm lịch này. Đó là một giai 
đoạn trong một năm, tuy là một tháng, nhưng 
thật là ngắn ngủi nhưng có nhiều người cảm 
thấy rằng trong tháng bảy này là một dịp để 
chúng ta cảm nhận lại sự hạnh phúc đang bị 
đánh mất trong những ngày tháng trước để rồi 
sống rất hạnh phúc, vừa ý nghĩa vừa đem lại sự 
giáo dục đến cho thế hệ sau. 

Chúng tôi thấy một số những ông bà cụ ông cụ 
đến chùa và thường hay nói đùa như thế này :” 
Thật sự rất là muốn đến chùa, nhưng thấy con 
cái bận rộn hoặc là thấy nó mệt nhọc nên cũng 
không dám nhờ” thì liền lập tức chúng tôi thấy 
rằng những người con, những người cháu bên 
cạnh liền đỡ lời và đính chánh : “ Không, con 
sẵn sàng, cha mẹ muốn đi lúc nào con chở liền 
lúc đó, con không bao giờ từ nan.  Cũng hiểu 
rằng cha mẹ nói là nói như vậy thôi chứ thật sự 
ra thì Cha mẹ luôn cảm nhận được tấm lòng 
của các người con ấy. Nhưng tôi thấy rằng là 
khi người con đính chính những điều đó cũng 
đem lại sự phấn khởi cho các đấng sinh thành 
hơn vì thấy con mình có được một tấm lòng để 
hỗ trợ mình đến chùa cùng gặp bạn đạo, cùng 
ôn lại những lời kinh tiếng kệ với quý Thầy. 
Vâng, điều đó rất  tốt.  

Trong một giây phút hiện tại mà chúng ta đã 
chu toàn và tạo được hạnh phúc cho cả ba đời. 
Thưa quý vị cũng chưa hẳn là hoàn toàn, bởi vì 
còn có những trách nhiệm thật sự trong công 
việc đó. Đó là hướng dẫn cha mẹ đi đến chỗ an 
lạc thật sự.  Khi chở cha mẹ đi chùa cũng là 
một ý tưởng tốt, một sự suy nghĩ rất là tốt để 
đưa cha mẹ đi đến chỗ tích lũy những phước 

đức học được giáo lý để rồi đời này được an 
lành và đời sau cũng được an lành. Đó là một 
việc làm rất thiết thực. 

Vậy thì chúng ta trong mùa Vu lan này, chúng 
ta sẽ làm những điều đẹp nhất. hay nhất nhưng 
nó phải sâu sắc nhất và sự sâu sắc đó không 
thể không phát khởi từ lòng từ của mình đối 
với tất cả muôn loài. Thật sự, một điều an lành 
nhất trong việc làm, là chúng ta làm với sự 
hiểu biết của chánh pháp của đạo Từ Bi và trí 
tuệ. 

Chúng ta làm một điều, nói một điều và trước 
đó nữa, suy nghĩ một điều nếu có lợi ích thật 
sự cho đời này và cho đời sau thì chúng ta nên 
quyết tâm làm cho được. Nếu không có lợi mà 
nó còn có hại thì một điều nho nhỏ chúng ta 
cũng không nên làm. Như vậy là chúng ta đã 
thực hiện đạo hiếu với những ý nghĩa sâu sắc 
nhất và với những lợi ích thực tế và cao 
thượng nhất.  

Mong rằng mùa Vu lan chúng ta luôn ca tụng 
đạo hiếu với sự hiểu biết. Mong rằng chúng ta 
sẽ có những hành động thiết thực và lợi ích 
thực sự. Và những điều chúng ta làm khi nghĩ 
lại dù là ngày mai, năm sau hay nhiều năm tới, 
đó là những điều mà chúng ta không hối hận 
bởi vì mình đã hiểu sâu sắc về Phật pháp để 
thực hiện những điều như vậy. Chúng tôi 
mong rằng tất cả những người Phật tử, những 
người con Phật thực hiện đạo Hiếu luôn luôn 
sâu sắc để phát triển lòng từ. Điều này để rồi 
không phải chỉ có con người được an lành mà 
các hàng chư Thiên cũng được an lành, nhìn 
thấy được những cử chỉ đẹp mắt, những tư 
tưởng cao thâm và rất là đầy Từ Bi và Trí tuệ 
của người Phật tử khi thực hiện đạo hiếu này. 

Vậy thì nhân thiên đều được an lành và quả 
chứng cũng được như tương tự, để cho tất cả 
quý vị hưởng an lành của đời này và đời sau, 
cộng hưởng đến cho sự tu tập của chúng ta, 
Vậy thì trong mùa Vu Lan này, chúng tôi xin 
kính chúc tất cả quý vị đấng phụ huynh cũng 
như các người con chúng ta cư xử với nhau 
đúng với chánh pháp đúng theo lời Phật dạy để 
rồi hạnh phúc thật sự có mặt trong cuộc đời 
này. 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác 
đại chứng minh. 
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T háng Vu Lan Hiếu Hạnh của những người 
con Phật đã đến, nhưng cơn đại nạn dịch 

nhiễm Corona vẫn chưa có một dấu hiệu nào 
đi đến hồi chấm dứt, ngược lại hiện đang tái 
phát lần thứ hai với sự gia tăng mỗi ngày.  
 
Dẫu thời cuộc có biến đổi, dịch nhiễm vẫn 
chưa dừng, cuộc sống có thăng trầm, nhưng 
lòng hiếu thảo của người con Phật, cũng không 
vì bất cứ điều gì có thể dừng lại. Vì đó là bổn 
phận trách nhiệm thiêng liêng vĩnh cửu của đời 
người. Trong Kinh Tăng Chi tập I đức Phật 
dạy rằng: "Có hai hạng người, này các Tỷ-
kheo, ta nói không thể trả ơn được 
(suppatikàram). Thế nào là hai? Mẹ và cha. 
Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, 
nếu một bên vai cõng cha, làm như vậy suốt 
trăm năm cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, 
thoa xức, tắm rửa, thoa gội, và dầu tại đấy, họ 
có vãi tiểu tiện đại tiện; như vậy, này các Tỷ-
kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và 
cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí 
cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên 
quả đất lớn với bảy báu này; Như vậy, này các 
Tỷ-kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và 
cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha 
mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng 
(àpàdakà), nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu 
chúng vào đời này".  
 
Trong Kinh Tâm Địa Quán cũng có câu:  
“Cha lành ơn cao như non Thái 
Mẹ hiền ân sâu như biển cả 
Nếu ta ở đời trong một kiếp 
Nói ân mẹ hiền không thể hết". 
 
Do đó, dẫu cho chúng ta phụng dưỡng Mẹ Cha 
bằng cách nào đi chăng nữa, thì cũng không 
thể báo đền được ân sanh dưỡng của Mẹ Cha. 
Cho nên hạnh Hiếu là nghĩa vụ, bổn phận 
thiêng liêng của tất cả những người con của 
Cha Mẹ. 

Hiếu hạnh là niềm hạnh phúc lớn, vì hiếu hạnh 
như là cổ xe chuyên chở chúng ta đến những  

 

 

 

 

 

 

cảnh giới phước lạc trong cõi đời sanh tử, như 
trong Kinh Tương Ưng tập 1 kể rằng có vị Bà-
la-môn tên là Màtaposka đến hỏi đức Phật: 
 
"Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết 
thực theo thường pháp. Sau khi tìm món ăn 
thiết thực theo thường pháp, tôi nuôi dưỡng 
mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như 
vậy, tôi có làm đúng trách nhiệm không?". 
 
"Này Bà-la-môn, người làm như vậy là có làm 
đúng trách nhiệm: Này Bà-la-môn, ai tìm món 
ăn, thiết thực theo thường pháp, lại nuôi 
dưỡng mẹ cha, người ấy được nhiều công 
đức". 
 
"Người này theo thường pháp,  
Nuôi dưỡng mẹ và cha,  
Chính do công hạnh này,  
Đối với cha và mẹ,  
Nhờ vậy, bậc Hiền thánh,  
Trong đời này tán thán,  
Sau khi chết, được sanh  
Hưởng an lạc chư Thiên". 
 
Qua đoạn Kinh trên, cho chúng ta thấy rằng, 
nếu báo hiếu bằng cách phụng dưỡng Mẹ Cha 
về phương diện vật chất không thôi, cũng đã 
cho chúng ta gặt hái được quả báo tốt lành 
sanh về cõi Trời Người hưởng phước. 
 
Tuy nhiên hiếu hạnh không chỉ dừng lại trong 
cách cung phụng vật chất cho Mẹ Cha là đã 
đủ, như trong Kinh Hiếu Tử Đức Phật dạy 
rằng: “Con nuôi cha mẹ, bằng những thứ này: 
cam lộ trăm mùi, để thỏa miệng Người, mọi 
tiếng thiên nhạc, để thích tai Người, áo đẹp 
tuyệt vời, rực rỡ thân Người, hai vai cõng 
Người, chu du bốn biển, trả ơn dưỡng dục đến 
hết đời con, gọi là hiếu chăng?”phải làm sao 
khiến“cho cha mẹ bỏ ác làm lành, vâng giữ 
năm giới và ba tự quy, được thế dù rằng buổi 
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sớm vâng giữ, buổi chiều mất đi, ơn ấy trọng 
hơn vô lượng công ơn nuôi nấng, bú mớm của 
cha mẹ mình. Nếu không biết đem giáo pháp 
Tam Bảo, rất mực khai hóa cho cha mẹ mình, 
tuy là hiếu dưỡng vẫn như bất hiếu……” .  
 
Như vậy hiếu hạnh đối với Đạo Phật đòi hỏi 
chúng ta trước tiên phải có niềm tin kiên cố 
với Tam Bảo và nỗ lực tinh tấn tu học Phật 
Pháp chơn chánh. Có như vậy, chúng ta mới 
có phương tiện lực để khuyến hoá Cha Mẹ 
theo con đường Phật Pháp tu tập các pháp lành 
và tương lai được Giác Ngộ viên mãn cứu 
cánh thành Phật chấm dứt sanh tử luân hồi, 
nếu không như thế thì chưa báo đền được công 
ơn sanh thành dưỡng dục của Mẹ Cha. 
 
Long Thư Tịnh Độ Văn nói rằng: “Lấy món 
cam lồ phụng dưỡng cha mẹ là hiếu thế gian. 
Khuyên cha mẹ tu tịnh giới là hiếu xuất thế 
gian. Hiếu thế gian thì cha mẹ chỉ hưởng phúc 
trong một đời, báo hiếu như vậy không lớn. 
Hiếu xuất thế gian giúp cha mẹ hưởng phúc vô 
tận, vì cha mẹ được sinh Tịnh độ phúc thọ trải 
vô lượng kiếp; như vậy mới là đại hiếu”. 
 
Một khi chúng ta đã có đầy đủ phước duyên 
công đức tu tập Phật Pháp, thì chắc chắn chúng 
ta cũng sẽ thành Phật viên mãn. Cho nên mới 
nói: “Hiếu Hạnh cũng là tư lương thạnh mãn 
trên lộ trình Giác Ngộ cứu cánh”.  
 
Nhưng chúng ta không chỉ có Cha Mẹ trong 
kiếp này, mà đã có vô số Cha Mẹ từ vô thỉ đến 
nay và sẽ tiếp tục còn nhiều Cha Mẹ với những 
đời sống luân hồi tương lai nữa, nếu chúng ta 
chưa đoạn được Kiến Tư Hoặc, Trần Sa Hoặc 
và Vô Minh Hoặc. Do đó, khi nói Báo Hiếu 
cho Cha Mẹ, còn phải nghĩ tưởng đến Cha Mẹ 
trong vô thỉ kiếp về trước đã cho chúng ta cái 
Thân Người. Cho nên, sự tu tập của đạo Phật 
căn bản là phải Báo Ân và một trong những sự 
Báo Ân, đó chính là Ân Chúng Sanh. Như 
trong Kinh Đại Phương Tiện Báo Ân, phẩm 
Hiếu Dưỡng thứ hai nói rằng: “Như Lai khi 
còn phải ở trong đường sinh tử, ở trong tất cả 
loài chúng sinh, cũng đã phải chịu đủ mọi thân 
hình nhiều như những hạt bụi, không thể lấy 
lòng nghĩ, miệng bàn cho xiết được. 
 

Vì phải chịu thân như thế, cho nên tất cả 
chúng sinh, cũng từng đã làm cha mẹ của Như 
Lai, Như Lai cũng đã làm cha mẹ của tất cả 
chúng sinh, vì tất cả cha mẹ, nên Như Lai 
thường làm khổ hạnh khó làm, bỏ cả những sự 
khó bỏ như: Đầu, mắt, tủy, não, quốc thành, 
thê tử, voi, ngựa, bảy báu, kiệu cáng, xe cộ, y 
phục, ẩm thực, đồ nằm ngồi, thuốc thang, cấp 
cho tất cả, siêng tu tinh tiến, bố thí, trì giới, đa 
văn, thuyền định, trí tuệ, cho đến đầy đủ tất cả 
vạn hạnh, thường không dừng nghỉ, tâm không 
biết mỏi mệt hiếu dưỡng cha mẹ, biết ơn trả 
ơn, nên mau chóng thành Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác. 
 
Bởi thế, chính tất cả chúng sinh, đã khiến cho 
Như Lai, đầy đủ bản nguyện, vì thế nên biết, 
tất cả chúng sinh, là trọng ân đối với Phật, vì 
có trọng ân như vậy, cho nên Như Lai không 
bỏ chúng sinh;”. 
 
Vì vậy, muốn Báo Hiếu viên mãn, thì người 
con Phật phải khởi phát Bồ Đề Tâm, là Tâm 
mong cầu thành Phật và nguyện độ chúng 
sanh, cũng như trong Kinh Đại Phương Tiện 
Báo Ân, phẩm Phát Bồ Đề Tâm thứ tư dạy 
rằng: “Bồ Tát muốn tri ân báo ân nên phải 
phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
và dạy bảo tất cả chúng sinh phát tâm Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác.” 
 
Công hạnh báo hiếu, không chỉ là để đền đáp 
công ơn Ông Bà Cha Mẹ không thôi, mà còn 
là một cơ duyên thù thắng để tạo phước đức 
cho đời mình trong hiện tại và tương lai được 
sanh cõi Trời Người hưởng phước. Và kết quả 
thù thắng nhất là Thành Phật Viên mãn. Vì 
công hạnh báo hiếu cũng chính là phát đại Bồ 
Đề Tâm, nguyện thành nhất thiết chủng trí và 
nguyện lợi lạc quần sanh. Kinh Báo Phụ Mẫu 
Trọng Ân cũng đã xác định rõ ràng: …… 
 
Đống xương dồn dập bấy lâu 
Cho nên trong đó biết bao cốt hài 
Chắc cũng có ông bà cha mẹ 
Hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh 
Luân hồi sanh tử tử sanh  
Lục thân đời trước thi hài còn đây 
Ta lễ bái kính người tiền bối  
Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa…. 
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Cho nên báo hiếu mẹ cha cũng đồng nghĩa báo 
ân tất cả chúng sanh vậy. Và khi nào cha mẹ 
thành Phật thì hiếu hạnh mới viên mãn. Cũng 
chính là tất cả chúng sanh đồng thành Phật 
Đạo. Và ngược lại với hiếu hạnh là điều bất 
thiện lớn nhất, một trong những hạt giống 
tương ưng với quả của cảnh giới địa ngục. Cho 
nên trong Kinh Tập Bảo Tạng cũng dạy rằng: 
“Làm con đối với cha mẹ đem lễ mọn cúng 
dường thì được phước vô lượng, làm chút điều 
bất thiện đối với cha mẹ thì tội cũng vô 
lượng”.  
 
Do đó, hạnh hiếu luôn được chư Phật Bồ Tát 
Thánh Hiền cũng như các nhà hiền triết là 
thánh thế gian đồng ca ngợi tán thán và việc 
làm ưu tiên hàng đầu của kiếp sống con người. 
Thiên kinh vạn quyển, Hiếu nghĩa vi tiên. 
 
Hơn bao giờ hết, trong giai đoạn cả thế giới 
đang rơi vào cơn khủng hoảng vì nạn Dịch 
Corona. Đây cũng là một hậu quả mà nhân loại 
trên hành tinh này đang gánh chịu. Theo đạo lý 
nhân quả nghiệp báo, thì đây chính là cộng 
nghiệp, mà nguyên nhân xa gần chắc chắn 
không phải do hạt giống thiện lành mà nhân 
loại đã gieo trồng từ thuở nào, để đến hôm nay 
cả thế giới phải nhận chịu sự bất hạnh này. 
Cho nên, để tạo thêm công đức lành ngỏ hầu 
hồi hướng cho Dịch Tai Corona sớm chấm 
dứt. Bằng cách nhân dịp Vu Lan Báo Hiếu trở 
về, tất cả những người con Phật khắp năm 
châu đồng phát bồ đề tâm tu tập thiện pháp 
hiếu hạnh. Để tạo lập công đức thiện thù thắng 
như trong kinh Nhẫn Nhục dạy rằng: “Điều 
thiện tối cao không gì hơn hiếu; điều ác, ác 
nhất không gì hơn bất hiếu”. Nếu tất cả nhân 
loại đồng tu tập thiện pháp hiếu hạnh thì chắc 
chắn nạn tai dịch nhiễm sẽ chuyển sang chiều 
hướng tốt đẹp hơn. Và nương nhờ năng lực 
công đức thiện hiếu, để rồi cả địa cầu nhân loại 
được tăng trưởng phước đức và vượt thoát cơn 
khổ ải hiện nay. Do lòng hiếu thảo mà cảm 
động đến đất trời thiên địa, thiên tai cũng được 
dứt trừ, mùa màng tươi tốt, quốc cường dân 
an, xã hội thạnh mãn. Cổ Đức có câu: Đức 
năng thắng số, cho nên nếu nhân loại tạo được 
công đức hiếu thiện, thì thế giới khoa học sẽ 
sớm thành công phát minh ra thuốc ngừa chặn 
đứng nhiễm dịch Corona. Tu dưỡng Thiện 

Hiếu này không gì khác hơn là, nhân loại hãy 
mở rộng lòng vô ngã vị tha, thương yêu tha 
thứ, không thù không oán, không hận không 
buồn. Nâng cao phẩm hạnh thiện hiền cho 
chính tự thân và trang nghiêm bằng giới hạnh 
của người con Phật là: 
  
Nguyện đoạn tất cả ác  
Hãy làm các điều thiện  
Giữ ý lành trong sạch  
Đó là lời Phật dạy. 
 
Báo ân hiếu nghĩa ông bà cha mẹ, chính là làm 
tất cả thiện hạnh cho chúng sanh và ngược lại 
làm thiện hạnh cho tất cả chúng sanh cũng 
chính là báo đền ân đức của ông bà cha mẹ 
trong hiện đời và nhiều đời nhiều kiếp về 
trước.  

Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh  
Phật Lịch 2564 – 2020 

An Chí – Hoằng Khai 

 
 
 

Vu Lan đã về rồi đó anh 
Cảnh chùa vắng vẻ thật buồn tanh 
Bởi do đại dịch gây ra đó 
Phong tỏa, giới nghiêm chẳng vị tình 

Vu Lan buồn lắm hởi ai ơi! 
Dịch bịnh lan lây khắp bầu trời 
Thiệt hại gây nên bao tổn thất 
Kẻ chết người còn cũng khổ thôi! 

Melbourne lây nhiễm rất là nhanh 
Ngày nào cũng chết cũng tăng nhanh 
Tội nghiệp người già trong dưỡng lão 
Dịch bịnh giết người khổ tàn canh! 

Giới nghiêm cấm vận chẳng rời nhà 
Giam lỏng trong nhà chẳng dám ra 
Người già sợ nhứt mau lây nhiễm 
Tốt nhứt thành tâm niệm Phật Đà 

Bao người tồi túng ở trong nhà 
Bị bịnh cách ly chẳng được ra 
Có kẻ bất cần nghe lệnh cấm 
Nên đành chịu phạt chẳng kêu ca.  

Lê Văn 
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H iếu đạo là nền tảng vững chắc để xây 
dựng đạo đức cá nhân, gia đình và xã 

hội. Bất cứ truyền thống của nền văn hóa nào, dù 
xưa hay nay, dù văn minh hay lạc hậu, tất cả đều 
không thể coi thường hiếu đạo. Riêng đối với 
nền văn hóa Việt Nam chúng ta, hiếu đạo luôn 
được dân ta đề cao và làm nền tảng cho mọi sinh 
hoạt hướng thượng tốt đẹp. Đức "hiếu sinh và 
hằng hóa" luôn là định hướng chỉ đạo cho nếp 
sống thăng hoa trong mọi tư tưởng và hành 
động. Có thể nói, hiếu đạo là nguồn sống thiêng 
liêng, là chất keo gắn bó trong mối tương quan 
mật thiết giữa gia đình và xã hội. Nếu gia đình 
mất đi chất keo đạo đức thương yêu gắn bó hòa 
ái nầy, thì mái ấm gia đình chắc chắn sẽ bị mất 
gốc, lỏng lẻo và không khéo sẽ đi đến tai hại đổ 
vỡ. Và từ đó, nó sẽ dẫn đến hậu quả gây nên tình 
trạng bất an hệ lụy cho xã hội.  

Có biết bao gia đình đã và đang lâm vào hoàn 
cảnh tang thương bi đát, chỉ vì những thành viên 
trong gia đình thiếu "hiểu biết, cảm thông, 
thương yêu và nhường nhịn" lẫn nhau. Từ đó, 
gây nên những mâu thuẫn,  xung đột bất hòa và 
mỗi người trở thành là một ốc đảo khép kín. Tuy 
sống chung trong một gia đình mà nguồn yêu 
thương cảm thông như bị héo mòn khô kiệt. Mỗi 
cá nhân luôn sống trong nỗi uất hận, buồn chán, 
dồn nén những "nội kết" phiền muộn, bức xúc, 
bất an. Đến một lúc nào đó, không còn chịu 
đựng được nữa, thì nỗi căm tức oán hận buồn 
đau kia sẽ bùng nổ dữ dội. Có biết bao thảm 
cảnh xung đột bạo hành sát hại  lẫn nhau trong 
gia đình. Đó là một hậu quả khổ đau mà nguyên 
nhân chính là bởi do ý thức chủ quan, điều động 
bởi vô minh nặng lòng vị kỷ chấp ngã mà ra. Từ 
đó, tình thương yêu trong gia đình mất định 
hướng xây dựng hạnh phúc và gây nên cảnh nồi 
da xáo thịt, cốt nhục tương tàn, nhà tan cửa nát. 
Thật là thê thảm.  
Cứ nhìn vào thực trạng của xã hội loài người 
hiện nay, chúng ta thấy một sự phản ánh rất 
trung thực trong sự mất gốc đạo đức nhân bản 
nầy. Phải chăng, đó cũng là hậu quả của một nền  
giáo dục đặt định quá thiên trọng đề cao chủ 
nghĩa cá nhân và nhất là quá đặt nặng hướng 
ngoại về khoa học kỹ thuật vật chất, mà xem nhẹ 
coi thường yếu tố đạo đức tinh thần. Nhất là đối  
với thế hệ trẻ ngày nay, phần lớn, phải thành thật  
 

 
 

 
mà nói, dường như chúng đã đánh 
mất niềm tin định hướng đạo đức làm người. 
Chúng không còn tin tưởng vào thế hệ người 
lớn, nhất là đối với các bậc phụ huynh, những 
người có trách nhiệm hướng dẫn giáo dục, gần 
nhứt là cha mẹ của chúng. Chúng đã chứng kiến 
đời sống của cha mẹ không có hạnh phúc. 
Thường hay rầy rà cãi vã kình chống với nhau. 
Từ đó, chúng đi tìm một lối sống riêng không 
còn thắt chặt mối dây liên hệ mật thiết gia đình. 
Đó là hậu quả dẫn chúng đi vào con đường tội 
phạm sa đọa và rồi tạo thành một mối cực kỳ 
nguy khốn lớn lao cho xã hội. 

Bức tranh xã hội hiện nay ngày càng đen tối gần 
như tuyệt vọng. Giới trẻ đã thực sự nổi loạn. 
Chúng nổi loạn từ trong gia đình, trường học và 
lan lây rộng ra ngoài xã hội. Biết bao vụ thảm 
sát vô cớ mà không cần biết đến nguyên nhân từ 
đâu. Và cũng không cần biết đến đối tượng sát 
hại đó là ai. Nghĩa là, chúng nổi cơn thịnh nộ 
chém giết người loạn xạ như một tên cuồng vọng 
điên khùng. Chúng bất chấp hậu quả và xem 
thường luật pháp. Trường hợp nầy thật đau đớn 
thay! lại xảy ra ở những nước mệnh danh là văn 
minh tiến bộ vượt bực trong mọi lãnh vực. Điển 
hình như trường hợp xảy ra ở Nhật Bản chẳng 
hạn. Hẳn chúng ta còn nhớ, một thanh niên 25 
tuổi, tên là Tomohiro Kato đã lái chiếc xe vận tải 
nhẹ ủi càn vào đám đông và rồi cậu ta nhảy ra 
khỏi xe, đụng ai chém giết nấy. Hậu quả gây ra 
một thảm trạng bi ai trong phút chốc có bảy 
người chết và mười người bị trọng thương. Thật 
là một thảm cảnh giết người quá tàn nhẫn khủng 
khiếp! 

Đó là một trong muôn ngàn trường hợp bạo 
động ác liệt đã và đang xảy ra hằng ngày khắp 
nơi trên thế giới. Có khi nào chúng ta tự hỏi, sự 
nổi loạn gần như mất hết nhơn tính nầy là do 
đâu? Câu hỏi nầy, hẳn trong mỗi người chúng ta 
đều có sẵn câu trả lời rồi. Theo Phật giáo, tuy sự 
việc xảy ra có rất nhiều nguyên nhân, nhưng 
nguyên nhân chính yếu vẫn là thiếu sự giáo dục 
nâng cao giá trị phẩm chất đạo đức làm người 
của đời sống tinh thần cho giới trẻ từ trong gia 
đình cũng như ở nơi học đường. 

Chúng ta đừng quên rằng, tinh thần mới là yếu 
tố quan trọng để xây dựng hạnh phúc gia đình và 
xã hội. Sống trong một xã hội mà lòng người 
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đảo điên, thác loạn, tinh thần đạo đức suy vi, 
không được giáo dục nâng cao phẩm hạnh hiếu 
đạo, thì tránh sao khỏi những thảm cảnh tang 
thương nhiễu nhương tàn hại  gây ra bao nỗi khổ 
đau khốc liệt cho nhau! 

Vu Lan về, thức nhắc mỗi người chúng ta nên tự 
quán chiếu sâu vào tâm thức, kiểm nghiệm lại 
thật kỹ ở nơi ba nghiệp: "Thân, Ngữ, Ý" của 
mình, để hướng sâu vào cội nguồn tâm linh, tìm 
lại chân giá trị con người thật của chính mình. 
Có thế thì cõi lòng của chúng ta mới thật sự rộng 
mở bao dung trong tinh thần tương kính yêu 
thương và thật tâm hàn gắn lại những vết thương 
lòng, mà vì vô minh vọng động làm mất đi  niềm 
hạnh phúc đầm ấm cho nhau. Đó là mỗi người 
hãy cương quyết hùng tráng vươn lên để tự 
chuyển hóa cứu khổ lấy đời mình, gia đình và xã 
hội. Vì ý nghĩa của hai chữ Vu Lan là cứu cái 
"khổ bị treo ngược". Treo ngược là hậu quả của 
đời sống tinh thần điên đảo mê vọng, nổi loạn, 
gây tạo nhiều nghiệp ác. Mỗi người chúng ta ít 
nhiều gì không ai lại không bị vướng mắc cái 
khổ bị treo ngược nầy. Một hành động xấu xa, 
một lời nói gian trá lừa đảo, xảo quyệt, một ý 
nghĩ đen tối hại người... tất cả đều bị rơi vào 
trạng huống của nỗi thống khổ treo ngược. Hiếu 
đạo là nền tảng vững chắc xây dựng con người 
toàn vẹn về mặt đạo đức tâm linh.  

Tưởng niệm Vu Lan cũng là dịp để chúng ta 
hướng về chia sẻ niềm đau chung của nhơn loại 
hiện nay. Nạn đại dịch Covid -19 hiện đang tái 
bùng phát dữ dội chuyển biến thật vô cùng phức 
tạp. Đó là nỗi đau nhức nhối của các nhà khoa 
học ngày đêm vất vả bóp trán nặn óc suy tư hầu 
để tìm ra một phương thuốc trị liệu cấp thời cho 
những bịnh nhân không may bị vướng vào con 
vi khuẩn nguy hiểm ác tính nầy. Cả nhơn loại 
trên toàn cầu hiện nay đang phải đương đầu 
chống lại nạn đại dịch. Biết bao nhiêu người 
không may đã bị mất mạng. Hằng triệu người đã 
và đang lâm bịnh được điều trị ở trong các bịnh 
viện hoặc cách ly ở tại nhà. Đó là nỗi đau 
thương thống thiết do nạn đại dịch gây ra. Ngoài 
ra, còn có biết bao trận thiên tai giáng xuống gây 
nên tổn thất thiệt hại rất lớn lao về sinh mạng 
cũng như tài sản. Phải chăng, đây là một cộng 
nghiệp mà nhơn loại đồng lao cộng khổ.  

Tình thương là lẽ sống cao đẹp hướng thượng 
nâng cao giá trị mầu nhiệm thiêng liêng của đạo 
làm người. Sống không có tình thương là nếp 
sống của con người thật khô cằn và mất hết ý 

nghĩa của đạo làm người. Phật dạy: "tâm hiếu là 
tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật". Đối với 
người phật tử, Phật dạy mỗi người nên ý thức 
mở rộng cõi lòng trang trải thương yêu đến đồng 
loại. Thương người khác thể thương thân, thấy 
người hoạn nạn khổ đau, đang lâm vào hoàn 
cảnh bức ngặt đói khát, bịnh tật v.v... thì chúng 
ta phải hết lòng trân kính thương yêu chia cơm 
xẻ áo trong thâm tình đồng loại. "Bầu ơi thương 
lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung 
một giàn". "Lá lành đùm lá rách, hay một miếng 
khi đói, bằng một gói khi no". 

Đó là những lời giáo huấn răn nhắc của tổ tiên 
cha ông của chúng ta từ ngàn xưa. Đó cũng là 
thể hiện tấm lòng thương yêu không giới hạn 
theo tâm nguyện của Bồ tát. Muốn đi xa, tất 
nhiên, phải khởi hành từ bước khởi đầu. Cũng 
thế, đối với người Phật tử, việc trước tiên là 
chúng ta phải thể hiện nếp sống đạo đức căn bản 
tình người. Phải có tấm lòng hiếu thảo, hiếu 
kính, hiếu thuận và hiếu hạnh của một người con 
trong gia đình, đối với các đấng sanh thành đã 
dày công giáo dưỡng cho mình được thành nhân 
và thành tài trong xã hội. Đó quả là một ân đức 
thật lớn lao sâu dày mà đạo làm con chúng ta 
phải nghĩ đến để lo báo đáp thâm ân  trong muôn 
một. 

Hiếu đạo không chỉ là nguồn sống đạo đức cho 
riêng mình, mà nó còn hướng đến đức hiếu sinh 
cao cả rộng lớn hơn. Hiếu sinh là mang đến niềm 
an vui hạnh phúc đến cho muôn người. Đó là con 
đường lý tưởng hành hóa của Bồ tát đạo. Hiện 
tình dịch bịnh hiện nay, đã minh chứng hùng hồn 
về những con người xả kỷ vì lợi ích mọi người 
mà hiên ngang cang cường hy sinh tánh mạng để 
đương đầu chống lại dịch bịnh. Đó là một đội ngũ 
anh dũng đầy can đảm của các bác sĩ, y tá, y công 
v.v... cương quyết phục vụ ngày đêm trị liệu cho 
các bịnh nhân mắc phải dương tính ở trong các 
bịnh viện. Đó là một nghĩa cử hùng tráng cao đẹp 
thật đáng kính phục. Đó không phải là hiện thân 
của các vị Bồ tát đó sao? Đừng tìm Bồ tát ở đâu 
xa hãy tìm Bồ tát ở chung quanh mình.    
Chúng ta hãy cùng nhau thành tâm nguyện cầu 
cho cơn đại dịch chóng qua, nhơn sinh luôn sống 
trong tình thương và trí giác. Mỗi người sẽ là một 
đóa hoa tình thương nở rộ trong khu vườn nhân 
loại. Bằng tất cả tâm thành hướng vọng về Vu 
Lan Thắng Hội trong hoàn cảnh đặc biệt của nạn 
đại dịch, xin trân trọng cầu chúc cho mọi người 
luôn sống trong nếp sống an lành và thư thái gặt 
hái nhiều thành công tốt đẹp.                TL . 
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N hững ai thường trì tụng Chú Đại Bi 
đều biết rõ, ngay câu đầu đã nêu ra 

hình ảnh ngàn tay, ngàn mắt. Nếu ta tụng 
nguyên câu thì: "Thiên thủ, thiên nhãn, vô 
ngại đại bi, tâm đà la ni". Câu nầy, rõ ràng 
không phải là câu thần chú. Vì chúng ta có thể 
cắt nghĩa giải thích được. Nói cách khác câu 
nầy thuộc về Hiển giáo, chứ không phải Mật 
giáo. Nếu chiết tự để giải thích thì ta thấy toàn 
câu có một ý nghĩa rất thâm sâu. Thiên thủ là 
ngàn cánh tay. Thiên là ngàn, thủ là tay. Thiên 
nhãn là ngàn con mắt. Thiên là ngàn, nhãn là 
mắt. Vô ngại đại bi có nghĩa là lòng thương 
rộng lớn không gì ngăn ngại. Vô ngại là không 
có gì làm cản trở chướng ngại. Tâm đà la ni là 
tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tổng trì. Tổng 
trì có nghĩa là gìn giữ tất cả các pháp lành 
không cho sót mất.  
 
Để hiểu rõ hơn, chúng tôi tạm phân giải ý 
nghĩa qua từng cụm từ một. 
Trước hết nói về ngàn tay 
(thiên thủ). Thử hỏi trên 
đời nầy, có người nào có 
ngàn cánh tay không? 
Thông thường, một người 
chỉ có hai cánh tay, nếu có 
thêm một hoặc nhiều cánh 
tay nữa, thì đây không phải 
là một con người bình 
thường, mà là một con 
người kỳ quái dị hợm. Thế 
thì tại sao ở đây nói đến tới 
ngàn cánh tay? Đến con 
mắt cũng thế. Thường thì 
một người chỉ có hai con 
mắt thịt (nhục nhãn). Nếu có thêm nhiều mắt 
thì không còn là một con người thường nữa mà 
là một con người quái dị. Thế thì tại sao ở đây 
lại nói đến ngàn con mắt? Điều nầy nói lên ý 
nghĩa gì? và tượng trưng như thế nào? Đó là 
điều thắc mắc mà chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu.  
 
Sở dĩ nêu ra ngàn cánh tay, theo tôi, thì đây chỉ 
là một ẩn dụ. Khi đọc tụng kinh điển Đại thừa, 
chúng ta sẽ gặp rất nhiều ẩn dụ. Tiêu biểu như 
Kinh Pháp Hoa chẳng hạn. Kinh Pháp Hoa 
Phật nêu ra nhiều ẩn dụ: Ngôi nhà lửa, Viên 
ngọc trong búi tóc của nhà vua, Hiện bảo tháp, 
Hóa thành, Bồ tát từ lòng đất vọt lên v.v... Tất 

cả đó là những hình ảnh Phật nêu ra để thí dụ 
chứ không có thật. Nếu chúng ta tụng đọc kinh 
mà không hiểu rõ những ẩn dụ nầy, cứ theo 
văn kinh diễn tả mà hiểu, thì đó là oan ức cho 
ba đời chư Phật. Vì thế mới có câu nói: "Y kinh 
giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhứt tự, 
tức đồng ma thuyết". Nghĩa là y cứ theo Kinh 
mà giải nghĩa thì oan cho ba đời chư Phật, mà 
lìa Kinh ra một chữ, tức đồng với ma nói. Cho 
nên khi đọc tụng Kinh điển Đại thừa, ta nên 
cẩn trọng chú ý đến những ẩn dụ. Phật nêu ra 
những hình ảnh cụ thể để dụ, nhưng kỳ thật là 
Phật muốn ngầm chỉ một ý nghĩa thâm sâu 
khác. Vì nếu nói thẳng ra, e rằng người ta khó 
nhận hiểu. Thế nên, buộc lòng đức Phật phải 
mượn những hình ảnh cụ thể để diễn tả cho 
người ta dễ hiểu. Những ẩn dụ mà trong kinh 
đã nêu ra, cũng giống như là những câu 
chuyện ngụ ngôn mà ở thế gian người ta 
thường dùng. Nói cách khác là ý tại ngôn 

ngoại. Nghĩa là ý nghĩa ở 
ngoài lời nói. Bên nhà 
Thiền gọi đó là "Giáo 
ngoại biệt truyền". 
 
Nói ngàn cánh tay là để 
nói lên ý nghĩa Từ bi. 
Nói cách khác là nêu ra 
một ý nghĩa hành động 
tức phải thật hành. Bởi 
cánh tay là để làm công 
kia việc nọ, nếu không 
có tay, thử hỏi chúng ta 
làm được gì? Tục ngữ có 
câu: "Tay làm hàm nhai, 
tay quai miệng trễ". Như 

vậy, nhờ có hai bàn tay, ta mới có thể làm nên 
sự nghiệp hữu ích. Ở đây ta thấy, mở đầu Chú 
đại bi là nêu lên "Ngàn tay, Ngàn mắt" và tiếp 
theo là nêu rõ lòng từ bi của Bồ tát Quán Thế 
Âm rộng lớn vô biên không ngại. Đó là "Vô 
ngại đại bi". Tâm đại bi đó thu nhiếp tất cả các 
pháp lành không bỏ sót một pháp lành nào cả 
(tâm đà la ni). Dù là một việc lành rất nhỏ 
nhiệm, Bồ tát cũng vẫn làm. Vì đó là những 
pháp lành nhằm làm lợi ích cho tất cả chúng 
sanh. Nêu ra số ngàn đó chỉ là một con số 
tượng trưng, còn cánh tay là biểu trưng cho 
hành động. Vì từ bi là hành động cứu đời giúp 
người chứ không phải là lời nói suông cho 
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sướng miệng. Nếu chỉ biết nói suông thì thử 
hỏi có làm lợi ích gì cho ai? Và như thế thì sao 
gọi là Bồ tát? Đó là nói ý nghĩa của ngàn cánh 
tay.  
 
Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về ngàn con mắt. 
Chúng ta nên nhớ, trong đạo Phật khi nói đến 
từ bi mà không nói đến trí huệ thì đó là điều rất 
thiếu sót. Từ bi và trí huệ luôn đi đôi với nhau, 
gọi là bi trí song vận hay tri hành hợp nhất. 
Chính vì thế, nên người ta tôn thờ hai vị Bồ 
tát: Phổ Hiền và Văn Thù song song với nhau. 
Hễ có Bồ tát Phổ Hiền (tượng trưng cho từ bi) 
thì bên cạnh đó phải là Bồ tát Văn Thù (tượng 
trưng cho đại trí). Sự tôn thờ bên Tịnh độ tông 
ta cũng thấy rất rõ ở tượng tam Thánh: Hai bên 
phải và trái thì có hai vị Bồ tát: Quán Thế Âm 
và Đại Thế Chí. Chính giữa là đức Phật A Di 
Đà. Bồ tát Quán Thế Âm là tiêu biểu cho Đại 
từ bi. Bồ tát Đại Thế Chí là tiêu biểu cho Đại 
trí huệ. Bi và Trí, cả hai đều được thành tựu 
viên mãn là thành Phật, đó là biểu trưng cho 
tượng Phật Di Đà đứng giữa. Qua những hình 
ảnh nầy cho ta thấy rõ giữa Từ bi và Trí huệ 
trong đạo Phật rất là quan trọng. Chính vì thế 
nên con mắt sáng là tượng trưng cho trí huệ. 
Tay là tượng trưng cho từ bi. Đó là nêu rõ Bi 
và Trí luôn luôn có mặt song hành với nhau. 
Nếu nói một cách nghiêm khắc hơn thì, trong 
bi có trí và trong trí có bi. Nếu có bi mà không 
trí thì bi đó trở thành mù quáng. Ngược lại, trí 
không bi là trí khô khan (càng huệ địa) không 
làm lợi ích gì cho ai. Nếu chỉ có con mắt sáng 
mà không có tay, thì cũng chỉ để nhìn xem 
thôi, chứ không làm gì lợi lạc cho ai cả. Ngược 
lại, có tay mà không có mắt, thì cũng không 
làm được việc gì. Thế nên cả hai đều rất cần 
thiết cho việc độ sanh, cũng như trong việc 
hành trì áp dụng ngay trong đời sống hiện 
thực. Hơn nữa, chúng ta thấy hình ảnh tôn 
tượng của đức Chuẩn Đề có nhiều tay, nhiều 
mắt, với thâm ý là để tiêu biểu cho lòng từ bi 
và trí huệ của Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hóa 
thân cùng khắp để cứu độ chúng sanh.  
 
Như thế là chúng ta cũng tạm hiểu phần nào về 
ý nghĩa của ngàn tay và ngàn mắt rồi. Tuy 
nhiên, chúng ta cũng đừng quên cụm từ kế tiếp 
là lòng thương rộng lớn vô biên của Đại Bồ tát 
Quán Thế Âm. Gọi là "Vô ngại đại bi". Từ bi 

của Bồ tát là thứ từ bi không đòi hỏi điều kiện 
(vô duyên từ bi). Còn có điều kiện là lòng từ bi 
còn có giới hạn. Và như thế tất nhiên, là không 
phù hợp với bản chất từ bi. Cần nói thêm, 
chúng ta đừng lầm lẫn giữa từ bi và ái kiến. 
Mẹ thương con không phải là từ bi. Vợ chồng 
thương nhau, hay ông bà thương con cháu, đó 
cũng không phải là từ bi, mà tình thương đó 
chỉ là ái kiến. Ái kiến là thứ tình yêu thương 
nặng về tình cảm luyến ái triền phược. Người 
ta không riêng gì luyến ái người thân mà còn 
luyến ái cả những tài vật sở hữu. Đó là thứ ái 
kiến ngã và ngã sở. Người nào còn nặng mang 
nhiều ái kiến thì người đó rất đau khổ. Ngược 
lại, từ bi thì có khác. Từ bi là lòng yêu thương 
bao la chan hòa cùng khắp. Đó là thứ tình 
thương xả kỷ bất vụ lợi. Từ bi khác hơn ái kiến 
là ở chỗ đó. Từ bi giống như ánh sáng mặt trời 
tỏa chiếu khắp muôn nơi. Vì ánh sáng mặt trời 
soi tỏ không phân biệt nơi nào. Còn ái kiến 
giống như ánh sáng của cây đèn pin chỉ chiếu 
soi trong một phạm vi nhỏ hẹp. Vì thế nên ái 
kiến thường rơi vào trạng huống vị ngọt của 
tình yêu thương vị kỷ. Còn từ bi là thứ tình 
thương chỉ biết mang lại hạnh phúc đến cho 
muôn loài, nên chỉ có vui mà không có khổ.  
 
Như vậy, ta thấy lòng từ bi cứu khổ của Bồ tát 
không có gì làm ngăn ngại nên nói là "Vô ngại 
đại bi". Tình thương bao la rộng lớn không 
biên giới nầy, chỉ có Phật và các vị Đại Bồ tát 
mới có được. Còn phàm phu chúng ta lòng từ 
bi còn rất yếu kém nhỏ hẹp. Thế nên, trên 
bước đường tu tập, chúng ta luôn cố gắng trau 
dồi phát triển công hạnh từ bi, mở rộng lòng 
thương yêu được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. 
Nói phát triển công hạnh từ bi là vì chúng ta đã 
sẵn có bản chất từ bi. Vì sẵn có nên chúng ta 
cần phải mở rộng phát huy mạnh mẽ hơn. 
Càng khai phát mở rộng lòng thương lớn 
chừng nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ có an lạc 
hạnh phúc nhiều chừng ấy. Đó là một sự thật 
mà mỗi người chúng ta tự chứng nghiệm bản 
thân thì biết rõ. Tất cả muôn pháp lành đều 
phát xuất từ tấm lòng yêu thương rộng lớn. 
Tình yêu thương nầy không phân biệt thân sơ, 
bao trùm khắp cả muôn vật.  Đó là ta thể hiện 
"Tâm đà la ni". Đây mới thực sự là tâm hạnh 
của Bồ tát, nguyện với lòng không từ nan bất 
cứ một hạnh lành nào, dù chỉ là một việc lành 
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rất nhỏ. Như thế mới thật sự xứng hợp với bài 
kệ Phật dạy: 
 

"Các điều ác chớ làm 
Vâng làm các điều lành 
Giữ tâm ý trong sạch 
Đó là chư Phật dạy ". 

 
Bài kệ ngắn gọn nầy đối với người học Phật, 
thiết nghĩ, chắc ai cũng thuộc nằm lòng. Tuy 
nhiên, học thuộc thì rất dễ, nhưng thật hành thì 
rất khó. Rất khó thôi, chứ không phải là không 
làm được. Các điều ác chớ làm, đặt nặng phần 
tự lợi. Vâng làm các điều lành, đặt nặng phần 
lợi tha. Như vậy tự lợi và lợi tha là hai hạnh 
nguyện thiết yếu của người tu Phật. Muốn 
thành tựu quả vị Phật, thì mỗi hành giả cần 
phải thật hành nghiêm chỉnh hai hạnh nguyện 
nầy. Nói cách khác là phải tự giác và giác tha, 
đến khi nào cả hai công hạnh nầy đều hoàn 
toàn viên mãn, thì gọi đó là bậc Đại Giác Thế 
Tôn.  
 
Tóm lại, qua phần tìm hiểu khái lược trên, cho 
chúng ta thấy rằng câu mở đầu của toàn bài 
tụng Chú Đại Bi rất là quan trọng. Chỉ cần tu 
tập đúng theo tinh thần của câu mở đầu nầy, 
thì chúng ta sẽ có nhiều lợi lạc vô cùng. Thay 
vì chúng ta ngồi đó mà trì tụng, thì tại sao 
chúng ta không chịu ứng dụng ngay trong lời 
dạy thiết yếu nầy? Hiện trạng dịch bịnh Covid 
-19 đang lan lây trên toàn cầu hiện nay, rất cần 
những tâm hạnh Bồ tát có đủ ngàn mắt, ngàn 
tay để dấn thân cứu đời giúp người. Một Bồ tát 
khi lăn xả vào đời cứu nhân độ thế, tất nhiên, 
Bồ tát đó phải trang bị cho mình có đầy đủ hai 
đức tính: "Từ bi và Trí huệ". Tuy nhiên, chỉ có 
Bi và Trí không thôi cũng chưa đủ, mà Bồ tát 
cần phải trang bị cho mình có thêm ý chí Dũng 
lực nữa. Dũng là một sức mạnh của tinh thần 
kiên quyết vượt qua tất cả mọi gian nguy thử 
thách khó khăn. Có thế, thì mới có thể hoàn 
thành tâm nguyện của Bồ tát đạo.  
 
Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh của đại dịch 
Covid-19 hiện nay, chúng ta thấy có biết bao 
vị Bồ tát anh dũng hiên ngang xông pha đương 
đầu chống lại dịch bịnh. Họ là ai? Họ cũng chỉ 
là những con người bằng xương bằng thịt như 
chúng ta. Nhưng họ có một tấm lòng nhiệt 

huyết vị tha nhân ái, dám hy sinh dũng cảm 
hơn chúng ta. Họ là những đội ngũ tiên phong 
các bác sĩ, y tá, y công v.v... ngày đêm túc trực 
trong bệnh viện để tìm mọi phương cách cứu 
nguy cho các bịnh nhân. Họ bất chấp hiểm 
nguy đến tánh mạng, dù họ biết rằng sự nguy 
hiểm đó có thể cướp đi mạng sống của họ. 
Ngoài cá nhân họ ra, họ còn có vợ con hay 
những người thân thuộc khác. Thế mà, vì     
lương tâm nghề nghiệp, vì sự sống còn của 
mọi người, không phân biệt màu da chủng tộc, 
không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo, họ chỉ 
biết, trước mắt họ là những bịnh nhân đang 
oằn oại cần họ cứu chữa trị liệu mà thôi. Ngoài 
ra, họ không cần biết gì khác nữa. Đó không 
phải là những con người đang thật hành tâm 
hạnh của Bồ tát đó sao? Vì nghĩa của Bồ tát là 
tự giác và giác tha hay tự lợi và lợi tha.  
 
Ngoài đội ngũ hùng hậu nầy ra, còn có biết 
bao những con người mang tâm hồn vị tha 
nhân ái khác. Họ là những người âm thầm chịu 
khó, chịu khổ, dấn thân phục vụ như cung cấp 
thực phẩm cho các bác sĩ, y tá... Đồng thời có 
nhiều người phát tâm may khẩu trang tại nhà 
để cung cấp cho các bịnh viện. Phải chăng đó 
là những tấm lòng vàng mà họ đã quyết tâm 
hành thiện, dù chỉ là một việc lành rất nhỏ họ 
cũng quyết không thể bỏ qua. Họ cùng tương 
trợ giúp đỡ cho nhau trong cơn hoạn nạn. Quả 
đúng như lời người xưa nói, trong cơn hoạn 
nạn mới biết người có lòng nhân. Như vậy, 
thay vì lạy lục van xin khẩn nguyện cầu Bồ tát 
hộ độ ở trên bàn thờ, sao bằng chúng ta cùng 
nhau quyết tâm thể hiện tâm nguyện của Bồ tát 
ngay trong hành động cụ thể cứu người. Như 
thế, có phải là thực tế và tốt hơn không? Đừng 
tìm Bồ tát ở đâu xa, mà hãy tìm những Bồ tát ở 
chung quanh mình. Nếu chúng ta hằng tưởng 
niệm đến Bồ tát Quán Thế Âm, thì mỗi người 
nên mở rộng cõi lòng và sẵn sàng ra tay cứu 
giúp cho mình và người chóng thoát qua cơn 
đại dịch nầy. Đó là chúng ta thật hành đúng 
theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm là 
cứu khổ cứu nạn bằng tâm thức sáng suốt và 
tình thương rộng lớn của mỗi người chúng ta. 
 
Tịnh Đức  
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T ôi lại viết và cứ muốn viết mãi đề tài 
này. Và đây là lần thứ tư mà tôi đã 

viết. Tôi nhớ rất kỹ lần đầu tiên tôi viết là vào 
năm 1953. Dạo đó tôi còn là một học tăng của 
Phật học đường Nam Việt, cấp đại học. Nhơn 
sau buổi giảng của tôi vào chiều Chủ Nhật tại 
Hội Phật Học xong, vì mùa Vu lan, đạo hữu 
Chánh Trí Mai Thọ Truyền, Hội Trưởng Hội 
Phật Học Nam Việt cũng là chủ bút Nguyệt 
san Từ Quang, yêu cầu tôi viết một bài cho tờ 
báo. Tôi không có khiếu về văn chương, nên 
viết lách là điều bắt buộc đối với tôi.  Tuy 
nhiên vì một yêu cầu không thể không đáp 
ứng, do đó mà câu chuyện bắt đầu … bài 
chung quanh về vấn đề chữ Hiếu và Mẹ. 
 
Mẹ tôi qua đời trong mùa Vu lan năm tôi đúng 
19 tuổi và thân phụ tôi viên tịch cũng trong 
mùa Vu lan năm tôi đúng 45 tuổi. Từ bao 
nhiêu mùa Vu lan qua rồi, lòng tôi ray rức xót 
xa, hồi tưởng lại những lỗi lầm của mình đã 
tạo trong lúc chưa hiểu đạo và cũng trong lúc 
kiến thức còn nông sơ, và tôi kể lại đây để 
những bạn trẻ đọc mà thấm thía! 
 
Thuở bé, tôi vốn là đứa trẻ ốm yếu, thường 
bệnh hoạn, nên mẹ tôi là người chịu khổ nhất 
đối với tôi. Tôi nhớ mỗi lần tôi đau, mẹ tôi 
phải mất ít nhất trên một tiếng đồng hồ về việc 
cho tôi uống thuốc. Vốn sợ thuốc mà lại hay 
đau! Một lần nọ mẹ tôi bắt buộc phải cạy răng 
để đổ thuốc và do đó tôi cắn vào ngón tay trỏ 
của bà lủng sâu và máu ra nhiều, nhưng bà vẫn 
không thấy đau mà nhất định bắt tôi phải uống 
cho được. Sau khi uống xong liều thuốc, nhìn 
thấy những giọt máu đào từ ngón tay thân yêu 
của mẹ chảy ra, khiến tôi mềm lòng và từ đó 
tôi không bao giờ để mẹ bảo lần thứ hai và tự 
nhủ rằng: Từ nay mẹ bảo uống thuốc thì uống 
ngay, dầu là thứ thuốc độc uống xong rồi chết 
liền cũng được; chứ trước thì bệnh, mẹ bảo 
uống thuốc cho hết bệnh, lại làm như là mẹ bắt 
buộc mình uống thuốc độc không bằng! 

 
 

 
 

 
 
 
Quê tôi vùng Cát Lái, cũng đồng ruộng mênh 
mông, cũng vườn dừa, vườn cau sầm uất. Gia 
đình tôi thuộc hạng trung nông, cha tôi cũng 
có vị thế khá trong hương thôn. Mẹ tôi lại là 
vợ kế của cha tôi. Mẹ trước mất đi, để lại ba 
người con đều trai cả. Khi mẹ tôi về thì người 
con cuối của mẹ trước mới lên ba tuổi. Lại có 
hai người dì, em mẹ lớn không được tốt bụng 
và đó là nguyên nhân gây nhiều khổ sở cho mẹ 
tôi. Mẹ tôi sanh được bốn đứa, ba trai một gái, 
đứa em gái là đứa con được cha tôi thương 
nhiều nhất, nhưng chỉ 3 năm sau thì vắn số. Vì 
là con hai dòng, nên mấy người dì em mẹ 
trước sợ mẹ tôi đoạt hết gia tài về cho con 
mình, nên cố xúi mấy người anh tôi hành hạ, 
ức hiếp mẹ tôi nhiều điều, đủ cách; nhưng mẹ 
tôi là một hiền mẫu không vì lẽ không phải 
chính con mình sanh ra mà bạc đãi, hành hạ 
con chồng, cũng một mực thương yêu chìu 
chuộng đứa trước thế nào thì đứa sau cũng 
vậy, vẫn ăn học đồng đều. 
 
Có một lần, buổi sáng đi học, mẹ tôi phát cho 
mấy người anh mỗi đứa hai xu, riêng tôi chỉ 
một xu thôi, em tôi chưa đi học, và như thế tôi 
là nhỏ nhất. Mẹ tôi bảo: hôm nay mẹ kẹt 
không còn thêm một xu nữa để cho con đủ số 
như các anh con vì con còn nhỏ nên phải chịu 
thiệt một chút. Tôi nhất định không nhận và 
cũng nhất định không đi học, nếu mẹ tôi không 
cho đủ hai xu. Mẹ tôi ngọt ngào dụ dỗ không 
được, đánh đập cũng không lấy và hôm ấy tôi 
bỏ học, và cũng suốt ngày hôm ấy mẹ tôi buồn 
khóc không ăn cơm. Khi lớn lên, biết suy nghĩ, 
mới thấy mình thật ngu ngốc: học cho mình 
chớ nào phải học mướn cho mẹ, mẹ thiếu tiền 
mướn không đi, sau nầy nên người thì mình 
nhờ, chớ mẹ mình có lột vỏ theo mình để 
hưởng gì đâu! Lại khi không đủ hai xu để cho 
con thì lòng mẹ cũng héo hon, đau xót, nhứt là 
những lằn roi trên mình con là những lằn dao 
rạch xé tâm can của mẹ. Có người mẹ nào 
muốn cho con mình thiếu thốn khổ sở bao giờ! 
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Lòng mẹ bao la như biển Thái bình, biển Thái 
bình có ngày còn cạn chớ lòng thương của mẹ 
thăm thẳm nghìn trùng! 
 
Năm tôi 19 tuổi và đang theo Thầy học đạo tại 
chùa Ông Ngộ, tức chùa Tôn Thạnh tại làng 
Mỹ Lộc quận Cần Giuộc, nghe tin mẹ tôi đau, 
tôi xin Thầy về nhà nuôi mẹ, vì nhà đơn chiếc, 
chỉ có một em trai nhỏ dại ở nhà thôi. Nhắc lại 
việc tôi xuất gia cũng rất ly kỳ. Gia đình tôi 
mất hai người anh trước sau hai ngày, một anh 
của dòng trước và một anh của dòng sau. 
 
Bây giờ tôi trở thành anh trưởng của dòng sau, 
và coi như là anh cả trong nhà, vì các anh 
trước tôi đã lập gia đình và ra riêng cả. Hồi tôi 
mới sanh đến năm lên ba, tôi vẫn ăn được duy 
nhứt toàn đồ lạt không ăn được cá thịt. Thường 
ngày mẹ tôi phải hấp hồng khô cho mềm để 
cho tôi ăn cơm. Cha tôi sợ tôi ốm yếu, lớn lên 
không làm gì được nổi, nên bắt mẹ tôi phải 
bằng mọi cách cho tôi ăn mặn. Mẹ tôi không 
dám cãi, nên từ từ tập cho tôi ăn tép rang 
đường thiệt ngọt, dần dần đến những thứ ít 
tanh, hôi. Ngày lớn lên đi học, trong xách cơm 
đi học hằng ngày của tôi luôn luôn là dừa khô 
kho đường, muối, hoặc đường thẻ, đường tán, 
không thì cũng tép rang đường. Năm tôi 12 
tuổi, một biến trạng xảy đến, làm cha mẹ tôi 
phải một thời gian mất ngủ. Số là, dạo nầy hễ 
cứ đêm đến thì những bóng ma quái cứ hiện 
đến phá phách, luôn đêm nầy sang đêm khác, 
làm cho gia đình chúng tôi phải bị đắm chìm 
trong không khí lo sợ, hãi hùng. Chạy đã đủ 
thầy, cũng vô hiệu, thậm chí luôn cả bao nhiêu 
đêm, cha mẹ tôi nằm hai bên tôi, cha tôi thủ 
sẵn một con dao, hễ nghe tôi giựt mình la 
hoảng, thì người quơ dao lên khoảng không, để 
chực đuổi đi, nhưng đêm nào cũng như đêm 
nấy, bọn ma quái cứ hiện đến phá quấy luôn. 
Mãi đến ba tháng sau, cha tôi mới chợt nghĩ 
đến việc cầu Phật, vì hết cách chữa trị. Ngày 
xưa, cha tôi tu theo Tịnh độ tông, nhà thờ Phật 
để trên trang cao, mỗi lần lên đốt hương, phải 
bắt thang gỗ, và nơi thờ kính tôn nghiêm đó, 
cha tôi có treo một xâu chuỗi ngắn 18 hột. 
Người cầu nguyện với Phật thỉnh xâu chuỗi 
xuống, đeo vào cổ tôi, và lạ thay, kể từ hôm đó 
cảnh phá khuấy không còn nữa. 
 

Đến năm đúng 14 tuổi, thì 
tôi được xuất gia theo thầy 
học đạo.Tôi mà đi tu được 
thì ngoài sự hy sinh tình cảm 
sâu đậm của mẹ tôi, còn 
thêm sự dẫn dắt của bà nội 
tôi nữa! Nội tôi đã già nhưng 
rất sùng đạo, hằng tháng, 
ngày 14 và 30, tháng thiếu 
thì 29, nội tôi luôn luôn có vài bình bông trang 
hoặc thọ, và vài nải chuối, hoặc ít trái cây lên 
chùa sám hối và ở lại chùa đến khuya còn theo 
thầy công phu, chúc tán. Mà như vậy thì không 
đêm nào Nội tôi không dẫn tôi theo và nền 
móng xuất gia của tôi bắt nguồn từ đó. 
 
Nhà tôi trước chỉ ăn chay kỳ, mỗi tháng 10 
ngày. Nội tôi thì trước ở với người chú út của 
tôi, mãi khi chú tôi qua đời sớm, thì bấy giờ bà 
mới chịu về ở chung với gia đình tôi, cha tôi là 
con trưởng. Trong thân tộc tôi ít có người nào 
sống được quá 50, ngoại trừ Nội tôi thọ 81 
tuổi, cha tôi (tức Hòa Thượng Thích Đạt Kiến) 
thọ 85 và người cô ruột kế út cũng thọ đúng 81 
như Nội tôi. Riêng Nội tôi thì ăn chay và tu từ 
khi ông nội mất lúc 45 tuổi, nên khi về ở 
chung với chúng tôi, thì bà được dọn riêng và 
ăn riêng hoặc rau luột, nước tương hay cà kho, 
đậu kho vậy thôi, vì có một mình bà cụ nên 
không bầy biện. 
 
Một hôm nọ, cha tôi đang cùng gia đình ăn 
uống vui vẻ với mâm cơm mặn có canh, có cá 
thịt, bỗng ông nhìn sang mâm ăn sơ sài của 
Nội tôi với chiếc thân già lặng lẽ, ông bỗng 
buông đũa, nước mắt dầm dìa, nói với mẹ tôi: 
Từ nay gia đình ta ăn chay, không thể nuốt trôi 
khi mẹ già ăn uống khổ cực và cô quạnh như 
vậy. Thế là từ đó mẹ tôi đổi nghề nấu bếp …  
 
Ngày mẹ tôi thọ bệnh, vì gia đình không có ai, 
tôi phải giã từ thầy tổ, về nhà đóng vai trò con 
gái để nuôi bệnh cho người. Mẹ tôi vì quá vất 
vả trong cuộc sống, để không phải mang tiếng 
mẹ ghẻ, con chồng, lại tảo tần làm lụng không 
nghỉ để dành dụm cho con, nên mới gần 50 bà 
đã kiệt sức và mẹ tôi mang chứng bệnh nan y. 
Tất cả công việc nấu nướng, chợ búa thậm chí 
tắm rửa, giặt giũ cho mẹ tôi, tôi cũng làm nốt 
và làm rất thành thạo. 
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Bệnh mẹ tôi càng ngày càng thêm nhiều, sức 
khoẻ của người càng ngày càng sút giảm mà 
công việc của tôi càng ngày lại càng thêm. Có 
một hôm, sau một giấc ngủ say vùi vì mệt 
nhọc, tôi bỗng giựt mình đến toát mồ hôi, một 
cảnh tượng hãi hùng, mà cho tới mãi bây giờ 
tôi mường tượng như trước mắt: Mẹ tôi nằm 
chèo queo ở một góc giường, chiếc giường tre 
dùng cho người bệnh đã cháy một vùng tròn và 
cháy sém lên trên hai lớp mền nỉ! Tôi kêu thất 
thanh và cha tôi cũng chạy đến để dập tắt vừa 
hơ hám cứu chữa cho mẹ tôi. Khi bà tỉnh lại, 
tôi hỏi tại sao mẹ không kêu, khi bà bị phát 
lạnh nửa đêm. Mẹ tôi bảo: thấy con đang ngủ 
say và vừa mới ngủ, sợ mất giấc ngủ của con 
rồi con sẽ không còn sức khoẻ, nên đi đốt lửa 
để hơ, nào ngờ ngọn lửa bốc cao, làm cháy cả 
giường, mền, trong lúc mẹ thì ngất xỉu. Đến 
giờ phút nguy nan có thể nguy hiểm đến tánh 
mạng như vậy, mà vẫn chỉ nghĩ đến sức khoẻ 
của con mình, mẹ ơi, giờ phút mẹ mất rồi, con 
biết tìm đâu ra bóng hình thân yêu và tấm lòng 
quảng đại ấy! Bây giờ lớn lên, lòng thương 
nhớ mẹ hiền tha thiết, muốn được còn mẹ để 
sớm hôm hầu hạ, để được gần gũi tắm ánh 
sáng nhiệm mầu qua tình thương của mẹ, thì 
không còn được nữa, mẹ hiền đã khuất bóng! 
Thật là: cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, 
con muốn nuôi mẹ thì bóng mẫu từ đã sớm 
khuất ……… 
 
Lãng Điền 
 

 
 

 
Hôm nay ngày lễ Vu Lan ,  
Tôi ngồi nhớ mẹ lệ tràn thấm bâu . 
Mẹ tôi đã mất từ lâu , 
Tôi còn nhớ mãi trong đầu không nguôi . 
Bây giờ tôi lớn tuổi rồi 
Nhưng tôi vẫn nhớ những lời mẹ khuyên: 
“Phải luôn tích đức tu hiền, 
Giúp người đói khát chùa chiền tăng ni. 
Mở lòng thể hiện từ bi, 
Đừng nên cố chấp sân si tham tài. 
Một lòng tin tưởng Như Lai, 
Thành tâm cầu Phật thì ngài giúp cho. 
Cũng đừng ích kỷ so đo, 
Giúp người thì phải giúp cho đến cùng. 
Đời là sắc-sắc, không-không, 
Sắc-không,không-sắc trong lòng tịnh 
thanh. 
Ngày đêm tinh tấn tu hành, 
Bỏ đi thù hận tranh giành không hay.” 
Mẹ tôi tần tảo mỗi ngày, 
Nuôi con cực khổ đắng cay trăm đàng. 
Mẹ tôi là bạc là vàng, 
Là sôi, trứng luộc là tràng hoa hương. 
Là dòng suối mát là hương vị trà, 
Mẹ tôi là sô-cô-la, 
Là thơm là mít chà-là ngọt thanh. 
Mẹ tôi khác nào cam sành,  
Là cây là trái trên cành đong đưa. 
Mẹ tôi cũng như trái dừa, 
Giúp người giải khát lúc trưa nắng hè. 
Mẹ tôi như thể xôi chè, 
Dành cho con trẻ biết nghe lời mà. 
Mẹ tôi là một tiên bà, 
Lúc nào lòng cũng vị tha giúp đời. 
Bây giờ bà đã mất rồi, 
Mỗi lần nhớ tới lòng tôi thêm sầu. 
Vu Lan trời đổ mưa ngâu, 
Ngoài hiên tiếng dế rầu rầu bi thương. 
Đêm buồn tiếng Cú thê lương, 
Con ngồi nhớ mẹ đoạn trường mẹ ơi! 
      
Đồng Minh. 
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Ơn Cha như núi Thái, 
Nghĩa Mẹ tựa triều dương 

 
Câu nói nầy tương truyền trong nhân gian Việt 
Nam từ ngàn xưa. Tình thương của Cha mẹ đối 
với con cái không bao giờ vơi cạn, ngay cả đứa 
con ngỗ nghịch hay bệnh tật lại khiến Cha mẹ 
nặng lòng hơn. Nhưng khi lớn rồi, tôi hiểu là 
không chỉ tình thương của cha mẹ, mà chúng 
ta sinh ra là đã được tận hưởng một nguồn suối 
tình thương mênh mông, vô tận từ ông bà và 
những người thân xung quanh ta. 
 
Từ thuở nằm nôi, tôi đã được tận hưởng sự ấm 
áp trong vòng tay trìu mến của Ngoại tôi. Mới 
sanh được vài ngày thôi, nhưng tôi cứ thích 
khóc ngặt khóc nghẻo suốt đêm, chẳng hiểu có 
phải do nỗi lo sợ kể từ nay đã không còn được 
thân Mẹ bao bọc, che chở hay từ kiếp lai sinh 
xa xưa nào đã nghe được lời Phật dạy rằng “ 
Sanh là khổ” ? Lại sanh vào cõi Dục thì khổ 
còn chồng chồng, chất chất thêm lên vì ham 
muốn cứ như một hố sâu thăm thẳm không 
nhìn thấy đáy. Nội chuyện ham được nằm êm 
ái trong vòng tay ngoại suốt đêm trong tiếng ru 
ầu ơ ví dầu của Bà là đã đủ thích mê đi rồi. 
Nên khi ...vì khóc mệt quá, nghỉ xả hơi một 
chút là tôi phát hiện ra bà đang nhè nhẹ lom 
khom đặt tôi xuống chiếu. Thế là..bản năng 
ham muốn lại tiếp tục vùng lên. Oa..oa  
óa ..óa, con hỏng chịu đâu, ngoại bồng con 
mới được ! Vì yêu thương đứa con gái đầu 
lòng vừa trải qua cơn đau đẻ khủng khiếp, mệt 
lả mõi mòn đang mơ màng nằm bên kia chiếc 
chỏng tre, lại bị đứa cháu gái còn đỏ hỏn uy 
hiếp, phần đuối sức vì đã lo lắng cho con và 
cháu mình suốt mấy ngày qua nên ngoại lại 
gắng gượng dậy, vựt lấy đứa cháu “ báo đời” 
vào lòng, tay vỗ nhẹ vào tấm mông nhỏ xíu 
mềm mại mà mắng yêu “ Con hư quá, hỏng 
cho bà ngoại nghỉ mệt một chút sao ?” Bà ước 
gì có thể đem cây roi chổi lông gà ra giá giá  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
cho con bé hư này biết sợ, nhưng, kìa, miệng 
nhỏ xíu của nó lại toét ra cười, cái miệng 
không có cái răng nào, nhưng lại trông đáng 
yêu làm sao ! 
 
Thấy chưa, tuy tôi mới có chút xíu mà đã có 
“power”. Biết bà không chống nổi tình yêu 
thương lai láng trong lòng, nên tôi càng lấn 
lướt... 
 
Đến bây giờ, nhìn di ảnh của bà Ngoại trên 
bàn thờ, lòng tôi không khỏi xót xa, bùi ngùi vì 
chưa làm được gì khả dĩ để đáp đền công lao 
khó nhọc chăm sóc của Bà. Bởi vì sau một 
tháng trời, mẹ nghe lời Bà, ăn muối tiêu kho 
quẹt, húp canh đu đủ hầm và hơ lửa râm ran 
ngày ba buổi, thoa nghệ khắp mình, mẹ con tôi 
được Ba hộ tống bằng chiếc ghe cộ chở hàng 
bề thế của bà Cố vượt dòng sông Tiền, rồi nối 
qua giòng sông Hậu quay trở về Châu Đốc trên 
dòng nước mênh mông lai láng của năm Thìn 
bão lụt. 
 
Ngoại đứt ruột nhìn mẹ tôi ôm đứa con nhỏ 
trong tay theo chồng trở về “dinh”, đầu không 
dám ngoái lại để tránh nhìn thấy giọt nước mắt 
lặng lẽ lăn dài trên đôi má của Ngoại, vì Ngoại 
còn một gánh nặng giang san nhà chồng với 
bầy con lốc nhốc phải chăm lo, làm sao mà 
theo nuôi đẻ cho con gái đủ ba tháng theo lệ 
thường xưa nay, thêm vào sự nắm níu đứa 
cháu nhỏ đang chạy sữa phỏng phiu, xa nó lần 
này chắc lâu lắm mới gặp nó nữa. Lòng Ngoại 
oặn thắt, thương con non ngày non tháng 
không có Mẹ bên mình, thương cháu bé thơ 
sớm rời vòng tay của Ngoại. Hồi xưa, đối với 
Ngoại, con đường từ quê lên tỉnh thật xa diệu 
vợi, lại thêm nước lụt lênh láng, đi thì ai ở nhà 
lo cho chồng cho con bát cơm, miếng nước, ai 
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trông chừng bọn trẻ nghịch ngợm thích té nước 
mỗi ngày, chỉ trông có dịp làm bộ té để được 
tắm nước, thoải mái, ai giặt ủi hàng cho khách 
để giao cho kịp ngày hẹn vì ông chồng thợ 
may lúc nào cũng bận rộn còm lưng đạp máy 
may từ sáng đến tối mịt, kiếm miếng cơm, 
miếng cháo cho vợ con. 
 
Mẹ bây giờ có một big job là tập tành học cách 
nuôi dưỡng “thiên thần” đáng yêu của Mẹ . Ba 
bây giờ, ngoài ngày hai bữa hò hét với đám 
học trò “ nhất quỷ nhì ma”, còn có thêm tay 
nghề thợ mộc loay hoay đóng thêm chiếc nôi 
nhỏ cho con được có một giang san riêng, 
thêm thời gian đi lơ thơ trong các tiệm thuốc 
tây ngoài chợ để tìm xem loại bình sữa nào 
phù hợp với cái miệng nhỏ xíu của con mình, 
vào trong sạp vải để ngập ngừng chứng tỏ ta 
đây là một ông cha trẻ đảm đang bằng cách hỏi 
thăm các cô bán vải 

- Cô ơi, loại vải nào may tả cho con nít là 
phù hợp ? Vừa mềm, vừa mau khô, vừa giặt 
dễ...vừa...ôi thôi, Cô bán vải nào gặp ba tôi 
mở hàng kiểu này thì...chết dỡ thật. 
 

Nhưng cũng nhờ cái mã đẹp trai bề ngoài và ai 
cũng biết đây là ông Thầy giáo làng dễ thương, 
rộng rãi của xã nhà nên quý cô bán hàng cũng 
hết lòng giúp đỡ. Rồi ba săng xái hỏi thăm ông 
ngoại chừng nào lên chơi đặng nhờ ông thợ 
may già may mớ tả cho cô công chúa của ba. 
Luôn tiện ba order luôn hàng loạt kiểu quần áo 
nhỏ xíu, design luôn nhiều kiểu khác nhau sao 
cho con gái mình có những bộ quần áo đẹp 
nhất “thế giới”.  Cũng may là ông ngoại cũng 
hoan hỷ làm công quả vì càng nhìn con bé, 
càng thấy nó kháu khỉnh lạ. Mới mấy tháng mà 
hai má núng nính, miệng cười toe toét, mắt 
sáng môi hồng tay chơn không chịu để yên và 
nhất là tật xấu gặp ai cũng ư ư e e đòi bồng. 
Thật đúng như lời Phật dạy là chúng sanh ngay 
từ khi mới chào đời đã hình thành cái ngã vị 
kỷ, lúc nào cũng muốn hưởng lợi ích cho mình 
trước nhất, cũng biết phân biệt rằng nằm trên 
chiếu thì không êm ái bằng nằm yên ổn trong 
vòng tay ấm áp của ba, của mẹ, của ông, bà.  
 
Mẹ và Ba bây giờ phải tập thức khuya hơn, 
ngủ ít hơn hay giấc ngủ chập chờn nhiều hơn 
vì không biết lúc nào thì con mình “trở giấc”. 

Mẹ cũng biết “thông dịch” tiếng khóc của con 
ra nhiều nghĩa như lúc nào con lạnh, đòi bú 
sữa hay ...đòi bồng nhũng nhẽo. Bàn tay Mẹ 
phải tập khéo léo, nhẹ nhàng hơn khi nâng 
cẳng tay, bắp chân nhỏ xíu của con để mặc 
quần áo vào, để thay chiếc tả ướt hay nặng 
trịch những “sản phẩm “ sau một hồi bú no nê. 
Nhất là mấy ngày đầu mẹ phải chịu đau đớn 
khi bà mụ vườn mạnh tay nắn bóp cho trái sữa 
trên ngực Mẹ mềm ra. 

- Ráng đi, cô ! Cô phải ráng chịu đau một 
chút để có sữa cho con bú. Bú sữa Mẹ thì con 
mình mới thông minh, học đâu biết đó. Mà 
con học giỏi thì mình cũng có phước và con 
mình cũng sẽ bớt khổ. 
 

Dù nước mắt mẹ, nước mắt con tuôn rơi lả 
chả, cơn đau liên tiếp diễn ra, tay Mẹ mấy lần 
đẩy nhẹ tay bà mụ ra cho mẹ ngừng lại lấy sức, 
nhưng nghe câu giảng giải của bà mụ, nghĩ đến 
lợi ích sau này của đứa con gái yêu, Mẹ lại tiếp 
tục cắn răng chịu đựng. Nước mắt lại rơi 
nhưng lần này là sự vui mừng khi thấy những 
dòng sữa đục bắt đầu xuất hiện trên chiếc núm 
vú màu hồng.  
 
Bà mụ tiếp tục nhắc nhở :” Mấy ngày đầu cho 
bú cũng rát đau không kém, nhưng Cô phải 
cho bú đều đặn cho tuyến sữa hoạt động. Nếu 
bé không bú thì nguồn sữa sẽ bị tắt “. 
 
Mẹ đúng là hiện thân của vị Bồ Tát từ bi, 
quảng đại, hy sinh chịu đựng mọi đau đớn, 
kiên nhẫn tập cho con bú. Cái miệng nhỏ xíu 
mới tập bú ngày đầu trật tới, trật lui. Đói mà há 
miệng ra hoài “ hỏng trúng mục tiêu”, cái núm 
của Mẹ sao lớn mà lại dễ trơn tuột nên dù được 
tay Mẹ kềm giữ, nhét nhẹ vào miệng 
nhưng ...lực bất tòng tâm, cô bé quơ quơ tay 
lia lịa, chắc để tiếp mẹ giữ yên chiếc núm để 
nhét được vào cái miệng đang khát của mình. 
Ah ! finally, con đã ngậm được núm vú của 
Mẹ, nguồn sữa ngọt lờ lợ đang chảy ấm trong 
cổ. Khi đã mạnh mẽ dùng hết mười thành công 
lực nút được vài ngụm sữa, khá no nê rồi thì 
con gái sinh nghịch ngợm nhai nhai nghiến 
nghiến chiếc núm vú của mẹ trong tiếng suýt 
xoa của Mẹ. Ui da, đau mẹ nè, con gái ! Cô bé 
vẫn tỉnh bơ dùng hai hàm nướu măng sữa đang 
ngứa của mình nghiên nghiến vú mẹ, mắt liêng 
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liếng nhìn Mẹ để khoe là, thấy chưa, con bú 
giỏi rồi nè Mẹ!  Mẹ nhích núm vú ra khỏi 
miệng con khi biết con no trong niềm vui 
mừng khôn tả là cả hai mẹ con đã vượt được 
khó khăn gian khổ ban đầu. Mẹ đã cho con bú 
được và con đã biết cách nút sữa mẹ. 
 
Nguồn sữa mẹ, chính xác là được chuyển hóa 
từ dòng máu đỏ của Mẹ cọng thêm những loại 
sinh tố, chất bổ dưỡng chắt lọc, phân loại một 
cách công phu và kỳ diệu của các bộ máy khác 
nhau trong cơ thể con người. Dòng sữa đó, đau 
xót thay, là rút thẳng từ xương, từ máu của 
Mẹ, từ những chất bổ dưỡng nhất Mẹ có được, 
vắt hết cho con, ngày ba buổi hay nhiều hơn 
nữa, Mẹ cũng cam tâm tình nguyện. 
 
Rồi Mẹ tập theo dõi màu phân của con xem 
con mình đã cho ra hết phân su màu xanh đậm 
nguyên là những chất ô uế mà con ngậm lấy 
qua đường cuống nhau, đến khi Mẹ thấy bé đi ị 
ra phân màu vàng nhạt thì mới yên tâm. 
 
 Mẹ và Ba còn là những vị Bác sĩ và y tá tuyệt 
vời và có lương tâm cao nhất trần đời mặc dù 
chưa hề trịnh trọng đọc lời thề trước ông tổ 
ngành y khoa là thần Hypocrate.  
 
Thấy nhiều đêm con ho hoài không hết, Ba lui 
cui đi nấu ống chích để chích ngay một liều 
thuốc trị ho vào mông con lúc đó mới vài 
tháng tuổi, theo lời hướng dẫn của ông đốc tờ 
bạn thân tỉnh lẻ là chích thì sẽ hết ho mau hơn. 
Nhưng Ba đâu có ngờ rằng, con bé có “sức 
mạnh vô song” và quẩy đạp, gồng mình hết cở 
nên chiếc kim tiêm rút hoài không ra, mà 
thuốc thì chẳng vô được bao nhiêu theo liều 
lượng chỉ định. Thế là Ba Mẹ quýnh quáng 
bồng xốc con, kêu xe chở đến nhà thương để 
các bác sĩ “ thực sự” ra tay. Con bé còn trêu 
ngươi nóng sốt liền mấy hôm vì vết thương 
nhiễm trùng. Lại thêm hằng giờ phút nặng nề 
đến ngộp thở đứng ngồi không yên trước 
phòng mổ. Cánh cửa nặng nề và im ỉm theo 
từng nhịp tim đập của cặp cha mẹ trẻ.  Ba ráng 
lóng nghe thử tiếng con mình khóc được chưa, 
lóng nghe tiếng chân của vị y tá trực và tiếng 
rục rịch kèn kẹt của cửa phòng mổ. Trong thời 
gian chờ đợi đó, Ba còn bị dày vò, ray rứt bởi 
lương tâm. “Sao mà cậu nông nỗi quá vậy. Ai 

đời con còn nhỏ xíu mà lại nghe lời xúi dại của 
ông bạn bác sĩ quen, nhè cây kim to bè bè vậy 
mà dám ghim vô mông con bé. Hậu quả là mới 
mấy tháng đầu đã phải nếm mùi dao kéo trong 
phòng mổ. Mai mốt làm gì cũng phải tập bình 
tĩnh, không vội vã và phải cân nhắc kỹ nghe 
chưa anh bạn trẻ “. 
 
Đấy là do “anh bạn trẻ “ của chúng ta chưa có 
cơ hội đọc qua cuốn “ Bài học ngàn vàng” với 
lời dạy chí lý : “Phàm làm việc gì cũng phải 
cân nhắc đến hậu quả của nó”. Phần nóng 
ruột, phần tin tưởng nhiều vào Tây y nên Ba 
mới tự tin làm ”việc thiện” là cứu giúp cho 
sinh vật bé bỏng này sớm hết bệnh khổ. 
 
Nhưng nếu Ba biết rằng Đức Phật đã dạy rõ 
ràng việc gì cũng có nguyên nhân của nó. 
Chắc chắn là từ một kiếp xa xưa nào đó, cô bé 
đã huơ dao cắt cắt, xẻ xẻ vào một sinh vật 
khác, dù với tâm thiện hay tâm ác, quả vẫn 
phải trổ như thường. Và Ba là người được giao 
trách nhiệm góp phần tạo duyên cho cái quả đó 
trổ ra đúng vào ngày giờ qui định. Thôi nhé Ba 
thương yêu của con, Cha con mình xí xóa nhe . 
Con cảm ơn Ba nhiều nhiều lắm vì đã tận lực, 
tận sức lo cho con. Con chỉ hơi đau một xí thôi 
mà. Tại cái tật mít ướt của con làm lây vạ cho 
Ba. Nếu mà được, con sẽ trân trọng trao cho 
Ba vòng hoa đẹp nhất là huân chương cao quý 
dành cho người ba tuyệt vời của con.  
 
Ngày con chập chững bước đi, ba mẹ đi rảo 
khắp các tiệm bán xe đẩy nhỏ để tìm mua cho 
con cái xe đẩy, nhất là phải có gắn cái vòng 
treo đủ thứ đồ chơi, chạm vào kêu leng keng 
thì Mẹ mới chịu, làm như là mua cho Mẹ chơi, 
chứ không phải con gái ?? Khi con bậm môi, 
bậm má, các ngón chân múp míp bấm cong 
xuống sàn nhà, Ba Mẹ thi nhau vỗ tay hoan hô, 
cổ võ cho con bước tới từng bước, đôi tay vừa 
nhiệt tình vỗ vỗ, nhưng cũng chực sẵn sàng ôm 
đỡ lấy con khi con bắt đầu xiêu xiêu muốn té. 
Sợ con té đau Mẹ chu đáo chêm ở nền gạch 
nào gối lớn, nào gối nhỏ lôi ra từ phòng ngủ.  
 
Để chuẩn bị cho con vào trường Mẫu giáo, Ba 
liên lạc với Cô giáo giỏi nhất thị xã, vừa hiền 
hậu, vừa xinh gái, vừa hát hay, vẽ giỏi để gửi 
con gái rượu vào lớp. Ba có một ước mong 
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thầm kín là con sẽ nối nghiệp nhà giáo của Ba 
nên Ba chú tâm chọn rất kỹ người cô giáo đầu 
đời khi con bước vào lớp học. Ba dặn Mẹ là 
phải tập cho con đi học và làm quen với môi 
trường mới, hễ đến lớp rồi là giao cho Cô giáo, 
không được quyến luyến, lẫn tha lẩn thẩn đứng 
bên ngoài nhìn vào ... Mẹ phải chiến đấu hết cả 
tuần mới làm được theo lời Ba dặn. 
 
Rồi cũng đến ngày con khôn lớn. Lo là con gái 
đi học xa, bỡ ngỡ tại Trường Nữ Tiểu học tọa 
lạc ở gần mé sông, lo cho con gái rời khỏi tầm 
mắt mình sẽ bị “mấy đứa khác” ăn hiếp, lo là 
con gái maybe sẽ bị khẻ tay vì quên làm bài 
hay đem “râu ông này cắm càm bà kia” trong 
những giờ học đánh vần xuôi, vần ngược rắc 
rối, lại sợ con gái giống mình tính toán chậm 
chạp, không kịp góp bài toán cộng, trừ, nhơn, 
chia theo lời hô hào thi đua của Cô giáo...Ba 
gồng mình phá lệ, tìm cách ngoại giao hết mức 
với Ông Hiệu Trưởng Trường Nam Tiểu Học, 
nơi Ba đang dạy  để xin “gửi tạm” con gái vào 
lớp một của Ông giáo già hiền hậu, giàu kinh 
nghiệm dạy trẻ mau biết đánh vần. Và dù sao, 
nếu con gái không ngoan, bị phạt trong giờ học 
thì ...còn có lớp Ba gần bên cạnh để chạy sang 
cho “cái ô dù to lớn” là Ba dỗ dành, cho cây 
kẹo ngậm đỡ khổ. 
 
Được cái, con là đứa con gái duy nhất trong 
lớp học gần năm mươi dân húi cua, phá phách 
hò hét như quỷ, nên ông giáo già cũng nương 
tay cho ngồi bàn nhứt và luôn bênh vực cho 
đứa học sinh gầy gò, lơ ngơ mỗi khi có bạn 
nào phùng mang, trợn mắt, dọa dẫm. Con tuy 
còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết sử dụng tối đa 
vũ khí trời cho của mình là ...hễ có chuyện gì 
bất an, là mắt rươm rướm ướt. Thiệt là làm cho 
cả lớp rối lên vì Thầy quyết ra tay truy tìm thủ 
phạm, còn các bạn khác thì xì xào : “ Bạn nào 
chơi xấu, ác thiệt !” 
 
Hỏng có gì là to lớn, bữa thì có cái đuôi chuột 
kèm trong vở học, bữa thì liệng gần chỗ ngồi 
con rắn giả ni lông, bữa khác bị giấu cây viết 
chì tô chữ, kiếm hoài không ra nên nộp bài cho 
Thầy không kịp. Phải hồi đó thông minh như 
bây giờ, thủ sẵn thêm cây viết chì khác thì đâu 
sợ gì “khổ nạn” ! 
 

Cái thân cao lớn, mảnh mai của con rồi cũng 
theo ngày tháng hình thành do vô vàn ngày vất 
vả, gian lao của Ba và Mẹ.  Mười tám tuổi đã 
rời nhà đi học xa, tập ở nội trú chung với các 
chị lớn cùng quê. Trời cũng chìu người, nên 
con gái cũng may mắn được tuyển chọn vào 
khóa Sư Phạm đặc biệt. Khóa học ba năm trời 
cũng rèn dũa cho con tập sống tự lập. Ba bây 
giờ ủy quyền cho ông anh hai lo tất tần tật mọi 
việc vì anh đóng quân ở gần Trường con học. 
Dù di chuyển khá nhiều đi các vùng như 
Chương Thiện, Bạc Liêu, Sóc Trăng...Nhưng 
cuối tuần, anh cũng  tự hào và vui vẻ với vai 
trò “ông Ba trẻ “. Giong xe vượt trăm cây số, 
mang theo lủng nhủng quà cáp, gạo tiền thẳng 
hướng đến Khu Lưu trú xá để chở cô em gái đi 
bát phố, kiếm miếng gì lót bụng cho em mình 
bỏ những ngày tháng “cơm hẩm canh lạt” ở 
căn tin. Rồi tự nguyện làm tài xế chở em mình 
về thăm nhà. Ba Mẹ luôn luôn chuẩn bị trước 
những món ăn nóng sốt, thích khẩu để đãi” hai 
anh em nó”. Sáng thứ hai rời nhà , Mẹ tẩn mẩn 
gửi theo nào hộp muối xả không ớt, hủ dưa 
chua dòn khấu và món gỏi ngó sen trộn sẵn gửi 
cho các chị cùng phòng như một lời gửi gấm 
nhớ “để mắt” giùm con gái Mẹ. 
 
Ngày con ra trường, Ba Mẹ phải ráng bấm 
bụng cho con tiếp tục xa nhà vì biết không dễ 
gì con mình chọn được nhiệm sở tốt, tại trung 
tâm Thành phố, và là ngôi trường lớn và nổi 
tiếng nhất miền Tây thời đó. Chớ nếu không, 
phải về dạy ở các trường vùng quê, đi hai ba 
lượt xe, rồi qua phà lớn, xuống đò nhỏ. 
 
Chưa hết, còn phải xách guốc, cột hai tà áo dài 
để cuốc bộ một khoảng đường đất nữa thì mới 
đến lớp. Còn học trò ở quê thì...quê một cục! 
Da đen nhẻm vì tắm sông bùn phù sa đỏ 
nghoẹt. Móng tay, móng chân chưa biết cắt tỉa 
vén khéo, ngày một buổi đến lớp, còn buổi kia 
thì hò hét chăn trâu ngoài đồng, hay lặn hụp 
theo ba mẹ dưới bờ ao bắt cá, hoặc ...thơ mộng 
hơn là cầm ngọn tre dài ngòng có cột thêm cái 
lá dừa ở trên ngọn, để quơ quơ lấy oai với bầy 
vịt trăm con lúi húi kiếm ăn, tay cầm cây chèo 
nặng chịt đổi hướng lia lia ven theo bờ đê để 
lùa bầy vịt đi đúng hướng. Đó là chưa kể...eo 
ôi, nói ra thì thiệt là. Ba mẹ sợ con mình lỡ dại 
rơi vào tầm mắt của một ông bà già khó tính 
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đang tìm”của nợ” rước về nhà cho con trai 
mình thì nguy quá. Ba mẹ quyết tâm để bụng, 
dù có gian lao vất vả cách mấy đi nữa, cũng 
phải chọn cho con mình một chỗ kha khá, gạo 
trắng nước trong, văn minh một chút với người 
ta để cho nó nương tựa sau này, để bầy cháu 
nhỏ được cắp sách đi học ở một trường tỉnh lỵ, 
có nhiều thầy cô giáo giỏi. Ba mẹ tôi vốn nổi 
tiếng là một người lo xa hết biết, phải không 
các bạn ??  
 
Sau này, có hiểu thêm một chút Phật pháp, tôi 
mới thấy rằng, cái “tưởng” của mình hình như 
là một cái xe không có thắng. Nhiều dự kiến, 
nhiều chương trình cứ vươn dài mãi trong đầu 
óc của nhiều cặp vợ chồng trẻ như Ba mẹ tôi 
mà không thấy rằng luật nhân quả luôn chi 
phối mạnh mẽ vào cuộc đời của một con 
người. Con gái của Ba Mẹ vốn dĩ sanh ra với 
một nghiệp lực sẵn có, dù muốn hay không thì 
con bé phải tuân theo những nghiệp nhân mà 
nó đã gây tạo và phải gặt hái những quả lành 
hay dữ trên suốt con đường đời của nó. Con bé 
sẽ phải tự mình quyết định cách đi như thế nào 
để hoàn thành được bài học nhân quả, vay trả, 
trả vay trong kiếp này. 
 
Nhưng thôi, nói làm sao được, trong mắt Ba 
mẹ tôi, con mình là “ cành vàng lá ngọc “ tuyệt 
đối không để nó lâm vào tình huống đó. 
Không thể nào cam tâm như vậy, thà là “ Thôi 
con ở nhà , tìm việc gì làm qua ngày, ở gần Ba 
Mẹ có cơm ăn cơm, có cháo, ăn cháo... Ba mẹ 
nào cũng muốn mở rộng vòng tay “ nhỏ bé “ 
của mình để bảo bọc, che chở cho hết thảy 
những đứa con mình sinh ra. Vừa lãnh xong 
đồng lương giáo chức còm cõi hôm đầu tháng, 
Ba đã mau mau kêu mẹ đem tiền ra chợ khuân 
về hai bao gạo trắng. Đêm về, Ba ngồi tính 
toán chi phí cho gia đình, nào tiền chợ, tiền 
đóng hụi, tiền ăn bánh cho mấy đứa lớn đang 
đi học xa, tiền thuốc men, tiền mua sách vở 
cho con đi học...còn nhín ra chút đỉnh đóng 
góp vào quỹ hộ trì chùa Bồ Đề đạo tràng cho 
có phước. Sáng nào đúng năm giờ sáng là Mẹ 
xếp vội chiếc áo tràng lam đi ra chùa để tụng 
thời công phu, lễ Phật. Sau đó mẹ ra trước 
tượng Bồ tát Quan Âm để ngâm bài kệ Tán 
dương công đức của đấng Mẹ hiền từ bi, ban 
vui cứu khổ. Con ở nhà nằm yên trên giường 

để lắng nghe và thưởng thức giọng ngâm nga 
trong trẻo của Mẹ qua chiếc loa ở đầu xóm. 
 
Như vậy đó, dòng suối yêu thương vẫn không 
ngừng tuôn chảy, lặng lẽ, kiên trì, trong mát và 
bao la vô tận lên trên đời những đứa con. Dòng 
suối đó, theo con trên nhiều chặng đường 
chông gai hay bằng phẳng của một kiếp nhân 
sinh. Dù gặp phải ghềnh thác, đá to, đá nhỏ 
nằm ngổn ngang, nhưng dòng suối vẫn vững 
vàng uốn mình, khi nhẹ nhàng lướt tới, khi 
mạnh mẽ kiên cường chống chỏi để ban rải 
tình thương cho con, cho cháu, cho lòng được 
yên với nụ cười trên môi. Con đã có Ba Mẹ, 
Ông bà vô cùng tuyệt vời trong đời con.  
 
Vạn Tường 

Mùa Vu Lan 2020  

 
 
 

 
 
 
Xin cám ơn người nhắc nhở ta 
Nhờ người mới biết lỗi mình ra 
Bao năm làm khổ người không biết 
Gây cảnh buồn đau tận đáy mà! 
 
Xin người rộng lượng hãy dung tha 
Nguyện kể từ nay sống thuận hòa 
Tha thiết cõi lòng mong lượng thứ 
Rộng lòng hỷ xả chớ kêu ca! 
 
Chỉ có tình thương mới giải hòa 
Mỗi người tự xét lỗi đâu ra 
Nguyên nhân phải có sao vô cớ? 
Có phải lỗi người hay ở ta? 
 
Nếu biết lỗi rồi tự sửa đi 
Dẹp lòng tự ái chớ sân si 
Bao lâu chung sống buồn vui có 
Ý thức mỗi người tự nghĩ suy. 

P. T. 



 

 Tổ Đình Phước Huệ Vu Lan Th¡ng H¶i Pl 2564 Trang  23 

 
 

 
 

 

H ôm nay mùa Vu Lan lại về, lòng 
chúng con dâng lên bao cảm xúc khó 

tả khi hoài niệm đến công ơn sanh thành 
dưỡng dục của Cha Mẹ. 
 
Cha, Mẹ là món quà cao quý nhất trong đời 
của chúng ta. 
 
Mẹ là niềm hạnh phúc quý giá nhất trên thế 
gian này. Mẹ cho con vóc hình, cho con hơi 
thở, mạch máu và một tình thương yêu vô tận.  
 
Lúc con còn trong bụng mẹ, đã biết bao lần 
con quậy đạp làm đau mẹ, nhưng Mẹ vẫn vui 
vẻ, xoa dịu đứa con còn trong bụng. Mẹ cẩn 
thận chọn lựa thức ăn lành mạnh để con được 
phát triển tốt. Mẹ cử động nhẹ nhàng, cho con 
được êm ái, yên tâm trong bụng Mẹ. Mẹ nói 
chuyện, vỗ về con cho con biết rằng Mẹ yêu 
thương con và hạnh phúc khi có con. Mẹ đếm 
từng ngày để được nhìn mặt con thơ ra đời. 
 
Bàn tay Mẹ nâng đỡ, dìu dắt tập cho con từng 
bước chân chập chững. Mẹ hân hoan, vui 
sướng dạy con tập nói, những tiếng nói đầu 
đời, con gọi tiếng Ba. Mẹ vui khi con cười. Mẹ 
buồn khi con khóc, con đau.  
 
Mẹ vất vả dầm sương dãi nắng không quản 
gian nan cùng Cha làm lụng cho con đi học để 
con không thua kém bạn bè. Những lúc con bị 
bịnh, Mẹ lo âu quên ăn, bỏ ngủ ngồi bên cạnh 
canh giấc ngủ cho con. Mùa đông giá rét, Mẹ 
ngủ không yên, luôn thức giấc nữa đêm đắp 
mền cho con, sợ con bị lạnh. 
 
Mẹ dạy cho con cách sống, cách hành xử khi 
con chập chững vào đời. Mẹ luôn dõi theo 
bước chân con mặc dù con đã khôn lớn thành 
người. Con thành công Mẹ vui. Con thất bại 
Mẹ buồn. Mẹ luôn cầu nguyện cho con có 
được hạnh phúc, an lạc và khỏe mạnh.  
 
Ngày tháng trôi qua, con càng khôn lớn thì tóc 
Mẹ cũng bạc dần, thân Mẹ héo hon theo năm  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
tháng vì bao sức sống Mẹ đã dành hết cho con 
Tình thương của mẹ như nắng ấm mặt trời phủ 
ấm thân con. Mẹ thương con không tính toán, 
đo lường. Tình thương yêu ngọt ngào như mía  
và mênh mông như trời cao không ngằn mé. 
Trên thế gian này không có vật gì có thể sánh 
được tình Mẹ dành cho con.  
 
Nếu tình yêu thương và sự hy sinh của Mẹ sâu 
hơn biển thì công Cha giáo huấn cũng cao hơn 
núi Thái. Cha, Mẹ hân hoan khi con cất tiếng 
khóc chào đời. Cha Mẹ trân quý bồng ẵm con 
nhẹ nhàng, cẩn thận. Mẹ chìu chuộng, Cha 
nghiêm khắc, nhưng lòng đầy bao dung độ 
lượng.  
 
“Cha sinh ta ra, Mẹ bồng bế ta, thương thay 
Cha Mẹ, sinh ta khó nhọc, muốn báo đáp ân 
sâu, khác nào trời cao không lường.” (1)  
(Kinh Thi Phụ) 
 
Gánh nặng gia đình đè nặng vai Cha, Cha âm 
thầm chịu đựng, giang rộng vòng tay bảo bọc 
Mẹ và các con. Suốt cuộc đời, Cha luôn hy 
sinh, để dành những gì ngon ngọt, ấm êm, 
sung sướng cho các con. Cha tất tả ngược 
xuôi, không nề khổ cực, thức khuya dậy sớm, 
làm lụng cho con đầy đủ ấm no.  
 
Những ngày ấu thơ, Cha cùng con đùa giỡn, 
con trượt chân vấp ngã, lòng Cha cũng đau 
như con. Cha nghiêm khắc dạy bảo khi con 
ngỗ nghịch. Cha làm bò cho con cưỡi. Cha 
cõng con trên vai đi dạo sân vườn. Cha làm trò 
để con vui. Cha cần kiệm cho mình nhưng hào 
phóng với con. 
 
Khi con khôn lớn, Cha luôn theo dõi những 
thành, bại của cuộc đời con. Cha khuyến 
khích, động viên khi con nãn lòng. Cha sách 
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tấn con xây dựng niềm tin, vun bồi ý chí và 
nghị lực để con vững chải bước đi trong cuộc 
đời. Tình thương con Cha không bày tỏ, nhưng 
sâu thẳm như bầu trời đêm tĩnh lặng không đo 
lường được.  

Ân Cha lành cao như núi Thái 
Đức Mẹ hiền sâu tợ biển khơi 

Dù cho dâng trọn một đời 
Cũng không trả hết ân người sinh ta 

(Kinh Tâm Địa Quán) 
 

Cứ như thế, con từng ngày lớn lên và trưởng 
thành trong sự săn sóc, bảo bọc, thương yêu 
dạy dỗ của Cha, Mẹ. Đến một sớm mai con từ 
biệt Mẹ Cha rong ruổi tha phương. Con đam 
mê theo thú vui dục lạc của đời, bôn ba tìm 
kiếm lợi danh, bận bịu đắp xây công danh sự 
nghiệp. Con quên lãng Cha và Mẹ mòn mõi 
mong đợi tin con, nhưng Cha Mẹ không lời oán 
trách con hư. Con dù có lớn bao nhiêu tuổi đi 
nữa nhưng đối với Cha Mẹ con vẫn còn bé thơ. 
Lòng của Cha Mẹ độ lượng và bao dung như 
thế đó! 
 
Năm tháng chất chồng, vất vả lo toan cho con 
có được cuộc sống ấm no đầy đủ, giờ đây thân 
Mẹ gầy guộc, nếp nhăn hằn lên trán, lên mắt 
Cha, Mẹ. Mái tóc song thân giờ đã bạc màu.  
 
Rồi một ngày nào đó, dòng đời cuộn sóng, con 
bất chợt nhớ đến Cha, Mẹ hối hả quay về. Con 
thèm nũng nịu bên Mẹ, vòi vĩnh cái hôn. Con 
thương biết mấy khi nhìn ánh mắt hiền từ của 
Cha trìu mến nhìn con. Vòng ta của Cha Mẹ 
chưa bao giờ thôi che chở cho con. 
 
Đã bao lâu rồi con không về thăm Cha, Mẹ? 
Đã bao lâu rồi con không ăn cơm cùng Cha, 
Mẹ? 
Đã bao lâu rồi con không nói “ Con yêu mẹ. 
Con thương Cha”  
 
Xin những ai còn Cha, Mẹ hãy mau quay về 
thăm và làm những người con ngoan, đừng để 
Cha Mẹ qua đời mới nhớ thương thì đã quá 
muộn màng. Tuổi già của Cha Mẹ đang đến 
gần, chúng ta hãy trân trọng những giây phút 
còn hai đấng sanh thành bên cạnh. Hãy làm 

Cha Mẹ vui sướng vì cảm nhận được sự yêu 
thương từ chúng ta.       
   
Quay về để thấy mình hạnh phúc được làm con 
của Cha Mẹ và thưởng thức hương vị ngọt 
ngào của tình cảm thiêng liêng đó, để khi Cha 
Mẹ qua đời chúng ta không hối tiếc đã đánh 
mất đi bảo vật vô giá trong đời ta.   

Đêm đêm thắp ngọn đèn trời.                                                                                  
Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con . 

      
Mùa Vu Lan báo hiếu trở về, gương hiếu hạnh 
rạng ngời của Tôn giả Mục Kiền Liên khi xưa 
nhắc nhở người làm con phải biết tri ân và báo 
ân Cha, Mẹ hiện tiền cũng như đã qua đời.  
 
Ân Cha, Mẹ bồng bế, nuôi nấng, giáo dưỡng 
cho con trưởng thành, ân này khó trả.  
Chúng con xin chân thành cảm ơn những người 
Cha, người Mẹ mà chúng con đã mang nặng 
thâm ân.  
 
Chúng con thành kính dâng lên Cha Mẹ những 
cành hoa hiếu hạnh. Chúng con nguyện sống 
tốt theo lời dạy của Cha, Mẹ, thương yêu, kính 
trọng mọi người, nuôi dưỡng từ tâm, giữ gìn 
thanh danh cho Cha, Mẹ để báo đáp ân đức phụ 
mẫu. 
 
Hôm nay chúng con trở về Tổ đình Phước Huệ, 
thành tâm thắp nén tâm hương đảnh lễ cúng 
dường mười phương chư Phật cùng hiện tiền 
chư tôn đức Tăng, Ni chứng minh. Chúng con 
cầu nguyện cho Cha Mẹ hiện tiền được an vui, 
phúc thọ, quá khứ Cha Mẹ nhiều đời được cao 
đăng Phật quốc 
 
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. 
                                                          
Ấn Nguyên 
      
(1) “Phụ hề sinh giả, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ 
mẫu sinh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiếu 
thiên võng cực”  
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(tiếp theo) 

舍 利 弗！汝 勿 謂 此 鳥，實 是 罪 報 所 

生。所 以 者 何? 彼 佛 國 土 無 三 惡 道。

舍 利 弗！其 佛  國土，尚 無 惡 道 之名，

何 況 有 實。是 諸 眾 鳥，皆 是 阿 彌 陀 

佛，欲 令 法 音 宣 流，變 化 所 作。 
Xá Lợi Phất !  Nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội 
báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô 
tam ác đạo. Xá Lợi Phất !  Kỳ Phật quốc  độ, 
thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt. 
Thị chư chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật,  
dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác.      
Sariputra, do not think these birds are born 
out of karma. Why?  In that Buddha, there are 
no three evil rebirths/realms. Sariputra, that 
Buddha land does not have the term evil path. 
Moreover these are real. These birds are 
magical transformations of Amitabha Buddha 
who desires to widely proclaim the voice of the 
Dharma.   

 

舍 利 弗！彼 佛 國 土，微 風 吹 動，諸 寶

行樹，及 寶 羅 網，出 微 妙 音，譬 如 百

千 種 樂，同  時 俱作，聞 是 音 者，自 然 

皆 生，念 佛、念 法、念  僧 之 心。 
Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc thổ, vi phong xuy 
động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng,  xuất 
vi diệu âm,  thí như bá thiên chủng nhạc, đồng 
thời cu tác, văn thị âm giả, tự nhiên  giai sanh, 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi Tâm.     
Sariputra, in that Buddha land, when gentle 
breezes blow, the magic trees and nettings give 
off a subtle, wonderful sound,  like hundreds of 
thousands happy instruments playing at the 
same time. Those who hear such songs, will 
naturally be mindful of the Buddha, Dharma 
and Sangha.   

 

舍 利 弗！其佛 國 土，成 就 如 是 功 德 莊  

嚴。舍利 弗！於 汝 意 云 何? 彼 佛 何 故 

號 阿 彌 陀? 舍 利 弗！彼 佛 光明 無 量，

照 十 方 國，無 所 障 礙，是 故 號 為 阿 彌 

陀。 

Xá Lợi Phất !  Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như 
thị công đức trang nghiêm. Xá Lợi Phất !  Ư ý  
vân hà?  Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà? Xá Lợi 
Phất ! Bỉ Phật Quang Minh Vô Lượng, chiếu 
thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố 
hiệu vi A Di Đà. 
Sariputra, that Buddha Land has realized such 
glorious adornment. Sariputra, what do you 
think? Why this Buddha is called Amitabha?  
Sariputra, this Buddha’s radiance is immeas-
urable which shines to all ten directions of all 
worlds without any obstruction. Therefore, he 
is called Amitabha. 

 

又 舍 利  弗！彼 佛 壽 命，及 其 人 民，無 

量 無 邊 阿 僧 祗 劫，故名 阿 彌 陀。舍 利 

弗！阿 彌  陀 佛，成 佛 已 來，於 今十 

劫。 
Hựu Xá Lợi Phất !  Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ 
nhơn dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố 
danh A Di Đà. Xá Lợi  Phất !  A Di Đà Phật, 
thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.    
Sariputra, the life of that Buddha and 
hisdwellers, lasts for countless Asangkhyeya 
Kaplas  thus, he is called Amitabha. Sariputra, 
Amitabha has achieved Buddhahood for more 
than ten kaplas.  

 

又 舍 利 弗！彼佛 有 無 量 無 邊 聲 聞 弟

子，皆 阿 羅 漢，非 是 算 數 之 所 能 知，

諸 菩 薩 眾，亦 復 如 是。 
Hựu Xá Lợi Phất ! Bỉ  Phật hữu vô lượng vô 
biên Thinh văn đệ tử, giai A la hán, phi thị 
toán số chi sở năng tri, chư Bồ tát chúng, diệc 
phục như thị.     
Moreover, Sariputra, that Buddha has count-
less and boundless disciples, All Arhats and 
their numbers are incalculable. Likewise, is 
the number in the assembly of Bodhisattvas.   

 

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

The Amitabha Sutra as Discoursed by Buddha 
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舍 利 弗！彼 佛 國土，成 就 如 是 功 德 莊 

嚴。又 舍 利 弗！極 樂 國 土 眾 生 生 者，

皆 是 阿 鞞  跋 致，其 中 多 有 一 生 補 

處，其 數 甚 多，非 是 算 數 所 能 知 之，

但 可 以 無 量 無 邊 阿 僧 祇 說。 
Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, thành tựu như 
thị công đức trang nghiêm. Hựu Xá Lợi Phất! 
Cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, giai thị 
A bệ bạt trí, kỳ trung đa hữu nhứt sanh bổ xứ, 
kỳ số thậm đa, phi thị toán số sở năng tri chi, 
đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết.   
Also Sariputra, that Buddha Land has 
achieved such glorious meritorious adorn-
ment.  Moreover Sariputra, in this world of 
Ultimate Bliss, the beings born here are all 
Avaivartikas.   Also, there are those who will 
attain Buddhahood in the next rebirth the num-
ber is so great that it is incalculable, and can 
only be expressed in terms of countless Asank-
hyeyas.   

 

舍 利 弗！眾 生 聞 者，應 當 發 願，願 生 

彼 國。所 以 者 何? 得 與 如 是 諸 上 善 人 

俱 會 一 處。 
Xá Lợi Phất ! Chúng sanh văn giả, ưng đương 
phát nguyện, nguyện sanh bỉ  quốc. Sở dĩ giả 
hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhơn câu 
hội nhứt xứ.      
Sariputra, all beings who hear this news 
should vow to be born in that world.  Why?  
One would be in the company with such right-
eous and superior beings. 

 

舍利 弗！不 可 以 少 善 根 福 德 因 緣，得 

生 彼 國。舍利弗！若 有 善 男 子、善 女 

人，聞 說 阿  彌 陀 佛，執 持 名 號，若 一 

日、若 二 日、若 三 日、若 四 日、若 五 

日、若 六 日、若 七 日，一  心 不 亂，其 

人 臨 命 終 時，阿 彌 陀 佛 與 諸 聖 眾，現 

在 其 前，是 人 終 時，心 不 顛 倒，即  得 

往 生 阿 彌 陀 佛 極 樂 國 土。 
Xá Lợi Phất!  Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước 
đức nhơn duyên, đắc sanh bỉ quốc.  Xá Lợi 
Phất!  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, 

văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu 
nhược nhứt nhật, nhược nhị nhật, nhược tam 
nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhật, nhược 
lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ 
nhơn lâm mạng chung  thời, A Di Đà Phật dữ 
chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị    nhơn 
chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng 
sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ. 
Sariputra, one cannot be born in that world 
with little merits, virtues, or good affinities.  
Sariputra, if a righteous man or woman has 
heard of Amitabha Buddha and holds firmly to 
his name, for a day, or two days, or three days, 
or four days, or five days, or six days, or for 
seven days, single-mindedly without distrac-
tion. When one is about to die, Amitabha and 
all the holy saints will appear before him. 
When the end comes, the person’s mind is free 
from inversion. He will be born in Amitabha’s 
world of Ultimate Bliss.   

 

舍 利 弗！我 見 是 利，故 說 此 言，若 有 

眾 生，聞 是 說者，應 當 發 願，生 彼 國 

土。 
Xá Lợi Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử 
ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết 
giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. 
Sariputra, I can see these benefits, thus I dis-
course these words. Beings who hear these 
words should vow to be born in that world.   

 

舍 利 弗！如 我 今 者，讚 歎 阿 彌 陀 佛，

不 可 思 議 功 德 之 利。東 方 亦 有 阿 閦 

鞞 佛、須 彌  相 佛、大 須 彌 佛、須 彌 光 

佛、妙 音 佛，如是 等 恒 河 沙 數 諸 佛，

各於 其 國，出 廣 長 舌 相，遍 覆 三 千 大 

千  世 界，說 誠 實 言：汝 等 眾 生 當 信 

是 稱 讚 不 可 思 議 功 德，一 切 諸 佛 所  

護 念 經。 
Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, tán thán A Di 
Đà Phật, bất khả tư nghì công đức chi lợi. 
Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di 
Tướng Phật, Đại Tu Di  Phật, Tu Di Quang 
Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa 
số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường 
thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 
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Tu hành chuyển hóa dở thành hay 
Nhiều kiếp vô minh tạo nghiệp dày 
Tỉnh giác quyết lòng tu chuyển nghiệp 
Nương lời Phật dạy dứt mê sai 
 
Nương lời Phật dạy dứt mê sai 
Nhiều kiếp trôi lăn khổ đọa đày 
Cũng bởi mê lầm không tỉnh thức 
Nay nhờ Phật lực tỉnh tâm khai 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Nay nhờ Phật lực tỉnh tâm khai 
Chuyển hóa thân tâm thoát khổ dài 
Thiện hữu xa gần luôn nhắc nhở 
Thầy hiền bạn tốt được duyên may 
 
Thầy hiền bạn tốt được duyên may 
Phước báo tạo gây mỗi phút giây 
Quyết chí làm lành không tạo ác 
Vô thường khắc niệm chẳng hề phai 
 
T. Đức 

giới, thuyết thành thiệt ngôn:  nhữ đẳng chúng 
sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị 
công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.     
Sariputra, as I am praising Amitabha’s incon-
ceivable merits and Benefit; in the East, there 
are Asksobhya Buddha, Merudhvaja Buddha, 
Mahameru Buddha, Meruprabhasa Buddha, 
Sughosa Buddha and Buddhas as numerous as 
the sands of the Gange river. In each of their 
world, manifesting the vast, long-tongue forms, 
covering trillions of worlds, these words are 
true.  All beings should believe in the incon-
ceivable virtues and merits of the Sutra. It is 
mindful and protected by all Buddhas.   

 

舍 利 弗！南 方 世 界 有 日 月 燈 佛、名 聞 

光 佛、大 燄 肩 佛、須 彌 燈 佛、無 量 精 

進 佛，如  是 等 恒 河 沙 數 諸 佛，各 於 其 

國，出 廣 長 舌 相，遍 覆 三 千 大 千  世 

界，說 誠 實 言：汝 等 眾 生 當 信 是 稱 讚 

不 可 思 議 功 德，一 切 諸 佛 所  護 念 

經。 

Xá Lợi Phất! Nam phương thế giới hữu Nhật 
Nguyệt Đăng Phật,  Danh Văn Quang Phật, Đại 
Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật,  Vô Lượng 
Tinh Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư 
Phật, các ư kỳ quốc,  xuất quảng trường thiệt 
tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, 
thuyết thành thiệt ngôn:  nhữ đẳng chúng sanh 
đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công 
đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.     
Sariputra, in the south, there are Can-
drasuryapradipa Buddha, Yasahprabha Bud-
dha, Maharciskamdha Buddha, Merupradipa 
Buddha, Aranrtavirya Buddha and Buddhas as 
numerous as the sands of the Ganges river. In 
each of their world, manifesting the vast, long-
tongue forms, covering trillions of worlds, 
these words are true.  All beings should believe 
in the inconceivable virtues and merits of the 
Sutra. It is mindful and protected by all 
Buddhas.  
 
 H. Liên sưu tầm 
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T rong bài trước chúng tôi đã đề cập đến 
phương pháp tham thiền theo Phật giáo 

đại thừa, hôm nay xin trình bày tiếp về phương 
pháp tham thiền theo Phật giáo tiểu thừa hay 
Phật giáo Nam tông. 
 
Các vị tu sĩ hay cư sĩ thuộc Phật giáo Nam 
tông, đều thực hành phương pháp tham thiền 
theo tứ niệm xứ, trong 37 phẩm trợ đạo, thuộc 
về đạo đế trong pháp tứ đế mà đức Phật đã nói 
đầu tiên cho anh em Kiều Trần Như nghe ở 
vườn Lộc Uyển. 
 
Thiền Tứ Niệm Xứ còn gọi là thiền Minh Sát 
do đức Phật nói trong kinh Niệm Xứ 
(Satipatthàna sutra) là một quyển kinh rất quan 
trọng trong Phật giáo Nam Tông. 
 
Theo chữ Phạn thì Sati có nghĩa là niệm, pat-
thàna là rút ngắn từ chữ Upatthana có nghĩa là 
để gần lại tâm mình. Pháp Niệm Xứ gồm có 
bốn phần như sau: 

1. Niệm Thân 
2. Niệm Tâm 
3. Niệm Pháp 
4. Niệm Thọ 
 

1. Thế nào là quán niệm về thân thể? 
Quán niệm về thân thể gồm có: Hơi thở ra, vô, 
bốn oai nghi: Đi, đứng, nằm, ngồi, các động 
tác thông thường, các bộ phận trong thân thể; 
tim, gan, phèo, phổi, ruột non, ruột già, não, 
thận, mật, lá lách ... tứ đại: đất, nước, gió, lửa 
và 9 giai đoạn tan rã của thân thể như: 
a. Trướng tưởng: Ngày đầu quán thây chết 

sinh trướng to lên. 
b. Thanh ứ tưởng: Ngày thứ hai quán thây 

chết bị gió nắng xanh xao. 
c. Hoại tưởng: Ngày thứ ba quán thây chết bị 

rã nát. 

 
 
 

 
 

d. Huyết đồ tưởng: Ngày thứ tư quán thây 
chết máu thịt rơi lai láng. 

e. Nồng lãng tưởng: Ngày thứ năm quán thây 
chết da thịt rục rã. 

f. Hám tưởng: Ngày thứ sáu quán chim thú 
đến mổ ăn thây chết. 

g. Táng tưởng: Ngày thứ bảy quán sau khi 
chim thú ăn thây chết, gân xương, đầu 
mình tay chân chia lìa tan nát. 

h. Cốt tưởng: Ngày thứ tám, quán máu thịt 
đều hết chỉ còn bộ xương trắng rải rác nằm 
trên đất. 

i. Thiêu tưởng: Ngày thứ chín, quán bộ 
xương trắng đốt cháy thành tro. Trong 
pháp niệm thân, phần niệm hơi thở vô ra 
rất quan trọng. 
 

Trước hết ngồi xếp bằng thoải mái hoặc ngồi 
bán già hay kiết già đều được cả. Ngồi ngay 
thẳng bắt đầu hít vào ba hồi thật dài và thở ra 
thật mạnh, để tống hết những uế trược ra 
ngoài. Sau đó, ngồi hô hấp tự nhiên, nhẹ 
nhàng, không được ráng kèm hơi thở mà chỉ 
để cho luồng hơi thở thông thả trôi ra rồi thông 
thả trôi vào mà thôi. 
 
Khi hít vào một hơi dài, mình niệm thầm trong 
đầu Híiiit, chữ Hít phải được kéo dài theo hơi 
thở suốt thời gian hít vào. Khi thở ra mình 
niệm thầm: “Thởởởởở’ chữ thở phải được kéo 
dài suốt thời gian thở ra. Cứ thế hít thở trong 
chánh niệm, trong suốt thời gian ngồi thiền 
đừng để một hơi thở vô ra nào mà mình quên 
niệm. Trong khi Hít Thở như vậy, nếu có một 
ý nghĩ nổi lên thì mình phải nhận biết liền và 
tức khắc trở về sự chú niệm hơi thở vô ra 
ngay. 
 
Sau khi mình đã thuần thục với pháp quán 
niệm hơi thở vô ra ở trên mình bắt đầu thực 
hành sang phương pháp “phồng xẹp” ở bụng. 
Ban đầu nếu ta không thấy được sự phồng xẹp 
này, ta có thể để hai bàn tay lên bụng sẽ nhận 
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thấy rõ ràng hơn. Khi bụng phồng lên ta thầm 
niệm “bụng phồng”, chữ phồng phải được kéo 
dài trong suốt thời gian bụng phồng lên 
phồồồồồng. Khi bụng xẹp xuống, ta niệm 
thầm: “bụng xẹp” hay xẹẹẹẹẹp, chữ xẹp phải 
được kéo dài suốt thời gian bụng xẹp xuống. 
Nhưng tại sao lại kéo dài những chữ: Hííít, 
Thởởởở, phôồông, xẹẹẹp vậy? 
 
Bởi vì người mới tu tập ý thức chưa phải hoàn 
toàn chánh niệm, do đó dễ bị tạp niệm xen vào 
làm mất chánh niệm khó thành tựu được. 
 
Vì vậy, thay vì niệm liên tục Hít, Hit ... thì chỉ 
niệm một chữ nhưng phải kéo dài ra: Hííííít. 
 
Cứ thế chúng ta chú tâm quán sát theo dõi và 
ghi nhận sự phồng lên xẹp xuống của bụng 
suốt thời gian ngồi thiền và cố gắng tăng thời 
gian ngồi từ hai giờ trở lên mới thấy được 
những gì thay đổi tiến triển đầy hứng thú nơi 
chúng ta. 
 
Điều quan trọng là khi quán niệm về thân phải 
thấy được thân này bất tịnh, không có gì đáng 
quý mến nó: 

         “Thân này được sinh ra,    
Khác nào bãi tha ma. 

Chứa xác động, thực vật,  
Mồ hôi thúi tiết ra.” 

 
2. Thế nào là quán niệm về Tâm? 
Trong Tứ Niệm Xứ, niệm tâm là phương pháp 
diệt trừ vọng tưởng, tức là quán sát ghi nhận 
một cách khách quan những hoạt động của 
tâm, đó là những tư tưởng hay ý nghĩ chợt 
khởi, chợt biến, nên gọi là tâm vô thường. Nếu 
tâm là thường thì không có sanh tử, dù tu hành 
cũng không tăng trưởng như người dốt cứ dốt, 
người dữ cứ dữ, không có nhân quả, kẻ ngu và 
người trí như nhau, không thay đổi. Vì chấp 
tâm là thường nên nhân loại tạo ra không biết 
bao nhiêu là đau khổ cho bản thân và đồng loại 
như nói tánh tôi tham lấy của người, thích cờ 
bạc, rượu chè, gái đẹp, ca hát, ăn nhậu, đánh 
lộn, săn bắn ... Đây là lối bào chữa, cho rằng 
không phải lỗi họ mà do bản ngã chắc thật lâu 
đời của họ không làm sao sửa đổi được. 
 
Đức Phật dạy chúng ta phải biết quán tâm vô 

thường đổi cái tâm mê lầm là thường ra cái 
tâm giác ngộ giải thoát. 
 
Vậy trong khi hành thiền theo dõi sự “phồng 
xẹp” của bụng, bỗng có một ý nghĩ thiện hay 
ác khởi lên trong tâm, ta liền ghi nhận và niệm 
“Có một ý nghĩ”. Niệm như vậy đủ để ý nghĩ 
đó tan biến và ta phải lập tức trở về với sự 
“phồng xẹp”, không cần suy tư xem tốt hay 
xấu. Nếu sau đó ý nghĩ đó trở lại, hoặc có một 
ý nghĩ khác thì ta cũng phải niệm: “Có một ý 
nghĩ”. Niệm một câu ngắn gọn như vậy đủ làm 
cho ta giác tỉnh và không chạy theo vọng 
tưởng. Nhiều lúc ta bị ý nghĩ đưa đi xa rồi sau 
đó mới sực tỉnh, khi ấy ta niệm: “Đó là một ý 
nghĩ”, tức khắc ý nghĩ diệt ngay. Thực hành 
như vậy lâu ngày ta sẽ không còn bị ý tưởng 
đem đi quá xa nữa mà sẽ nhận ngay khi chúng 
vừa nảy sinh. Ngoài ra, trong đời sống hằng 
ngày, khi có những ý nghĩ tốt hoặc xấu khởi 
lên ta phải nhanh trí nhận ra chúng ngay rồi 
thản nhiên tiếp tục giữ chánh niệm. Quan 
trọng là ta phải luôn quán niệm cái tâm vô 
thường: 

         “ Tâm ta vốn vô thường,    
Trong lòng cứ vấn vương. 

             Đêm ngày cứ lo nghĩ,    
Hết ghét rồi lại thương.” 

 
3. Thế nào là quán niệm về pháp? 
Chữ pháp dịch âm theo tiếng Phạn là Dharma, 
người Trung Hoa dịch là quỹ trì có nghĩa là 
nắm giữ phạm vi của mình để một khi nhìn 
đến biết ngay là vật gì như hạt cát, con gà, cái 
bàn và mọi vật trên vũ trụ, kể cả vật vô hình 
như lông rùa, sừng thỏ. Pháp có hai loại là 
Pháp hữu vi và pháp vô vi tức là pháp không 
sinh diệt. 
 
Chữ ngã là ta, chủ thể, hoặc tự tướng riêng của 
mỗi người, mỗi vật. Vậy pháp vô ngã: Mọi vật 
trên đời không có chủ thể, tất cả đều do duyên 
sanh như cái bàn không thể nói người thợ mộc 
làm chủ nó, mà phải kể đến anh thợ rèn làm ra 
cái búa để người tiều phu vô rừng đốn cây, rồi 
nhờ người lái xe chở cây về, lại nhờ anh thợ 
cưa gỗ thành miếng, người làm ra đinh ốc cho 
đến bác nông phu, cô dệt vải cũng đã giúp anh 
thợ mộc có cơm no áo ấm mới đóng được cái 
bàn vậy. 
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Theo kinh Niệm Xứ, trong phần niệm pháp có 
đưa ra năm đề mục quán niệm như: 

a. Năm hiện tượng ngăn che: Tham dục, sân 
hận, hôn trầm, trạo cử, nghi hối. 

b. Ngũ uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
c. Lục căn và lục trần: Mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân, ý và sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 
d. Thất giác chi: Niệm, trạch pháp, tinh tấn, 

hỷ, khinh an, định và xả. 
e. Tứ diệu đế: Khổ, tập, diệt, đạo. 

 
Ở phần thực tập này chúng ta có thể áp dụng 
vài thí dụ cụ thể như: 

− Đang ngồi thiền, bỗng bên ngoài có những 
tiếng động như xe chạy, lúc ấy ta liền 
niệm: “Nghe, nghe, nghe” (Nương theo nhĩ 
căn) hoặc niệm: “Có tiếng động” (Nương 
theo thanh trần). Sau khi niệm như vậy 
xong, ta phải trở về sự “phồng xẹp” của 
bụng. 

− Khi cảm thấy buồn ngủ, ta liền niệm: “Có 
sự buồn ngủ” 

− Khi ăn ta cũng phải nhớ giữ chánh niệm 
trong lúc ăn: Ta phải cử động một cách 
chậm chạp và để ý ghi nhận, niệm trong 
đầu những chi tiết hành động đang diễn ra 
như sau: 

− Khi đưa mắt nhìn đồ ăn niệm: “Nhìn, đang 
nhìn”. 

− Khi đưa  tay gắp đồ ăn, niệm: “Đưa, đang 
đưa tay”. 

− Khi tay gắp trúng đồ ăn, niệm: “Gắp”. 
− Khi đưa đồ ăn lên miệng, niệm: “Đưa, 

đang đưa”. 
− Khi cúi đầu xuống gần đồ ăn, niệm: “Cúi, 

đang cúi”. 
− Khi hả miệng ra, niệm: “Hả, đang hả 

miệng”. 
− Khi để đồ ăn vào miệng, niệm: “Để, đang 

để”. 
− Rút đưa ra, ngậm miệng lại, niệm: “Ngậm, 

đang ngậm”. 
− Rút tay về để lại trên bàn, niệm: “Rút, đang 

rút tay”. 
− Khi tay đụng xuống bàn, niệm: “Đụng”. 
− Khi ngẩng cổ lên ngay thẳng, niệm: 

“Ngẩng, đang ngẩng”. 
− Khi nhai đồ ăn, niệm: “Nhai, nhai”. 
− Khi nuốt đồ ăn, niệm: “Nuốt”. 

 

Những cử động trên đây nhằm giúp chúng ta 
giữ chánh niệm bởi vì nhiều lúc ta ăn nhưng 
đầu óc ta cứ suy nghĩ đủ thứ và đôi khi lại 
quên mình đang ăn cứ gắp bỏ vào miệng nhai 
như một cái máy hoặc vừa ăn lại vừa nói 
chuyện bậy bạ tạo thành nghiệp xấu khiến ta 
khổ sở sau này. Điều quan trọng là ta phải 
quán niệm pháp vô ngã: 

          “Các pháp vốn không ta,   
Mọi vật được sanh ra. 
Đều do duyên họp lại,  
Biến đổi từng sát na.” 

 
4. Thế nào là quán niệm về thọ? 
Chữ thọ là nhận lãnh, cảm giác về sự vui, 
buồn, sướng khổ, do vật chất hay tinh thần 
mang lại. Pháp quán này nhằm đối trị bịnh 
tham lam ăn sâu trong lòng chúng sanh đã trải 
qua nhiều kiếp. 
 
Khi ta ngồi sẽ có những cảm giác phát sinh, 
như mỏi mệt, đau nhức, ngứa ngáy, ... trong 
lúc ta đang theo dõi sự phồng xẹp, ta liền 
miệm: “Có một cảm giác đau nhức đang phát 
sinh hoặc” “Có sự đau”. Sau khi niệm như vậy 
xong, ta liền trở về sự “phồng xẹp” của bụng. 
Tất cả những cảm giác đều trải qua tiến trình: 
Phát sinh, tăng trưởng, suy yếu, tan biến, chỉ 
có nhanh hoặc chậm mà thôi. Sau một thời 
gian, cảm giác đó bị biến mất thì ta niệm: “Cái 
đau đã hết”. Nếu cảm giác đau không hết mà 
lại tăng thêm thì ta niệm: “Cảm giác đau tăng” 
rồi trở lại quán niệm “phồng xẹp”. Nếu cái đau 
tăng thêm khiến ta chịu không nổi ta có thể lấy 
tay gỡ chân ra hoặc sửa đổi tư thế ngồi nhưng 
phải làm thật chậm và giữ chánh niệm: 

− Trước khi muốn lấy tay gỡ chân ra niệm:  
Muốn, muốn, muốn. 

− Khi nhắc tay lên niệm: Nhắc, nhắc nhắc. 
− Khi tay đụng chân niệm: Đụng. 
− Khi tay nắm chân, gỡ ra niệm: Gỡ, gỡ gỡ. 
− Khi gỡ ra xong, rút tay về niệm: Rút, rút 

rút. 
− Khi rút tay về xong để lại chỗ cũ niệm: Để, 

để để. 
 
Trên đây là nhằm giúp chúng ta giữ chánh 
niệm nhưng khi đã thuần thục rồi không cần 
niệm như vậy nữa mà chỉ cần giác tỉnh quán 
sát từng cử động trong từng sát na. Muốn được 
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vậy các động tác phải là rất chậm. Hơn nữa, 
trong cuộc sống hằng ngày khi lục căn tiếp xúc 
với lục trần ta phải tập niệm: 

− Khi mắt thấy một vật gì, ta không cần biết 
nó đẹp hay xấu chỉ cần niệm: “Thấy, thấy, 
thấy”. 

− Khi có một tiếng động lọt vào tai, ta không 
cần biết dở hoặc hay chỉ cần niệm: “Nghe, 
nghe, nghe”. Thỉnh thoảng ta cần nhắc nhở 
mình bằng cách tự hỏi: 

− Thân ta bây giờ ở trong tư thế nào và đang 
làm gì? 

− Tâm ta hiện đang nghĩ gì? 
− Có nghe thấy gì không? 
− Có cảm giác gì không? 

 
Cứ như thế, ta phải luôn giữ chánh niệm trong 
lúc đi, đứng, nằm, ngồi hay tiếp xúc bất kỳ 
một ai đều có thể tu tập được cả. Điều đáng 
nói là việc tu thiền này không có gì mong cầu 
và tránh đàm luận vô ích. 

 
5. Những điều cần biết trong lúc ngồi thi ền. 
Trường hợp trở ngại về thể xác ta có thể nhận 
biết dễ dàng, nhưng về phần tâm thức ta nên 
để ý như sau: 

− Khi có những ý nghĩ khởi lên ta phải giác 
tỉnh nhận diện ra liền, nếu không ta có thể 
trở nên khổ sở về chúng. 

− Có nhiều người bắt tâm ngừng suy nghĩ, để 
đầu óc trống rỗng nhưng sau đó sẽ rơi vào 
trạng thái hôn trầm: 
♦ Ngủ gục, thân tuy còn ngồi nhưng chẳng 

khác gì người nằm ngủ. 
♦ Mơ mơ màng màng, chẳng còn cảm giác, 

không khởi ý nghĩ như ngưng hoạt động 
và cùng lúc ấy ta cũng không còn niệm 
không còn ý thức mình đang làm gì, 
quên niệm thân, niệm phồng xẹp, niệm 
tâm... và nếu người nào trụ ở trạng thái 
này lâu ngày thì tâm ngưng làm việc, do 
đó không phát sanh trí tuệ nên không 
thoát được sinh tử luân hồi. 

 
Để kết luận xin mượn bài kệ của cổ nhân như 
sau: 

         “ Đốn ngộ tuy đồng Phật,   
Nhiều đời tập khí sâu. 

 Gió ngừng sóng vẫn đập,   
Lý hiện niệm còn lâu.” 

Ý nói khi đốn ngộ chỗ thấy đồng với chư Phật, 
nhưng tập khí nhiều đời không thể một lúc mà 
sạch hết được. Do đó cần buông hết vọng 
tưởng, như gió ngừng mà sóng chưa lặng, chân 
lý đã thấy rồi mà vọng niệm còn xâm nhập 
mãi. Sau khi giải ngộ rồi, phải lo tu mới chứng 
ngộ được, lúc đó mới giác ngộ tự tại giải thoát 
sanh tử luân hồi. 

 
VĂN THÂN 

 

 

 

Tin tức mỗi ngày một mới toang 

Bàn về virus khiến người hoang 

mang 

Bịnh dịch càng ngày càng lan rộng 

Kéo dài dai dẳng khiến người than 

Mọi người cẩn thận chớ bi quan 

Hiện các thầy Lang đang tìm thuốc 

Khiến cho virus sớm Lạc bang 

Có việc ra ngoài nhớ cẩn thận 

Chớ đừng như trước cứ lang thang 

Ra đi nhớ mang bùa hộ mạng 

Đeo theo bên mình chiếc khẩu trang 

Xuất hiện mọi nơi đủ các kiểu 

Nào hoa, nào sọc, nào trơn láng 

Mang vào cho bệnh bớt lây lan 

Cầu cho bệnh dịch sớm tiêu tan 

Để cho mọi người ngủ được an. 

Khuyên người niệm Phật bớt lo toan 

Tâm BÌNH vạn sự AN. 

Vi Ti ếu 
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ð 
ằng sau chiếc khẩu trang là một pháp tu 
đấy nhé! Một vị Sư tỷ ở Tổ Đình nói với 

tôi như thế. Đúng là cái nhìn sâu sắc và đầy 
tính thiền vị của một người tu. Cái nhìn “ lạ 
lẫm” này, đối với tôi, thiệt tình mà nói, tôi 
chưa hề nghĩ ra các bạn ạ. Tôi chỉ nghĩ đơn 
giản như bao nhiêu người khác, khẩu trang là 
một miếng vải che mặt để cho các anh chị em 
của tôi ở VN tránh bớt cái nắng nóng bức của 
khí hậu, hay thiết thực hơn, bảo vệ làn da cho 
cô thiếu nữ đương tuổi xuân thì, che bớt bụi 
đường, bụi khói, bụi xăng và giảm bớt các mùi 
xú uế xông lên từ các cống rảnh ven đường kể 
từ lâu rồi, chính xác là từ khi cô nàng COVID 
19 chưa ra đời.  
 
Trong tình hình xã hội hiện nay là thời đại dịch 
COVID hoành hành, đi đâu chúng ta cũng thấy 
chiếc khẩu trang xuất hiện. Giờ nó mang địa vị 
của một bà hoàng trên chóp đỉnh của sự sống. 
Mọi người phải buộc gắn liền cuộc sống 
thường nhựt với nó, không thể thiếu giờ phút 
nào. Nó đóng vai trò như một vị thần hộ mạng 
để che chắn cho ta tránh được những giọt li ti “ 
nguy hiểm” bắn ra trong không khí của người 
cùng sở làm, người cùng đến chùa, người đến 
chăm sóc cho các ông bà cụ trong viện dưỡng 
lão... Người ta không còn quên nó khi ra khỏi 
nhà nữa mà nó sẽ được cẩn thận nhét vào túi 
xách của bà nội trợ, của anh công chức, của 
các vị quan cao cấp trong chánh phủ tiểu bang 
hay liên bang, của các cô giáo nhà trẻ hay các 
cô chú làm nhiệm vụ clean –up trong các tòa 
nhà chọc trời, các văn phòng lịch sự hay trong 
các quán ăn, tiệm quần áo thậm chí đến các 
anh chàng homeless cũng phải thủ sẳn một vài 
chiếc xin được từ các cơ sở từ thiện... 
 
Bây giờ giá trị của nó được tính theo cấp số 
nhân. Từ khoảng $0.99 một cái và từng hộp 
khẩu trang, giá khoảng mươi đồng một hộp,  

 
 

 

 
 
 
 
tuần tự rời nhà thuốc ra đi theo nhu cầu bình 
thường của người dân xứ nóng như ở VN ta, 
giá cả tăng vọt lên bốn rồi mươi đồng, hai 
mươi đồng một cái. Bà con ta, nhất là các cô 
bán hàng ở pharmacy phải nhận thấy rõ một 
điều là khẩu trang luôn luôn hút hàng và thật 
đắc như tôm tươi khi nó xuất hiện vài ba hộp 
trên kệ hàng. Thậm chí trong tâm lí hoảng loạn 
của người mua, người ta sẳn sàng trả mọi giá 
để có được một chiếc khẩu trang và kể từ ngày 
chính phủ của Ông Daniel Andrews ở Victoria 
công bố, nó được định giá là hai trăm đô la Úc. 
Cảnh sát, quân nhân tăng cường có mặt trên 
khắp phố thị để rút xấp giấy phạt ra, biên biên 
chép chép thu về cho chính phủ khoảng tiền 
còm nho nhỏ hay nói theo lẽ công bằng là ông 
nhà nước không phải thích làm khổ dân mà vì 
muốn bảo vệ cho dân mà thôi.  Nhiều tổ chức 
từ thiện thay vì làm những chuyến đi xa, dài 
ngày, nay thì vận động bà con, kẻ góp công, 
người góp của may hằng loạt khẩu trang đủ 
màu sắc, đủ chất loại vải khác nhau, từ nhỏ 
mịn , trơn láng đến các loại cao cấp có tấm 
thông hơi hay lọc không khí . Người ta còn 
nghĩ ra và sáng tạo những chiếc khẩu trang có 
nút điều khiển mở ra khi ăn uống và chia sẻ 
hình ảnh trên các mạng xã hội. Mọi người 
nhanh chóng nghĩ ra cách tạo những chiếc 
khẩu trang bằng chiếc khăn quàng mịn của các 
cô thiếu nữ yểu điệu, hay đơn giản là mua 
những đôi vớ mới của hiệu BOND đàng 
hoàng, rồi cho một nhát kéo, cắt gọn sau phần 
gót, thêm hai nhát nữa ở hai đầu là đã có được 
một chiếc khẩu trang trong hai phút. 
 
Mang khẩu trang hiện nay là một fashion mới 
mà các nhà thiết kế quần áo ở phương tây chưa 
hề nghĩ ra, nay nhờ sự xuất hiện của cô nàng 
COVID 19, mọi người mới đua nhau nghĩ về 
một chiếc khẩu trang chẳng những đẹp, tiện lợi 
mà còn giá cả phải chăng, vừa túi tiền của mọi 
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tầng lớp: từ những cô chiêu, cậu ấm con nhà 
khá giả, có tiền cha mẹ cho rủng rỉnh, nên toàn 
dùng loại cao cấp cho đến giới bình dân lao 
động vất vả, hay giới workers làm ngày hai ba 
jobs, nay bất đắc dĩ phải bó gối ngồi nhà, ngao 
ngán nhìn đống bills cao dần chỉ cần kiếm ra 
được một hộp khẩu trang loại standard là được 
rồi.  
 
Chùa Quang Minh đi đầu trong phong trào vận 
động Phật tử may khẩu trang, áo bảo hộ tới 
hàng chục ngàn để chở tới các bệnh viện cung 
cấp miễn phí cho các vị Y bác sĩ, y tá, nhân 
viên làm việc nơi tuyến đầu chống dịch. 
Những cặp vợ chồng trẻ, giờ mất việc phải ở 
nhà thì nảy ra sáng kiến may và cung cấp khẩu 
trang miễn phí cho “bá tánh “. Họ treo một dây 
dài trước nhà và kẹp vào đó những bịch plastic 
gói chiếc khẩu trang bên trong tặng không cho 
hàng xóm hay bất cứ ai cần. Trong cơn hoạn 
nạn, có nhiều người tuyệt vọng không tìm mua 
được khẩu trang trên các quày hàng của 
Woolworths hay nơi cung cấp như các cụ già 
chỉ đành thở dài nhìn quầy hàng xếp khẩu 
trang trống quơ, trống hoắt, không còn hộp nào 
hay các gia đình có ông bố bà mẹ đi làm ngày 
hai ba job, tranh thủ ghé chợ sau giờ làm thì 
không còn tìm đâu ra mặt hàng quí hiếm này.  
 
Nghĩ lại cũng ngồ ngộ, hồi xưa, chiếc khẩu 
trang chỉ được ưa chuộng bởi những người làm 
việc trong ngành y tế. Nó là người bạn thân 
quen của các vị lương y kiêm từ mẫu như y tá, 
bác sĩ, nha sĩ, điều dưỡng hay các vị nhân viên 
làm việc miệt mài trong các tiệm nail nay thì 
chính bạn là bác sĩ của bạn, ai ai cũng “được 
làm bác sĩ” để tự bảo vệ mình. Cô nàng 
COVID 19 này quả đã có một sức mạnh thần 
kỳ và mạnh mẽ. Cô không cần phải cầm một 
cây roi dài, đứng bên cạnh giá giá như ông bà 
ngoại mình hồi xưa mỗi khi mình quậy phá 
hay nghịch ngợm, tự khắc mỗi khi bước ra 
ngoài là tay phải với lấy chiếc khẩu trang để “ 
bịt mặt “ làm hiệp sĩ bí mật giống như người 
ta. Thật là một suy nghĩ mạo hiểm chút xíu khi 
nghe một cô tu sĩ trẻ nhận định dường như ở 
đây có người tu theo “Tiểu thừa” rất miên mật 
đó nha !? 
 
Chuyện dài về chiếc khẩu trang cũng đã đến 

chùa các bạn ạ! Với tấm lòng chơn chất, thuần 
thành, luôn lo lắng cho sức khỏe của quý Tăng 
Ni, quý Phật tử khắp nơi cũng ráng chắt chiu, 
góp nhóp cúng dường khẩu trang cho Tổ Đình 
Phước Huệ để quý Tăng ni có cái “che mặt” 
khi đi ra đường, khi đi làm Phật sự... Người thì 
canh xem nơi nào còn bán, người thì gọi con 
cháu order online, còn cẩn thận nhắc nhở, nhớ 
lựa thứ hai ba lớp và mang vào dễ thở một 
chút, lại còn bảo phải chọn màu cho trang nhã 
như trắng, xám hay màu nâu chứ đừng có hoa 
hòe hoa sói, màu mè này nọ thì “má hỏng dám 
đem vào cúng dường đâu”. Người thì cặm cụi 
may hàng loạt để mang vào cho Chùa; quý Sư 
Cô lớn cũng ra tay nghĩa hiệp, dù mắt mũi 
không còn tinh nhanh như hồi trẻ, nhưng cũng 
lên mạng xem cách hướng dẫn may rồi mót 
máy mấy xấp vải vụn còn lại trong thùng để 
cho ra đời những sản phẩm cây nhà lá vườn 
xinh xắn. Bây giờ, mọi người nhìn nhau chỉ 
còn thấy hai con mắt, trên đầu là chiếc mũ ấm, 
và chiếc khẩu trang luôn chiếm diện tích rộng 
nhất trên khuôn mặt mỗi người. Khi chào 
nhau, người ta không còn đoán được là “đối 
phương” hôm nay vui hay buồn, mập hay ốm, 
hay người quen, lạ...và thật là nhất cử lưỡng 
tiện cho những ai mới vừa bị sún một hay hai 
một cái răng cửa mà vì những “hot spot” lan 
tràn, nên chưa làm được cái hẹn đi gặp vị thần 
cứu tinh là ông thầy nha sĩ chữa răng kiêm làm 
đẹp cho đời. Còn nữa, sau khi trận dịch hạ 
màn, thử tưởng tượng là khuôn hình chiếc 
khẩu trang sẽ in lại trên phần da rám nắng của 
khổ chủ để mọi người ngỡ ngàng tiếc nuối là 
đã không quên xức nghệ vào mỗi tối để bảo vệ 
cho biên giới của hai khu vực gò má ...không 
phô trương một cách vô tội vạ. 
 
Đó là những điều tôi nghĩ ra được về chiếc 
khẩu trang các bạn ạ. Cái nhìn hết sức phàm 
tục và đời thường. Nhưng khi nghe được câu 
nói thiền vị của một người tu, tôi chợt thấy 
rằng cần phải tập suy nghĩ sâu xa hơn để thấy 
các pháp do duyên sinh và đều mang một ý 
nghĩa thâm trầm nào đó, về mặt Phật pháp. 
 
Trước hết, ta tìm thấy hình ảnh của một vị Bồ 
Tát luôn sẳn sàng đương đầu với mọi nguy 
hiểm, khó khăn. Ngài xác định vai trò tiên 
phong của mình trong mọi thời mọi lúc, bảo vệ 
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người không cần điều kiện gì, không cần sự 
đáp trả của người thọ ơn.  Ngài mang đến cho 
ta sự vô úy, để ta có cảm giác giảm bớt lo sợ bị 
lây nhiễm. Ngài giúp người trong tinh thần 
bình đẳng bất kể giàu sang hay nghèo khó, mọi 
lứa tuổi, mọi tầng lớp trong thế giới loài người, 
ai cần là Ngài có mặt, đến rồi đi không ngăn 
ngại. Từ Tổng thống Trump quyền uy cao tột 
trong xã hội Mỹ cho đến bà cụ nhà nghèo với 
phên vách chênh vênh, trống trước hụt sau ở 
một nơi biên địa nào đó trên góc địa cầu đều 
nhờ đến Ngài che chở.  
 
Ngài ban lòng từ và trải rộng lòng từ đó trong 
nhiều thị hiện khác nhau, những người con 
Phật và những người không phải là con Phật, 
động lòng trước cảnh khốn nguy của nhân loại, 
nào quản công sức, thì giờ, tiền bạc tìm đủ mọi 
cách trong khả năng mình tạo ra những chiếc 
khẩu trang mới và đem đến cho người cần. 
Người thì nghiên cứu những cách may đơn 
giản, vẻ các mẫu mã rồi tung lên trên trang 
mạng để phổ biến rộng rãi. Người thì tự may ở 
nhà rồi gửi đến tặng cho các cụ già neo đơn, 
các bà mẹ bận rộn, quay cuồng vất vả trong 
cuộc sống, nặng lòng lo toan cho bầy con nhỏ 
và sinh kế hằng ngày.  
 
Các cấp chính phủ liên bang và tiểu bang với 
truyền thống nhân đạo, cứu người đã quyết 
định mở rộng hầu bao từ vài chục triệu, đến 
trăm triệu rồi hằng tỷ để hỗ trợ cho dân trong 
nước đang “ tứ bề thọ địch “. Người dân dù 
cũng ở trong cảnh nguy khốn, nhưng cũng 
mạnh mẽ mở rộng lòng mình hơn và biết chia 
sẻ cho người khác dù chỉ là một ít gì đó.  
 
Người ta cũng cảm thấy quý cuộc sống gia 
đình và những người thân nhiều hơn bởi vì 
chưa biết được điều gì sẽ xảy ra cho mình và 
họ một lát nữa đây ?? Chiếc khẩu trang treo 
trên móc cũng nhắc nhở rằng hãy biết quý 
trọng thân mạng, sức khoẻ và trân trọng tình 
người. 
 
Điều tiếp theo là kể từ lúc này, con người mới 
có dịp hiểu được nhiều hơn về hơi thở của 
mình. Breath in, breath out...diệu kỳ và giản 
đơn như mọi điều bình thường khác. Chư Phật 
và chư Tổ cũng khuyên dạy ta rằng mạng 

người chỉ trong hơi thở. Có thở ra mà không 
thở vào thì ta đã chuyển sang đời khác. Nhiều 
ngàn năm về trước, dưới cội cây Tất bát La, 
Đức Phật đã trải qua 49 ngày thiền định, theo 
dõi hơi thở, nhìn vào trong tận cùng sâu thẳm 
để liễu ngộ chân lý.  

Thở vào tâm tỉnh lặng, 
Thở ra miệng mỉm cười 

An trú trong hiện tại 
Giờ phút đẹp tuyệt vời 

 
Thiền sư Nhất Hạnh từ bao nhiêu năm nay đã 
xiển dương pháp tu quán niệm hơi thở qua các 
bài giảng của người về mười sáu phép quán 
hơi thở.  
 
Nhận diện hơi thở là bước đầu tiên đưa đến 
niệm định tuệ để tìm được hạnh phúc khi mỗi 
ngày ta có được hơi thở sâu, nhẹ, thanh thản. “ 
Hơi thở là một khí cụ tuyệt vời giúp hành giả 
thiết lập chánh niệm và an trú thân tâm vững 
chãi trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với sự 
sống mầu nhiệm đang có mặt trong ta và 
quanh ta. Chánh niệm giúp ta biết được những 
gì đang xảy ra trong ta và quanh ta”. (Trích 
Pháp thoại của Thầy Thích Nhất Hạnh) 
 
Khi mang khẩu trang, ta biết lúc nào, ta thở ra 
hay thở vào theo nhịp phồng xẹp của mảnh 
vải. Nhứt là trong những lúc đang làm việc hay 
chỉ là ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, ta chợt 
nhận ra là mình đang có hạnh phúc vì đang 
được thở. Chỉ thở bình thường theo nhịp tim 
mỗi ngày đã là một điều kỳ diệu vì cũng trong 
phút giây này, trên thế giới rộng mênh mông 
có hằng triệu người đang không thể thở mà 
phải nhờ vào máy trợ thở, có người mê man, 
có người sắp lìa đời trong nỗi sợ hãi. Có người 
chợt tỉnh, chợt mê và thậm chí cố gắng trong 
tuyệt vọng để tìm một người bằng lòng cho 
mình một hơi thở. Bởi vì khi còn khoẻ mạnh, 
ta thường sống trong sự quên lãng, lẩn quẩn 
trong vô vàn dự tính, nghi kỵ, suy nghĩ tiếc 
nuối về quá khứ, lo lắng và sợ hãi về tương lai 
mà ít khi để ý đến hơi thở tự nhiên, bình 
thường của mình. 
 
Khi mang khẩu trang, ta thấy rõ hơi thở của 
mình bị chặn lại bên trong mảnh vải  và ta mới 
thấy quý thời gian ta được thở tự do trước kia. 
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Chiếc khẩu trang nhắc nhở ta quay về thực tại 
rằng ta đang thở và ta đang có hạnh phúc. Hãy 
biết trân trọng hơn với từng hơi thở ! 
 
Trong tình hình hiện nay, khi con người mang 
chiếc khẩu trang trên mặt, nó nhắc nhở đến 
một trách nhiệm là mọi người phải biết bảo vệ 
mình và bảo vệ mọi người xung quanh mình 
để có được sức khoẻ tốt. Đức Phật đã từng dạy 
là có được một thân người là điều rất khó. Tuy 
thân ta là mong manh và bị luật vô thường chi 
phối, nhưng nhờ đó mà những người con Phật 
mới có thể dụng công tu hành. Khẩu trang là 
một phương tiện nhỏ, nhưng không kém phần 
quan trọng để góp phần bảo vệ con người tránh 
bệnh dịch hiện nay. Với sức khoẻ tốt, trí óc sẽ 
minh mẫn và người Phật tử có thể thực hành 
lời Phật dạy không bị chướng ngại. 
 
 Không khí bây giờ đã bị ô nhiểm và vi khuẩn 
độc hại COVID 19 đang lởn vởn quanh đây. 
Nếu ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường sống 

trong sạch thì cuộc sống ta sẽ nhẹ nhàng hơn, 
chiếc khẩu trang mang lại cho loài người một 
thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ.“Hãy cứu lấy 
đất Mẹ ”  
Đấy, các bạn có đồng ý với tôi rằng đằng sau 
của chiếc khẩu trang là một pháp tu không? Có 
bao nhiêu điều mà khẩu trang đã nói được khi 
nó xuất hiện khắp nơi trên quả địa cầu đúng 
thời, đúng lúc để làm nhiệm vụ mà nó được 
giao phó. Và con người đã học được thêm 
nhiều bài học hữu ích, đã chuyển được cái 
nhìn, quan điểm sống theo một cách tích cực 
hơn. Many thanks, Bồ Tát khẩu trang ! 
 
Tịnh Hạnh  
Mùa Vu Lan 2020 

 
Khẩu trang gởi tặng để người mang 
Đại dịch lan lây khắp thế gian 
Bảo vệ tối đa người cẩn thận 
Biết bao người chết khóc kêu than! 
 
Khẩu trang không luận trẻ hay già 
Đeo nó ra ngoài khỏi tư gia 
Địa vị quyền uy cao mặc kệ 
Ra ngoài cũng phải rất cần đa! 
 
Khẩu trang khó chịu lúc đeo vào 
Bịt mũi, bịt mồm khó thở nao! 
Vi khuẩn ngăn ngừa thôi phải chịu 
Bao người bị nhiễm rất buồn đau! 
 
Khẩu trang nhiều kiểu lại nhiều màu 
Mỗi thứ nhìn vào đẹp biết bao 
Miệng rộng, miệng hô nhìn sao biết 
Miệng mồm xấu đẹp cũng như nhau 
 
Khẩu trang có lợi lắm ai ơi! 
Bụi bặm ngăn ngừa chẳng phải chơi 
Miệng mũi đâu còn vi khuẩn bám 
Lại còn trị được kẻ nhiều lời                     

Thanh Trì  
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Đ 
i chùa là một hành động rất tốt không ai có 
thể phủ nhận được. Tuy nhiên, đi chùa với 

mục đích gì? Đó là điều mà chúng tôi muốn 
trình bày góp chút thiển ý trong bài viết nầy. 
Nhân đây, chúng tôi cũng xin thưa trước, bài viết 
nầy chỉ nhằm mục đích xây dựng hơn là chỉ trích 
hay kích bác chê bai. Tuyệt nhiên, chúng tôi 
không dám có cái ý nầy. Mong quý độc giả khi 
đọc thấy có điều gì không mấy hài lòng thì xin 
hoan hỷ thông cảm thứ lỗi bỏ qua cho. Người 
xưa có câu nói: "Thuốc đắng dã tật, lời thật mích 
lòng". Và cũng có câu nói: "Thà mích lòng trước 
mà được lòng sau". Người viết thấy như thế nào 
thì xin trình bày như thế ấy. Hoàn toàn không có 
ý chỉ trích hay chê bai ai cả. Bởi vì cùng một 
hành động đi chùa, nhưng còn tùy theo căn cơ 
trình độ nhận thức của mỗi người mỗi khác, do 
đó nên không ai giống ai. Đi chùa có nhiều mục 
đích khác nhau. Nêu ra vấn đề nầy để mỗi người 
tự quán chiếu lại mình xem việc đi chùa của 
mình nhằm vào mục đích gì. Và có đúng với ý 
nghĩa của việc đi chùa hay không? Ở đây, xin 
thưa là chúng tôi chỉ nói riêng trong phạm vi của 
những người con Phật mà thôi. Bởi có những 
người phật tử tuy đã quy y Tam bảo rồi, nhưng 
vẫn còn có những ý niệm lệch lạc về việc đi 
chùa. Do đó, nên chúng tôi thấy cần phải nêu ra 
để trao đổi thức nhắc chung. Xin được nhấn 
mạnh thêm một lần nữa, bài viết nầy với mục 
đích là để xây dựng không nhằm mục đích chỉ 
trích hay chê bai ai cả. Mong mọi người hiểu và 
thông cảm cho. Người viết xin hết lòng tri ân đa 
tạ. 
 
Nhưng trước hết, thiết nghĩ, chúng ta cũng nên 
tìm hiểu chùa là gì? Và chùa có từ lúc nào? 
Chức năng cụ thể của ngôi chùa ra sao? 
 
I. Chùa là gì? 
Chùa, tiếng Hán Việt gọi là tự. Tiếng Anh gọi là 
temple hoặc pagoda. Nó còn có những tên khác 
như: Tăng già lam, Già lam, Phạm sát, Lan nhã, 
Tùng lâm, Tinh xá, Đạo tràng v.v... Có chỗ gọi 
là tự viện. Tiếng Phạn tương đương với tự viện 
là Vihara. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
II. Chùa có từ lúc nào? 
Truy nguyên về nguồn gốc của ngôi chùa, ta 
thấy, ở vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca, thì có hai 
ngôi tinh xá xuất hiện nổi tiếng sớm nhứt ở Ấn 
Độ. Một là tinh xá Trúc Lâm ở thành Vương xá 
do vua Tần bà sa la (Bimbisara) kiến lập. Hai là 
tinh xá Kỳ Hoàn hay còn gọi là Kỳ Viên 
(Jetavena) ở thành Xá vệ, do trưởng giả Tu Đạt 
Đa (Anathapindika) tạo dựng để cúng dường cho 
Phật và chúng tăng cư trú. 
 
Còn ở Trung Quốc, theo sử liệu cho biết, ngôi 
chùa đầu tiên có tên là Hồng Lô tự, do triều đình 
xây dựng để tiếp đãi tăng khách bốn phương. 
Thường các vị tăng Tây Vực (Ấn Độ) khi đến 
Trung Quốc thì trước tiên thường hay đến nơi 
nầy để nghỉ và rồi sau đó mới đi nơi khác. Do đó 
về sau, gọi nơi tăng ni ở là "Tự", tiếng Việt gọi 
là chùa. Đó là những ngôi chùa đầu tiên đã được 
kiến lập ở Ấn Độ và Trung Quốc. 

Riêng ở Việt Nam, chúng tôi thấy trong quyển 
Đạo Phật Việt Nam, xuất bản năm 1995 tại TP 
Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp có 
nói đến ngôi chùa Yên Phú, thuộc xã Liên Ninh, 
huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Ngôi 
chùa nầy có mặt dài lâu nhứt trên đất nước Việt 
Nam tức vào khoảng thế kỷ thứ III trước Tây 
lịch. Ngoài ra, trong quyển Lịch Sử Phật Giáo 
Việt Nam tập I, khi nói về nhà sư Phật Quang và 
di tích đầu tiên của Phật Giáo Việt Nam, giáo sư 
Lê Mạnh Thát cũng có đề cập đến một ngôi chùa 
cổ ở trên núi Quỳnh Viên, nhưng rất tiếc ông 
không có nêu rõ tên chùa. 
 
Nếu nói một cách chung chung, thì từ khi đạo 
Phật du nhập vào đất nước ta, khi đã có hình 
bóng của các vị tăng sĩ tu hành truyền đạo, tất 
nhiên là phải có những cơ sở cho những vị đó trú 
ngụ hoằng pháp. Cơ sở đó chính là ngôi chùa. Dĩ 
nhiên, trong thời kỳ phôi thai nầy, chắc chắn là 
những ngôi chùa đã được dựng lên, tất phải còn 
đơn sơ nghèo nàn lắm. Làm gì có được những 
ngôi chùa đầy đủ tầm vóc nguy nga tráng lệ, 
nghệ thuật kiến trúc thẩm mỹ hoa văn độc đáo 
như sau nầy. 
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III. Tác d ụng của ngôi chùa 
Về tác dụng của ngôi chùa, trước hết phải nói 
ngôi chùa mang chức năng là một cơ sở giáo 
dục. Nói chung, dù chùa nhỏ hay lớn, đơn sơ hay 
hoành tráng, đều có chung một mục đích là 
mang tính tác dụng giáo dục. Thử nhìn lại, 
những giai đoạn hưng vong, thạnh suy của dân 
tộc và Phật giáo, lịch sử đã chứng minh, bất luận 
thời nào, ngôi chùa cũng đóng một vai trò then 
chốt quan trọng trong việc điều hướng giáo dục 
quần chúng nhân dân. Có thể nói chùa là cái nôi 
là cái lò rèn luyện chuyên đào tạo cho mọi người 
hướng thiện tu hành. 
 
Có những ngôi chùa biến thành như một ngôi 
trường làng, đề ra chương trình giáo dục thực 
tiễn nhằm xây dựng đạo đức nhân bản cho con 
người. Mục đích là nhằm đào tạo con người có 
được đời sống tâm linh phong phú và trên hết là 
chất liệu văn hóa tình người. Đó là con đường 
hướng đến "Chân, Thiện, Mỹ" mà những vị tăng 
ni đóng vai trò chủ chốt trong việc đào tạo nầy. 
Một học giả đã viết: "Thời Giao Châu đô hộ 
phủ, các lò huấn dục nhân tài ắt phải ở tại các 
ngôi chùa Phật giáo cổ xưa, vốn thân cận với 
nhân dân bị trị, nơi quy tụ tín ngưỡng của nhân 
dân" (PGVN, Nguyễn Đăng Thục, T, 284) 
 

IV. Những hạng người đi chùa 
Như đã nói chùa là nơi hội tụ của tất cả mọi 
người, là cơ sở tín ngưỡng, còn gọi là ngôi nhà 
chung, là đại gia đình. Vì thế nên khi nói đến 
chùa người ta nghĩ ngay đến cửa chùa rộng mở 
để cho thập phương bá tánh đến chiêm bái. 
Chính vì là ngôi nhà chung nên có nhiều hạng 
người đến chùa với những mục đích khác nhau. 
Chúng tôi xin đơn cử một số người đến chùa tiêu 
biểu như sau: 
 
- Có người đi chùa với mục đích là cốt để cúng 
bái cầu khẩn van xin Phật, Bồ tát gia hộ cho họ 
và gia đình họ luôn được bình an, tai qua nạn 
khỏi, mọi việc đều được như ý tốt đẹp. Đó là 
một hạng người họ chỉ biết đi chùa van xin cầu 
khẩn không thôi, ngoài ra không còn có gì khác. 
Có chăng là họ chỉ cúng chút ít tịnh tài hoặc một 
vài phẩm vật nào đó, với hình thức như là lo lót 
hối lộ. Họ xem Phật, Bồ tát như là một đấng thần 
linh có quyền năng ban phước giáng họa. Cho 
nên khi có việc thì họ đến chùa cầu khẩn van 
xin. Đạo Phật của hạng người nầy chỉ có thế 

thôi. Đây là hạng người đi chùa cốt để cầu 
nguyện van xin có lợi cho mình và gia đình 
mình. Thế là, họ biến ông Phật, Bồ tát từ vị trí 
giác ngộ xê dịch qua vị trí thần linh để gia hộ độ 
trì cho họ. Đi chùa cầu nguyện như thế thì quả 
thật là quá ích kỷ hẹp hòi và mê tín. 
 
- Có người đi chùa với mục đích là để tò mò tìm 
hiểu những ngôn hạnh của Tăng, Ni và phật tử. 
Nếu như vị Tăng hay vị Ni nào đó, có những 
ngôn từ bất nhã hay những hành động sơ suất 
thô tháo khó coi, thì họ đem những việc nầy ra 
ngoài để bán rao, nói xấu chê bai đủ thứ. Đây là 
hạng người đi chùa chỉ để: "Vạch lá tìm sâu, bới 
lông tìm vết". Tìm những kẽ hở lỗi lầm của 
Tăng, Ni rồi chê bai chỉ trích nói xấu sau lưng. 
Hạng người nầy họ bất chấp tội lỗi và cũng 
không cần biết tu hành là gì. Họ là người không 
có một chút ý thức tự trọng. 
 
 - Có người đi chùa chỉ biết làm công quả giúp 
cho chùa thôi, ngoài ra, họ không còn biết gì 
khác. Họ chưa từng nghe một thời giảng pháp 
hay tụng một thời kinh hoặc lạy một lạy Phật. 
Họ đến chùa chỉ biết phục vụ, sai đâu làm đó. 
Họ cho rằng, làm công quả như thế là tu rồi. Họ 
tự hào cho việc làm như thế là đủ rồi cần gì phải 
tu niệm chi nữa. Họ nghĩ rằng, đi chùa làm công 
quả là có phước nhiều, không cần phải tu hành 
gì khác. 
 
- Có người đi chùa, chỉ vì ông bà hoặc cha mẹ 
của họ thờ phụng trong chùa, nên họ chỉ đến 
chùa viếng thăm cúng bái thôi, chứ không phải 
họ đi chùa vì mục đích nào khác. Đây là hạng 
người đi chùa chỉ biết viếng thăm hương linh 
ông bà hoặc cha mẹ của họ đơn giản chỉ có thế 
thôi. Nếu có, thì họ cũng chỉ thắp ba nén hương 
rồi lạy Phật ba lạy, xong rồi thì họ ra về. 
 
- Có người đi chùa chỉ mong được gặp bạn bè 
hay người thân của họ để cùng nhau hàn huyên 
tâm sự cho đỡ buồn. Khi gặp nhau họ nói huyên 
thuyên, luận bàn toàn là những chuyện tạp nhạp 
bù khú ở thế gian. Hết phê bình người nầy, đến 
chỉ trích kẻ nọ. Họ không một chút e dè ái ngại 
và để ý đến ai. Họ tha hồ tán ngẫu với nhau cho 
khoái khẩu. Hạng người nầy thường gây ra sự ồn 
ào và làm náo loạn trong chùa. Chính họ làm cho 
cửa thiền mất đi sự trang nghiêm thanh tịnh.   
 
- Có người đi chùa chỉ biết tâng bốc dựa hơi thầy 
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trụ trì để có được chức vụ mà lên mặt sai khiến 
kẻ khác. Hạng người nầy họ đến chùa để kiếm 
chút hư danh rồi cao ngạo hãnh diện với thiên 
hạ. Họ thấy họ rất quan trọng, vì được thầy trụ 
trì tin tưởng giao phó công việc cho họ. Đây là 
hạng người đến chùa chỉ khéo biết ton hót nịnh 
bợ kẻ trên và vênh váo hách dịch chỉ tay sai bảo 
kẻ dưới. Họ thích làm oai để mọi người thấy họ 
quan trọng mà không ai dám đụng đến họ. Họ 
thuộc về dạng người thích lập công ra vẻ ta đây. 
Hạng người nầy chắc chắn là không ai ưa thích 
họ rồi. 
 
- Có người đến chùa chỉ để ngắm cảnh hoặc 
nhiếp ảnh, đi dạo qua cho biết, xong rồi họ đi về. 
Họ chưa từng bước chân vào trong chùa để nhìn 
ông Phật hay Bồ tát xem tướng hảo và việc thờ 
phụng như thế nào. Thỉnh thoảng họ đến chùa để 
dạo cảnh nhiếp ảnh mà thôi.  
 
- Có người đến chùa cốt để tìm nơi yên tĩnh để 
cho bớt những căng thẳng bức xúc ưu phiền. Khi 
đến chùa họ tìm một nơi thật vắng vẻ ít người lai 
vãng để họ tĩnh tọa dưỡng tâm. Họ không biết 
thiền quán là gì, nhưng vì quá bức xúc buồn bực 
nên họ muốn tìm nơi thanh vắng yên tịnh để lắng 
lòng cho vơi bớt phiền não. Cho tâm hồn họ lắng 
dịu lại. Chỉ có thế thôi! 
 
- Có người đến chùa chụm ba chụm bảy với 
nhau để mà tán hưu tán vượn bình luận thiên hạ 
sự để mà ăn cơm chùa. Đây là hạng người thuộc 
dạng nhiều chuyện. Họ đi săn tin và có hằng lô 
câu chuyện cũ mới, xưa nay, để rồi họ đem ra 
bình luận, khen người nầy, chê trách người kia 
vân vân và vân vân. Toàn là những chuyện thị 
phi bù khú ở thế gian, họ đem ra bàn tán cho hết 
giờ hết buổi. Thế là đến giờ cơm thì họ không 
ngần ngại vẫn đi thọ thực như bao nhiêu người 
khác. Vì họ nghĩ đây là cơm chùa cứ ăn. Hạng 
người nầy họ không biết tội lỗi hay hổ thẹn là gì. 
Mà dẫu có biết họ cũng chẳng màn. Miễn sao 
nói cho khoái cái lỗ miệng là được rồi. Hạng 
người nầy thật là đáng thương cho họ. Vì họ 
càng đến chùa thì chỉ càng thêm tổn phước và 
nặng mang cái khẩu nghiệp cho họ mà thôi. 
 
- Có người đến chùa không phải để tu học, mà 
chỉ đi rảo chung quanh dòm ngó đồ đạt trong 
chùa để rồi họ tìm cách thế chôm chỉa. Hạng 
người nầy họ là đồ đệ của đạo chích. Họ bất 
chấp tội lỗi, vì đó là một tật tánh trở thành thói 

quen của họ. Có thể họ vì một hoàn cảnh hay 
một lý do nào đó, để rồi trở thành một kẻ chuyên 
đi trộm cắp. Thật cũng đáng thương xót lắm 
thay! Khi đã gieo nhân bất thiện thì làm sao 
tránh khỏi quả báo ác? 
 
- Có người đi đến chùa là chỉ vì tình cảm với 
Tăng, Ni. Một khi hết có tình cảm rồi thì họ lại 
đi sang qua chùa khác. Khi đến chùa khác tất 
nhiên là họ lại nói xấu chùa nầy. Họ phê bình 
nói xấu vị Tăng hay Ni nào đó mà trước kia họ 
đã từng thân thiện quý kính. Nay khi tình cảm 
không còn, thì họ sẵn sàng trở mặt không chút 
ngại ngùng e thẹn, và bất chấp tội lỗi. Quả đúng 
với câu: "Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra". Họ 
cũng biết nói xấu Tăng, Ni là một trọng tội, 
nhưng vì tự ái bản ngã quá cao nên họ lại gây ra 
như thế. Thật là đáng thương xót tội nghiệp biết 
bao! 
 
- Có người đến chùa trong một trường hợp đặc 
biệt nào đó là do có đám sám bạn bè mời đến để 
tham dự. Do đó, nên họ mới bước chân tới chùa. 
Đây là hạng người đến chùa vì bạn bè mà thôi. 
Chứ không phải họ là người phát tâm đi chùa. 
 
- Có người đến chùa vì có cha mẹ hay ông bà 
qua đời. Con cháu bắt buộc phải đến chùa để 
cung thỉnh Tăng, Ni đến nhà quàn hoặc tại tư gia 
để làm lễ. Rồi đến những tuần thất, họ cũng phải 
đến chùa để cúng. Đó là vì ông bà hoặc cha mẹ 
của họ mất nên họ mới có dịp đến chùa để coi 
ngày giờ... Khi tang lễ xong xuôi, thỉnh thoảng 
họ mới đến chùa với tánh cách viếng thăm 
hương linh mà thôi. Có người nhờ đó mà họ mới 
biết đến chùa chiền. Còn không, thì có khi cả đời 
họ không biết đi chùa là gì cả. 
 
- Có người khi gặp hoạn nạn hoàn cảnh khổ đau 
nào đó, thì họ tìm tới chùa. Đi chùa được một 
thời gian, khi cơn buồn khổ đã qua, và có một 
niềm vui riêng nào đó, thì họ lại bái bai chùa 
không một chút luyến tiếc. 
 
- Có người đi chùa chỉ vì xin xâm bói quẻ kiết 
hung hay cúng sao giải hạn cầu khẩn để cho 
được tai qua nạn khỏi. Ngoài ra họ không cần 
biết những điều gì khác xảy ra ở trong chùa. Đây 
là hạng người đi chùa theo dạng thức mê tín và 
tà kiến.  
 
- Có người đến chùa chỉ để mua thức ăn chay do 
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chùa bán để gây quỹ cho chùa. Mua xong, họ đi 
về. Ngoài ra, họ cũng không cần thiết quan tâm 
đến những vấn đề tâm linh khác như tụng niệm, 
bái sám v.v... 
 
- Có người đi chùa chỉ biết thiết tha trong việc tu 
học. Hạng người nầy, họ đến chùa bằng tất cả 
tấm lòng chí thành chí kính, chỉ biết tu và học 
thôi. Ngoài ra, chùa cần gì họ giúp thì họ cũng 
không từ nan. Họ có quan niệm rất rõ rệt và dứt 
khoát. Mục đích của họ đến chùa là để tu, để rèn 
luyện tâm tánh, nghe pháp, học hỏi những điều 
hay lẽ phải. Nhờ có nghe pháp học hiểu giáo lý 
nên họ mới sửa đổi tâm tánh của họ. Đây là hạng 
người có tâm cầu tiến rất tốt. Họ luôn trung 
thành phụng sự thờ kính Tam bảo. Họ là hạng 
người trọng Phật kính Tăng và chịu khó cần cù 
siêng năng tu học, trau dồi phước trí. Họ làm 
việc trong âm thầm và rất khiêm tốn không cần 
ai biết đến họ. Họ giúp chùa rất nhiều nhưng 
chưa bao giờ thấy họ có thái độ tỏ ra kênh kiệu 
hống hách khoe khoang với ai. Họ là hạng người 
không cần phô trương bản ngã. Người như thế 
mới đúng là mẫu người đi chùa. Vì họ là người 
rất am hiểu nhân quả nên việc hành xử của họ 
đúng theo cương vị và luật tắc của một người 
phật tử. Hạng người nầy đáng cho chúng ta học 
hỏi noi theo. 
 
V. Lợi ích thiết thực của việc đi chùa 
Đại khái, chúng tôi chỉ nêu ra những hạng người 
đi chùa tiêu biểu thế thôi, thật ra, thì còn nữa chứ 
không phải chỉ có bao nhiêu đó. Tuy nhiên, bao 
nhiêu đó cũng tạm đủ để chúng ta quán chiếu 
thành thật với chính mình, xem mình thuộc về 
hạng người nào trong số những hạng người đã 
nêu trên. Nếu chúng ta đi chùa không nhằm mục 
đích tu học, thì đó chưa phải đúng nghĩa đi chùa. 
Vì chùa lập ra để cho người phật tử có nơi tu học 
Phật pháp. Ngoài ra những nhu cầu tín ngưỡng 
khác chỉ là đáp ứng nhứt thời chứ không phải là 
mục đích chính yếu của ngôi chùa. Như đã nói, 
ngôi chùa là một cơ sở giáo dục, hoằng pháp. 
Chính là cái nôi rèn luyện để người phật tử đến 
chùa tu tập. Nhờ đó mà người phật tử mới có 
được lợi lạc trong đời sống hiện tại và tương lai 
cũng được hạnh phúc. 
 
VI. K ết luận 
Xét qua những hạng người đến chùa nói trên, chỉ 
có một hạng người duy nhất sau cùng là đi chùa 
đúng theo tinh thần cầu tiến học hỏi của người 

phật tử. Đó là hạng người đến chùa để tu học và 
để trở thành một người phật tử chơn chánh tu 
học đúng theo chánh pháp. Đó mới thực sự là 
người phật tử thuần thành. Đi chùa phải có lợi 
lạc cho thân tâm của họ. Đến chùa để có được an 
lạc hạnh phúc, chứ không phải đi chùa cho có lệ 
hay mong cầu thứ nầy thứ nọ. Đi chùa như thế, 
mới đúng ý nghĩa đi chùa và mới đem lại lợi ích 
thiết thực trong đời sống hiện tại. Đi chùa cốt để 
trau dồi hạnh giải tương ưng, học và hành phải 
đi đôi với nhau. Đi chùa mà không tìm hiểu học 
hỏi chánh pháp thì làm sao áp dụng thật hành 
đúng theo chánh pháp? Đi chùa phải có một 
quan niệm đúng đắn và thực tiễn, không nên đi 
chùa chỉ biết tạo phước không thôi. Nếu tạo 
phước thì ở đâu lại không tạo được, đâu cần phải 
đến chùa mới tạo phước được. Người xưa có 
nói: "Dẫu xây chín đợt phù đồ (bảo tháp) không 
bằng làm phước cứu cho một người".  Thế thì 
người ta không đến chùa mà họ làm những việc 
từ thiện giúp người cứu đời, thế không phải là họ 
đang tạo phước đó hay sao? Phật dạy người phật 
tử phải tu cả hai: phước trí trang nghiêm, cả hai 
đều phải song hành lưỡng toàn mới có thể đạt 
thành quả Phật được.  
 
Như đã nói, tùy theo căn duyên của mỗi người 
mà có những hạng người đi chùa khác nhau. 
Chúng tôi rất tôn trọng niềm tin, căn duyên và 
chủng tánh của mỗi người. Nhưng ở đây, chỉ xin 
nêu ra để chúng ta thấy người phật tử đi chùa 
không phải đơn thuần chỉ có một hạng người. 
Hơn thế nữa, để chúng ta hiểu mà có thể điều 
chỉnh lại cho đúng cách theo phương hướng của 
việc đi chùa. Đi chùa để có được lợi lạc ngay 
trong đời sống hiện thực. Nếu không được như 
thế, thì việc đi chùa của người phật tử chỉ mất 
thời giờ vô ích và không khéo sẽ làm trò cười 
cho khách bàng quang thiên hạ mà thôi. Chẳng 
những không có lợi lạc mà còn mang thêm tội 
lỗi nữa. Kính mong mọi người hãy tự quán chiếu 
sâu sắc lại lòng mình và hành động đi chùa của 
mình. Để từ đó, chúng ta có thể hoán cải mục 
đích và hành động đi chùa của chúng ta cho phù 
hợp với chánh pháp và đúng theo tinh thần của 
người phật tử đi chùa. Có thế thì việc đi chùa 
của người phật tử mới thực sự có lợi lạc hạnh 
phúc ngay trong đời sống hiện tại và mai sau 
vậy. 
 
Tịnh Đức  
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T hầy Trụ Trì Phước Tấn chuẩn bị cho việc 
tổ chức một tang lễ vào ngày mai.  Người 

mất là một đồng hương người Vi ệt bị lây 
nhiễm COVID-19 tại nhà dưỡng lão trong khi 
bà cụ đang sống cách ly. Tang lễ được cử hành 
hết sức đơn giản tại Chùa Quang Minh, 
Braybrook, với sự hiện diện chỉ có mười người 
trong gia quyến. Con cái bà cụ sẽ không được 
có mặt để nói lời tạm biệt theo lễ nghi truyền 
thống và cũng không thể đến bên chiếc quan 
tài mở nắp để nhìn bà lần cuối cùng vì sự lây 
lan của cơn dịch bệnh. Các thân bằng quyến 
thuộc khác của bà và gia đình cũng không thể 
đến dự tang lễ và thắp cho người ra đi một nén 
nhang tưởng niệm.  
  
Thầy Phước Tấn có thể dễ dàng nói chuyện, 
hướng dẫn, giải thích cho Phật tử đồng hương 
về ảnh hưởng của cơn đại dịch COVID 19. 
Tuy rằng con số bị lây nhiễm trong Cộng đồng 
không nhiều, khoảng năm mươi người, nhưng 
mọi người Vi ệt đều rất lo lắng và bất an. 
 
Trong thực tế, theo Thầy, các tin tức giả mạo, 
xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, tràn lan 
trên mạng lưới xã hội chi phối tâm trí con 
người và không mang lại lợi ích gì. Khi mọi 
người dành sự chú tâm vào một việc, họ quên 
bẳng đi các việc khác. Giống như khi bạn uống 
thuốc sinh tố. Nếu bạn chỉ uống nhiều một 
loại, bạn sẽ thiếu các loại sinh tố khác. Sự 
chọn lọc thông tin, Thầy gợi ý, càng dễ sai 
lệch trầm trọng hơn, khi mà nguồn thông tin từ 
Cộng đồng Việt hoặc đã ngưng hoạt động hay 
rất khó để tiếp cận. Ví dụ như đài 97.4 FM - 
một trong đài phát sóng dành cho người Vi ệt - 
đã nghỉ hoạt động từ đầu năm nay vì khó khăn 
tài chính mặc dù có rất đông thính giả là người 
Việt lớn tuổi vì đa số họ không còn đi chợ mỗi  

ngày để nhận các báo Việt News miễn phí. 
Hiện nay, họ thường nghe đài SBS và xem trên 
mạng lưới xã hội nơi mà các tin tức phát đi rất 
chậm và không được cập nhật hóa kịp thời.  
 
Trước khi Melbourne lâm vào tình trạng đại 
dịch, một ngày sinh hoạt của Thầy Trụ trì vô 
cùng bận rộn. Các khóa lễ có gần năm trăm 
Phật tử tham dự thường xuyên. Khoảng một 
trăm người đến tụng khóa lễ Tịnh độ buổi 
chiều. Một số khác ít hơn tham dự đầy đủ cả 
ba khóa lễ trong ngày. 
 
Chùa còn có nhiều sinh hoạt phong phú trên 
cùng một mặt bằng như có các lớp dạy võ, hai 
gia đình Phật tử Đại hoan Hỷ và Đại bi Quan 
Âm, trường Việt ngữ, nhóm thiện nguyện viên 
xã hội và một nhóm cung cấp thực phẩm cho 
những người cơ nhỡ, khó khăn trong cộng 
đồng. 
 
Giờ đây, chùa chuyển đổi hình thức sinh hoạt 
thường lệ bằng những nhóm sinh hoạt trên 
mạng lưới toàn cầu. Thầy Phước Tấn mở một 
trang YouTube để chuyển tải nội dung các buổi 
tụng kinh và pháp thoại ngắn hay những buổi 
lễ sám hối, hội họp...Thông qua Zoom, Thầy 
cũng giúp cho Phật tử địa phương được nghe 
các thời giảng pháp hữu ích và chất lượng từ 
Thầy Giáo Thọ Hoằng Khai từ bên xứ sở cách 
xa Úc hàng ngàn cây số là Na Uy. Hằng đêm 
có khoảng 70 đến 120 người nối kết để nghe 
giảng pháp từ nhiều nơi trên thế giới ngoài 
nước Úc như Âu Châu, Việt Nam... Chùa cũng  
cố gắng phổ biến các buổi tụng kinh qua Zoom 
nhưng không được thành công vì giờ giấc khác 
nhau ở địa phương của người nghe. Sau bốn 
tháng dùng mạng lưới để hoằng pháp, chùa 
tạm nghỉ trong một tuần lễ.  

Vâng, Thầy nhớ lại, sự chuyển hướng hoằng 
truyền Phật pháp bằng các mạng xã hội cũng 

NGÔI CHÙA QUANG MINH VÀ C ỘNG 
ĐỒNG NGƯỜI VI ỆT Ở MELBOURNE 

Quang Minh Temple and the Vietnamese   
Buddhist Community of Melbourne 
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đã có sự thành công không nhỏ. Dù lúc đầu sự 
kết hợp chưa chặt chẽ lắm nhưng cũng có những 
dấu hiệu tiến bộ. 

Trước tiên, các Phật tử tụng niệm và tu tập tại 
nhà một mình nhưng nay họ bắt đầu mở rộng và 
kết nối với chùa và các nhóm Phật tử khác. Thầy 
Trụ Trì ghi nhận:” Chúng tôi cùng đọc tụng 
chung các bộ kinh Phật lớn và mọi người tỏ ra 
tiến bộ nhanh khi họp thành một nhóm nhờ vào 
lực của đại chúng, khác với việc tụng kinh ở nhà 
một mình. Thầy tin rằng sự tinh tấn tu tập của 
các Phật tử sẽ gia tăng nhiều hơn trong một 
nhóm đông người cùng tu tập. 

Đối với người Vi ệt, sự kết nối trong cộng đồng 
là một điều cần thiết và cơ bản. “Chúng tôi có 
khuynh hướng nặng về gia đình, dòng tộc. Trong  
một gia đình mở rộng bao gồm ông bà, cha mẹ, 
cô chú sống chung với con cháu, người Vi ệt ưa 
hỗ trợ nhau để sống và phát triển”. Rất nhiều 
người Vi ệt đến Úc không có người thân nào bên 
cạnh - Bản thân Thầy là cũng là một thuyền 
nhân tỵ nạn từ năm 1981 và đó là lý do tại sao 
người ta thường kêu những người xa lạ, nhưng 
cùng cảnh ngộ ” tứ cố vô thân” như mình là 
“anh, chị” hay “chú, bác, cô dì.”..vì tận trong 
thâm tâm, họ muốn thay thế sự trống vắng, thiếu 
thốn tình thân gia đình mà họ luôn khao khát. 
 
Thật bất hạnh thay, tình hình hiện nay với cơn 
đại dịch lan tràn và việc áp dụng các cấp độ hạn 
chế đã làm sụp đổ truyền thống đó. Thầy nhấn 
mạnh rằng quả là điều khó khăn cho quý đồng 
hương Phật tử Melbourne khi họ không còn có 
thể trực tiếp đến chùa, chia sẻ những khó khăn 
về đời sống và tìm lời khuyên bảo từ các vị thầy. 
Đó thật sự là một mất mát lớn.  
 
Một thành viên của Hội đồng Phật giáo Victoria 
giảng giải rằng thật là trái với thông lệ và truyền 
thống của người Vi ệt khi phải thỉnh ý và xin một 
vị Thầy tâm linh giúp đỡ, khuyên bảo qua điện 
thoại vì nó có tính cách thiếu khiêm tốn, không 
được tế nhị  và làm mất nhiều thời gian của vị 
Thầy khả kính. Người Phật tử chọn cách đến 
chùa và xin được gặp Thầy để trình bày vấn đề 
mà mình cần được khuyên bảo. Dĩ nhiên, việc 
này không thể thực hiện trong thời điểm hiện tại. 
Thầy nhớ lại cảm giác băn khoăn và dường như 
là một sự xấu hổ thầm lặng diễn ra tự tâm khi 
trên đường đi đến Bunnings mua bảng dấu hiệu 
“ Xin l ỗi, chúng tôi đóng cửa “. Thật là một cảm 

giác không thoải mái chút nào khi không được 
mở rộng cửa chùa để chào đón tất cả mọi người. 

Thầy Trụ Trì  còn đặc biệt quan tâm đến giới trẻ 
Việt trong cộng đồng vì các dấu hiệu bệnh tâm 
thần trong lứa tuổi này đang gia tăng.” Các cháu 
đang có biểu hiện bất an và lo lắng” , Thầy ngạc 
nhiên nhận định, “ Chúng tôi tưởng rằng giới trẻ 
sẽ mạnh mẽ vì họ có nhiều kiến thức về kỹ thuật, 
công nghệ thông tin nhưng ngược lại họ lại là 
những người nhạy cảm hơn giới cao niên nhiều. 
Thầy cho biết là Thầy hiện đang giúp đỡ, hỗ trợ 
cho các cháu qua các đường dây tư vấn bằng 
điện thoại. 

Mặc dù có rất nhiều thử thách mới trong cuộc 
sống hiện nay, nhưng cũng có những mặt tích 
cực được thực hiện. Thầy và nhóm thiện nguyện 
viên đã tổ chức, vận động và kêu gọi cộng đồng 
người Vi ệt may hằng loạt khẩu trang và bảo hộ y 
tế để cung cấp miễn phí cho bệnh viện Sunshine. 
Các hãng may và thợ may cũng phát tâm may 
khẩu trang hoặc do hợp đồng với chính phủ hoặc 
cung cấp miễn phí . Tính đến nay, cộng đồng 
người Vi ệt đã cung cấp miễn phí khoảng trăm 
ngàn bộ khẩu trang y tế. 
 
Mặc dù có một số hoạt động của chùa hiện nay 
phải tạm ngưng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc 
cần làm ở Chùa Quang Minh – vốn là nơi sinh 
hoạt tâm linh Phật giáo quan trọng nhất ở nước 
Úc với diện tích rộng trên 4.5 mẫu đất -  Một số 
ít thiện nguyện viên và Phật tử thuần thành cùng 
với Chư Tăng Ni thường trú ở chùa đã làm việc 
không mệt mỏi để bảo đảm cảnh quang chùa 
luôn sạch, đẹp. Mỗi ngày, chùa không thiếu 
bóng Phật tử đến chùa để tưới cây, quét dọn, bảo 
trì cơ sở vật chất trong khuôn viên chùa hay vận 
chuyển thực phẩm cần thiết. 
 
“Có rất nhiều việc để làm” Thầy trụ trì nói với 
nụ cười từ ái. Chùa có nhiều con đường rất xinh 
để tản bộ trong an nhàn và hàng cây hoa anh đào 
đủ màu đang khoe sắc. “Thật là một cảnh tượng 
vô cùng lộng lẫy! ”  Thầy hứa là sẽ gửi cho mọi 
người xem ảnh hoa đào nở ở chùa Quang Minh. 
 
(Phỏng dịch bài phỏng vấn của Bà TRISH 
Prentice, Chuyên viên nghiên cứu thuộc Scanlon 
Foundation Research Institute. (xem trang kế tiếp) 

Bài phỏng vấn này được thực hiện trước khi ban 
hành lệnh hạn chế cấp bốn ở Victoria –          
Ban biên tập báo Phước Huệ) 
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A bbot Phuoc Tan is preparing to lead a 
funeral service tomorrow. The       

deceased, a member of the Vietnamese      
Buddhist community of Melbourne, contracted 
COVID-19 at her nursing home. She passed 
away while quarantined and will be cremated 
in a simple service at the Quang Minh Temple 
in Braybrook, with 10 family members in    
attendance. Her children will not be able to say 
goodbye in the traditional manor, with an open 
casket, because of the nature of the contagion. 
No members of the community will be there to 
pass on their condolences to the family. 
 
For Abbot Phuoc Tan, it was a relief to be able 
to talk about the impact of COVID 19 on his 
community, to “get this off my chest.” While 
the spread of the virus is relatively low in the 
Vietnamese Buddhist community of           
Melbourne, only around 50 people have     
contracted it so far, a community spokesperson 
told them, people are concerned and anxious. 
Abbot Phuoc Tan believes this is, in part,     
fueled by the prevalence of ‘fake news’ on the 
internet and the boredom that leads people to 
be drawn to the clickable headlines. “Fake 
news is easily occupying peoples’ minds in the 
boredom.” “The topics are interesting but they 
are harmful,” he says. “They have no benefit at 
all.” “When people are drawn to something 
they lack something else. Just like when you 
take vitamins. If you take too much of one   
vitamin you will find yourself lacking          
another.” The information vacuum, Abbot 
Phuoc Tan suggests, is exacerbated because 
many of the usual sources of news and         
information for the Vietnamese community are  

 

 
no longer available or harder to access. Radio 
97.4 FM, a community radio station with  
Vietnamese  programming, closed its doors 
earlier in the year, citing financial constraints. 
Abbot Phuoc Tan says many seniors in the 
community relied on it for information. “Many 
elderly do not go to the market anymore so 
they don’t pick up the Vietnamese             
newspaper,” another important source of     
information for the community. Now they are 
reliant on SBS radio and the internet. Abbot 
Phuoc Tan believes the information they are 
receiving is either too slow or inadequate.  

Abbot Phuoc Tan’s days are spent at the 
Quang Minh temple, where he is the spiritual 
leader. Before the lockdown, the house of    
worship had around 500 regular attendees.  
Approximately 100 worshipers attended the 
chanting service each evening; fewer attended 
the three chanting sessions during the day. The 
temple was a thriving centre of activity, with a 
martial arts group, two youth groups, a      
Vietnamese language school, a volunteer 
group and a catering group also using the 
premises. Now they are using various online 
forums to engage their segments of the      
community. Abbot Phuoc Tan has a YouTube 
channel where he posts pre-recorded chanting 
and a Dhamma talk. They also offer another 
Dhamma talk, involving other monks, via 
Zoom. Between 70 and 120 people attend this 
session, some as far away as Sydney and 
Europe. They tried chanting via Zoom too but 
it wasn’t really successful. The time delay 
meant they were out of sync with each other. 
After four months of online sessions they are 
taking a break this week.  
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Yet, the move to online forums has been 
largely successful, he reflects. Although they 
lack “a degree of harmony,” the dynamics of 
their community on Zoom has improved. At 
first people were happy to practice alone but 
now they crave human interaction, Abbot 
Phuoc Tan notes. “Together we are reading 
long discourses by Buddha and people are  
progressing quickly in the group. We find 
those who practice alone are not doing as 
well.” Human interaction gives people a real 
sense of who they are, he believes. “It is the 
same as the price of an ounce of gold, it has 
the value people give it.” 
 
For the Vietnamese, community is a            
fundamental part of life. “We are very family 
orientated,” Abbot Phuoc Tan says, “through 
the extended family we support each other.” 
Many Vietnamese came to Australia without 
any family—Abbot Phuoc Tan himself arrived 
as a refugee in 1981—and this is why they use 
kindred names for people they are close to, 
like ‘aunt’ or ‘brother.’ These people become 
almost surrogate family members in the       
absence of the extended family. However, the 
lockdown has taken away this structure of   
support. Abbot Phuoc Tan says it has been 
hard for people not being able to visit the   
temple, not being able to share their problems 
or seek support. This is a real loss for the  
community at this time. A representative from 
the Buddhist Council of Victoria explains it is 
very counter cultural for many Buddhists to 
phone an abbot to ask for support or seek     
advice. It would be considered presumptuous 
to take up the time of a spiritual leader who is 
held in such high regard and approach them in 
this way. These kinds of interactions are     
usually sought in a much more informal way 
through encounters at the temple or on the 
grounds. Of course, this cannot happen at the 
moment. Abbot Phuoc Tan recalls the          
embarrassment of having to go to Bunnings to 
purchase a sign to hang at the temple saying 
‘sorry closed.’ He feels guilty that the people 
are not welcome. 
 
Abbot Phuoc Tan is particularly worried about 
the youth in his community and is starting to 

see the toll on their mental health. “They are 
restless and anxious,” he says, although he is 
somewhat surprised by this. “We thought the 
younger would be stronger because they can 
access the technology easily but we are seeing 
they are more vulnerable than the elderly.”  He 
is doing what he can to support them by 
phone. 
 
While there are many ongoing challenges, 
there are also positives to come from the lock-
down. Abbot Phuoc Tan says the community 
has been busy organizing and distributing face 
masks. He was approached by Sunshine hospi-
tal and they have been able to donate the 
stocks of masks from their beauty salons. 
Fashion warehouses are also using their work-
ers and machinery to make reusable cloth 
masks, either under government contract or for 
free. Abbot Phuoc Tan believes the Vietnam-
ese community may have donated 100,000 
masks so far. 
 
Although many of its activities are currently 
on hold, there is still a lot do to at Quang Minh 
Temple, one of Australia’s most significant 
Buddhist sites, and on the 4.5-hectare grounds 
that surround it. A small number of volunteers 
come to the site regularly to assist with gar-
dening, maintenance, cleaning and food deliv-
ery. There are monks and nuns who live on 
site and they are taken care of. Abbot Phuoc 
Tan says with a smile, “there is plenty to do.” 
There are also lots of paths to walk on 
throughout the property and the cherry trees 
are in bloom. “They are very beautiful.” Abbot 
Phuoc Tan promises to share a photo. 
 
Trish Prentice  
Research Assistant, Scanlon Foundation      
Research Institute. 
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T họ ký là gì? Thọ là nhận lãnh, Ký là ghi 
nhớ. Vậy thọ ký là nhận lãnh và ghi nhớ 

lời Phật dạy hay đức Phật trao gởi chánh pháp 
cho các đệ tử thuần thành, xử dụng chánh pháp 
và sống đúng chánh pháp. Một khi đức Phật 
nhận thấy các đệ tử tu hành, có đầy đủ phước 
đức và trí tuệ đã đạt đến chỗ như đức Phật, Ngài 
liền thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai. 

Việc Phật thọ ký cho các đệ tử cũng giống như 
một vị thiền sư truyền tâm ấn cho người đệ tử. 
Một đệ tử theo thầy tu học ngày đêm khổ luyện 
đến lúc trí huệ đạt tới chỗ bằng thầy và khi đó 
được thầy ấn chứng sự đạt đạo của vị đệ tử có đủ 
khả năng thay thế mình trong việc nối truyền 
chánh pháp, như việc ngũ tổ Hoàng Nhẫn truyền 
tâm ấn cho lục tổ Huệ Năng vậy. Trong Pháp 
Bảo Đàn kinh, có ghi lại lúc thiền sư Hoài 
Nhượng đến đảnh lễ tổ Huệ Năng, Ngài liền hỏi: 

- Ở xứ nào đến đây? 
- Bạch, núi Tung Sơn. 
- Có việc gì, đến đây làm chi? 
- Bạch: Nói dường có một việc thì không 
trúng. 
- Còn tu chứng phải chăng? 
- Bạch: Tu chứng thì chẳng phải là không có, 
còn nói nhiễm trước thì không đặng. 
- Chỉ có sự chẳng nhiễm trước ấy là chỗ hộ 
niệm của chư Phật. Vậy ngươi đã như thế, ta 
cũng như thế. 

Rồi Ngài cho sư Hoài Nhượng biết là ở bên Ấn 
Độ tổ Bác Nhã Đa La thứ 27 có để lại lời sấm 
truyền rằng: Dưới chân ngươi sẽ sanh ra một con 
ngựa tơ mạnh mẽ đạp giết người trong thiên hạ. 
Đó là điềm ứng tại tâm ngươi, chẳng cần vội nói. 
Ý nói sư Hoài Nhượng sẽ có một người đệ tử tên 
Mã Tổ, tức là Đạo Nhứt thiền sư nối truyền 
chánh pháp, hoá độ chúng sanh vậy. 
 
Trong phẩm thọ ký thứ sáu, đức Phật thọ ký cho 
bốn vị đệ tử là Ma Ha Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ma 
Ha Ca Chiên Diên, Đại Mục Kiền Liên đều sẽ 
thành Phật trong tương lai, cõi nước trang 
nghiêm, thanh tịnh, không có các ác đạo. Đối với  
ngài Đại Ca Diếp thì đức Phật thọ ký sẽ thành  

 
Phật hiệu là Quang Minh, bởi vì ngài dùng trí 
huệ để giáo hoá chúng sanh. 

Ngài Tu Bồ Đề thì chuyên hạnh thanh tịnh, giữ 
gìn giới luật, thuộc về việc làm bề ngoài, nên 
đức Phật thọ ký sẽ thành Phật hiệu là Danh 
Tướng. 

Riêng hai ngài Đại Ca Chiên Diên và Đại Mục 
Kiền Liên cúng dường và xây tháp nên đức Phật 
thọ ký sẽ thành Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề 
Kim Quang và Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương. 
Như vậy con đường đi đến mức cuối cùng là 
thành Phật thì chỉ có một, nhưng tuỳ theo mỗi 
người dùng phương tiện di chuyển khác nhau. 
Có người đi máy bay, có người đi tàu thủy, có 
người đi xe lửa, có người đi xe hơi, có người đi 
xe đạp và cũng có người đi bộ. Do đó sự cúng 
dường các đức Phật và việc xây tháp thờ xá lợi 
Phật cũng là một cách tu ở trong kinh Pháp Hoa 
vậy. 

Trong phẩm thọ ký thứ tám, đức Phật thọ ký cho 
ngài Phú Lâu Na và năm trăm vị đệ tử A La 
Hán. 

Theo lời Phật dạy thì tôn giả Phú Lâu Na là 
người thuyết pháp bậc nhất trong hàng đệ tử của 
Ngài. Tất cả các giáo pháp của Phật ông đều 
thông hiểu tinh tường và chỗ nào cần là ông đến 
đó giáo hoá chúng sanh. Vì vậy đức Phật khen 
ngợi ông là người được tứ vô lượng biện tài: 
Pháp vô biện tài, Nghĩa vô biện tài, Từ vô biện 
tài, Lạc thuyết vô biện tài. Nhờ nghe Phật nói về 
nhân duyên và thí dụ nên ông thấy được thần 
thông diệu dụng của đức Phật, khiến ông thanh 
tịnh, hớn hở vui mừng một lòng hướng về đức 
Phật tỏ bày bổn nguyện của mình. Ông được 
Phật khen ngợi và nói về tiền kiếp của ông đã trợ 
duyên cho 90 ức đức Phật trong quá khứ nói 
pháp, cũng như hiện nay trợ duyên cho đức Phật 
đi thuyết pháp cứu độ chúng sanh. Nhờ ông biết 
dùng phương tiện thiện xảo và đức nhẫn nhục 
nên cảm hoá được dân làng hung ác ở vùng xa 
xôi biết theo Phật tu hành. Do đó đức Phật đã 
thọ ký cho ông sẽ thành Phật hiệu là Pháp Minh, 
ở cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, không có 
người nữ và đường dữ. 
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Trong năm trăm đệ tử, đứng đầu là ông Kiều 
Trần Như cũng được Phật thọ ký cho tất cả đều 
sẽ thành Phật đồng một hiệu là Phổ Minh. 

Các vị Thanh Văn phần nhiều tu chỉ đến hoá 
thành tức trạm dừng chân nghỉ tạm mà không 
muốn đến chỗ châu báu cuối cùng tức quả Phật, 
nhưng nay được nghe Phật thọ ký cho họ sẽ 
thành Phật, nên mới vội bỏ hoá thành, quyết 
lòng đi đến bảo sở. Những vị này ví mình như 
anh nghèo đến nhà người bạn giàu say rượu 
nằm, được bạn cho châu trong túi rồi bận đi xa, 
khi anh nghèo tỉnh dậy không biết cứ mang châu 
trong mình đi làm thuê mướn sống qua ngày. 
Một ngày kia gặp lại người bạn giàu chỉ cho anh 
ta hột châu trong túi áo mà anh đã cho lúc trước, 
từ đó anh chàng nghèo đem bán lấy tiền làm ăn 
giàu có lên. Các vị A-la-hán này cho rằng mình 
có viên ngọc vô giá mà không hay biết, nay nhờ 
Phật chỉ cho mới nhận ra được. 

Chúng ta đã có sẵn Phật tánh, nếu biết lo tu hành 
thì sẽ thành Phật, nhưng vì chúng ta quá si mê 
tham đắm ngũ dục, mới chịu khổ sanh tử luân 
hồi không bao giờ dứt. Đức Phật đã chỉ cho 
chúng ta trong cái thân ngũ uẩn giả tạm này còn 
có viên ngọc vô giá hay Phật tánh trong sáng, 
bây giờ chúng ta nghe pháp sực tỉnh lại rồi lấy 
viên ngọc trong ta ra sử dụng và sẽ thành Phật 
ngay. Thiền sư Bản Tịnh đã ngộ được lẽ đó nên 
có làm bài kệ như sau: 

Từ nơi không tịch có thân mình, 
Mường tượng trong gương bóng với hình. 

Cảnh huyển một khi đã tỉnh thức, 
Giây lâu tướng thật hiện rành rành.  

(Ngô Tất Tố dịch) 

Theo thiền sư thì thân người vốn không thật, 
giống như bóng hình trong gương, chỉ là cảnh 
giả. Một khi cái thân huyển ấy giác ngộ tất cả thì 
trong phút chốc, cái tướng chân thật sẽ hiện ra 
liền đó là viên ngọc quý hay Phật tánh trong ta 
vậy. 

Trong phẩm thứ chín, đức Phật thọ ký cho các 
đệ tử học và vô học. Thế nào gọi là học và vô 
học? 

Học là nghiên cứu chân lý để dứt mê vọng, như 
các bậc Thánh trong quả Thanh văn: Tu đà hoàn, 
Tư đà hàm, A na hàm, còn vô học là các vị 
nghiên cứu xong chân lý và dứt hết mê vọng, 
không còn gì để học thêm nữa, như bậc A la hán 
trong quả Thanh văn vậy. 

Theo đại sư Hải Ấn trong Pháp Hoa Cương Yếu 
thì Phật tánh có ba thứ: Chánh nhân, Duyên 
nhân và Liễu nhân. 

Chánh nhân là mỗi người đều có sẵn Phật tánh 
đầy đủ tức có sẵn hạt giống chánh để thành Phật. 
Duyên nhân là nhờ học hỏi giáo pháp của Phật 
và sự khuyến khích của hàng thiện tri thức mà 
Phật tánh mới hiển lộ, đó là nguyên nhân phụ. 
Liễu nhân là tự tin mình sẽ giác ngộ rốt ráo, 
nguyên nhân rốt ráo. Một khi đã được ba yếu tố 
đó rồi thì chắc chắn sẽ được thành Phật. 

Những vị như tôn giả Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề, 
Đại Ca Diếp, Đại Ca Chiên Diên, Đại Mục Kiền 
Liên đã giác ngộ sớm là do hạt giống chánh 
được sâu dầy. Năm trăm đệ tử được giác ngộ là 
nhờ lâu đời lâu kiếp đã được Phật giáo hoá tức là 
do duyên nhân đã thuần thục. Hàng hữu học và 
vô học có người là em của Phật như A Nan, là 
con như La Hầu La, là dì như bà Kiều Đàm Di, 
là vợ như bà Gia Du Đà La đều ở trong duyên 
nhân vậy. 

Phật bảo A Nan và Phật đồng phát tâm tu thời 
Phật Không Vương, A Nan thường ưa học rộng, 
còn Phật thì lại lo tu, nên thành Phật trước và A 
Nan thường giữ vai tuồng hộ trì tạng pháp để 
giáo hoá chúng sanh. Vì vậy đức Phật thọ ký cho 
A Nan tương lai sẽ thành Phật hiệu là Sơn Hải 
Huệ Tự Tại Thông Vương tức là đức Phật này có 
trí huệ thông suốt cao như núi, rộng như biển. 

Đức Phật cũng thọ ký cho La Hầu La đời sau sẽ 
thành Phật hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa, cõi nước 
thanh tịnh. La Hầu La có mật hạnh thường làm 
con các đức Phật trong quá khứ, hiện tại và 
tương lai vậy. Rồi, đức Phật thọ ký cho các đệ tử 
hữu học và vô học hai nghìn vị, sẽ thành Phật 
trong mười phương đồng một hiệu là Bảo 
Tướng. Trong số đệ tử học và vô học có các vị tỳ 
kheo ni đứng đầu là bà Kiều Đàm Di và bà Gia 
Du Đà La. 

Ý nghĩa phẩm kinh là như vậy còn bí pháp thì 
như thế nào? 

I.- NHỮNG BÍ PHÁP TRONG PHẨM THỌ 
KÝ THỨ SÁU 

1. Tuyển Chọn Nhân Sự 
Theo đức Phật thì vấn đề nhân sự rất quan trọng, 
bởi vì thành công hay thất bại đều do nhân sự 
mà ra cả. Muốn có nhân sự giỏi phải tuyển chọn 
và huấn luyện. Đức Phật không những tuyển 
chọn nhân sự tuyệt hảo mà sự giáo huấn lại càng 
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tuyệt vời hơn. Ngày nào Ngài cũng giáo huấn 
suốt thời gian dài 49 năm. Ngoài hai đặc điểm 
trên đức Phật còn có thêm bốn yếu tố khác:  

♦ Nhận ra hiền tài. 
♦ Thu dụng hiền tài. 
♦ Tin giao việc lớn cho hiền tài. 
♦ Khi đã thu dụng hiền tài rồi thì không hề 

nghe lời gièm siểm của kẻ gian nịnh mà 
phế bỏ hiền tài. 

 
Việc đức Phật chọn mười vị đại đệ tử, thu dụng 
tôn giả Ưu Ba Ly, tin giao việc lớn cho Phú Lâu 
Na, truyền trao tâm ấn cho tôn giả Đại Ca 
Diếp,... thể hiện các đặc tính đó. 
 
Khi đã có các yếu tố quan trọng rồi, chuyển vào 
phần hệ thống hóa cấp lãnh đạo. Hệ thống này 
theo nguyên tắc người thợ xây một ngôi nhà vậy. 
Trong phẩm Thí Dụ đức Phật thọ ký cho tôn giả 
Xá Lợi Phất là Ngài đã tuyển chọn xong cây đòn 
dông của ngôi nhà chánh Pháp. Ở phẩm thọ ký 
thứ sáu, Ngài thọ ký cho bốn vị đại đệ tử thuộc 
hàng thánh tăng đã đầy đủ niềm tin và giải bỏ 
mọi nghi ngờ, thắc mắc. Đó là ngài Đại Ca Diếp, 
Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Diên, Đại Mục Kiền 
Liên. Như vậy đức Phật đã chọn xong bốn cây 
cột cái hay cấp lãnh đạo cho ngôi nhà chánh 
pháp. 
 
Trong phẩm thứ tám, đức Phật thọ ký cho năm 
trăm vị đệ tử trong đó có tôn giả Phú Lâu Na là 
lúc Ngài chọn xong cột con, kèo, đòn tây ruôi 
mè hay ban điều hành cho ngôi nhà chánh pháp. 
Sang phẩm thứ chín, Ngài thọ ký cho hàng hữu 
học và vô học (Hàng đại trí thức tức là hàng học 
giả và hàng siêu học giả) trong đó có tôn giả A 
Nan và La Hầu La là lúc chọn xong vách phên 
mái nóc rào giậu hay ban hỗ trợ cho ngôi nhà 
chánh pháp. Đây là thời kỳ hoàn chỉnh nhất về 
mặt tuyển chọn và phân trách nhiệm đúng cách 
tổ chức nhân sự của đức Phật, nó còn là kim chỉ 
nam cho tất cả hàng trời, người, quỷ thần noi 
theo. 
 
2. Phương Pháp Truyền Trao của Đạo Phật 
Phương pháp này theo nguyên tắc tổ tổ tương 
truyền. Tông phái nào truyền trao đúng nguyên 
tắc thì tông phái đó hưng thịnh. Trái lại truyền 
trao sai nguyên tắc, hoặc có tính thiên vị tình 
cảm hay chưa kịp truyền trao thì tông phái đó 
chắc chắn lụn bại suy tàn. Nhất là các phạm vi 
tộc họ, đảng phái quốc gia. Vì vậy, áp dụng 

phương pháp thọ ký vào đời sống giáo hội, tông 
môn, gia tộc quốc gia đều đem lại sự lợi ích lâu 
dài hữu hiệu. Xưa ở Trung Hoa, ngũ tổ Hoàng 
Nhẫn có năm ngàn đệ tử, trong đó có năm trăm 
vị giỏi phật pháp đứng đầu là thượng tọa Thần 
Tú, nhưng tổ chỉ truyền y bát cho cư sĩ Huệ 
Năng, vì Huệ Năng đả chứng đạo. 
 
Ở nước ta dưới thời Hùng Vương, sự truyền trao 
thật là tuyệt hảo. Họ Hồng Bàng đã truyền trao 
quyền lãnh đạo quốc gia cho mười tám tộc vua 
Hùng, đã giữ cho nước được bình yên thịnh trị 
suốt 2622 năm. Trong khi đó ở Trung Hoa nhà 
Ân, nhà Thương, nhà Châu tranh giành quyền 
lãnh đạo chém giết nhau khiến dân chúng lầm 
than khốn khổ. 
 
Điều đáng nói ở phẩm nầy là các vị tăng ni đang 
trụ trì các chùa mỗi khi truyền trao cho đệ tử 
phải theo đúng pháp của Phật, không nên vì tình 
cảm riêng tư mà truyền trao cho người không có 
khả năng không đủ giới đức thì chỉ làm hại Phật 
giáo mà thôi. 
 
3. Không Nên Mặc Cảm Tự Ty 
Sau khi Phật thọ ký cho tôn giả Đại Ca Diếp, 
được thành Phật, ba vị Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên 
Diên, Đại Mục Kiền Liên đều run sợ đến trước 
Phật làm lễ và dâng kệ ví mình như kẻ đói gặp 
tiệc vua đãi nhưng chưa dám ăn, vì còn chờ lệnh 
vua. Các Ngài tuy đắc quả thánh nhưng còn mặc 
cảm tự ty không dám tin mình sẽ thành Phật. Đó 
cũng là tâm trạng chung của các dân tộc các 
nước nhược tiểu, lúc nào cũng mặc cảm thấp hèn 
không dám ngửng đầu nhìn trời cao rộng. Nhưng 
ở nước ta dưới thời Lý có Lý Thường Kiệt dám 
đem binh của một nước nhỏ Việt Nam đánh 
thẳng với một nước lớn Trung Hoa, dưới thời 
Tống rồi xưng đế ngang hàng với hoàng đế 
Trung Hoa bằng bản tuyên ngôn độc lập như 
sau:  “ Nam quốc sơn hà, nam đế cư, 
  Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. 
  Nhữ hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.” 
Xin tạm dịch:  

Hoàng Đế nước Nam ở nước Nam, 
Sách trời ghi rõ việc trời làm. 
Cớ sao lũ giặc sang xâm lấn, 

Cả bọn mày thua thảm bởi tham.  
(Đồng Minh dịch) 

 
Bài thơ trên đã làm nức lòng quân sĩ quyết chiến 
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thắng để báo ân vua, đồng thời cũng là bản tuyên 
ngôn độc lập gởi kè thù: Nước các anh có hoàng 
đế, nước Nam cũng có hoàng đế, sách trời đã ghi 
chép rõ ràng. Đã là hoàng đế thì ngang hàng như 
nhau, không nên ỷ lớn hiếp nhỏ, bọn bây sẽ bị 
thua thảm. Tổ tiên ta xưa dám đứng lên chống 
giặc đông hơn mình để giành độc lập. Con cháu 
ngày nay cõng rắn cắn gà nhà, đem cả giang sơn 
biển đảo dâng cho Tàu, cúi đầu làm nô lệ. Thật 
là nhục nhã thay! 

4. Y Báo và Chánh Báo 
Nhiều người cứ nghĩ rằng mình đi tu là phải 
chọn pháp môn tu đốn chớ không tu tiệm, như tổ 
Huệ Năng hoặc Long Nữ. 
 
Thật ra thì càng trải dài nhiều kiếp công năng tu 
tập càng có nhiều công đức, tự tạo cho mình một 
Phật quốc trang nghiêm, cũng như cây danh mộc 
càng sống nhiều năm thì cốt lõi càng quý báu. 
Hiện nay có nhiệu người đi tu chỉ được một vài 
năm mà lại thắc mắc sao tôi chưa chứng ngộ. 
Xin hãy đọc kỹ phẩm kinh này để thấy các vị 
thánh tăng như ngài Tu Bồ Đề được Phật thọ ký 
phải trải qua nhiều kiếp sau này tu hành mới 
thành Phật đủ mười hiệu. Chúng ta hiện chưa 
được thánh quả như ngài Tu Bồ Đề nên chắc 
chắn còn phải tu hành mới được quả A La Hán 
vậy. Điều đáng nói là theo kinh thì đệ tử xây 
tháp phụng thờ xá lợi Phật chớ không phải Phật 
xây tháp để thờ Ngài. Thế mà hiện nay có nhiều 
hòa thượng chưa chết mà đã lo xây tháp để khi 
chết nhập xác vào, tốn kém không biết bao nhiêu 
bạc tiền của Phật tử, không đúng với kinh điển 
vậy. 

II.- NHỮNG BÍ PHÁP TRONG PHẨM THỌ 
KÝ THỌ KÝ THỨ TÁM 
1. Phải Biết Nhường Bước: 
Cấp lãnh đạo giỏi đến đâu mà gặp kẻ điều hành 
và hổ trợ bất tài, quá dở thì chắc chắn tổ chức ấy 
chỉ nhận sự thất bại mà thôi. Cái tài của người 
điều hành là phải biết nhường bước. Tôn giả Phú 
Lâu Na đứng đầu trong hàng thánh tăng không 
những là vị biện tài bậc nhất mà còn là đệ nhất 
bí pháp nhường bước. Thường thì người điều 
hành hoặc hỗ trợ lúc nào cũng tỏ ra mình giỏi 
hơn quần chúng, cho nên bị quần chúng tẩy 
chay. Trường hợp họ dở hơn quần chúng thì 
cũng không làm sao điều hành được. Vì vậy, 
người điều hành phải giỏi hơn, nhưng giỏi để mà 
nhường bước. Người điều hành có lúc phải 
ngang hàng với quần chứng, có lúc phải lùi sau 

quần chúng. Khi nào cảm hóa được quần chúng 
mới cho quần chúng thấy rõ cái thực tài của 
mình để hướng dẫn họ. Ngài Phú Lâu Na là một 
trong mười vị đệ tử xuất sắc nhất của Phật, 
nhưng Ngài không dùng sở trường biện luận mà 
chỉ ứng dụng bí pháp nhường bước để xin phép 
đức Phật đến vùng hoang dã, dân tình hung ác 
truyền bá Phật pháp. Chúng ta hãy nghe cuộc đối 
thoại giữa Phú Lâu Na và đức Phật như sau: 

♦ Này Phú Lâu Na, nếu ông đến đó họ không 
đón nhận mà lại chửi ông? 

♦ Họ chửi mắng mà không đánh đập con, xin 
chấp nhận để hoá độ họ. 

♦ Nếu họ đánh đập ông bị thương thì thế 
nào? 

♦ Nếu họ đánh con bị thương mà không giết 
con, con xin chấp nhận. 

♦ Nếu họ giết chết ông thì sao? 
♦ Nếu họ giết chết con thì máu con đổ nơi đó 

sẽ nở hoa đạo hoá độ họ. 
♦ Thật quý hoá thay! Như Lai cho phép ông 

tròn bổn nguyện. 
Thế là mùa an cư năm ấy tại xứ đó có năm trăm 
người nam thọ tam quy ngũ giới và mùa an cư 
năm sau có năm trăm người nữ thành đệ tử. 

2. Làm Nổi Bậc Thành Phần Điều Hành. 
Trong phẩm này đức Phật thọ ký cho tôn giả 
Kiều Trần Như trước và năm trăm vị đệ tử sau 
đều thành Phật hiệu là Phổ Minh. Ngài Kiều 
Trần Như là vị đệ tử xuất gia đầu tiên của đức 
Phật và cũng là vị tỳ kheo đầu tiên của ngôi tăng 
bảo, nhưng đức Phật không thọ ký ở thành phần 
lãnh đạo mà lại thọ ký ở thành phần điều hành là 
vì đức Phật tùy theo khả năng của người mà sắp 
xếp công việc hoạt động hữu hiệu hơn. Vì vậy tổ 
chức nào sắp xếp vị thứ không đúng khả năng 
cương vị dẫm chân nhau lấn quyền nhau thì tổ 
chức đó nội bộ bị loạn và nhất định sẽ tan rã 
ngay. 

3.Phải Biết Ăn Năn Tự Trách. 
Các vị thánh tăng mà còn ăn năn tự trách mình là 
kẻ vô trí, là gã cùng tử vội vàng hấp tấp, chưa đủ 
mà đã vội cho là đầy đủ chưa chứng đắc toàn 
phần niết bàn đã vội cho hoàn hảo. Chúng ta hãy 
noi gương các ngài để tự răn mình không nên tự 
cao tự đại giỏi hơn người như cụ Cao Bá Quát ở 
nước ta và Nễ Hành ở Trung Hoa cuối cùng bị 
chết thảm. Khi nào chúng ta thành Phật rồi mới 
thấy mình đầy đủ trọn vẹn. Ngoài ra phẩm kinh 
này còn dạy chúng ta phải biết áp dụng để dạy 
con cháu đức khiêm cung, không tự cao tự đại tự 
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mãn hách dịch, nhất là đừng bao giờ tự ti mặc 
cảm. Hơn nữa, năm trăm vị đệ tử được thọ ký 
không phải do tuyển chọn mà do nhiều đời được 
Phật giáo huấn họ cũng như suốt mấy mươi năm 
ở đời này. Vậy thì bất cứ tổ chức nào công việc 
nào cũng cần có ngàn tay, ngàn mắt do một cái 
đầu lãnh đạo thì cái đầu phải giáo huấn nhiều 
tháng, nhiều năm rồi sau đó mới truyền trao lại 
sứ mạng điều hành tổ chức, điều hành sự việc. 
Được như thế mới thành tựu tâm đại bi trải dài 
khắp nơi một cách vô ngại. 

III.- NHỮNG BÍ PHÁP TRONG PHẨM THỌ 
KÝ THỨ CHÍN 
1. Hạ Thấp và Ăn Năn 
Ở phẩm này đức Phật thọ ký cho thành phần hỗ 
trợ, đông hơn, đứng đầu là tôn giả A Nan và ngài 
là nhân vật quan trọng học rộng nhớ lâu bậc 
nhất, như ngài Kiều Phạm Ba Đề. Ngoài công 
đức hạnh nguyện và việc làm, ngài A Nan còn 
phát đại thệ nguyện vào đời để độ chúng sanh 
nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật thì ngài 
không vào niết bàn: 
“Kính xin đức Phật chứng minh, 
Đời ác năm trược con tình nguyện vô. 
Còn chúng sanh ở tam đồ, 
Con thề độ hết mới vô niết bàn.” 

Sau khi Phật nhập diệt, tôn giả Đại Ca Diếp tổ 
chức kết tập kinh điển cho mời một ngàn vị 
thánh tăng, trong đó có ngài A Nan nhưng lúc 
này A Nan chưa chứng quả La Hán, nên bị ngài 
Đại Ca Diếp đuổi ra ngoài nên trở về chỗ ở tỉnh 
tâm tu hành cho đến khi chứng quả La Hán mới 
trở lại hội trường giúp đại hội đọc lại những lời 
Phật đã nói, hồi nào, ở đâu, khi mọi người trong 
đại hội đồng ý mới được ghi vào lá bối để lưu 
truyền về sau. Ngài A Nan là một vị Bồ tát cải 
dạng làm phàm tăng, để không những hộ trì tạng 
pháp của Phật mà lại còn chịu nhục bị trưởng lão 
Đại Ca Diếp đuổi ra khỏi hội kết tập kinh điển 
khi chưa chứng quả và khi chứng đắc rồi phải 
chui vô lỗ khoá để vào bên trong hội trường. 
Thật cao cả thay! 

2. Đừng Tự Kỷ Ám Thị. 
Sau khi A Nan được Phật thọ ký, tám ngàn vị Bồ 
tát liền nổi sóng phân bì cho rằng đức Phật thiên 
vị bởi vì A Nan là em họ của Phật và cũng là thị 
giả hầu Phật. Đó là bịnh tự kỷ ám thị nhiều 
người mắc phải. Chúng ta tu hành khi nào đạt 
đến tánh trí bình đẳng mới dứt bịnh phân bì, còn 
loay hoay nơi ý, nơi thức và vô thức thì vẫn còn 
phân bì. Kẻ phàm phu thì bịnh phân bì quá nặng, 

còn bậc thức giả thì nhẹ nhàng hơn. Khi nào 
chấm dứt được bịnh phân bì thì thế giới mới thật 
sự hòa bình. 

3. Mật Hạnh Của La Hầu La. 
Ở đời hầu hết con cháu của những kẻ có uy 
quyền thường dựa vào thế lực của cha ông để tác 
oai, tác quái, hiếp đáp kẻ khác khinh miệt dân 
nghèo, nghênh ngang hống hách trác tang ăn 
chơi xa xí. Ông cha tuyệt giỏi thì con cháu học 
dở, nhưng lại đỗ đạt cao nắm giữ những chức vị 
quan trọng cho nên thường tạo ra xã hội bất công 
thối nát. Cụ Trần Tế Xương đã mỉa mai bọn con 
ông cháu cha dốt nát mà lại thi đậu cao: “Cử 
nhân cậu ấm Kỷ, Tú tài con Đô Mỹ. Thi thế 
cũng là thi, Ối, khỉ ơi là khỉ.” Nhìn vào xã hội 
cộng sản Việt Nam ngày nay nền giáo dục lỗi 
thời, đạo đức suy vi, cảnh buôn bán quan tước, 
bằng cấp giả cao học, tiến sĩ đầy dãy đến nỗi 
một cán bộ quèn cũng có bằng cấp tiến sĩ và một 
tên lưu manh cạo đầu ở chùa cũng được phong 
chức hòa thượng, cai quản một cơ sở lớn Phật 
giáo. 

Tôn giả La Hầu La thuộc dòng hoàng tộc, mẹ là 
một công chúa, cha là thái tử đi tu chứng thành 
Phật, ông nội là đại hoàng đế, thế mà không hề 
khoe khoang, ỷ lại hoặc thể hiện một nét xấu 
nào. Trong hàng xuất gia La Hầu La là người trẻ 
tuổi nhất thọ giới sa di tinh tấn tu hành chứng 
quả A La Hán trước ông chú họ mình là A Nan 
và được xếp vào trong mười đệ tử lớn của Phật. 
Mật hạnh của La Hầu La là nguyện làm con của 
Phật và con của các đức Phật sau này. 

4. Thọ Ký Cho Hai Ngàn Vị Học Và Vô Học. 
Y báo chánh báo không căn cứ theo trình độ học 
thức hay tu chứng mà bằng đáp số của cuộc 
sống. Đó là bổn nguyện, thực hành. Hai ngàn vị 
học và vô học chỉ mới có chiều học rộng hoặc có 
tu chứng cũng chỉ ở bậc tiểu thừa. Tuy nhiên các 
ngài đều nhất quán và được thọ ký cũng chứng 
một danh hiệu Bửu Tướng Như Lai. 

Nhìn về nước Nhật ngày nay bình yên dân giàu 
là nhờ vị Thái tử Nhật Hoàng xưa đã chọn kinh 
Pháp Hoa làm sườn để soạn thảo hiến pháp cho 
cả nước, còn nước ta chỉ biết đọc tụng mà chẳng 
chịu thực hành chi cả. Thật buồn thay! 
Để kết luận cho bài, xin mượn lời Phật dạy như 
sau: 
“Nếu người nào muốn hiểu được cảnh giới của 
chư Phật, lòng phải thanh tịnh như hư không.” 
 
ĐỒNG MINH 
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T háng bảy âm lịch là mùa Vu Lan của 
Việt Nam chúng ta, nhưng đó cũng là 

tháng cô hồn theo quan niệm dân gian và rằm 
tháng Bảy là ngày chính. Cúng cô hồn vào 
đêm trước đó, được xem là một nghi thức tín 
ngưỡng truyền thống, và tín ngưỡng này cũng 
rất thịnh hành trong vùng Đông Nam Á. 
 
Cũng vào tháng Bảy âm lịch năm rồi, dưới sự 
tài trợ của Screen Australia, SBS đã quay một 
bộ phim gồm bốn tập về các câu truyện của 
người Vi ệt Nam định cư tại Úc, với đề tài là 
Hungry Ghosts (Ngạ Quỷ). Nói đến ma quỷ thì 
dĩ nhiên có liên hệ đến chết chóc 
mà chiến tranh có rất nhiều sự 
chết chóc, cho nên cuộc chiến 
Việt Nam là một bối cảnh chủ 
yếu của bộ phim.  
 
Hungry Ghosts là những câu 
truyện bị quỷ ám của 4 gia đình 
tại Melbourne. Trong đó ba gia 
đình là dân tị nạn Việt Nam, còn 
một gia đình là ký giả người 
Úc, ông ta là nhà nhiếp ảnh 
chuyên nghiệp của cuộc chiến 
Việt Nam. 
 
Câu truyện bắt đầu khi một 
phiến bùa hộ mệnh bị tiêu huỷ 
trong đêm trước của rằm tháng 
bảy thì quỷ sứ tức là quỷ cầm 
đầu, với lại các vong hồn khác được lựu lại tại 
trần gian.  Những vong hồn này đều có những 
truyện cá nhân chưa được giải quyết, những 
truyện mà họ đã mang theo khi thiệt mạng. 
Những vong hồn này bị chết oan, cho nên họ 
trở về đòi nợ, hoặc về trả thù và cũng có cô 
hồn trở về tìm lại người thân, người yêu của 
mình. Trong khi những truyện quỷ ám đang 
sôi nổi, thì một cô gái Việt Nam sinh trưởng 
tại Úc có khả năng hóa giải vấn đề, mà chính 
cô cũng không biết mình có một khả năng đó. 
Phật giáo được du nhập và ăn sâu vào Việt 
Nam rất sớm và có những thời kỳ rất hưng 
thịnh trong lịch sử Việt Nam. Các tục lệ như 
cúng cô hồn vào tháng Bảy âm lịch có xuất xứ 
từ Phật giáo. Cho nên Phật giáo là một chủ đề 
căn bản của những câu truyện trong Hungry 

Ghosts. Chùa Quảng Đức tại Melbourne là một 
trong những địa điểm quay phim và quí Thầy 
đã ủng hộ bằng cách tham dự một phần nhỏ 
trong câu truyện. Ngoài ra, bùa ngải cũng có 
đề cập đến. Bùa ngải là tà thuật khá thịnh hành 
trong các nước Đông Nam Á, trong đó bao 
gồm Việt Nam. Phép thuật này thật ra là dùng 
để chữa bệnh, trừ ma diệt quỷ, giúp người gặp 
may mắn, phát tài, nhưng cũng có người sử 
dụng nó để khống chế và hại người. Đã là 
truyện ma, thì dĩ nhiên ít nhiều cũng có sự hiện 
diện của phép bùa ngải trong câu chuyện. 
Ngoài ra bộ phim diễn tả những tập quán Việt 
Nam mà nhiều người đã lãng quên, ví dụ như 

gõ chén bát khi dùng cơm trong 
tháng bảy là mời gọi cô hồn 
đến dùng cơm trong nhà. 

 
Hungry Ghosts là một tuồng kịch 
gồm diễn viên Á Châu nhiều nhất 
trong lịch sử ti vi của Úc. Diễn 
viên chính và diễn viên phụ có gần 
hơn 30 người, đây chưa tính số 
người Á Châu xuất hiện xung 
quanh trong bộ kịch, số lượng đó 
có đến hơn 300 người. Hy vọng 
đây là một khởi điểm cho sự thay 
đổi của ngành điện ảnh và ti vi tại 
Úc. 
 
So với mấy thập niên qua, số 
lượng người Á Châu xuất hiện 
trên màn ảnh đã được tăng thêm 

khá nhiều. Tuy nhiên nếu đem tỷ lệ của di dân 
Á Châu so với tỷ lệ của người Á Châu xuất 
hiện trên màn ảnh, thì vẫn còn nhiều chênh 
lệch, nhất là khi những người Á Châu được 
chọn vào những vai chính hay những vai phụ 
lớn thì càng hiếm. 
 
Trên đời này, vạn vật đều tương sinh tương 
diệt. Có một tuồng kịch thì phải có khán giả, 
có khán giả thì sẽ đem lại nhiều tuồng hơn. 
Cho nên tôi hy vọng cộng đồng Việt Nam 
chúng ta có thể ủng hộ và quảng bá cho phim 
Hungry Ghosts, không những giúp việc làm 
cho những diễn viên trẻ gốc Việt mà đồng thời 
cũng giúp phổ biến lịch sử, văn hóa, tập quán 
của người Vi ệt mình. 
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Úc Châu là một nước đa văn hóa, hơn bảy 
mươi sắc tộc, lý do truyện Việt Nam được đưa 
lên màn ảnh là vì văn hóa và tập quán của Việt 
Nam có nhiều điều đặc sắc và tình cảm giữa 
những người Vi ệt Nam cũng rất nồng nàn và 
gắn bó. Đồng thời Úc Châu cũng là một nước 
từng tham dự một cách kịch liệt vào cuộc 
chiến Việt Nam. Tài liệu thống kê trong Wiki, 
nước Úc có 426 binh sĩ tử trận và 3129 bị 
thương, cho nên bộ phim này sẽ khơi lên nhiều 
cảm xúc trong cộng đồng người Úc cũng như 
người gốc Việt. 
 
Truyện ma thường là truyện hấp dẫn, nhưng 
nếu không có chiều sâu, thì câu truyện không 
thể đem lại phần tác động tích cực nào cho tâm 
lý. Trong bộ phim này khán giả sẽ cảm nhận 
được những vết thương được gọi là hậu chấn 
tâm lý của người Vi ệt sau cuộc chiến (post war 
trauma) và những vết thương đó có thể truyền 
sang con cháu đời sau (intergeneration 
trauma).  
 
Có thể sự tránh né, im lặng và lãng quên lại 
thường là những phương pháp được lựa chọn 
của những người tâm lý đã bị tổn thương 
(traumatised) bởi cuộc chiến. Nhưng thật ra 
nhiều vết thương quá nặng nề, chúng ta làm 
sao mà quên được! 
 
Tôi là một trong những diễn viên trong Hungry 
Ghosts, tuy gia đình tôi không có ai tử vong 
trong chiến tranh Việt Nam, nhưng tôi được 
chứng kiến những cảnh thê thảm nhất trên thế 
gian này … 
 
Tôi còn nhớ những thương phế binh khi trở về, 
có người bị cụt chân, có người cụt tay, cho đến 
cụt hết hai chân hai tay. Những người còn khả 
năng lao động, thì phải đi làm lụng vất vả để 
kiếm ăn cho hai bữa, có người đi vá bánh xe, 
có người bán vé số, còn những người tàn tật 
đến nổi không thể lao động, thì phải ăn xin mà 
thôi. 
 
Còn những thanh niên trong tuổi quân dịch… 
có người chặt đi ngón trỏ, có người làm mờ đi 
một mắt, cũng có người đi làm thuê làm mướn 
để chạy tiền làm giấy khai sinh giả. 
 

Tôi cũng đã chứng kiến một cô gái trong xóm 
bị một người trốn quân dịch hiếp dâm, người 
này trốn dưới hầm suốt 5 năm dài cho nên tâm 
lý đã bị rối loạn. 
 
Chiến tranh Việt Nam đã gây ra cái chết từ 3-4 
triệu người, đây chưa tính về số những người 
đã bỏ mạng trong lúc vượt biên. Cuộc sống 
nước ngoài tưởng như đã trở lại bình yên với 
sự hồi sinh. Những vết thương chiến tranh 
trong nội tâm của nhiều người vẫn còn hiển 
hiện, từ thương tích trên cơ thể đến sự ly tán 
trong nhiều gia đình... Một số dân Việt ở nước 
ngoài vẫn đang phải gồng sức vật lộn với hậu 
quả khắc nghiệt của chiến tranh dù rằng nhiều 
người đã cố sức không muốn nghĩ đến. Nhưng 
Chiến tranh Việt Nam đã để lại một vết thương 
sâu hoắm trong tâm hồn mọi người, sự im lặng 
và lãng quên đã không phải là một biện pháp 
hàn gắn. Khoa học cho rằng phô bày những vết 
thương với sự hiểu thông có thể là một trị liệu 
hiệu quả nhất. Đối với lớp trẻ, những chương 
trình điện ảnh về cuộc chiến tuy là hư cấu 
nhưng cũng góp phần để cho con cháu trong 
nhà thấu hiểu được những đau khổ từ cuộc 
chiến Việt Nam mà thế hệ cha ông đã phải 
gánh chịu. 
 
Hungry Ghosts sẽ được công chiếu trên đài 
SBS TV trong 4 ngày 24 – 27 tháng Tám vào 
lúc 21.30 và có phụ đề tiếng Việt. Phim được 
lưu lại trên SBS On-demand thêm một tháng 
sau đó. 
 
Ah Yin 
12/08/2020 

Lien Nguyen (Gabrielle Chan) and Young Lien Nguyen 
(Crystal Wang) diễn viên trong film Hungry Ghosts 
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T rong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có 
biết bao nhiêu là chuyện, có chuyện 

làm ta vui sướng phát điên, có chuyện làm ta 
buồn rầu đứt ruột, có chuyện làm ta bực bội 
nổi điên, có chuyện làm ta bồi hồi bất lực... 
Dưới đây là những câu chuyện nho nhỏ ghi lại 
để chia sẻ với mọi người … 
 
Rau tần dày lá 
 
Tôi chỉ biết tên danh này vào khoảng mấy 
tháng trước. Thì ra nó là loại rau thơm lá dầy 
có lớp lông tơ mà tôi lâu lâu thấy bán ngoài 
chợ Cabramatta của người Vi ệt. Rau này 
thường được dùng để điều vị cho các món 
canh chua hay gỏi sống Việt Nam, nhưng 
không ngờ 'tần dày lá' cũng là một vị thuốc 
nam thường dùng để trị bệnh ho và viêm 
nhiễm khuẩn. 
 
Từ ngày đi Vi ệt Nam về, tôi bị ho liên miên, 
càng ho càng nặng, nhiều đêm ho đến nỗi gần 
như tắt thở! Tôi đã chạy dùng đủ loại thuốc, từ 
thuốc tây đến thuốc bắc - trên dưới cũng đã 
uống gần một trăm thang, nhưng chỉ nghe khá 
khá, rồi lại trở bịnh! Cho đến bác sĩ chuyên 
khoa, cũng không tìm ra manh mối của bịnh 
tình!  
 
Thầy tôi cười bảo: ‘con ho như vậy làm sao ca 
cải lương hát hồ quảng? Uống thuốc nhà giàu 
không hết thì để thử thuốc nhà nghèo, thuốc 
này là thuốc cổ truyền nhân gian, vừa rẻ tiền 
vừa công hiệu’. Vị thuốc rẻ tiền này chính là 
‘rau tần dầy lá’. Lúc đó tôi dạ dạ rồi thôi, vì 
rau này chỉ thấy bán ngoài chợ vùng người 
Việt, và vùng này lại xa nhà tôi gần 35 cây số. 
Hơn nữa tôi thầm nghĩ: cả đến các loại trụ sinh 
mạnh vẫn không thấy công hiệu thì những 
miếng tần dầy lá này sẽ có công hiệu chăng!? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Một tuần sau Thầy lại phone đến hỏi thăm 
bịnh tình, tôi bạch vì bận nên chưa dịp ra chợ, 
tạm thời xịt thuốc để cầm ho, hai tuần sau sẽ đi 
Cabramatta một chuyến. Thầy bảo: ‘trên Đại 
Tùng Lâm chắc có trồng lá này, để Thầy đi tìm 
xem’. Hai ngày sau Thầy phone đến cho biết là 
đã tìm được thuốc, để lâu sợ héo, nên bảo tôi 
cuối tuần về Chùa lấy. Nhưng thật ra đi Chùa 
càng xa hơn đi chợ, nên tôi liền nói đùa với 
Thầy: gần đến Noel, Thầy sẵn làm ông già 
Noel, đưa quà đến tận nhà con! Hôm sau Thầy 
phone đến xin địa chỉ, tôi liền bạch là văn 
phòng của Chùa có địa chỉ tôi (vì đánh vần 
tiếng Anh sẽ đem lại nhiều khó khăn cho 
Thầy). Thầy bảo hôm qua đã kêu người đưa 
xuống, nhưng mới đó đã không biết bỏ nơi 
nào, tìm cả buổi cũng không thấy. Thôi thì tôi 
đành phải đánh vần từng chữ cái cho Thầy...  
 
Hai ngày sau tôi nhận được hộp rau tần. Tôi 
ôm gói quà nước mắt rưng rưng, nói không ra 
lời! Không ngờ Thầy đã lặn lội tìm thuốc gởi 
đến tận nhà cho tôi. Tôi vội phone đến cám ơn 
và Thầy bảo: ‘Con đâm lá cho nát, rồi vắt nước 
uống, chịu khó uống đặc đặc cho có công hiệu, 
hết rồi Thầy sẽ gởi thêm. Còn mấy cành cây 
con đem gieo ngoài vườn, nuôi cho sống để 
dành sau này dùng, vài ngày sau con cho Thầy 
biết hiệu quả’. Tôi li ền bạch: thuốc này chan 
chứa tình thương của Thầy, chắc chắn con sẽ 
lành bệnh. Nhưng một tuần sau... 
 
Tôi chưa kịp báo cáo bịnh tình và mấy cành 
cây tần vẫn chưa kịp nảy mầm trổ lá, thì Thầy 
đã vào bệnh viện, rồi Thầy im lìm ra đi… Tôi 
chẳng kịp một lời đưa tiễn…     
 
Tôi ít dịp sống gần gũi với gia đình, nhưng lại 
là người rất diễm phúc, vì tôi được hai vị Ân 
Sư dìu dắt trên những bước đi trên đường đời 
và đường đạo. Một vị truyền dạy các pháp 
môn tu học, soi đường chỉ lối để tôi được 

寫在人生邊上 
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nương theo con đường chánh đạo. Một vị 
chăm sóc ân cần ngay từ thuở tôi vừa đến Úc, 
sẵn sàng nâng đỡ khi tôi bị vấp ngã trên những 
bước đi gập ghềnh của cuộc đời… cũng nhờ 
những nâng đỡ ban sơ và những đạo lý truyền 
dạy đó, tôi đã mang theo vào đời, và được lớn 
khôn trưởng thành cho đến ngày nay. 
 
Hai vị Ân Sư nay đã lần lượt ra đi! Tôi cảm 
thấy mình như mồ coi mồ cút! Tuy biết nhân 
sinh vô thường, không có gì là tồn tại vĩnh 
viễn, nhưng tôi vẫn chưa vượt khỏi được cái 
hữu hạn của ý niệm sinh tử, khó lòng coi cái 
chết nhẹ tựa lông hồng. Mỗi khi nhìn thấy mấy 
cành cây tần sau vườn nhà, tôi lại nhớ đến 
Thầy, nhớ đến tình cảnh Thầy lụm cụm, tay 
run run ghi lại những hàng địa chỉ bằng chữ 
Anh của tôi! 
 
Đêm nay trăng tròn, sắc nguyệt lung linh, tôi 
rất muốn học theo hào khí của các đại thi nhân 
thời xưa ‘Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà, 
thí như triêu lộ, khứ nhất khổ đa, khái đương 
dĩ khảng, ưu tư nan vong, hà dĩ giải ưu? duy 

hữu đỗ khang...’ 對酒當歌, 人生幾何, 譬如朝

露, 去日苦多. 慨當以慷, 憂思難忘, 何以解

憂, 惟有杜康…  nhưng thì ra, tửu nhập sầu 
trường, sầu cánh sầu, cạn chén rồi thì thấy lòng 
càng buồn thêm… 
 
Sách thường có câu, bi mạc bi hề sinh biệt ly, 

lạc mạc lạc hề tân tương tri (悲莫悲兮生别离, 

乐莫乐兮新相知). Tôi cho rằng câu đầu tiên 
nên sửa lại là ‘bi mạc bi hề tử biệt ly’ mới 
đúng. Quả đất vẫn tròn, một ngày còn sống thì 
vẫn còn có ngày tương ngộ, nhưng một khi đã 
thành thiên thu vĩnh biệt, âm dương tương 
cách, có gặp lại chăng thì chỉ là một nấm mồ, 
một tấm ảnh hay một bài vị mà thôi! 
 
11/02/2012  
 
Ah Yin 
(Tưởng nhớ Hòa Thượng Ân Sư thượng Phước 
hạ Huệ Tông Trưởng Tổ Đình Phước Huệ 
nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu 2020) 
 
(còn tiếp)  

 
 

 

 
1.Vật liệu: 

♦ 200g khoai tây 
♦ 100g nấm bàu ngư 
♦ 1 củ hành 
♦ Boa rô bằm nhỏ 
♦ Gia vị : nước tương, nước mắm, đường , 

hạt nêm, dầu ăn 

 
2. Cách làm: 

♦ Khoai tây gọt vỏ, ngâm nước cho sạch 
♦ Cắt khoai thành từng thanh bằng ngón 

tay. Ngâm khoai trong nước muối pha 
loãng 15 phút, vớt ra để ráo. 

♦ Chiên khoai cho chín vàng, vớt ra để ráo 
dầu. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

♦ Xào boa rô cho thơm. Cho nấm vào xào. 
Nêm gia vị. 

♦ Nấm chín, cho khoai tây vào đảo đều , 
sau cùng cho hành tây cắt miếng. 

♦ Dùng chung với cơm.     
 
 
 

Gia chánh 

Tâm Hòa soạn 

(Khoai tây xào nấm bào ngư) 
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1. Đời Thanh Tịnh 
Đức Phật có dạy các Thầy Tỳ Kheo: ăn, mặc, 
ở, ba thứ thường đừng đầy đủ. 
Sự sinh hoạt về vật chất của người xuất gia là 
lạt thọ dụng, đậm trí tuệ, bớt ăn mặc, thêm từ 
bi. Đạm bạc thọ dụng thì tất nhiên hướng gần 
trí giác, không phảỉ người xuất gia tự khổ sở 
mình, không phải tiêu hao thân thể. Sự sinh 
hoạt đạm bạc như vậy cốt để tránh bớt những 
phiền phúc vô lý, có hại. Người đời phàn nàn 
về đời sống đạm bạc ấy có hại cho sức khỏe. 
Dẫu có như thế nhưng chắc chắn tăng phần 
nghị lực. 
 
Sự sinh hoạt đạm bạc tước bớt những ham 
muốn say mê về hưởng thọ, mà tăng thêm 
những dẻo dai cương nghị về lợi tha. Xưa nay 
đời và đaọ, những sự nghiệp vĩ đại nhất phần 
nhiều là ở bộ áo tầm thường và bữa ăn đạm 
bạc. Một điều nữa sự sinh hoạt đơn giản ấy 
giúp người xuất gia gần sát với người lao khổ, 
cảm thông nỗi cơ hàn của họ. Đó là động lực 
chánh của lòng từ bi. 
 
Sự sinh hoạt đậm đà chỉ đậm thêm dục vọng, 
thọ dụng đạm bạc thì đậm màu giác tha. 
Đó là sự sinh hoạt về vật chất, còn về tinh thần 
thì người xuất gia cốt luyện cho trí tưởng nhận 
xét đúng sự thật của sự vật. Tập cho sự nhận 
xét ấy trở thành thói quen ngần nào là tiến tới 
trên đường chánh giác ngần ấy. 
 
Tất cả ranh giới người xuất gia và người thế 
gian chỉ ở chỗ hiểu đúng hay hiểu sai ấy mà 
thôi, và phân biệt là gốc của tất cả sự đen tối. 
Quán trí trái lại là thể của hết thảy sự sáng 
tươi. Nên Khế Kinh có dạy: “ Người xuất gia 
phải ngày đêm tư duy tu” 
 
Tóm lại đời sống thanh tịnh của người xuất gia 
là đời sống chan hòa cá nhân vào đoàn thể như 
sữa với nước. Sự sống ấy tạo thành một cái gì 
trong người xuất gia như một động  

 
 

 
 
 
 

 
 
cơ mạnh, thúc đẩy người xuất gia vào công 
việc giác tha và sống như vậy. Mục đích của 
người xuất gia chỉ cần điều ấy mà thôi. 
 
2. Không Gia Đình 
Kinh Thập Địa nói: “ Vào gia đình chư Phật là 
nhận lấy giáo hóa hết thảy muôn loài làm thân 
thuộc của mình”. Chính vì vậy mà người xuất 
gia không lập gia đình vì phải phụ trách một 
gia đình tuyệt đại là toàn thể chúng sanh .Và 
không lập gia đình là ý nghĩa ấy, gia đình là 
kiềm tỏa của chí cao hạnh cả, tình yêu gia đình  
chướng ngại và giết chết tình thương rộng lớn. 
Khi đã chắc chắn đây là cha mẹ mình, đây là 
vợ chồng mình, thì mọi người mọi vật sẽ trở 
nên người ngoài, trở nên đối lập, sẽ không phù 
hợp với người xuất gia, đối với người xuất gia 
tâm thì quảng đại, chí thì độ sanh, hạnh thì lợi 
tha. 
Người xuất gia chí rộng lớn được khi không 
còn phân chia muôn loài ra phải hay không 
phải thân thuộc của mình 
Tình thương của người xuất gia không có điều 
kiện, không hướng về một chỗ. Tình thương ấy 
từ bên trong phát ra chứ không phải ở bên 
ngoài sinh vào. Trước mắt người xuất gia tất 
cả muôn loài đều bình đẳng trong đau khổ, mà 
bổn phận của người xuất gia là phải cô thân 
độc ảnh để nhiếp hóa tất cả, thì gia đình không 
chướng ngại được. 
 
3. Trên Tất Cả 
Đạo Phật thẳng, người xuất gia phải thẳng, đạo 
Phật rộng người xuất gia phải rộng. Đứng lên 
trên tất cả mới giải quyết được tất cả, Mặt trời 
phải cao nhất ánh sáng mới bao phủ hết thảy 
vạn vật. Người xuất gia không thiên vị ai, 
không đối lập ai. Người xuất gia có con đường 
sáng, con đường ấy là hành động giác tha dũng 
mãnh theo động cơ trí giác sáng ngời, và chỉ 
huy bởi từ bi vô tận, vô phân biệt. 
Ngày ngày trước lúc ăn cơm, người xuất gia 

Kinh Bát Đại Nhân Giác 
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trầm tỉnh đọc ba đại thừa giới mà mình đã thọ: 
Thề đoạn các điều ác, 
Thề làm các điều lành, 
Thề cứu giúp chúng sanh. 
 
Mà điều ác thì đâu cũng có và đâu cũng phải 
trừ. Cũng như điều lành thì đâu cũng có và đâu 
cũng phải làm. Còn chúng sanh thì lúc nào và ở 
đâu mà người xuất gia đều có nhiệm vụ. 
Người xuất gia phải đứng trên hết thảy, đăm 
chiêu và cương nghị, gạt hết tất cả, chăm chăm 
ngó thẳng về chân trời giác ngộ mà bước. Khế 
kinh Diệu Pháp Liên Hoa có câu: Lấy từ tu 
thân, khéo nhập Phật tuệ. 
 
4. Như Lai M ạng 
Khế Kinh Pháp Hoa lại dạy: không như thế 
gian nhìn thế gian, trí giác minh kiến, không có 
lầm lạc. Với cái nhìn của người xuất gia không 
có gì là cố định cả, mọi sự việc đều biến 
chuyển theo từng hành động. Cho nên chỉ có sự 
nghiệp “ hoằng pháp lợi sanh” là giá trị nhất, 
đối với người xuất gia “hoằng pháp là việc nhà, 
lợi sanh là sự nghiệp” 
Người xuất gia thấy muôn loài mê khổ. Phải có 
cái gì thay thế sự mê khổ ấy. Nên người xuất 

gia vận dụng tận cùng năng lực của mình sáng 
tạo một cảnh trời Giải thoát. Giải thoát là mục 
đích cao đẹp. Lợi tha là hành động hợp lý. 
Người xuất gia chỉ biết sự cao đẹp và sự hợp lý 
ấy mà hành động .  
Khác hẳn thế gian nhìn thế gian, người xuất gia 
nghịch lưu, ngược dòng, chăm chăm lợi tha. 
Người xuất gia gánh vác nhiệm vụ ấy một cách 
tự nhận là bổn phận, và gánh vác với một hùng 
lực vô biên, một vô úy vô tận. 
Lành thay, bực Đại trượng phu! Hủy thân 
mình, mặc pháp phục, cắt ân ái, từ thân thuộc 
phụng hành Như Lai mạng, rộng độ các quần 
mê.   
 
Tâm Hòa sưu tầm 
 
  

  BAN HỘ NIỆM TỔ ĐÌNH  PHƯỚC HUỆ  
THÔNG BÁO 

 
Ban Hộ Niệm Tổ Đình Phước Huệ được thành lập đã 
hơn 10 năm nhằm mục đích tương thân tương trợ giữa 
các Hội viên. Những sinh hoạt Ban hộ niệm gồm có: 
− Thăm viếng và cầu an cho các Hội viên bệnh nặng 
− Tổ chức sinh nhựt tập thể hàng tháng, cầu an cho các 

Hội viên có ngày sinh trong tháng đó và nhân dịp 
nầy, cầu siêu cho các Hội viên quá vãng. 

− Phúng viếng và hộ niệm cho các Hội viên quá vãng. 

Hội viên Ban Hộ Niệm còn được hưởng các quyền lợi: 
− Được hướng dẫn niệm Phật, trợ niệm và hộ niệm cho 

chính mình và tha nhân. 
− Dự sinh nhựt tập thể miễn phí; 
− Khi mãn phần, được phúng viếng một tràng hoa và 

được ký linh (gởi hình để thờ) miễn phí tại Chùa 
Phước Huệ. 

− Hội viên mãn phần khi đủ thâm niên 6 tháng, kể từ 
ngày gia nhập sẽ được hưởng quyền lợi tương trợ. 

Muốn biết thêm chi tiết về điều kiện gia nhập Ban Hộ 
Niệm xin liên lạc văn phòng Tổ Đình Phước Huệ điện 
thoại số 02 9725 2324. 

Nay kính thông báo 

Ban Hộ Niệm Chùa Phước Huệ 
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“Cho con đi Tu, mẹ nhé!” Đó là một câu hỏi 
hay là một lời thỉnh cầu của những người đang 
nung nấu ý định xuất gia. Đã bao nhiêu người 
nói câu này với đấng sinh thành của mình và 
tiếp tục lặp lại nó thêm 2, 3 lần rồi nhận được 
câu trả lời tương tự như lần đầu. Cũng đã có 
bao người tìm đến những ngôi chùa xa nhà 
hàng nghìn cây số, rồi trốn đi trong im lặng để 
người thân không ngăn cản hay tìm thấy. 
Nhưng cũng có rất nhiều người may mắn được 
sự đồng thuận và vui mừng của hai đấng sinh 
thành  khi họ quyết định gia nhập Tăng đoàn 
của Đức Phật. Cảm xúc của người cha, người 
mẹ sẽ như thế nào khi nghe thấy câu hỏi này?  
Có những người cha mẹ đã khóc và tìm mọi 
cách cấm cản khi nghe đứa con mà họ đã nuôi 
nấng, nâng niu, chăm sóc bao năm nay định sẽ 
rời khỏi vòng tay của họ. Hai chữ “bất 
hiếu”được mang ra để ngăn cản con đi xuất 
gia. Đó có phải là do cha mẹ quá yêu thương 
con cái mình hay là yêu thương chính bản thân 
mình ??  
 
Ngược lại, cũng có không ít người cha, người 
mẹ chịu hy sinh và vui mừng khi con họ tìm 
thấy hạnh phúc làm một người xuất gia. Có 
thể, sau một thời gian tu hành đúng theo pháp 
Phật, người con sẽ trở thành một người hoàn 
toàn khác và đã giúp ích rất nhiều cho cộng 
đồng, xã hội. Sự hy sinh này thật là đúng đắn! 
Luôn có nhiều câu hỏi đặt ra trong tâm trí của 
cha mẹ khi nghe con muốn đi xuất gia:  

♦ Lý do nào con muốn đi tu ? 
♦ Vì sao con muốn làm điều đó khi con 

đang có đầy đủ hạnh phúc của gia đình? 
Cha mẹ đã làm hết sức mình để cho con 
ấm no, vui sướng. Sao con lại muốn ra đi, 
lìa xa cha mẹ ??  

♦ Con có biết đi tu là sẽ khổ, vất vả và đơn 
độc lắm không? 

 
Vì sao đi xuất gia ? Câu hỏi này có nhiều câu 
trả lời khác nhau nhưng dường như đều có 
chung một mục đích.  Đó là phục vụ cho cộng 
đồng và xã hội trên phương diện giáo dục đạo 
đức, phụng sự cho một mục đích cao thượng,  

 
 

 
 
 
làm tròn chữ hiếu đối với 
cha mẹ đời này và những đời 
trước.  
 
Khi đã trở thành một thầy giáo thọ của một 
thiền viện tại Hà Nội, thầy hồi tưởng lại những 
ngày tháng bước sang tuổi 26, quyết định xin 
bố mẹ lên Hà Nội kiếm một nghề mưu sinh, 
mong muốn tìm được một công việc có đồng 
lương khá giả. Khi đang bươn trải với mảnh 
đất mới mẻ này, thầy có duyên được nghe một 
bài pháp nói về “Vô Thường” của đạo Phật. 
Như được thức tỉnh và hiểu về chân lý Vô 
thường, Thầy quyết định quay về xin hai đấng 
sinh thành đi xuất gia. Và không dưới 3 lần 
nhận được lời phản đối từ phía gia đình, thầy 
đã trốn đi theo ý chí xuất gia mạnh mẽ của 
mình. Giờ đây sau 26 năm tuổi đạo, thầy đã 
tận tâm giảng dạy cho bao nhiêu người trẻ hiểu 
về giá trị đạo đức để chuyển hóa tự thân và 
giúp họ bớt khổ trên mọi phương diện, mọi 
lĩnh vực của cuộc sống. Thầy đã làm cho hai 
đấng sinh thành tự hào, hãnh diện về con 
đường thầy đã chọn. Nếu như ngày đó, hai 
đấng sinh thành vui vẻ, đồng ý cho thầy đi 
xuất gia thì thầy đâu phải trốn đi và cũng 
không phải mang tiếng là kẻ “bất hiếu”. Chữ 
Hiếu có ý nghĩa thế nào với một người tại gia 
và một người xuất gia? Có giây phút nào 
chúng ta từng nghĩ tới điều đó?  
 
Có những trường hợp khá nan giải như, chúng 
ta sẽ trả hiếu như thế nào khi có Mẹ nằm tám 
năm trên giường bệnh và Cha đang già yếu ở 
tuổi chín mươi. Làm thế nào để làm tròn chữ 
hiếu với một người nung nấu ý chí xuất gia 
hơn 10 năm mà chưa một lần dám thổ lộ điều 
đó với hai đấng sinh thành!  Lời giải đáp là 
hãy tiếp tục sống bên cạnh  cha mẹ và gia đình 
để phụng dưỡng cha mẹ về vật chất và tinh 
thần vì hơn bao giờ hết, đây là lúc cha mẹ cần 
từ những thứ nhỏ nhất như mớm cho cha mẹ 
miếng súp lỏng, nương dắt ông đi vệ sinh, thay 
tấm tả nặng trịch mùi của mẹ...cho đến những 
nhu cầu khác của một người già. Khi họ trở 
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bệnh thì luôn ân cần, nhẹ nhàng bên cạnh 
chăm sóc. Đó có phải là một chữ hiếu tròn 
trĩnh của người thế gian? Và khi cha mẹ về với 
Phật, người con sẽ đủ duyên lành thực hiện 
cách trả hiếu tốt nhất theo lời Phật dạy là đi 
xuất gia dù đã ở vào độ tuổi quá muộn màng 
và được thêm hạnh phúc trả hiếu cho cha mẹ 
nhiều đời nhiều kiếp.  

Cũng có người may mắn khi còn nhỏ, thường 
theo chân cha mẹ đi tu học tại chùa gần nhà, 
nên đã thấm đượm hạt mầm đạo pháp và đến 
khi hoàn thành chữ hiếu của người thế gian là 
có thể bước chân trở thành người xuất gia một 
cách nhẹ nhàng và bình an. Người xuất gia 
nào, khi có cơ hội đều luôn ân cần chỉ bảo và 
hướng dẫn cho những phật tử sơ cơ có tâm tu 
học, hiểu hơn về chữ Hiếu trong đạo Phật, một 
chữ Hiếu cao cả và rộng lớn. Đó là một sự trả 
hiếu tốt nhất cho hai đấng sinh thành ở kiếp 
này và những kiếp trước. 

Đức Phật cũng vậy, Ngài không những trả 
Hiếu cho vua Tịnh Phạn bằng hành động quay 
về thăm nom khi vua cha lâm bệnh, mà còn 
đứng ra lo hết mọi việc trong nghi lễ quốc tang 
của vua cha. Hơn thế nữa, sau khi thành đạo, 
Ngài nhớ đến công ơn sinh thành của Thánh 
mẫu, Ngài lên cung trời Đao lợi thuyết kinh 
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Công Đức cho 
bà để thể hiện lòng kính trọng, sự báo ân, báo 
hiếu của một người con với mẹ. Đối với Di 
mẫu của mình, Ngài cũng đồng ý cho bà xuất 
gia, tham gia vào tăng đoàn và đã làm cuộc 
cách mạng rộng lớn về sự phân biệt nam nữ và 
giai cấp của Ấn độ thời bấy giờ. Ngài là người 
luôn tôn trọng và đề cao chữ Hiếu. 

Nhưng sẽ may mắn hơn với những sư thầy cô 
có được sự đồng thuận từ phía gia đình khi 
xuất gia lúc còn trẻ hoặc khi họ hiểu ra quy 
luật của cuộc sống. Người thế gian luôn mải 
miết kiếm tiền để phục vụ nhu cầu của bản 
thân và gia đình, quay cuồng với những danh 
vọng hào nhoáng và cố gắng tìm cho mình 
được một gia đình nhỏ để nương tựa khi về 
già. Nhưng rồi một ngày khi chúng ta bệnh, 
chúng ta phải trả lại thân này cho đất mẹ thì 
cái chúng ta mang đi được là những gì? Có 
phải tiền tài, có phải địa vị, danh vọng hay có 
phải gia đình nhỏ hay không? Không. Chúng 
ta chỉ mang đi được những nhân tốt đã gieo và 

nghiệp xấu gây tạo ở kiếp này mà thôi. Đấy 
cũng là mục đích đi tu của không ít thầy cô khi 
đã trở thành những Hoà thượng hay Ni sư. Có 
chăng từ những kiếp trước các vị này đã có hạt 
giống của người tu hành để đến bây giờ hiểu 
được chân lý và giác ngộ sớm. Cũng có thể do 
cha mẹ kiếp trước đã từng là con của Phật nên 
giờ đây vui vẻ chấp nhận gửi những người con 
quý giá nhất tới đức Phật với ước mong con 
mình sẽ trở thành người mang lại nhiều lợi ích 
cho cộng đồng và xã hội trên phương diện giáo 
dục đạo đức.  

Mỗi người cha, người mẹ sẽ có những cách thể 
hiện khác nhau nhưng tất cả chỉ vì hai chữ 
“Yêu Thương”. Họ yêu thương theo cách của 
họ nghĩ là những đứa con sẽ thấy hạnh phúc và 
vui vẻ. Chăm sóc cho con từ miếng ăn giấc 
ngủ khi mới đỏ hỏn rồi đến khi con có một gia 
đình riêng thì họ vẫn tiếp tục làm điều đó. Lo 
lắng tìm trường, tìm công việc cho con được 
bằng bạn bè, được có một cuộc sống ổn định 
và có địa vị trong xã hội. Tình thương bao la 
ấy chỉ đơn giản là được chăm sóc, được bao 
bọc và che chở. Nhưng đã bao giờ họ ngồi 
xuống và hỏi xem những đứa con có cảm thấy 
hạnh phúc với những điều họ dành cho. Cũng 
đã bao giờ họ thử hỏi con cái về điều mang lại 
hạnh phúc cho chúng là gì. Và có bao giờ họ 
chấp nhận mọi quyết định của con cái khi 
chúng muốn chọn con đường đi riêng cho bản 
thân. Đã và đã từng bao giờ ngồi xuống để thử 
lắng nghe dù chỉ một chút...  

Người làm cha mẹ có thể nghĩ con cái mình sẽ 
có cuộc sống tốt nhất nếu biết làm theo tất cả 
những gì cha mẹ đặt ra. Trong thực tế, con cái 
họ là những con người có cảm xúc và cảm 
nhận hạnh phúc riêng mà không phải là một 
robot được lập trình sẵn để chạy theo đúng quy 
trình. Tự mỗi người con sẽ biết cách định 
nghĩa sự bình yên trong tâm hồn từ chính bên 
trong. Vậy hãy để họ quyết định con đường 
muốn đi, cách tìm kiếm hạnh phúc và lý tưởng 
bởi vì rồi ai cũng sẽ phải đi bằng chính đôi 
chân của mình.  

Cho con đi tu, mẹ nhé! Là một lời thỉnh cầu 
của một người con mong muốn được sự hi sinh 
từ hai đấng sinh thành. Không phải như người 
đời vẫn nghĩ về việc người mẹ sẽ đánh mất đi 
một người con, hay con mình sẽ trở thành một 
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ông thầy tu chỉ biết gõ mõ tụng kinh và chôn 
vùi cuộc đời trong chốn thiền môn lạnh lẽo mà 
chẳng có chút hạnh phúc nào. Họ đâu biết khi 
trở thành một người xuất gia con cái luôn mãi 
ở bên, sẽ ở bên khi đau ốm hay bệnh tật. Hơn 
nữa, con cái họ không phải chạy theo vòng 
xoay mưu sinh của xã hội mà sẽ được sống 
bình an bên mái già lam. Đặc biệt là họ cũng 
sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc vì xung 
quanh họ luôn có thầy tổ và huynh đệ yêu 
thương, che chở và bao bọc. Giá trị thật sự của 
đạo Phật cũng như của người đi tu, là phát 
nguyện gánh trên mình vô vàn trách nhiệm của 
cuộc đời, của xã hội và nói rộng hơn là nhân 
loại. Đi tu là trở thành một người từ một niệm 
phục vụ cá nhân và gia đình trở thành người 
phục vụ cho cộng đồng và xã hội trên phương 
diện giáo dục đạo đức, làm mọi công việc để 
phụng sự cho một mục đích cao đẹp. Nếu như, 
những người cha mẹ hiểu ra điều đó, họ sẽ 
cảm thấy tự hào và vui mừng vì đã có những 
người con có ý nghĩ và hành động cao đẹp, 
xuất phát từ một tâm hồn cao rộng và hạnh 
nguyện với đời lớn lao.  

Hãy gửi tới những người cha mẹ có con xuất 
gia, lời cảm ơn bằng tất cả trái tim về những hi 
sinh to lớn của họ. Xin lỗi cho những đau khổ 
và những giọt nước mắt mà họ phải chịu đựng 

khi có nhiều người nói con họ bất hiếu. Cảm 
ơn đã bỏ sự ích kỉ của bản thân để lắng nghe 
và chấp nhận hạnh nguyện này. Những người 
cha mẹ dũng cảm dám chấp nhận “cúng 
dường” đứa con ruột của mình cho đức Phật, 
để chúng có thể phụng sự và giúp đỡ cộng 
đồng với những mục đích cao thượng. Chúng 
tôi luôn ghi nhớ và cúi đầu tôn kính về hành 
động cao đẹp này. Và với một người trẻ, có 
năng lực, trí thức, tài năng và tâm hồn đầy 
nhiệt huyết, hãy mang những giá trị của riêng 
bạn cống hiến và mang lại lợi lạc cho cuộc đời 
thông qua hình ảnh của một người tu năng 
động và dấn thân thì hãy mạnh mẽ nói với cha 
mẹ rằng “cho con đi tu, mẹ nhé!”.  

Cuối cùng, như một lời nhắn gửi: “M ẹ ơi, từ 
giờ trở đi khi mẹ nhìn thấy những người xuất 
gia, mẹ sẽ thấy con ở trong đấy, đó là niềm vui 
của con. Và khi mẹ cung kính những vị tu 
hành xuất gia thì ngay lúc đó con cũng được 
hưởng phước báu như thế và khi con nhìn thấy 
tất cả những người mẹ trên thế gian này thì 
con sẽ coi như đó là người mẹ của con, mẹ 
nhé! Cảm ơn mẹ.” 
 
Từ Minh 

Vu Lan 2020 – Mùa Hiếu Hạnh  

Một ngày nào em chết đi, 
Chồng em buồn ngồi khóc. 
Bà mẹ già tóc bạc phơ, 
Ôm thây em rồi gào thét! 
Đàn em nghèo ở chốn quê 
Còn chị đâu gởi tiền giúp? 
Nhiều bạn bè tiễn đưa em, 
Lòng xót đau buồn thương tiếc. 
Em đã ra đi bỏ hết của tiền, 
Em chỉ mang theo tình cảm buồn phiền.  
Sự nghiệp bao năm giờ cũng hết liền. 
Nó chẳng theo em xuống chốn huỳnh tuyền, 
Lòng em bây giờ cũng chẳng được yên. 
Chồng em rồi đây sang tay người khác, 
Tiền bạc của em lần hồi tiêu hết, 
Con em lớn lên tản mác muôn nơi. 
Ôi, đâu còn gì nữa hởi em ơi! 
Em sống chỉ lo dành dụm từng đồng, 
Suốt tháng quanh năm chỉ biết con chồng. 
Bây giờ chỉ còn tay không. 
Hồn phách em đi vào cõi vô hình, 

 
Nương theo gió mây phiêu bạt một mình. 
Khuya sớm nổi trôi miếu chợ chùa đình, 
Cứ mãi luân hồi làm kiếp chúng sinh . 
Rồi một ngày kia sanh lại cõi này 
Hưởng phước giàu sang hay khổ đọa đày. 
Biết bao giờ thoát khỏi được đây? 
Trời về khuya sương rơi càng lạnh, 
Đám mây mù phủ ánh trăng đêm. 
Kẻ lữ hành lạc lối cô đơn, 
Nhìn vũ trụ vô thường biến đổi. 
Đường sanh tử em luôn lặn lội, 
Cứ mãi đi nhưng chẳng tới nhà. 
Tiếng chuông chùa vọng lại xa xa, 
Như siêu độ các linh hồn lạc lõng. 
Đời vô thường khác nào giấc mộng, 
Kiếp con người có có không không. 
Suốt đêm ngày cứ mãi cầu mong, 
Không thỏa mãn sanh lòng oán hận. 

        

V. Thân  
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Đ ã là người con Phật, ai ai trong chúng ta 
cũng đều biết, tất cả các pháp hay con 

người sanh ra và có mặt ở trên cõi đời này là 
do hội đủ nhân duyên hợp lại. Cũng vì lẽ này 
mà nước Úc vừa mới thoát khỏi nạn cháy rừng 
dữ dội trong nhiều tháng liền thì tiếp tục lại bị 
ảnh hưởng của bệnh dịch COVID-19. Chúng 
ta chưa kịp nguôi ngoai với nỗi KHỒ mất mác 
này thì lại tiếp tục lãnh chịu nỗi KHỔ do 
những con siêu vi trùng Corona quái ác gây ra. 
Nó khiến cho tất cả chúng hữu tình trên quả 
địa cầu này phải chịu khổ một lần nữa vì sự 
mất mác tánh mạng hay tài sản. Chưa kể mỗi 
ngày chúng ta phải sống trong sự nôm nốp lo 
sợ, bất an mà chưa biết bao giờ mới chấm dứt. 
Điều này đã nói lên được chân lý “Khổ”, đó là 
một trong “Tứ Diệu Đế”mà  Đức Phật Thích 
Ca đã trình bày trong bài chuyển pháp luân 
đầu tiên của Ngài tại vườn Lộc Uyển cách nay 
2564 năm. Qua bệnh dich COVID-19 này, 
chúng ta cũng sẽ quán chiếu, học hỏi và áp 
dụng chân lý “Tập đế” “ Di ệt  đế” và  “Đạo  
đế” vào trong đời sống của mình. 
  
Vậy cái gì là KHỔ? Trong kinh Đức Phật đã 
dạy: “Này các Tỳ Kheo, sanh là khổ, già là 
khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà 
ly biệt là khổ, mong cầu mà không được là 
khổ. Tóm lại chấp thủ năm uẩn là khổ” 
 
Cái Khổ này được chỉ rõ qua sự xuất hiện của 
COVID-19, nó như một lời cảnh tỉnh chúng ta 
nghĩ đến chân lý “Vô thường” hay lý “Duyên 
sanh”- vì mọi sự vật ở đời khi đủ duyên thì 
hình thành, cũng như Corona virus vậy, đâu ai 
thích nó đến nhưng khi đủ duyên thì nó đến. 
Dù muốn không có mà nó vẫn cứ đến nên đây 
là khổ. Corona gây ra cho con người đau khổ 
cả về mặt sinh lý: ví dụ như người bệnh chịu 
sự đau đớn của thân thể trong thời gian bị 
nhiễm bệnh, ngoài ra còn phải chịu những di 
chứng xãy ra sau khi bình phục. Còn những 
người già lớn tuổi bị bệnh chết thì sao? Phải 
chăng trước khi từ giã cõi đời này họ phải trải 
qua cái khổ của “già”, cái khổ của “bệnh”, cái  

 
 

 
 
 
khổ của “chết”. Vì vậy Đức Phật chỉ ra cho-
chúng ta thấy con người sanh ra là khổ vì cơ 
thể ta là do tứ đại “ đất, nước, gió, lửa” đủ 
duyên hợp thành. Cho nên nó không có thật, 
nếu chúng ta chấp nó là thật thì chúng ta sẽ 
khổ.  
 
Do vì vô minh nên giữa các quốc gia, giữa các 
chủng tộc hay giữa con người với con người bị 
Corona làm ảnh hưởng đến tâm lý một cách 
trầm trọng như họ sống trong sự nghi ngờ lẫn 
nhau hay chấp vào các pháp có thật nên họ 
sanh lòng tham muốn dự trữ tài vật cho riêng 
mình. Từ đó gây ra nhiều mâu thuẫn tranh 
chấp dẫn đến tù tội hay chết chốc. 
  
Corona khiến cho mạng sống của con người bị 
đe dọa qua sự lây nhiễm nhanh chóng và có 
thể đưa đến tình trạng tử vong hàng loạt nếu 
con người không cẩn thận giữ khoảng cách an 
toàn hoặc không biết lo chăm sóc vệ sinh cá 
nhân một cách đúng đắn theo yêu cầu của Bộ 
Y Tế. 
 
Corona xuất hiện nói lên chân lý “Khổ đế” vì 
nó làm cho nhiều gia đình chịu cảnh sanh ly tử 
biệt (Ái biệt ly khổ), cũng vì nó mà con người 
phải chịu cảnh khốn khổ do mất đi sự tự do đi 
lại (Cầu bất đắc khổ), vì nó mà cuộc sống của 
con người bấp bênh do mất đi công ăn việc 
làm, v.v. 
 
Nói tóm lại, Corona đưa đến cho con người cái 
khổ về mặt hiện tượng như là cảm giác khổ về 
thân, sự bức xúc của hoàn cảnh, sự không toại 
nguyện của tâm lý, v.vv.. nhưng chung quy là 
do chúng ta còn chấp ngã (cái tôi) và ngã sở 
(cái của tôi) nên không thấy được đời là vô 
thường và tất cả là do duyên hợp. 
 
Từ những cảnh khổ do COVID-19 gây ra, đưa 
đến cho chúng ta sự suy nghĩ về nguyên nhân 
và nguồn gốc của sự khổ đó gọi là “Tập Đế” 
Bệnh dịch xãy ra phải chăng là do con người 
thích tìm tòi những món ăn lạ, hay là vì muốn 
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thao túng nhân loại mà chế tạo ra loại vi trùng 
này, v.v.. Nhưng dù nguyên nhân gì đi nữa, thì 
đây cũng là do nhân loại trên thế giới đang 
hưởng quá nhiều phước đức trong đời sống vật 
chất dư thừa nhưng mà không biết bồi đắp 
thêm công đức nên đây là cơ hội tốt để cho sự 
vô minh của con người tạo ra con virus này.  

Vì Corona xuất hiện bất ngờ như thế nên đã 
nói lên tính chất vô thường “sanh lão bệnh tử” 
không ai qua khỏi. Cho nên người con Phật 
muốn dứt tất cả mọi sư khổ thì phải tu tập cầu 
mong giải thoát sanh tử và chứng đắc Niết 
Bàn. Đây gọi là Diệt Đế. 

Muốn đạt được Niết Bàn Diệt Đế thì mỗi 
người Phật Tử chúng ta cần phải tu học “Đạo 
Đế”- đó là nhận biết được phương pháp diệt 
khổ và xác định hướng tu hành đúng đắn để 
đưa đến sự giác ngộ qua các phương pháp của 
Bát Chánh Đạo. 

Thứ nhất là chánh kiến, tức là hằng ngày 
chúng ta phải thực tập nhận thức đúng đắn về 
đạo đức trong cuộc sống dựa trên tinh thần từ 
bi, bình đẳng, trí huệ và chân lý để phân biệt rõ 
cái nào là thiện, cái nào là ác. Vậy cái gì là 
thiện? Thiện tức là những việc đem đến lợi ích 
cho mình và cho người trong hiện tại và tương 
lai. Cho nên phải tinh tấn thực hiện những điều 
lành đã phát sinh và phát triển những việc lành 
chưa phát sinh. Còn ngược lại, phải tránh làm 
những điều gây tổn hại cho mình và người ở 
hiện tại và tương lai qua những việc làm như 
tinh tấn trừ những điều ác phát sinh, và ngăn 
ngừa những điều ác chưa phát sinh. Vì vậy 
chúng ta luôn quán chiếu và nhận biết đúng 
đắn về bản chất thật của bệnh dịch Corona này 
là vô thường, vô ngã và là do duyên sanh. Cho 
nên không được chấp vào đó mà thấy khổ 

Kế đó là chánh tư duy, tức là suy nghĩ chân 
chánh và đúng đắn với lẽ phải đừng để đầu óc 
chúng ta suy nghĩ đều bất thiện do vô minh sai 
khiến, phải biết rằng corona xuất hiện là do 
cộng nghiệp chung của nhân loại cho nên 
không được trách cứ lẫn nhau mà phải càng 
yêu thương và giúp đở lẫn nhau để cùng nhau 
vượt qua nạn dịch COVID-19 này. 

Trong thời điểm COVID-19 lan rộng này, 
chúng ta cần phải dùng nhiều lời chánh ngữ 
tức là những lời chân thật xuất phát từ lòng từ 

bi, bình đẳng, trí huệ và chân lý để xoa dịu nổi 
đau mất mác của những người không may mắn 
bị bất hạnh trong mùa dịch này và cũng để 
tránh cho chúng ta gây thêm tội ở khẩu nghiệp 
mà phải chịu lãnh quả xấu ở tương lai. 

Bên cạnh đó chúng ta cần phải luôn giữ cho 
mình được chánh nghiệp và chánh mạng tức là 
sống đúng đắn và kiểm túc tất cả những hành 
vi của mình. Trong tình hình Corona lan rộng 
và gây thiệt hại đến đời sống của chúng ta. Dù 
có phải gặp hoàn cảnh bất hạnh,thiếu thốn, 
nhưng không vì vậy mà người con Phật chúng 
ta chọn làm nghề nghiệp phi pháp, độc ác hay 
gian xảo mà phải chọn phương tiện mưu sinh 
chân chính. Bên cạnh đó chúng ta phải khởi 
tâm từ bi, thương yêu và cứu giúp cho những 
người kém may mắn hơn mình qua những cử 
chỉ cao đẹp như bố thí tài vật hay một lời an ủi 
chơn tình để xoa dịu nỗi đau khổ của người 
không may bị nạn.    

COVID-19 đã xảy ra trong một thời gian dài, 
vì muốn an toàn nên chúng ta hạn chế việc ra 
ngoài. Cho nên đây là thời điểm tốt để mỗi 
người chúng ta tinh tấn kiểm túc thân tâm, tinh 
tấn tu tập như tụng kinh, bái sám, trì giới,và 
tham thiền, etc. Bên cạnh đó, hãy nổ lực đoạn 
trừ những điều ác từ thân, khẩu và ý tạo ra. 

Trong mùa COVID-19 này, người con Phật 
phải luôn luôn nhắc nhở tâm mình chỉ nhớ 
nghĩ điều đúng đắn. Thực hành chánh niệm 
trong khi đi đứng nằm ngồi nên an trú tâm ý 
vào thiện pháp mà thôi. 

Cuối cùng, người con Phật phải tránh để tâm 
thức rối loạn chạy theo trần cảnh do bệnh dịch 
gây ra, mà trái lại phải biết an định tâm thức 
một cách đúng đắn. Đây là chánh định, từ đó 
trí huệ của chúng ta sẽ phát sinh và dần dần 
tiến đến con đường giải thoát. 

Bệnh dịch Corona xảy ra hiện nay là một thí 
dụ thực tế của chân lý “Khổ, Tập, Diệt, Đạo” 
mà Đức Phật đã chỉ ra qua bài giảng pháp về 
“Tứ Diệu Đế”. Cho nên người con Phật phải 
biết vận dụng sự học hỏi về giáo pháp vi diệu 
này để ứng dụng vào cuộc sống của mình. Có 
như thế thì chúng ta sẽ thấy đời bớt khổ, tâm ta 
sẽ bình an và hạnh phúc sẽ đến với ta khi 
chính ta biết quay về với Tự Tánh của mình.   

Tâm An 2        
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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 Vu 

Lan 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 Vu Lan Thắng H¶i Pl. 2564 

 

 

 

Thầy Phước Viên     50 
Thầy Phước Quảng     50 
Thầy Phước Nghĩa     50 
Sư cô Phước Liễu     100 
Sư cô Phước Chiếu     50 
Sư cô Phước Lạc     50 
Sư cô Phước Lễ      50 
Sư cô Phước Thọ     50 
Sư cô Phước Bình     50 
Sư cô Chơn Giác     50 
Thức xoa Vạn Hiếu     30 
Sa di ni Vạn Trang     20 

Sa di ni Vạn Tường          50 
Quincy Trí Việt           30 
Minh Quang & Diệu Huệ        100 
Ngọc Duyên           50 
Từ Minh            20 
Huệ Thành & Từ Thịnh         50 
Chúc Phong & Tâm Như          50 
H/h cầu siêu hl. Trần Minh pd. Tâm Minh    100 
H/h cầu siêu chư hl. Huỳnh Hậu pd. Huệ Liễu, 
Trần Sú Chảy pd. Huệ Ngộ, Ngô Nga, Trần 
Cẩm                                                               100 

- Nhà thuÓc tây Mai  

- TiŒm vàng MÏ Tín  

- TiŒm vàng HÜng Thành  

- All-Villa Print 

 - An Lạc Vegan 

- Th¿c phÄm Á Châu TÜ©ng Phát 

-  HuyŒn Motor Repair 

- Công ty kế toán Bùi Thanh Lân 

- The Triumph Institute 
 

Danh sách các cÖ sª thÜÖng måi ûng h¶ quäng cáo cho báo Vu Lan sÓ 76 

Sư cô Phước Lạc & Chung Thái Hoàng Nam 
(200), Thầy Phước Quảng (700), Sư cô Phước 
Hòa (200), chú Cường (270), Nha sĩ Thảo 
Nguyễn (100), Mrs Kim Nga Nguyễn (100), 
Hồi hướng HL.Nguyễn Thị Kim Thoa (50), Hồi 
hướng HL.Nguyễn Hữu Thi (100), Hồi hướng 

HL. Đinh Thị Thu Hương (100), Ẩn danh 
(100), Thầy Phước Viên (300),                
Gđ.HL. Nguyễn Hữu Thi (100). 

Danh sách ûng h¶ ñåi Tòng Lâm PhÆt Giáo 

  

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” 
− 100 Câu Hỏi Phật Pháp tập 2 
− Thơ “Chẳng Phải Tôi” 


