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Thay mặt Phước Huệ Sơn Môn Học Phái chúng tôi trân trọng. 
 
Kính chúc chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, 
Đại Đức Tăng, Ni, 

 
ĐẠO THỂ VĨNH AN 

 
Kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần, quý Nhơn sĩ, quý Hội đoàn, 
Đoàn thể Tổ chức, Cơ sở thương mại, Truyền thông, Báo giới, 
 

TUẾ VƯỢNG NIÊN PHONG 
 
Kính chúc quý Đồng hương, Phật tử 
 

HANH THÔNG KHƯƠNG THỚI 
 
Trân trọng kính chúc, 
 
Phước Huệ Sơn Môn Học Phái 
 
Hòa Thượng Thích Phước Bổn 
 
Tông Trưởng 
 

   Trang  1 

XUÂN CANH TÝ 
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K ính thưa quý độc giả, 
 

Cùng quý độc giả thân mến, 
Một lần nữa, mùa xuân dân tộc đã trở về trên 
xứ Úc thân yêu. Xuân năm nay lại về trong 
niềm đau chung của toàn dân Úc. Những trận  
hỏa hoạn cháy rừng gây nên nhiều thiệt hại 
nặng nề, nhất là ở hai tiểu bang New south 
wales và Victoria. Đây là một thảm họa không 
riêng gì ở hai tiểu bang nói trên, mà toàn nước 
Úc đã phải gánh chịu. Trận cháy rừng nào ít 
nhiều gì cũng gây ra thiệt hại, tùy theo mức độ 
cháy rừng nhiều ít. Theo con số thống kê sơ 
khởi hiện nay về sự thiệt hại  bao gồm: 19 
người thiệt mạng, nửa triệu thú 
vật và 8000 con koalas đã bị 
thiêu hủy trong lửa dữ. Có hơn 
1400 căn nhà đã bị cháy rụi 
hoàn toàn. Hơn 5.5 triệu mẫu 
đất đã bị tiêu hủy. Hằng ngàn 
cơ sở và còn rất nhiều hư hại 
khác chưa kiểm tra được. Điều 
đáng quan tâm hiện nay là có 
hàng ngàn người đang lâm vào 
cảnh màn trời chiếu đất, họ 
sống lang thang tạm trú ở các 
bãi biển. Và họ đang mong chờ 
nhờ sự cứu giúp của mọi người. 
Ngoài sự thiệt hại ra, hỏa hoạn 
còn gây ra sự ô nhiễm môi sinh, 
do bởi những chất bụi nhơ và 
khói làm cho hằng triệu người 
bị bệnh, nhất là bệnh ho và 
suyển. Bởi do thời tiết nóng, lạnh nhiệt độ thay 
đổi bất thường mà người già lớn tuổi kháng thể 
yếu nên khó thích nghi. Từ đó dễ sanh ra đau 
yếu bệnh hoạn. Mùa hè ở Úc năm nay khí hậu 
nóng bức thật khó chịu. Nhất là ở Sydney và 
Melbourne. Có ngày nhiệt độ lên đến trên 45 
độ C. Nóng đến độ mà không ai dám bước 
chân ra khỏi nhà. Máy điều hòa không khí hầu 
như nhà nào cũng phải mở cả ngày lẫn đêm. 
Khí hậu thời tiết ngày càng xấu đi, phần lớn 
cũng chính do con người gây ra mà thôi. 
 
Trước thảm cảnh bi kịch đau thương đó, chúng 
ta không thể nhắm mắt làm ngơ, tìm những thú 
vui hưởng thụ cho riêng mình. Nhất là đối với 
Cộng Đồng Người Việt chúng ta, đã từng được 
chánh phủ và nhân dân Úc cưu mang giúp đỡ 
cho chúng ta rất nhiều. Vì thế, chúng tôi thiết 
nghĩ, chúng ta cần nên chia sẻ nỗi khổ niềm 
đau nầy, bằng cách đóng góp tài vật tùy theo 
tâm lượng và khả năng vật chất sẵn có của mỗi 
người mà phát khởi thiện tâm đóng góp.  

Tinh thần “chia cơm xẻ áo” hay “lá lành đùm 
lá rách” và “một miếng khi đói bằng một gói 
khi no”, đó là một truyền thống văn hóa cao 
đẹp lâu đời của người Việt Nam. Đây cũng là 
một cơ hội tốt để chúng ta thể hiện chia sẻ 
phần nào với những người đang lâm vào hoạn 
nạn trong cảnh thiếu thốn vật chất và tinh thần. 
Sự giúp đỡ chia sẻ của chúng ta cũng để nói 
lên cái tinh thần: “uống nước nhớ nguồn” hay 
“ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, gọi là tri ân và báo 
ân đối với chánh phủ và nhân dân Úc.  
 
Hòa nhịp trong niềm vui xuân, đón xuân, chúc 
mừng năm mới Canh Tý – 2020, chúng ta 

cũng không quên lưu tâm cầu 
nguyện cho những nạn nhân thiên tai 
hỏa hoạn, hiện đang sống trong cảnh 
màn trời chiếu đất, sớm thoát khỏi 
khổ nạn khó khăn nầy. Đồng thời, 
chúng ta cũng thành tâm cầu nguyện 
cho nước Úc luôn có một cuộc sống 
thái hòa thịnh vượng, hầu vượt qua 
mọi chướng nạn khổ đau do thiên và 
nhơn tai gây ra. 
 
Theo lệ thường hằng năm, cứ vào dịp 
nghỉ hè của cuối tháng 12 Dương 
lịch, tại Tổ Đình Phước Huệ đều có 
tổ chức một khóa tu xuất gia gieo 
duyên ngắn hạn. Năm nay cũng 
không ngoại lệ. Ngoài khóa tu xuất 
gia ngắn hạn ra, còn có khóa tu báo 
ân 3 ngày nhân dịp lễ tưởng niệm 

húy nhựt lần thứ 8 của cố Đại lão Hòa thượng 
Tông Trưởng Tổ Đình Phước Huệ.  Khóa tu 
xuất gia ngắn hạn bắt đầu từ ngày 27/12 đến 
ngày 12/1/ 2020 là mãn khóa. Số tu sinh dự tu 
gồm chung tất cả là 30 vị. Còn khóa tu Báo Ân 
từ ngày 10/1/ - 12/1/ 2020, tức lồng trong khóa 
tu xuất gia ngắn hạn. Dù là khí hậu của mùa hè 
nóng bức, có ngày lên đến 47 độ C, nhưng tất 
cả tu sinh nam nữ vẫn nỗ lực tu học đúng theo 
chương trình đã được quy định, không bỏ dở 
một thời khóa nào. Đó là họ đã thể hiện tinh 
thần cầu tiến tu học rất nghiêm túc, khác nào 
như  từng đóa sen hồng vươn lên trong lò lửa 
nóng.  
 
Bao mùa xuân qua, trong ý hướng thiết tha 
nhằm mang lại sưởi ấm một chút tình người và 
tình đạo, đặc san Phước Huệ không ngần ngại 
vẫn tiếp tục đóng góp xây dựng, hầu mong 
đem lại nguồn vui yêu thương hạnh phúc cho 
đời và đạo. Đó là chủ trương thực hiện của đặc 
san Phước Huệ từ trước tới nay. 
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Trong chiều hướng đó và với một tinh thần 
phụng sự Phật pháp ở xứ người, nhằm tạo nhịp 
cầu giao cảm thân thương, một lần nữa, nhân 
dịp đầu xuân Canh Tý, tòa soạn xin chân thành 
tri ân chư Tôn Đức Tăng, Ni, các nhà quảng 
cáo thương mại, quý vị mạnh thường quân, 
quý ân nhân phật tử, quý độc giả hằng gắn bó 
ủng hộ và nhứt là đối với quý vị thiện hữu tri 
thức xa gần đã nhiệt tâm đóng góp bài vở từ 
trước tới nay. Tất cả đều là những bông hoa 
quý giá xinh đẹp nhằm tô điểm cho vườn hoa 
“Đặc san Phước Huệ”, càng thêm tiến bộ và 
khởi sắc. Phải chăng, những điều đó là một đặc 
ân mà quý vị đã ưu ái sẵn dành cho tòa soạn 
chúng tôi một niềm thương mến thật khó quên. 

Xin tất cả hãy nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa 
nhất của chúng tôi, và chúng tôi cũng không 
quên xin chân thành kính chúc toàn thể liệt 
quý  vị sang năm mới Canh Tý vạn sự hanh 
thông, tùy tâm mãn nguyện, sở cầu như ý. 
 
Trân Trọng 
 
Ban Biên Tập 
 

 

 

 

TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ  

CHƯƠNG TRÌNH TẾT CANH TÝ 2020 

Thứ năm 23/01/20 (ngày 29 Tết) 
18.30   - Khóa Lễ Sám hối 
20.00   - Kiểm giới cho Phật tử tại gia 
            - Bố tát và tụng giới cho Bồ tát tại gia 

Thứ sáu  24/01/20 (ngày 30 Tết) 
05.00   - Bố tát, tụng giới cho hàng xuất gia 
18.30   - Khóa lễ Tịnh độ 
20.00   - Văn nghệ Mừng Năm Mới 
22.30   - Múa lân Ngũ phúc lâm môn 
23.15   - Rước giao thừa: 

 - Chúc Tết của các cấp chánh quyền 
     - Thông bạch Xuân Canh Tý 2020 
     - Tụng kinh Phước ĐÙc 
     - Đốt pháo - Bắn pháo bông. 
     - Lễ Cầu An đầu năm và tặng lộc đầu     
               xuân 

Thứ bảy 25/01/20 (mồng 1 Tết) 
06.00   - Lễ Vía Đức Di Lặc Tôn Phật 

 - Lễ Chúc tán, lạy thù ân 
10.30    - Lễ Kỵ giỗ cố Hòa Thượng thượng   
               Thiện hạ Hòa Viện Chủ Tổ Đình Ấn    
               Quang. 
     - Cúng chư hương linh thờ tại chùa 
18.30    - Lễ cầu an đầu năm 
19.30    - Pháp thoại đầu xuân 
 
Chủ nhật 26/01/20 (mồng 2 Tết) 
9:30     - Khóa lễ Cầu an đầu năm 
    - Pháp thoại đầu xuân 
            - Cúng chư hương linh thờ tại chùa 
 

 
Thứ hai 27/01/20 (mồng 3 Tết)  
18:00    - Tiệc Tân niên (trai đường)  
18.30    - Khóa lễ Tịnh độ (chánh điện) 
19:30    - Lễ Chúc Tết đầu năm Chư Tôn Đức   
               Tăng Ni (giảng đường) 
 
Thứ năm 30/01/20 (mồng 6 Tết) 
9:30 - Lễ huý nhựt Đức Tông Trưởng lần thứ 8     
          (tụng kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện)  
         -  Cúng ngọ                      
         - Cung tiến giác linh cố Hòa Thượng    
           Tông Trưởng cùng chư vị giác linh thờ  
           tại Tổ đình 
18:30 - Khóa lễ Tịnh độ  
 
Thứ bảy 01/02/20 (mồng 8 Tết)  
06:15   - Hành hương các chùa sắc tộc 
18:30  - Pháp thoại đầu xuân 
19:30  - Lễ Cúng Sao Hội đầu năm (dâng sớ   
                                                           cầu an) 
 
Chủ nhật 02/02/20 (mồng 9 Tết)  
10:00   - Pháp Hội Siêu Độ 
12:30   - Thọ trai 
15:00   - Pháp thoại đầu xuân 
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TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ 
365 Victoria Street, Wetherill Park  N.S.W. 2164  Australia 

     Tel: (02) 9725 2324  Fax: (02) 9725 5385   Email: phuochue@phuochue.org 

 

THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ 2020 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch: Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni. 
Kính thưa: Quí đồng hương Phật tử, 

Trước thềm năm mới Canh Ngọ, thay mặt Phước Huệ Sơn Môn Học Phái, chúng tôi trân trọng 
kính gởi đến chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức tăng, ni, quí đồng hương Phật tử lời 
chúc mừng một năm nhiều an lạc. 

Kính thưa quí liệt vị, 
Ngày xuân là ngày vui đẹp, ngày sum họp gia đình và người thân; đón mừng năm mới, người 
người đều cầu chúc cho nhau mọi sự an lành, tốt đẹp. Tuy nhiên có không ít gia đình, bà con 
ngày xuân vẫn không no dạ, đồ mặc không lành lẽ, không chỗ nương thân vì bị cháy rừng suốt 
máy tháng qua tại nước Úc,, không có mái ấm gia đình... 

Nghĩ đến nỗi bất hạnh của những gia đình, những bà con trong hoàn cảnh cơ cực lầm than; 
chúng ta nên mở rộng tấm lòng, bằng vào tình thương giữa người và người gia tâm giúp đỡ qua 
mọi hình thức, mọi phương tiện có thể được - một dĩa cơm, một bộ quần áo, một cái mền v..v.., 
chia sẻ nỗi bất hạnh của đồng nhơn. 

Hành động chia sẻ, giúp đỡ, cung hiến là một pháp hạnh (hạnh tu) đối với người Phật tử - pháp 
hạnh bố thí. Bố thí là sự chia sẻ, giúp đỡ, cung hiến bằng lòng thành, bằng chơn tình, bằng lòng 
trân trọng, không tiếc kể…, đây mới chính là bố thí theo tinh thần của đạo Phật. “Cách cho quí 
hơn của cho”. Ngược lại, chia sẻ, giúp đỡ, cung hiến bằng sự thương hại ỷ của, thiếu sự chơn 
thành, trân trọng, hay tiếc kể…, hành động như vậy là không đúng với tinh thần bố thí của đạo 
Phật. 

Bố thí đứng đầu trong sáu độ (lục độ) là hạnh tu mà hàng Phật tử cần phải tu tập. Như vậy, 
chúng ta hãy nỗ lực thường hành bố thí, ngõ hầu đem lại lợi ích cho mình và tha nhơn. Cổ nhơn 
bảo: “Mình vui người không vui, niềm vui chưa trọn. Người được vui mình mới vui, niềm vui 
trọn vẹn”.  Do đó, vui xuân đón mừng năm mới, chúng ta nên nhớ đến hoàn cảnh không may 
mắn của đồng nhơn nhằm an ủi và chia sớt ít nhiều niềm vui trong tình thương giữa đồng nhơn 
với đồng nhơn, đây chính là tinh thần nhân bản đích thực. 

Chúng tôi nhứt tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, người người tùy duyên an lạc. 

Trong giờ phút trang nghiêm của lễ minh niên, toàn thể pháp chúng Phước Huệ Sơn Môn Học 
Phái dành một phút, thành kính tưởng niệm đức cố Tông Trưởng Khai Tổ Phước Huệ Sơn Môn 
Học Phái, và là vị Tổ Sư khai sáng nền Phật giáo Việt Nam tại Úc đại lợi và Tân tây lan, 
Thượng nhơn thượng Phước hạ Huệ Trưởng lão Hòa thượng Đại Sư, nhơn dịp tám năm ngày 
thùy Niết Bàn của đức Tông trưởng. 

Kính nguyện kiết tường. 

Nam mô Đại từ Di Lặc Thế Tôn. 

Trân trọng, 

Phước Huệ Sơn Môn Học Phái 

Tông Trưởng 
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Muôn tâu Ngọc Hoàng  
Vừa lên Thiên đàng 
Nghiêm chỉnh y trang 
Vội chầu Thượng đế 
Xin nghe thần kể  
Những chuyện trần gian 
Nước Úc khóc than 
Cháy rừng nhiều chỗ 
Dân tình khốn khổ 
Nhà cửa tiêu tan 
Sống cảnh lầm than 
Màn trời chiếu đất 
Có người đã mất  
Thiêu đốt ra tro 
Đang sống ấm no 
Nạn tai ập đến 
Mọi người thương mến 
Tìm cách cứu an 
Thế giới lo toan 
Cùng nhau trợ giúp 
Dù che lụp xụp 
Tạm đủ che thân 
Nhiều người ân cần 
Cứu nguy chữa cháy 
Dập đầu lễ bái 
Nạn cháy chóng qua 
Ai nấy thiết tha 
Góp tâm cầu nguyện 
Nhu cầu phương tiện 
Vật chất tiền nông 
Đói khổ chờ trông 
Mong người giúp đỡ 
Dân Úc than thở 
Hạn hán năm nay 
Sao mà kéo dài 
Nóng ơi! là nóng 
Ai cũng trông ngóng 
Những trận mưa nhiều 
Ngọc Hoàng biết điều 
Cho dân đỡ khổ 
Thần đây thố lộ 
Mong Hoàng đoái thương 
Nhớ mưa thường thường 
Muôn loài được hưởng 
Ngọc Hoàng thử tưởng 
Rừng cháy tràn lan 
Nhất hai tiểu bang: 
NSW và Vic 
Khói bay mù mịt 
Giết chết thú rừng 
Lửa dữ tưng bừng 
Cháy không dập tắt 
Thần không thêm thắt 
Người vật chết chung 
Thảm não vô cùng 

Khổ ơi! là khổ 
 
Ngọc Hoàng: 
 
Nghe ngươi thố lộ 
Ta cũng thương tâm 
Từ đây hằng năm 
Sẽ không hạn hán 
Ta cũng chán ngán 
Cảnh sống trần gian 
Nhiều kẻ ngang tàng 
Phật trời chẳng nể 
Phá rừng chẳng kể 
Ô nhiễm môi sinh 
Ta đâu vô tình 
Trần gian thống trách 
Ta từng đọc sách  
Lời dạy Thánh hiền 
Nhiều kẻ ham tiền 
Tạo nhiều hóa chất 
Bao nhiêu đồ vật 
Chất độc ở trong 
Thậm chí ruộng đồng 
Toàn là hóa chất 
Dù cho trời Phật 
Cũng chẳng cứu cho 
Trần gian tự lo 
Cùng nhau ý thức 
Không ai đủ sức 
Cứu thoát trần gian 
Nhơn loại lo toan 
Tự mình cứu khổ 
 
Táo:  
 
Thần đây xấu hổ 
Ngọc Hoàng phán ra 
Dân chúng kêu ca 
Mấy ông mấy cha 
Thật là độc ác 
Ham tiền ham bạc 
Mất hết lương tâm 
Ngày đêm âm thầm 
Tạo nhiều chất độc 
Không gian ngang dọc 
Dưới nước trên bờ 
Tất cả đều nhơ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo thành ô nhiễm 
Môi trường sinh thái 
Thương mãi muốn giàu 
Giết hại đồng bào 
Toàn dùng hóa chất 
Ngọc Hoàng cao ngất 
Sao thấu trần gian 
Bao nhiêu món hàng 
Chứa toàn độc tố 
Tiêu thụ chịu khổ 
Sản xuất giàu to 
Kẻ giàu được no 
Người nghèo chết đói 
Cuộc đời khó nói 
Có miệng không lời 
Ngọc Hoàng là trời 
Sao không lượng xét 
 
Ngọc hoàng: 
 
Ta còn bị kẹt 
Đối đãi nhân gian 
Lắm kẻ ngược ngang 
Chửi ta thóa mạ 
Họ không sợ đọa 
Họa phúc chẳng màn 
Cứ việc làm càng 
Coi trời như dế 
Một bề ngạo nghễ 
Chẳng nghĩ đến ai 
Đến khi đọa đày 
Hồi đầu thức tỉnh 
Ta còn phải nhịn 
Huống nữa là ngươi 
Nói ngươi đừng cười 
Ta giờ bất lực 
Đâu còn đủ sức 
Lo chuyện trần gian 
Giờ ta hưởng nhàn 
Ai nghe mà nói 
 
Táo: 
 
Ngọc Hoàng cảnh cáo 
Những kẻ ác gian 
Phá rối trị an 
Làm dân đau khổ 
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Xin đừng khủng bố 
Đe dọa dân đen 
Dù sang dù hèn 
Cũng đều muốn sống 
Thổi kèn đánh trống 
Báo động kêu lên 
Đạo đức vững bền 
Đừng gây thêm khổ 
Thiên tai khắp chỗ 
Chưa đủ hay sao 
Giết hại đồng bào 
Cùng dòng máu đỏ 
 
Ngọc Hoàng: 
 
Giờ ngươi chịu khó  
Tâu việc của chùa 
Chớ có hơn thua 
Tường trình ta rõ 
 
Táo: 
 
Thần đây nói nhỏ  
Ngọc Hoàng đủ nghe 
Đất chở trời che 
Việc chùa thuận lợi 
Ai nấy ca ngợi 
Phước Huệ Tăng, Ni 
Thần không so bì 
Tu hành nghiêm túc 
An cư đông đúc 
Tất cả tựu về 
Trên dưới một bề 
Lục Hòa tu học 
Hoa sen chỉ mọc 
Nơi có bùn nhơ 
Chẳng dám thờ ơ 
Trau dồi giới hạnh 
Sức khỏe lành mạnh 
Chỉ có vài cô 
Đi ra đi vô 
Phải nhờ xe đẩy 
Thần đây rõ thấy 
Phật Đản đông người 
Ai nấy vui cười 
Về chùa dự lễ 
Chánh quyền kính nể 
Phật giáo Úc Châu 
Phật đản đâu đâu 
Cũng đều tổ chức 
Mọi người ra sức 
Phật tử cùng làm 
Mỗi người đảm đang 
Chia nhau công việc 
Phải nói đặc biệt 

Đại lễ Vu Lan 
Chánh điện nghiêm trang 
Tất cả trang hoàng 
Thành tâm báo hiếu 
Thầy Viên lo liệu 
Công việc trong ngoài 
Thần xin  nói ngay 
Tiệc chay gây quỹ 
Mọi người hoan hỷ 
Ủng hộ bạc tiền 
Mới đủ cơ duyên 
Hoàn thành chùa mới 
Giờ thần nói tới 
Khánh thành Ấn Quang 
Thành lập các ban 
Cùng nhau hợp tác 
Tăng Ni nơi khác 
Đều câu hội về 
Phật tử cùng về 
Rất đông dự lễ 
Thần đến chậm trễ 
Trông thấy đông người 
Ai nấy vui cười 
Mừng cơ sở mới 
Tiện bề thuận lợi 
Giáo hội Úc Châu 
Phật tử nơi đâu 
Cũng đều biết đến 
Thần đây thắp nến 
Hòa nhịp chúc mừng 
Cờ xí tưng bừng  
Ba ngày đại lễ 
 
Ngọc Hoàng: 
 
Bây giờ ngươi kể 
 Đàn giới truyền trao 
Ngươi hãy nói mau 
Vấn đề thọ giới 
Mọi người ca ngợi 
Tổ chức trang nghiêm 
Mọi việc êm đềm  
Thành công rực rỡ 
 
Táo:  
 
Hoàng cho thần thở 
Tiếp tục sớ tâu 
Cơ sở bước đầu  
Thật là khởi sắc 
Không còn thắc mắc 
Về việc tấn phong 
Tăng Ni đều đồng 
Lên hàng giáo phẩm 
Đường tu thâm thẩm 

Giới luật đề ra 
Hòa thượng phải là 
Bốn mươi hạ lạp 
Thần không nói tạp 
Tuổi đời sáu mươi 
Hạnh nguyện sáng ngời 
Đạo đời đóng góp 
Thượng tọa đúng hợp 
Tuổi đạo hai mươi 
Ngọc Hoàng đừng cười 
Đời trên bốn chục 
 
Ngọc Hoàng: 
 
Ngươi hãy tiếp tục 
Phước Huệ trình tâu 
Xiển dương đạo mầu 
Khóa tu tổ chức 
Tăng Ni nỗ lực 
Dốc chí tu hành 
Nêu rõ ngọn ngành  
Xuất gia ngắn hạn 
 
Táo: 
 
Thần xin mạnh dạn 
Nói thẳng ra đây 
Phật tử sum vầy 
Về chùa tu tập 
Tổ chức thành lập 
Thu nhận tu sinh 
Thần thưa thật tình 
Đúng ba mươi vị 
Thượng tọa An Chí 
Từ Navy sang 
Cung thỉnh vào ban 
Tôn làm giáo thọ 
Chức vụ kế đó 
Giám luật khóa tu 
Là thầy Phước Thái 
Đại chúng thoải mái 
Tu học nghiêm trang 
Việt Nam thỉnh sang 
Ni Sư Vạn Huệ 
Đó là thần kể  
Những vị giảng sư 
Đại chúng phước dư 
Kỳ nầy ba vị 
 
Ngọc Hoàng: 
 
Ta đang suy nghĩ 
Kỵ giỗ hằng năm 
Bậc Thầy tiếng tăm 
Là Ngài Phước Huệ 
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Ngươi mau hãy kể 
Tổ chức thế nào 
Nghi thức ra sao 
Tấu trình ta rõ 
 
Táo: 
 
Thần xin bày tỏ 
Tự sự đuôi đầu 
Tông môn nơi đâu 
Cũng về dự lễ 
Năm nào cũng thế 
Cúng kỵ hằng năm 
Thầy Viên âm thầm 
Đứng lo sắp xếp 
Những ngày sắp Tết 
Phật sự đa đoan 
Ai nấy lo toan 
Những ngày Tết đến 
Vì quá kính mến 
Đáng bậc Tôn Sư 
Thầy Viên đạt thư 
Mời về dự lễ 
Không ai chậm trễ 
Nhận được thư mời 
Về đến tới nơi 
Tổ Đình Phước Huệ 
Hai vị nghi lễ 
Phụ trách cúng Thầy 
Đệ tử đông đầy 
Cùng nhau lễ lạy 
Pháp tướng đặt tại 
Chánh điện nghiêm trang 
Phật tử sắp hàng  
Thành tâm bái niệm 
Hội trường bày biện 
Tưởng niệm ân sư 
Nghi lễ diễn từ 
Tâm thành phát biểu 
Thức ăn lo liệu 
Bày sẵn trên bàn 
Mọi người sắp hàng 
Mạnh ai nấy lấy 
Thần đây trông thấy  
Buổi lễ nghiêm trang 
Bày tỏ vài hàng 
Cho Hoàng được rõ 
 
Ngọc Hoàng: 
 
Việc ngươi bày tỏ 
Ta đã hiểu rồi 
Ta có vài lời 
Nhờ ngươi truyền lại 
Cuộc sống hiện tại 

Chồng chất khổ đau 
Ta mong làm sao 
Mọi người tỉnh thức 
Cùng nhau nỗ lực 
Xây dựng hòa bình 
Cứu khổ nhơn sinh 
Tăng Ni trọng trách 
Cùng nhau tìm cách 
Bỏ hết hận thù 
Ai nấy đều tu 
Thiên tai sẽ giảm 
Không còn thê thảm 
Cuộc sống đau thương 
Chí hướng một đường 
Đồng tâm xây dựng 
Sao ngươi lựng khựng 
Không muốn tấu trình 
Hay muốn cầu xin  
Ta điều gì nữa 
Ở lại dùng bữa 
Với ta một lần 
Nếu ngươi thấy cần 
Ta cho bún huế 
 
Táo: 
 
Hoàng ơi! về trễ 
Thần sẽ bị rầy 
Tết nhứt sum vầy 
Chùa đông phật tử 
Xin Hoàng tha thứ 
Không dám dùng đâu 
Thần có yêu cầu 
Mong Hoàng lượng xét 
 
Ngọc Hoàng: 
Muốn ăn bánh tét 
Thì sẵn có đây 
Đừng nói lây nhây 
Cầu gì thưa rõ 
 
Táo: 
 
Thần không xin xỏ 
Hoàng một điều gì 
Phật tử Tăng Ni 
Mong Hoàng giúp đỡ 
Xây dựng cơ sở 
Tu học nghiêm trang 
Năm tới bước sang 
Chương trình mới mẻ 
Thần xin tâu khẽ 
Đại hội năm nay 
Không ở nơi nầy 
Tây Lan hội họp 

Thần xin xì stop 
Mọi việc tâu qua 
Thần không la cà 
Sợ về chậm trễ 
Phước Huệ làm lễ 
Tết nhứt đông đầy 
Tết nầy có Thầy 
Thượng An hạ Chí 
Ngọc Hoàng hạ chỉ 
Ở chốn trần gian 
Chấm dứt ngược ngang 
Gây nhiều tội ác 
Canh Tý tấn phát 
Xây dựng hòa bình 
Từ giã cung đình 
Thần về hạ giới 
Hẹn Hoàng năm tới 
Thần sẽ tâu thêm 
Chúc Hoàng êm đềm 
Đừng gây sóng gió 
Ngọc Hoàng chịu khó 
Giúp cho trần gian 
Chấm dứt thở than 
Chiến tranh nghèo khổ 
Rừng cháy nhiều chỗ 
Hãy dập tắt ngay 
Chớ có kéo dài 
Dân tình khốn đốn 
Ngọc Hoàng chịu tốn 
Chút ít nước mưa 
Trần giới hưởng thừa 
Ơn Hoàng ghi nhớ 
Ngọc Hoàng đâu nỡ 
Nhìn thấy chết khô 
Chắp tay nam mô 
Giã từ tạm biệt 
 
Việt Táo Phi  
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T heo sự vận hành xoay vần của vũ trụ, mùa 
xuân là mùa ấm áp trăm hoa đua nở, cây cối 
xanh tươi, tự nó đã tô điểm với muôn màu vẻ 
đẹp kiều diễm khoe hương, khoe sắc phô bày 
trước mắt. Cảnh quang cũng mang lại cho con 
người nhiều điều thú vị thưởng thức. Bởi mùa 
xuân là mùa gởi cảm kích động tâm tư của con 
người với nhiều cảm quan hy vọng. Bao nhiêu 
kỳ vọng ước mong được thể hiện trong những 
lời chúc tụng cầu nguyện. Điều mà cả thế giới 
loài người hằng thao thức ưu tư và chỉ ước 
mong được sống trong một thế giới hòa bình. 
Không ai muốn nhìn thấy những cảnh tượng 
khổ đau diễn ra, bởi do lòng tham vọng háo 
thắng gây chiến, tạo đủ mọi thế cách tàn sát 
lẫn nhau. Bất luận cuộc chiến tranh được trang 
bị bằng những nhãn hiệu dưới bất cứ hình thức 
nào, tất cả cũng chỉ làm đau khổ cho nhau mà 
thôi. 
 
Sống trong một thế giới còn dẫy đầy tràn ngập 
hận thù, khủng bố bạo động, tranh chấp, luôn 
tìm đủ mọi cách thế thủ đoạn để thanh toán tàn 
hại lẫn nhau, thử hỏi như thế thì làm sao nhơn 
loại có thể sống chung hòa bình?! Ước vọng 
đó tuy cực kỳ đơn giản, nhưng lòng người thật 
không giản đơn chút nào. Bởi tâm tư con 
người còn quá nhiều tham vọng, còn nô lệ cho 
tham, sân, si sai khiến, còn chấp nặng những 
định kiến sai lầm, còn thấy bản ngã của mình 
cao tột hơn hết, từ đó gây ra biết bao hệ quả 
làm khổ lụy cho nhau không biết bao giờ mới 
thực sự chấm dứt. 
 
Dù nhơn loại đang sống trong một kỷ nguyên 
với một nền văn minh khoa học kỹ thuật tân 
tiến vượt bực, nhưng nhìn lại thân phận của 
con người, thực sự chưa có văn minh trên 
chiều hướng thăng hoa đạo đức làm đẹp cuộc 
sống. Văn minh vật chất chỉ là những hiện 
tượng đáp ứng mọi nhu cầu tạm bợ nhứt thời 
của cuộc sống, văn minh tinh thần mới thực là 
chủ yếu quan trọng, vì chính nó là chánh nhân 
chỉ đạo tạo tác hướng dẫn đời sống. Cho nên, 
nhơn loại muốn có một cuộc sống hanh thông, 
giảm bớt những nỗi khổ đau, thì cần phải tạo 
thế cách quân bình giữa hai nền văn minh:  

 
 

 
 

 
 
 
 
"Vật chất và tinh thần". Văn minh tinh thần lấy 
đạo đức nhân bản làm chuẩn đích để từ đó phát 
huy mạnh mẽ trong chiều hướng xây dựng bản 
thân, gia đình và xã hội. Đạo đức nhân bản là 
nâng cao điều thiện, tức thực hiện những điều 
lành tốt đẹp, tránh xa những điều bất thiện ác 
đức tổn mình hại người. Chỉ có thế thì nhơn 
loại mới thực sự được mệnh danh là đúng 
nghĩa văn minh. Bằng ngược lại, thì chưa có 
thể gọi là văn minh trọn vẹn. 
 
Cứ nhìn vào thế giới loài người hiện nay, 
chúng ta thấy đạo đức nhân bản của con người 
ngày càng biến chất, mất gốc, tuột giốc thê 
thảm. Bao nhiêu cuộc nổi loạn, bạo động, 
tranh chấp gây hấn chiến tranh, đấu đá chém 
giết lẫn nhau từ trong gia đình, học đường đến 
ngoài xã hội, tất cả đều diễn ra hằng ngày khắp 
nơi trên thế giới. Quả đó là một thương tâm mà 
nguyên nhân chính là do con người sống thiếu 
đạo đức tình người làm mất đi tính chất thiêng 
liêng cao đẹp của con người mà ra. 
 
Dù vẫn biết những nhà lương tâm đạo đức trên 
thế giới đã lên tiếng đánh động kêu gào, cũng 
đã bao lần hội họp để mưu tìm ra giải pháp 
thích nghi, nhằm để hóa giải, hạn chế giảm 
thiểu tối đa những cuộc nổi loạn, chiến tranh, 
khủng bố, bạo động, tranh chấp, hận thù v.v... 
Thế nhưng, đó chỉ là những tiếng gào thét 
trong sa mạc, trong không gian vô vọng, rốt lại 
cũng không hoán cải chuyển hóa được gì, bởi 
không có ai quan tâm chú ý đến những lời thiết 
tha kêu gọi đó. Thực tế thật là quá đau lòng! 
 
Từ ngàn xưa, đạo Phật luôn soi sáng hướng 
dẫn đạo đức cho con người bằng những tuệ 
giác nhằm chấm dứt khổ đau. Con đường "Tứ 
Diệu Đế", đó là bốn chân lý tối thượng vi diệu, 
mà bất cứ thời đại nào cũng có thể đem ra áp 
dụng để làm lợi lạc cụ thể cho nhơn sinh. Đó 
là con đường thực tiễn, không lý luận huyền 
đàm, nhằm giải quyết những hệ lụy khổ đau 
mà con người chưa thoát khỏi. Chỉ có con 
đường đó mới đưa con người đến tận chân trời 
hạnh phúc mà thôi. 
 

Lê Văn 
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Thử kiểm điểm lại những biến động xảy ra 
trong năm qua, phải nói là một năm gây ra 
nhiều nỗi thương tâm cho cộng đồng nhơn 
loại. Ngoài chiến tranh, khủng bố tàn sát do 
con người gây ra, còn biết bao những trận 
thiên tai dồn dập xảy đến. Từ đám cháy Maria, 
ở Santa Paula, California vào tháng 11, gần 
400km vuông đã bị thiêu rụi bởi hỏa hoạn và 
hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Đến 
những trận cháy rừng trong mấy tháng qua 
cũng như hiện nay ở Úc. Do hạn hán và nhiệt 
độ lên cao có ngày lên đến gần 50 độ C. Đó là 
nguyên nhân gây ra những trận cháy rừng khắp 
các tiểu bang mà nặng nhứt là hai tiểu bang: 
New South Wales và Victoria. Những trận 
cháy rừng nầy kéo dài gây ra rất nhiều tổn thất 
và thiệt hại nặng nề về sinh mạng con người 
cũng như thú vật. Theo con số thống kê sơ 
khởi cho thấy gần 2000 ngôi nhà đã bị thiêu 
rụi, nửa tỷ động vật đã bị chết thiêu, hàng triệu 
ha rừng bị thiêu rụi, và hậu quả là bầu khí 
quyển bị ô nhiễm nặng do khói bụi gây ra. 
Chính vì sự ô nhiễm môi trường nầy mà đã và 
đang gây ra nhiều bệnh hoạn, nhất là bệnh ho 
suyển. Chánh phủ và nhân dân Úc (không 
phân biệt màu da chủng tộc), đứng trước thảm 
cảnh bi thương thống khổ của những trận hỏa 
hoạn nầy, hàng triệu người như một, tất cả đều 
hướng lòng về nỗi bi thương mà thành tâm cầu 
nguyện và tận tâm lực giúp đỡ. Từ cá nhân cho 
đến các đoàn thể, các tôn giáo, đều nhứt loạt 
đồng đứng lên hô to kêu gọi mọi người cùng 
nhau đóng góp tài vật để cứu nguy trong cơn 
khủng hoảng hỏa hoạn nầy.   
 
Có thể nói đây là trận thiên tai cháy rừng lớn 
nhứt ở Úc. Gây chấn động cả thế giới và mọi 
người đều quan tâm chia sẻ nỗi đau khổ của 
toàn dân Úc. Nhất là đối với những nạn nhân 
đã bị chết và đau thương nhất là các loài động 
vật. Khoảng 8000 con Koalas bị thiệt mạng. 
Người ta không ai lại không xót xa cho những 
chiến sĩ cứu hỏa ngày đêm túc trực chiến đấu 
với thần hỏa. Có những người lính cứu hỏa, họ 
bất chấp hiểm nguy lăn xả vào những đám 
cháy khói tỏa mịt mù để cứu thoát những 
người đang bị lửa cháy bao vây. Cứ nhìn vào 
những hình ảnh hy sinh bất chấp thân mạng 
của những con người hào hùng tràn đầy nhiệt 
huyết chiến đấu từng giây phút với thần hỏa, 
nhằm để cứu thoát cho đồng loại trong cơn khổ 
nạn nầy, đủ để chúng ta thấy được tấm lòng hy 
sinh vị tha cao độ của họ. Chúng ta hãy thành 
tâm nghiêng mình cảm phục những người lính 
cứu hỏa nầy.  

Nhớ lại, cách đây vài năm, tôi không còn nhớ 
rõ năm nào, có dịp cùng đi chung với một phái 
đoàn ở chùa Quang Minh, mục đích là để 
viếng thăm cảnh cháy rừng ( xin lỗi tôi không 
còn nhớ rõ địa danh vùng nào ) ở Victoria. 
Nhìn thấy hậu quả của trận cháy rừng nầy còn 
để lại những dấu vết tang thương, bất giác lòng 
tôi trào dâng lên với bao nỗi niềm xúc động. 
Và trong niềm xúc động thương tâm đó, tôi có 
viết một bài thơ để diễn tả lại cảnh nầy. Và 
cũng để nói lên niềm xúc động của mình. Thiết 
nghĩ, bài thơ đó cũng rất thích hợp với cảnh 
thiên tai cháy rừng hiện nay.  
 
         Cảnh Cháy Rừng 
 
Cây xanh lá cả rừng cây đau đớn 
Đứng phơi mình nám cháy xác trơ vơ 
Giữa không gian lửa cháy khói mịt mờ 
Hòa tiếng khóc tiếng la người giãy chết 
Lửa! lửa dữ lan tràn thiêu hủy hết 
Xác người phơi lê lết giữa rừng sâu 
Tiếng kêu la hốt hoảng giữa đêm thâu 
Cùng chạy loạn thảm sầu kêu áo não 
Lửa rực sáng ngút trời cao hung bạo 
Đốt thân người tiêu xác cháy ra tro 
Đất đang bằng sóng dậy biết đâu lo 
Cảnh tử biệt sinh ly nào nói hết 
Lửa thù hận thêm chi nhiều mộng dệt 
Đốt cháy mình và đốt cháy cả nhân gian 
Rừng cháy kia có lúc phải ngưng tàn 
Lửa sân hận biết bao giờ ngừng tắt hẳn?! 
Lửa vật lý người còn không thể thắng 
Lửa tham sân cay đắng biết là bao 
Lấy lòng nhân xử sự nghĩa đồng bào 
Tình nhân loại ngọt ngào trong máu đỏ 
Cảnh hỏa hoạn thiên tai gây khốn khó 
Xin mọi người chớ có khổ gây thêm 
Hãy nghiệm suy máu chảy ruột phải mềm 
Cùng chung sống ấm êm trong hạnh phúc 
 
Mùa xuân là mùa gợi cảm mang nhiều sắc thái 
tin yêu. Hơn bao giờ hết, mùa xuân Canh Tý 
lại về trong lòng người Việt Nam đang dao 
động xôn xao nóng lòng về cảnh tượng cháy 
rừng gây nên thảm họa chung cho toàn dân Úc. 
Dĩ nhiên, trong đó có Cộng Đồng Người Việt 
chúng ta. Chúng ta vẫn chuẩn bị đón Tết và ăn 
Tết theo truyền thống cổ truyền của dân tộc, 
nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng vẫn không 
quên chia sẻ những nỗi khổ niềm đau mà 
những nạn nhân hiện đã và đang hứng chịu. 
Điều rất mừng cho người Việt chúng ta, theo 
truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta là: 
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 "Uống nước nhớ nguồn hay ăn trái nhớ kẻ 
trồng cây hoặc ăn cây nào rào cây nấy", vì 
thế, chúng ta không bao giờ quên cái thâm ân 
của chánh phủ và nhân dân Úc đã cưu mang và 
tận tình giúp đỡ chúng ta ngay trong buổi đầu 
hội nhập. Đó là một thâm ân rất lớn mà chúng 
ta luôn không bao giờ quên. Chính vì ý thức 
như thế, nên trong những tháng ngày qua, 
Cộng Đồng Người Việt chúng ta đã hết lòng 
vận động quyên góp tài vật để hỗ trợ cho 
những nạn nhân thiên tai. Và đây cũng là cơ 
hội để chúng ta biểu lộ lòng tri ân của cộng 
đồng người Việt chúng ta cho chánh phủ và 
nhân dân Úc biết. Riêng về việc gây quỹ của 
GHPGVNTN Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan 
được biết đến ngày 14/1/2020 với tổng số tiền 
lên đến 178,100 dollars Úc (theo báo cáo của 
bác sĩ Nhân trưởng ban vận động tài chánh của 
GH). Hiện GH vẫn còn đang tiếp tục vận động 
gây quỹ dưới nhiều dạng thức khác nhau.   

Mùa xuân Canh Tý năm nay, chúng ta hãy 
thành tâm cầu nguyện cho nạn thiên tai cháy 
rừng chóng qua và mọi người vui sống trong 
cảnh yên lành. Cầu nguyện cho tất cả mọi 
người sống trong tình yêu thương huynh đệ, 
hóa giải mọi hận thù tranh chấp, xóa tan những 
định kiến sai lầm, cùng quyết tâm kiến tạo một 
xã hội Úc an bình ấm no thịnh vượng. và cầu 
nguyện cho toàn thế giới luôn sống trong cảnh 
thái hòa an lạc. 
 
 
 

Hôm nay xuân lại trở về, 

Tôi ngồi cảm thấy nhớ quê vô cùng. 

Quê tôi ở tận miền Trung, 

Có con sông đẹp, ruộng đồng phì nhiêu. 

Bốn mùa hoa trái thật nhiều, 

Người người sung sướng mọi điều hanh 
thông. 

Quê tôi có núi Đá-chồng, 

Có đập Lâm-cấm ngăn dòng nước trôi. 

Quê tôi có năm ngọn đồi, 

Tháp Chàm trên đó từ thời xa xưa. 

Trải qua năm tháng nắng mưa, 

Văn minh thời cổ nay chưa phai mờ. 

Quê tôi đẹp như bài thơ, 

Đông có biển bạc, Tây có núi vàng. 

Quê tôi có chùa Trà-ban, 

Ẩn mình trong núi không màng lợi danh. 

Quê tôi có dân Chiêm thành, 

Hiện đang sinh sống yên lành vui tươi. 

Không có cảnh kỳ thị người, 

Gặp nhau vui vẻ tươi cười bắt tay. 

Với người hoạn nạn không may, 

Chung sức giúp đỡ mỗi ngày bình yên. 

Nhà thờ, Tịnh xá, chùa  chiền, 

Tín ngưỡng tôn trọng không phiền đến ai. 

Dân chúng chung sống hòa hài, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không luận già trẻ gái trai đều lành. 

Không có giai cấp đấu tranh, 

Không có những cảnh ghét ganh hận thù. 

Người người cố gắng lo tu, 

Ăn chay niệm Phật công phu mỗi ngày. 

Từ ngày xa quê đến nay, 

Lòng tôi thương nhớ đêm ngày không nguôi. 

Xa quê luống những ngậm ngùi, 

Mong cho đất nước yên vui mọi bề. 

Bây giờ tôi sẽ trở về, 

Góp công xây dựng cho quê hương giàu. 

Không còn những cảnh khổ đau, 

Không còn kỳ thị da mầu Bắc, Nam. 

 

 

VAÊN THAÂN 
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N am mô Thiên Thai đường thượng Úc 
Đại Lợi Á & Tân Tây Lan, Việt nam 

Phật giáo Khai Sáng Tổ Sư, Phước Huệ Sơn 
Môn Học Phái Khai  Sơn Tông Trưởng đại vị, 
Thượng nhơn thượng Phước hạ Huệ Trưởng 
Lão Hòa Thượng Đại Sư tác đại chứng minh. 
Ngưỡng bạch Giác linh Đức Tông Trưởng, 
 
Hôm nay, trước Pháp tướng oai nghiêm của 
Đức Tông Trưởng, chúng con thành kính trang 
nghiêm pháp sự, cung tiến Giác linh, tưởng 
niệm; nhơn dịp Lễ Huý Nhựt, ghi dấu tám năm 
ngày Đức Tông Trưởng Niết bàn nhập diệu. 
Pháp chúng Phước Huệ Sơn Môn Học Phái, 
hàng hậu học chúng con, phủ phục đê đầu 
đảnh lễ Đấng nghiêm từ, bực Đạo Sư cao cả. 
 
Chúng con xin mạn phép mạo muội cung kính 
bộc bạch đôi lời, ôn lại một vài hành trạng của 
Đức Tông Trưởng với tấc dạ chí thành hoài 
niệm, ngõ hầu khuyến tấn hàng hậu học chúng 
con trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. 
Ngửa mong Đức Tông Trưởng thùy từ ai mẫn. 
 
Ngưỡng bạch Giác linh Đức Tông Trưởng, 
Nhìn vào công hạnh của Đức Tông Trưởng có 
thể nhận thức rõ rằng cuộc đời Ngài lấy việc 
mở rộng Phật pháp làm việc nhà, vận dụng trí 
huệ làm lợi ích cho đời; đặt trách nhiệm lên 
trên hết, lấy sự thành công, lợi ích cho tha 
nhơn, cho tổ chức làm trọng yếu. Đối với Ngài 
việc làm và phương án làm việc để đạt hiệu 
quả là điều mà Ngài gia tâm, không nói nhiều, 
chỉ nói khi cần, không phô trương bản thân, 
mong ước sự hữu ích khả quan đến với tất cả 
là điều Ngài ấp ủ kỳ vọng. Hành vi cử chỉ nhẹ 
nhàng, khiêm cung, hòa ái. Nhờ có được 
những đức tánh ấy mà Đức Tông Trưởng được  
các bực kỳ túc, chư tăng ni, quí nhơn sĩ, phật 

tử thương mến trân trọng. 

Đặc biệt là được sự gia tâm và thương mến của 
Đức Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt 
Ngài Trưởng lão Đạt Thanh, Ngài Trưởng lão 
Huệ Quang, Đức Đại Tăng trưởng Giáo hội 
Lục Hòa Tăng Ngài Trưởng lão Thiện Tòng, 
Đức Thượng thủ Giáo hội Tăng già Toàn quốc 
Ngài Trưởng lão Khánh Anh, Ngài Trị sự 
trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt kiêm trị sự 
trưởng Giáo hội Tăng già Toàn quốc Đức 
Trưởng lão Thiện Hòa. 

Đức Tông Trưởng cần mẫn thận trọng trong sự 
sinh hoạt, kê cứu, trình bày các vấn đề..., Ngài 
đóng góp đắc lực và thành công trong các lãnh 
vực tổ chức, học thuật, giáo dục văn hóa xã 
hội... 

Năm 1980, vừa định cư nơi đây không bao lâu, 
không có phương tiện, có thể nói mọi thứ đều 
không, chỉ bằng vào tâm lực, Ngài dấn thân 
trong trọng trách Sứ giả Như lai, thực hiện chí 
nguyện của bực hành giả “Bất thỉnh hữu.  Tinh 
thần giác tha của hàng đại sĩ, làm người bạn 
không mời mà đến”. Vì lợi ích tha nhơn, vì 
đạo pháp dân tộc, nhơn sanh mà phụng sự, 
không quản ngại gian lao khó nhọc; bằng vào 
sự tinh cần, vượt qua mọi chướng duyên, nỗ 
lực xây dựng tòa nhà Phật giáo và nền văn hóa 
đa nguyên trên quê hương thứ hai Úc châu 
nầy. 

Bước đầu, Ngài khai sơn ngôi Đạo tràng 
Phước Huệ, kế đó là thành lập Tổng Hội Phật 
Giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt nam 
Thống nhứt Úc đại lợi & Tân tây lan; đồng 
thời xây dựng các hội Phật giáo địa phương và 
Giáo hội cấp tiểu bang, Cực lạc Liên hữu. 
Những ngôi phạm vũ như Tổ đình Phước Huệ, 
Đại Tòng Lâm ở Sydney, Chùa Quang Minh 
tại Melbourne tiểu bang Victoria, Chùa Thiên 

LỜI CẢM NIỆM 
ĐỨC TÔNG TRƯỞNG 

của Phước Huệ Sơn Môn Học Phái 
Cung tuyên trong buổi Lễ Tưởng Niệm 

lần thứ 8 Đức Tông Trưởng 
tại Tổ Đình Phước Huệ  

Sydney – Australia 
Chủ Nhật 12/01/2020 
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Thai ở Tân tây lan. 
 
Ngài chủ giảng Phật 
pháp tại đạo tràng, 
dịch thuật kinh luận, 
tổ chức các lớp giáo 
lý phổ thông, diễn 
giảng hàng tuần, 
chương trình Phật 
học hàm thụ, Thư 
viện, Viện nghiên 
cứu Phật học. 

Chương trình Việt ngữ, mở các lớp Việt ngữ, 
thành lập trường Việt ngữ Bồ Đề. 
 
Bằng tấm chơn tình chia sẻ nỗi khó nhọc của 
đồng hương và tăng ni Phật tử trên đường tìm 
tự do, Đức Tông Trưởng bảo lãnh số đông 
tăng, ni và đồng hương trong các trại tỵ nạn ở 
các quốc gia tạm cư, được định cư tại Úc đại 
lợi. Và Ngài viếng thăm, tặng phẩm vật, kinh 
sách đến đồng bào đồng hương, chia sẻ, an ủi 
khích lệ bà con trong thời gian chờ đợi được 
định cư chánh thức trên phần đất tự do. 
 
Chương trình xã hội từ thiện được Ngài mở 
rộng, đặc biệt hội từ thiện VABAT hoạt động 
một cách đắc lực, không những tại Úc châu mà 
đã đem lại ánh sáng cho những người mắt bị 
bịnh, mất thị lực khắp ba miền nam, trung, bắc 
Việt Nam, thiên tai bão lụt, hiểm nạn nơi quê 
nhà và những nơi khác hội từ thiện VABAT 
đều hướng đến. Nhằm chia sẻ bảo vệ quyền lợi 
của người tỵ nạn, Ngài tổ chức chương trình 
nhập quốc tịch, được sự trợ giúp của Bộ Di 
Trú, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng hương 
nhập quốc tịch, trở thành công dân Úc đại lợi. 
 
Trong công nghiệp hoằng dương chánh pháp 
Ngài không có lúc nào dừng nghỉ. Mặc dù Phật 
sự tại trụ xứ đa đoan, nhưng Đức Tông Trưởng 
vẫn phải sắp xếp thời gian để đáp ứng nhu cầu 
hoằng pháp ở khắp các tiểu bang toàn quốc gia 
Úc đại lợi, Tân tây lan, Hoa kỳ, Tân đảo... 
 
Với tinh thần huân tu tịnh nghiệp, trang 
nghiêm phước huệ, Đức Tông Trưởng tổ chức 
hướng dẫn đại chúng Phật tử tu tập đều đặn 
thường xuyên, các khóa tụng đọc kinh điển đại 
thừa, khóa lễ niệm Phật hằng tuần, kết kỳ niệm 
Phật, tọa thiền niệm Phật, niệm Phật công cứ, 
đạo tràng bát quan trai.v.v... các khóa tu tập 
liên tục không gián đoạn. 
 

Ngoài ra, Đức Tông Trưởng tổ chức các khóa 
tu xuất gia ngắn hạn nhằm mục đích gieo kết 
thắng duyên cho người hảo tâm trong mọi 
thành phần, mọi hạng tuổi. Có người xuất gia 
để gieo kết duyên lành với Tam bảo, có vị xuất 
gia để chiêm nghiệm đời sống thoát tục, có 
người xuất gia để đáp tạ ơn đức sanh thành của 
cha mẹ (tu để trả hiếu)... 
 
Những vị xuất gia bằng tất cả tấm lòng chơn 
thành nêu trên, khi thời gian khóa tu xuất gia 
kết thúc, có một số vị phát tâm tiếp tục học 
hạnh xuất gia thực thụ, sống đời thoát tục. 
Những vị phát nguyện xuất gia thực thụ được 
Đức Tông Trưởng giảng dạy Phật pháp luật 
nghi, kiến lập Tỳ ni pháp tịch truyền thọ tam 
đàn đại giới; tổ chức các khóa huấn luyện hành 
chánh tổ chức diễn giảng. Với tinh thần “Tục 
diệm truyền đăng”  Ngài kỳ vọng hàng hậu 
học là lớp người thừa tiếp “Pháp đăng”, giữ 
gìn ngọn đèn chánh pháp luôn luôn sáng lạn. 
 
Nhằm mục đích duy trì bản sắc Sơn môn 
truyền thừa lai thế. Ngài khai sáng Phước Huệ 
Sơn Môn Học Phái, ngõ hầu làm chỗ qui cảnh 
cho hậu côn; đồng thời để biết rõ nguồn cội và 
làm kim chỉ nam kế vãng khai lai báo đáp 
hồng ân Phật, Tổ. Ngài Sắc chỉ Phước Huệ 
Công Đức Tòng Lâm làm Tổ Đình. - Tổ đình 
Phước Huệ là trung tâm sinh hoạt của Sơn 
môn Học phái, là nơi câu hội của pháp chúng 
môn nhơn. 
 
Phật giáo Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đức 
Tông Trưởng chỉ trong vòng mười năm kể từ 
năm 1980 đến năm 1990 đã đứng vào hàng thứ 
ba trong các tôn giáo tại Úc đại lợi. 
 
Ngài đã đưa Phật giáo Úc đại lợi - Tổng hội 
Phật giáo Úc đại lợi và Phật giáo Việt nam - 
Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhứt Úc 
đại lợi & Tân tây lan sinh hoạt trong cộng 
đồng Phật giáo thế giới; hai tổ chức Phật giáo 
Úc đại lợi và Phật giáo Việt nam là thành viên 
của Hội Phật Giáo đồ Hữu Nghị Thế Giới; 
Việt nam thường gọi là Hội Phật Giáo Liên 
Hữu Thế Giới, tiếng Anh là World Buddhist 
Fellowship. Phật giáo Việt nam còn là thành 
viên Hội Đồng Tăng Già Phật Giáo Thế Giới, 
tiếng Anh là World Buddhist Sangha Council, 
riêng cá nhơn Đức Tông Trưởng là thành viên 
của Hội Đồng Trưởng Lão thuộc Hội Đồng 
Tăng Già Phật Giáo Thế Giới.  
 
Đức Tông Trưởng đã nhiều lần tham dự các 
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hội nghị thế giới về tôn giáo và hòa bình. Ngài 
tận lực góp phần xây dựng xã hội và nền văn 
hóa đa nguyên tự chủ nhân bản của nhân loại. 
Công hạnh hóa duyên, hoằng pháp, mọi Phật 
sự của Đức Tông Trưởng thành tựu như hiện 
nay là nhờ Ngài sống bằng tinh thần “Diệu 
Kham Di Chúc”. Khéo léo chịu đựng, thực 
hiện lời phó chúc của Đức Như Lai, đem chí 
nguyện giác hữu tình của hàng đại sĩ mà làm 
lợi ích cho tha nhơn. 
 
Trong giờ phút cuối đời, mặc dù tứ đại phân ly 
nhưng Đức Tông Trưởng rất mẫn huệ, tư duy 
quán niệm Tam Bảo, Ngài ngưỡng vọng xưng 
tán hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai 
Thế Tôn; trân kính pháp bảo vô thượng Thủ 
Lăng Nghiêm Kinh, chỉ hướng Sư tăng, mẫn 
niệm hàng hậu học; chúc nguyện chư tôn đức 
hành giả và khuyến tấn môn nhơn đệ tử hãy 
nương nơi Kinh Thủ Lăng Nghiêm, môn học 
chánh định tối thắng mà tiến thủ, tu tập, thăng 
hoa trên đường giác ngộ. 
 
Trên giường bịnh, không vì bịnh chướng mà 
Ngài xa lìa nhiếp niệm quán pháp, bình tâm 
thanh thản, nhã nhặn vui tươi, tiếp kiến chư 
tăng, ni và Phật tử trong mỗi dịp viếng thăm 
Ngài. 
 
Qua các hiện tướng nêu trên có thể chứng 
minh sự trực tâm của Đức Tông Trưởng, “Trực 
tâm chính là đạo tràng”; là thành quả một đời 
tu tập của Ngài, trong công hạnh tự hành và 
hóa tha, là hiện tướng của sự tu đức có công. 
Theo khế kinh: “Tu đức có công, tánh đức hiển 
lộ”. 
 
Nhơn duyên giáo hóa đã mãn, Đức Tông 
Trưởng thuận thế vô thường, an tường thị 
tịch._ Niết Bàn Nhập Diệu. 
 
Đức Tông Trưởng là hành giả liễu đạt đạo 
phương tiện của hàng bồ tát tu tập (Vị bỉ chư 
bồ tát, linh chi phương tiện đạo). Bởi công 
hạnh của bồ tát trọng yếu là bố thí, nhẫn nhục, 
tinh tấn, huệ giác. Và căn bản của sự thành tựu 
lục độ vạn hạnh của bồ tát là thiện căn bồ đề. 
Hành giả thực hiện bồ tát đạo là phải dấn thân, 
sự hiện hữu qua thật hạnh, minh triết, dũng liệt 
xả thân giúp đời. 
 
Kết thúc nhơn duyên trụ thế, hóa đạo một đời 
của Đức Tông Trưởng đã thành tựu công đức 
“Vạn Hạnh Viên Tu”, hay nói cách khác là 
hạnh giải trang nghiêm, công viên quả mãn. 

Cổ đức dạy: Hành giả thành tựu hạnh giải 
trang nghiêm - hạnh giải trang nghiêm là hạng 
người hơn người - “Nhơn Siêu Nhơn”; do đó, 
sự tịch diệt của những hành giả nầy trở thành 
điều bất diệt “Tịch Diệt Phi Diệt”. 

Đức Tông Trưởng để lại tấm gương trong sáng 
cho hậu thế, Ngài là bực “Pháp Diên Long 
Tượng” trong hàng chúng trung tôn, là đấng 
đạo sư “Ngưỡng Cao Đạo Cảnh” của Phước 
Huệ Sơn Môn Học Phái, của hàng môn hạ 
chúng con. 
 
Ngưỡng bạch Giác linh Đức Tông Trưởng,  
Thời gian đã trải qua hai năm, kể từ ngày Đức 
Tông Trưởng thùy niết bàn, nhưng hàng hậu 
học đệ tử chúng con vẫn chưa nguôi niềm 
thương tieác, bi hoài; hồi tưởng nghi dung đoan 
chánh trên bảo tọa của vị Đạo Sư, phương 
cách cư nhơn xử thế, tiếp đãi hậu côn, tất cả 
bằng tấm chơn tình, lòng từ ái, thật là “Cư Cao 
Lâm Hạ” - bực bề trên, ở địa vị cao trọng mà 
vẫn đoái hoài đến hàng hậu học.  
 
Chúng con một lòng hoài niệm thâm ân pháp 
nhũ và chí thành khắc ghi tấm gương thân 
giáo, khẩu giáo, ý giáo, cùng hạnh nguyện xuất 
trần của bực Đạo Sư; ngõ hầu soi sáng tâm 
thức, hướng dẫn chúng con tiến bước trên 
đường tu tập.  
 
Ngửa mong Giác linh Đức Tông Trưởng xót 
thương nhiếp thọ.  
 
Cung duy thùy niệm. 
 
Trước khi dứt lời, Chúng tôi nhứt tâm cầu 
nguyện thế giới hòa bình, nhơn sanh an lạc.  
Chúng tôi kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, Ni, 
và toàn thể Quí liệt vị vô lượng kiết tường.  
 
Trân trọng, Trân trọng. 
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K ể từ đầu thập niên 1980, trong tiến trình 
hình thành và phát triển về mặt chiều 

rộng cũng như chiều sâu, Phật Giáo Việt Nam 
không ngừng đóng góp vật thể và phi vật thể 
vào đất nước Úc Châu. 
 
Diễn tiến mới nhất trong sinh hoạt cộng đồng 
gốc Việt tại Melbourne, thủ phủ Tiểu bang 
Victoria, là Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm 
Phật Giáo Úc Châu và Chùa Ấn Quang cùng 
các cơ sở liên hệ vào ngày Chủ Nhật 
20.10.2019. Đây là diễn tiến nhiều ý nghĩa 
trong môi trường Nước Úc văn hóa đa nguyên, 
tiếp theo sau Đại Lễ Khánh Thành Thích Ca 
Phật Đài tại Thiền Lâm Pháp Bảo thuộc vùng 
đồi núi Wallacia hùng vĩ, Tây Nam Thủ Phủ 
Sydney, vào ngày hôm trước (Tuần Báo Việt 
Luận, Thứ Sáu 25.10.2019). Tuy hai diễn tiến 
cách nhau hàng ngàn cây số vào một cuối tuần 
và mang tính cách tôn giáo, nhưng hai thành 
quả này còn có tầm vóc văn hóa xã hội lâu dài 
và di sản vượt ngoài cộng đồng Người Việt tại 
Úc Châu.  

 
Toàn cảnh Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu và 

Chùa Ấn Quang Melbourne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinh hoạt tại Melbourne kéo dài trong 3 ngày. 
Ngày thứ nhất là Đại Giới Đàn Ấn Quang, 
ngày thứ nhì là Lễ An Vị Tôn Tượng Phật, Tấn 
Phong Giáo Phẩm và Hội Thảo Phật Giáo với 
chủ để “Thực Trạng Nghi Lễ Phật Giáo Úc 
Châu ngày nay”. Hội thảo được tổ chức theo 
hình thức “Tọa Đàm” mà diễn giả là Thượng 
Tọa Thích Phước Tấn (Melbourne), Thượng 
Tọa Thích An Chí (Norway - Bắc Âu) và Ls 
Lưu Tường Quang (Sydney) với sự thảo luận 
và góp ý từ cử tọa. Chúng tôi sẽ có phần tường 
trình riêng về diễn tiến dài hạn nầy. 
 
Đại Lễ Khánh Thành tại Melbourne qui tụ 
đông đảo chư tôn đức tăng ni thuộc Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi-
Tân Tây Lan và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây 
Lan.  
 
Kể từ năm 1999, khi Giáo Hội hải ngoại bắt 
đầu sinh hoạt, hai Giáo Hội đã liên tục sinh 
hoạt trong tinh thần hợp tác và tôn kính, nhưng 
đây có thể là cơ hội thuận duyên mà hai Hội 
Đồng Điều Hành đã thể hiện công khai tích 
cực tinh thần sinh hoạt ấy. 
 
Tiến trình kiến thiết Trung Tâm Phật Giáo Úc 
Châu bắt đầu từ tháng 9/2007 và trải qua nhiều 
giai đoạn cứu xét và chấp thuận của chính phủ 
Tiểu bang Victoria và Hội đồng thành phố địa 
phương. Thiết kế sơ khảo công trình là thửa 
đất 5000 thước vuông tại vùng Cairnlea      
Victoria 3023, với chi phí xây dựng sơ khảo là 
7 triệu Úc Kim. Sau Lễ Động Thổ hồi tháng 
10/2015, công trình xây dựng thật sự bắt đầu 
vào tháng 5/2017 với Kiến Trúc Sư Lê Đình 
Châu và Kỹ sư Trương Hưng - và hoàn tất vào  

Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm 
Phật Giáo Úc Châu &  

Chùa Ấn Quang  
tại Melbourne, Vic 
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 Chư tôn đức Giáo Hội PGVNTN UĐL-TTL và 
Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL 

chụp hình lưu niệm 
 
tháng 7/2019. Trong khoảng thời gian xây 
dựng gia tốc nầy, ngoài các chuyên viên và 
nghệ nhân công trường, còn có rất đông Phật 
tử và thành viên Gia đình Phật Tử đã đóng góp 
công sức thiện nguyện, theo gương nhị vị 
Thượng tọa Thích Phước Tấn và Thích Thiện 
Tâm đã xắn tay áo khuân vác từng viên gạch 
bất kể thời tiết nóng lạnh mưa gió của 
Melbourne có 4 mùa trong ngày. Nhờ vậy mà 
thời gian xây dựng được rút ngắn và tổng phí 
được giảm dưới mức dự phòng. Theo lời Bác 
sĩ Phạm Phúc Nhân, Trưởng Ban Tài Chánh 
Vận Động Gây Quỹ, 6 triệu Úc Kim đã nhận 
được từ đóng góp của thiện nam tín nữ, những 
mạnh thường quân, kể cả những số tiền cho 
mượn không lời. 

Vào đúng 11 giờ sáng khi bầu trời trở nên 
trong sáng hơn và những tia nắng Xuân ấm áp 
xuất hiện, 12 chư tôn đức và quan khách chính 
quyền Victoria đại diện bởi Bà Bộ trưởng The 
Hon Marlene Kairouz, MP chính thức cắt băng 
khánh thành Chùa Ấn Quang trong tiếng pháo 
nổ dòn, để chư Tăng Ni, quan khách và cử tọa 
bước vào Chánh Điện. 

 
Lễ Cắt Băng Khánh Thành: HT Thích Bảo Lạc và 

Bà Bộ Trưởng The Hon Marlene Kairouz, MP. 

 
Lễ Cắt Băng Khánh Thành: (từ trái) HT Thích 

Thiện Tâm, HT Tăng Giáo Trưởng Thích 
Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc 

 
Trong Chánh Điện, MC Nguyễn Mỹ Lý ngỏ 
lời chào mừng và xuớng danh chư tôn đức 
Tăng Ni hàng giáo phẩm, mà chúng tôi chỉ xin 
ghi nhận một danh sách ngắn: Tăng Giáo 
Trưởng Hoà thượng (HT) Thích Huyền Tôn, 
HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc, HT Thích Tịnh 
Minh, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Minh 
Trí, HT Thích Trường Sanh (New Zealand), 
HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền, HT 
Thích Nguyên Trực, HT Thích Tịnh Đạo, HT 
Phrakhu Suddhammo - Buddhist Federation of 
Australia, HT Thích Phước Long và Thượng 
Tọa (TT) Thích Trí Hải (từ Việt Nam), TT 
Thích Tâm Phương, TT Thích Giác Tín, TT 
Thích Viên Chơn, Ni sư Thích Nữ Huệ 
Khiết… 
  
Về phía Giáo Hội ‘chủ nhà’: HT Thích Thiện 
Tâm, TT Thích An Chí (Norway – Giáo Hội 
Châu Âu) TT Thích Phước Tấn, TT Thích 
Phước Thái, TT Thích Phước Viên, TT Thích 
Phước Nhân, TT Thích Phước Minh, TT Thích 
Phước Sanh, Ni sư Thích Nữ Phước Hoàn, Ni 
sư Thích Nữ Phước Định, Ni sư Thích Nữ 
Phước Hỉ vv… Ngoài ra còn có Nghị sĩ 
Thượng Viện Victoria Ts Kiều Tiến Dũng, 
Nghị viên Cúc Lâm (nguyên Thị Trưởng), Phó 
Thị Trưởng và rất đông nghị viên Hội Đồng 
Thành Phố địa phương. 
 
Hòa Thượng Thích Phước Bổn, Tông Truởng, 
từ Hoa Kỳ gởi lời Chúc Mừng và cáo lỗi vì lý 
do sức khỏe. Ban Tổ Chức cũng đã nhận được 
Thư Chúc Mừng của Senator Scott Ryan, Chủ 
Tịch Thượng Viện Liên Bang. 
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Chư tôn đức Tăng Ni và Quan khách Úc-Việt 

trong Chánh Điện 
 

Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Chủ Tịch Hội 
Đồng Điều Hành – GHPGVNTN UĐL-TTL 
đã đọc diễn văn khai mạc. Sau khi đảnh lễ Hoà 
Thượng Tăng Giáo Trưởng, HT Hội Chủ & 
chư tôn đức GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL 
– TTL và chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi, HT 
Thích Thiện Tâm cho biết nguồn gốc lịch sử 
của địa điểm: “Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu 
– Chùa Ấn Quang được xây dựng ở Cairnlea, 
Victoria vừa là một tất yếu của lịch sử, vừa là 
một mối nhân duyên kỳ lạ. Vốn là một khu 
quân sự 460 ha khô cằn sỏi đá, sau khi quân 
đội rút đi (1940 - 1980), chính phủ Tiểu bang 
Victoria đã quy hoạch nơi đây thành một khu 
đô thị trù phú với nhiều tiện ích như bệnh viện, 
trường học, đường xá, khu mua sắm... Trung 
tâm Phật giáo Úc châu – Chùa Ấn Quang như 
một điểm tựa văn hóa tâm linh vững chắc để 
cộng đồng dân cư Cairnlea ngày càng phát 
triển phồn vinh”. 
 

 
HT Thích Thiện Tâm đọc Diễn Văn Khai Mạc 
 
Trở về giai đoạn củng cố và phát triển của 
Giáo Hội trước năm 1975, HT Thích Thiện 
Tâm nói: 
“Từ năm 1964 – 1975, sinh hoạt của Giáo Hội 

Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Việt Nam 
đã làm một kỳ tích lịch sử trong việc hiện đại 
hóa Phật giáo Việt Nam trong tinh thần nhập 
thế. Giáo Hội đã thành lập một hệ thống giáo 
dục Bồ đề trong đó có các trường tiểu học, 
Viện Cao đẳng Phật học, Viện Đại học Vạn 
Hạnh, nhằm đào tạo Tăng tài thạc đức. Ngoài 
ra, hình thành Nha Tuyên úy Phật giáo để đẩy 
mạnh công tác từ thiện xã hội, thành lập nhiều 
cô nhi viện, v.v... Đây là những điểm son, làm 
nền móng vững chắc cho sự phát triển Phật 
giáo hôm nay, tiếp tục ở trong nước cũng như 
ở hải ngoại”. 
 
Theo HT Thích Thiện Tâm, sự thành tựu công 
trình xây cất này không những góp phần tạo 
dựng một quần thể kiến trúc Văn hóa Phật giáo 
để lại cho con cháu đời sau tại Úc Châu, mà 
còn tạo dựng môi trường để cho thế hệ Tăng 
Ni, Phật tử trẻ tuổi có điều kiện trau dồi đầy đủ 
những hạnh đức, tâm đức và tuệ đức - phục vụ 
cho đạo Pháp và chúng sinh: 
“Công trình là một điểm nhấn, đánh dấu sự 
phát triển mạnh mẽ về niềm tin Phật giáo và 
truyền thống văn hóa của người Việt xa xứ. 
Bản sắc Phật giáo - Văn hóa Việt Nam đã ăn 
sâu, bám chắc trong tâm hồn những người con 
Việt tha hương. Điều này không gì có thể lay 
chuyển được”. 
 
Kế đến, HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền 
Tôn ngỏ lời ngợi khen HT Thích Thiện Tâm 
về những thành tựu trong suốt nhiều thập niên 
qua và thân mật biếu tặng một chuỗi ngọc trai 
rất đẹp. 
 
Tiếp lời HT Tăng Giáo Trưởng, HT Hội Chủ 
Thích Bảo Lạc có nhận xét về 3 nét độc đáo 
mà Ngài gọi là “hai cái mới và một nửa cái 
mới”. Cái mới thứ nhất là Trung Tâm Phật 
Giáo Úc Châu được cắt băng khánh thành chỉ 
ngày sau khi có được lớp sơn cuối cùng. Cái 
mới thứ nhì là Thượng Tọa Thích Thiện Tâm 
vừa được tấn phong Hòa Thượng ngày hôm 
trước – là ngôi vị sáng chói trong Tòa Nhà 
Phật Giáo – và nửa cái mới là mọi người có 
mặt tại Đại Lễ đều hân hoan vui mừng, quần 
áo thẳng nếp như “bông hoa mùa Xuân”. 
 
HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc nói tiếp: “ Ngôi 
Chùa là di sản văn hóa, trung tâm giáo dục 
đào tạo tăng ni, Phật tử, là nơi miệt mài công 
phu, sáng chiều kinh kệ để phục vụ hoằng 
pháp lợi sanh, góp phần vào nền văn hóa Phật 
Giáo ”. 
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HT Thích Bảo Lạc phát biểu 

 
Hòa thượng Hội Chủ cầu chúc Hội Đồng Điều 
Hành mà Hòa Thượng Thích Thiện Tâm đảm 
nhận vai trò Chủ Tịch và Thượng Tọa Thich 
Phước Tấn, Phó Chủ Tịch, chân cứng đá mềm 
để vượt qua mọi chướng duyên, nếu có xảy ra. 
HT Hội Chủ Giáo Hội Hải Ngoại UĐL-TTL 
đã cử HT Thích Quảng Ba và HT Thích 
Trường Sanh đại diện Giáo Hội trao quà cho 
HT Thích Thiện Tâm và TT Thich Phước Tấn. 
Trong phần phát biểu của đại diện Chính phủ 
Victoria, Bà Bộ trưởng The Hơn Marlene 
Kairouz, MP mà cũng là dân biểu tại địa 
phương, đã đọc Thư Chúc Mừng của Thủ Hiến 
Victoria, the Hon Daniel Andrews MP, và Bà 
cũng nồng nhiệt chúc mừng chư tôn đức về sự 
thành tựu của Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu - 
Chùa Ẩn Quang mà chính Bà đã tận mắt nhìn 
thấy sự tiến triển khi lái xe qua lại trong khu 
vực. 
 
Sau cùng, trước phần Lục Cúng Dâng Hoa rất 
ngoạn mục, TT Thich Phước Tấn ngỏ lời cảm 
tạ chư tôn đức, đồng hương và Phật tử, các 
đoàn thể cộng đồng, các hội thương gia và các 
cấp chính quyền đã hỗ trợ tinh thần và vật chất 
cho công trình xây dựng Trung Tâm Phật Giáo 
Úc Châu và Chùa Ấn Quang, Melbourne.  

 
TT Thích Phước Tấn phát biểu Cảm Tạ 

Theo Thượng Tọa, một ngôi tự viện như Chùa 
Ấn Quang không chỉ là một cấu trúc gạch đá 
mà là một trung tâm có thể coi như được Bồ-
Tát-hoá để phục vụ, cứu độ chúng sinh như 
hạnh nguyện của một Bồ Tát (as a Bodhi-
sattva). Trong tinh thần đó, Đại Lễ đã kết thúc 
với màn vũ Lục Cúng do 2 Gia Đình Phật Tử 
Đại Bi Quan Âm và Đại Hoan Hỷ trình diễn. 

 
Múa Lục Cúng Dâng Hoa 

 
Gia Đình Phật Tử Đại Bi Quan Âm và Gia 

Đình Phật Tử Đại Hoan Hỷ 
 
Lục Cúng là một điệu múa trong nghi lễ Phật 
giáo có từ thời lâu đời. Lục Cúng nghĩa là sáu 
lần dâng cúng, mỗi lần tuơng ứng với sáu lễ 
vật: hương, hoa, đèn, trà, quả, nhạc, nhằm 
cúng dường lên chư Phật và Bồ Tát với ý 
nghĩa hoàn mãn, vui mừng, chúc mọi người 
được thái bình, hạnh phúc, an lạc. Vũ Lục 
Cúng được trình diễn trong những buổi lễ lớn 
của Phật Giáo như Khánh Thành, An Vị Phật, 
Vía Phật... Đây cũng là một vũ khúc được đưa 
vào hệ thống lễ nhạc cung đình Huế (Nhã 
nhạc) với tên là Lục Cúng Hoa Đăng, được 
biểu diễn trong các đại lễ của triều Nguyễn 
như lễ Vạn Thọ, Thánh Thọ, lễ Cúng Mụ... 
 

* Ngọc Hân                                                                                                                  
Sydney 30.10.2019 

Hình ảnh: quangduc.com 
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C hủ Nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019 
(22/09/Kỷ Hợi), vừa qua, tại vùng     

Cairnlea – thành phố Melbourne của Tiểu 
Bang Victoria nước Úc Đại Lợi, đã diễn ra một 
Đại Lễ thật long trọng trang nghiêm trong 
cộng đồng người Việt tị nạn. Đó chính là Đại 
Lễ Lạc Thành ngôi chùa mới tên là Ấn Quang.  
 
Tháng 10 là tháng của mùa Xuân xứ Úc Châu, 
nhưng những ngày vừa qua dư âm của tiết Thu 
vẫn tồn đọng trong không gian thành phố Mel-
bourne, cho nên sáng tối khí trời cũng còn se 
lạnh, với những ngọn gió heo mây. Tuy vậy 
khoảng 10 giờ sáng Chủ Nhật trong khuôn 
viên chùa Ấn Quang Cairnlea với sắc diện từ 
hào hoan hỷ của chư Tôn Đức Tăng Ni và hân 
hoan rạng rỡ trên những khuôn mặt đông đảo 
bà con Phật tử với sắc phục tươi sáng đẹp dịu, 
màu sắc của y phục hoà lẫn với ngũ sắc của cờ 
Phật Giáo, tạo ra một không gian tươi sáng hẳn 
lên giữa những đám mây xám che phủ vì khí 
lạnh lạnh. 
 
Chư Tôn Đức Tăng Ni từ các thành phố khác 
của xứ Úc Đại Lợi, quan lâm tham dự chứng 
minh Đại Lễ và chia vui. Đặc biệt chư Tôn 
Giáo Phẩm cao cấp trong Hội Đồng Giáo 
Phẩm & Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan. Ngài trưởng lão Hoà 
Thượng Thích Huyền Tôn Tăng Trưởng 
Chứng Minh trong Hội Đồng Giáo Phẩm. Hoà 
Thượng Thích Bảo Lạc Hội Chủ HĐĐH GH,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoà Thượng Thích Quảng Ba, Hoà Thượng 
Thích Trường Sanh, nhị vị Phó Hội Chủ 
HĐĐH GH và nhiều vị trong Hội Đồng Giáo 
Phẩm như là Hoà Thượng Thích Minh Hiếu, 
Hoà Thượng Thích Bổn Điền, Hoà Thượng 
Thích Nguyên Trực. Ngoài ra còn có nhị vị 
Hoà Thượng hành hoạt Phật sự tại bang Victo-
ria, Hoà Thượng Thích Tịnh Minh – trụ trì 
chùa Thiên Đức, Hoà Thượng Thích Minh Trí 
– trụ trì chùa Phước Tường. Đến từ Việt Nam 
thì có Hoà Thượng Thích Nhật Pháp – trụ trì 
chùa Phước Long tại quận 9 Sài Gòn, Hoà 
Thượng Thích Giác Minh – trụ trì Tịnh Xá 
Ngọc Đà tại thành phố Đà Lạt.  
 
Chư vị Thượng Toạ thì có Thượng Toạ Thích 
Tâm Phương – viện chủ Tu Viện Quảng Đức, 
Thượng Toạ Thích Giác Tín – trụ trì chùa Giác  
Hoàng, Thượng Toạ Thích Nhuận Chơn – trụ 
trì chùa Kim Cang, Đại Đức Thích Hạnh Phẩm 
– trụ trì Tu Viện Từ Ân, v.v…, và với chư Đại 
Đức Tăng Ni hơn 100 vị xa gần đồng về tham 
dự.  
 
Đó là những bậc Tôn Túc từ thủ đô Canbera, 
thành phố Sydney và tại tiểu bang Victoria về 
Chứng Minh và Chúc Mừng cho Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi 
& Tân Tây Lan đã thành tựu viên mãn ngôi 
chùa mới Ấn Quang cũng là Trung Tâm Phật 
Giáo Úc Châu văn phòng của Giáo Hội. 
 
Bà con Phật tử đồng hương từ các thành phố 
xa như Canberra, Sydney, Brisbane, Perth,  

  N
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Adelaide từ các quốc gia như Tân Tây Lan, 
New Caledonia, và bà con Phật tử thuộc tiểu 
bang Victoria đều về tham dự đông đảo.  
 
Đúng là:   

Hạnh Phúc Thay Tăng Già Hòa Hiệp;  
Hạnh Phúc Thay Tứ Chúng Đồng Tu.  

 
Tin chắc rằng ngày hôm ấy, chư Thiên, Hộ 
Pháp Thiện Thần đồng quy ngưỡng vui mừng 
ca ngợi tán thán và ủng hộ cho hàng con Phật 
xuất gia và tại gia của xứ Kankooru. Đây là 
một niềm vui lớn cho ngôi chùa mới Ấn 
Quang Cairnlea, được sự chú nguyện từ Tứ 
Chúng hàng con Phật, chắc chắn rằng ngôi 
chùa mới Ấn Quang sẽ thành tựu được những 
Phật sự đem lại lợi lạc chung cho tất cả trong 
hiện tại và mai hậu tương lai.  
 
Sự rạng rỡ huy hoàng ngày hôm ấy trên khuôn 
viên chùa mới Ấn Quang Cairnlea, khiến trong 
tôi bỗng cảm xúc hồi tưởng về một ngày cách 
đây 41 năm về trước. Ngày ấy là ngày mùng 
một Tết Nguyên Đán năm Mậu Ngọ 1978. 
Được sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Tắc 
Anh (bây giờ đã Ni Trưởng lâu năm) trụ trì 
tịnh thất Pháp Ấn tại Chợ Lớn Sài Gòn Việt 
Nam, đưa Tôi về Tổ Đình Ấn Quang với mục 
đích là “Đảnh Lễ Thầy Bổn Sư là Thượng Toạ 
Thích Tắc Phước”, Khi đến nơi thì khoảng 7 
giờ tối, tôi vừa đặt chân vào Tam Quan của Tổ 
Đình Ấn Quang, thì bỗng nghe âm thanh trầm 
hùng của chuông trống Bát Nhã vang lên từng 
hồi vừa chậm rãi, cũng vừa thúc giục và vang 
khắp cả không gian trong ngoài Tổ Đình Ấn 
Quang. Trong lòng tôi lúc ấy dâng lên một 
niềm cảm xúc khó tả, như có dòng điện chạy 
lăn tăn  khắp cả châu thân. Quý Thầy trong 
màu huỳnh vàng y rực rỡ và Phật tử lớn nhỏ 
đều trong chiếc áo tràng lam hiền dịu, tất cả 
đều trang nghiêm hiện lên trên nét mặt hân ho-
an của ngày Tết đầu năm, nhưng cũng đượm 
một nét trầm lặng thành kính. Ni Sư bảo rằng 
“chắc chuẩn bị làm Lễ tối của ngày Đầu Năm 
Nguyên Đán”, Ni sư đưa tôi thẳng lên phòng 
Thầy Bổn Sư bên cạnh Hậu Tổ của Tổ Đình 
Ấn Quang, nhưng khi lên tới phòng thì cửa 
đóng. Ni sư gõ cửa ba lần thì không nghe trả 
lời. Ni sư bảo rằng “con đứng đây nha, để Ni 
sư đi hỏi thăm thử”.  Tôi lúc ấy còn nhỏ, nên 
khi vào Tổ Đình rộng lớn, lại gặp ngay dịp Tết 
đông đảo Tăng ni Phật tử, khiến cho mình 
thêm sợ cái phong thái trang nghiêm của cảnh 
vật và con người. Tôi đang đứng chờ đợi, thì 
nghe âm thanh từ phía sau vọng đến, “con 

đứng đây làm gì?” khiến tôi bỗng giật mình và 
xoay lại thì thấy một vị Thầy còn rất trẻ, có 
tuổi vừa ngoài 20. Thầy ấy nở nụ cười khiến 
tôi không còn lo lắng nữa. Tôi đáp rằng “dạ, 
con muốn thăm và đảnh lễ Thầy Bổn Sư của 
con”, Thầy ấy hỏi “Thầy của chú là ai”, tôi đáp 
rằng “ dạ, Thầy con là Thượng Toạ Thích Tắc 
Phước ở phòng này. Lúc đó, Thầy ấy bảo rằng 
“Thượng Toạ đang ở trên phòng Hoà Thượng 
Giám Đốc vì Hoà Thượng vừa Thị Tịch. Ngài 
đã Tịch khi chuông bát nhã vừa rồi khởi lên”. 
Thầy nói thêm rằng “vậy chú chờ chốc lát nữa 
Thượng Toạ sẽ về phòng trở lại, rồi chú đảnh 
lễ”. Vị Thầy ấy, không ai khác hơn là sư chú 
Thích Tắc Phi, lúc ấy sư chú làm thị giả cho 
Thầy Bổn Sư. Bây giờ sư chú đã là Hoà 
Thượng rồi.  
 
Lúc sau, Thầy Bổn Sư trở về phòng, gặp tôi 
Ngài liền hỏi “Con mới lên đó hả”, rồi tôi theo 
Thầy vào phòng, đảnh lễ Thầy xong. Thầy 
Bổn Sư bảo rằng “Hoà Thượng Giám Đốc đã 
tịch rồi”. Thật sự lúc ấy tôi cũng không biết 
Hoà Thượng Giám Đốc là ai, vì chưa từng diện 
kiến. Nếu Ngài chưa tịch, thì chắc cũng được 
phước đức đến đảnh lễ Ngài. Nhưng điều ấy 
không bao giờ được thực hiện trong cuộc đời 
của tôi. Tuy không được đảnh lễ báo thân tứ 
đại của Ngài, nhưng luôn được đảnh lễ Pháp 
Thân bất diệt của Ngài. Tuy chưa từng diện 
kiến Ngài bằng báo thân tứ đại, nhưng từ đó về 
sau luôn được diện kiến Đức Hạnh cao thâm 
và lòng Từ rộng lớn của Ngài và thấy rõ hình 
ảnh của Ngài khi đọc tiểu sử về Ngài. Đọc tới 
đâu tâm tôi như đảnh lễ Ngài tha thiết tới đó. 
Và từ quý Hoà Thượng, Thượng Toạ giáo thọ 
sư kể về Ngài trong những buổi học, nếu có 
dịp, thì vị nào cũng nói ra bằng một cái tâm 
cung kính không lường với Hoà Thượng Giám 
Đốc, khiến cho tôi thấy Ngài như trước mắt 
vậy.   
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Một ngày đã đánh dấu trong cuộc đời tôi, 
không bao giờ quên được. Nghĩ lại cũng là 
nhân duyên hy hữu. Chính hình ảnh chư Tôn 
Đức Tăng Ni và Phật tử ngày hôm ấy, đã thúc 
giục trong tôi niệm phát tâm xuất gia càng 
mãnh liệt và với ý chí dứt khoát phải xuất gia. 
Tuy hạt giống xuất gia đã nẩy mầm lúc còn 8,9 
tuổi, nhưng có lẽ nhân duyên xuất gia chưa 
đến, phải đợi đến năm ấy vừa 14 tuổi, gặp 
được Thầy Bổn Sư từ bi tiếp nhận và ngày 19 
tháng 2 âm lịch Mậu Ngọ, ngày tưởng niệm 
Đức Quán Thế Âm thị hiện Thành Đạo và 
ngày này cũng vừa đúng 49 ngày của Hoà 
Thượng Giám Đốc thượng Thiện hạ Hoà, cho 
nên Lễ rất lớn, với chư tôn Đức Tăng Ni về dự 
lễ rất đông. Tôi được làm lễ Thế Phát Xuất Gia 
tại Đại Hùng Bảo Điện Tổ Đình Ấn Quang 
dưới sự chứng minh của quý Ngài lúc bấy giờ 
là Thượng Toạ Thích Giải Kinh, Đại Đức 
Thích Huệ Thới (là Tri Sự Tổ Đình Ấn Quang 
vào thời điểm đó), Đại Đức Thích Minh Thành 
(là Hiệu Trưởng các trường Phật Học Sơ 
Trung Cấp tại Ấn Quang, Giác Sanh và Giác 
Ngộ trong thập niên 80) và Thầy Bổn Sư 
thượng Tắc hạ Phước. 
 
Ấn Quang danh xưng của Ngôi Chùa Mới tại 
vùng Cairnlea Victoria. Có lẽ danh xưng này 
xuất hiện đầu tiên trên các châu lục ở Hải 
Ngoại. Bất kỳ một tu sĩ nào là thành viên của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thì 
không ai là không biết đến ngôi chùa Ấn 
Quang tại Sài Gòn Việt Nam. Và hàng phật tử 
tại gia cũng vậy, đặc biệt những phật tử thuần 
thành tại Sài Gòn. Vì đó là Ngôi Chùa mang 
tính Lịch Sử của Phật Giáo Việt Nam vào 
những thập niên 50, 60 và về sau cho đến năm 
1981 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất bị bức tử.  
 
Chùa Ấn Quang tọa lạc ở số 243 đường Sư 
Vạn Hạnh, quận 10, Sài Gòn. Tiền thân của 
chùa tên là Ứng Quang, do Hòa thượng Thích 
Trí Hữu từ chùa Linh Ứng ở Ngũ Hành Sơn 
(Đà Nẵng) vào lập ngôi chùa nhỏ bằng cây lợp 
lá vào năm 1948.  
 
Đến năm 1950, Hòa thượng Thích Trí Hữu đã 
giao quyền quản lý ngôi chùa cho Hòa thượng 
Thích Thiện Hòa để hoằng dương Phật pháp. 
Từ một ngôi chùa nhỏ bằng cây lợp lá,  Hòa 
thượng Thích Thiện Hòa đã kiến lập thành một 
ngôi Đại Già Lam trang nghiêm rộng lớn.  
 
Năm 1951, Hòa thượng Thích Thiện Hòa đã 

vận động các trường Phật học Liên Hải, Mai 
Sơn, Sùng Đức và Ứng Quang hiệp nhất thành 
Phật học đường Nam Việt. Và Chùa Ứng 
Quang được đổi tên thành Ấn Quang từ đó, 
Hòa thượng được cung thỉnh làm Tổng Giám 
đốc Phật Học Đường.. 
 
Trong hơn một phần tư thế kỷ, Hòa thượng 
Thích Thiện Hòa (1907-1978) đã dành trọn 
tâm trí và công sức để tôn tạo ngôi chùa, mở 
trường Phật học đào tạo lớp  tăng tài cho Giáo 
Hội. Năm 1952, Ngài hướng dẫn phái đoàn 
Giáo hội Tăng già Nam Việt tham dự Đại hội 
Thống nhất Tăng già Việt Nam tại chùa Quán 
Sứ (Hà Nội), được suy cử làm Trị Sự Trưởng 
Giáo hội Tăng già Toàn quốc. Năm 1965, Ngài 
được bầu làm Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Tài 
Chánh Kiến Thiết Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống Nhất. Năm 1973, Ngài được suy 
tôn Phó Tăng Thống cho đến ngày viên tịch. 
Ấn Quang là một trung tâm đào tạo nhiều tăng 
tài cho Phật giáo Việt Nam hiện đại, là trụ sở 
của Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, rồi trở 
thành văn phòng Viện Hóa Đạo và Viện Tăng 
Thống của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất. 
 
Từ năm 1974, khi Hòa Thượng lâm bệnh nặng, 
Ngài thành lập một Hội đồng Quản trị Tổ đình 
Ấn Quang gồm 9 vị, trong đó có Hoà Thượng 
Thích Huệ Hưng, Hoà Thượng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Phước Huệ, đã được 
đề cử để đảm đương Phật sự với tất cả cơ sở 
Phật Giáo do Hoà Thượng Thích Thiện Hoà 
kiến tạo và từ sự cúng dường của những vị 
khác. Ngài viên tịch ngay ngày mùng Một Tết 
Mậu Ngọ, năm 1978. Tên tuổi Ngài gắn liền 
không chỉ với sự nghiệp mở mang chùa Ấn 
Quang mà còn với sự nghiệp đào tạo nhiều thế 
hệ Tăng tài làm sứ giả của Như Lai hoằng 
truyền Phật pháp khắp nơi. 
 
Có lẽ, vì tính lịch sử của ngôi chùa Ấn Quang, 
cũng như sự nghiệp, vai trò và một đời gắn bó 
với ngôi chùa Ấn Quang của Cố Trưởng Lão 
Hoà Thượng Thích Phước Huệ. Vì chùa Ấn 
Quang là điểm dừng chân cuối cùng, trước khi 
Hoà Thượng xuống tàu vượt biển và định cư 
tại nước Úc Đại Lợi này. Cho nên quý Thầy 
lãnh đạo trong Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Úc Đại Lợi – Tân 
Tây Lan, đi đến quyết định lấy tên Ấn Quang 
đặt cho ngôi chùa mới ở vùng Cainrlea. Với 
tấm lòng tri ân chư bậc Cổ Đức, những thạch 
trụ tòng lâm của ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam 
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trong nữa thế kỷ 20, cũng như tưởng niệm ân 
sư Cố Hoà Thượng Thích Phước Huệ.  
 
Khi nhìn ngôi chùa Ấn Quang tại Cairnlea 
khiến những hình ảnh xa xưa một thời huy 
hoàng của Tổ Đình Ấn Quang tại quê hương, 
lại xuất hiện từ miền tâm thức sâu xa, khơi dậy 
những nguồn lý tưởng cao cả, những ý chí cao 
vời, với tâm xuất trần của các bậc Thượng Sĩ, 
đã thị hiện trên mảnh đất quê hương Việt Nam, 
trong một giai đoạn lịch sử bi thương của đất 
nước ở những thập niên từ 40 đến 80, để bảo 
bọc, để nâng đỡ Dân Tộc Việt Nam, tạo những 
cơ duyên thiện mỹ cho Dân Tộc Việt Nam 
gieo trồng phước nhân, hầu mong thoát khỏi 
những nạn khổ ngay hiện đời và mai hậu. 
 
Cũng từ nơi Tổ Đình Ấn Quang đã sản sanh ra 
những bậc anh tài của Đạo Pháp và Dân Tộc, 
trải qua nhiều thế hệ. Cũng từ nơi Tổ Đình Ấn 
Quang, là Văn Phòng Viện Hoá Đạo Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, để rồi nhiều 
thành viên của Giáo Hội, sau biến cố đau 
thương của mùa Xuân tháng Tư năm 1975, đã 
đồng hành cùng đồng bào dân tộc Việt Nam 
tha hương viễn xứ khắp các châu lục, với 
những quốc gia có không khí tự do. Kể từ đó 
nơi nào có Cộng Đồng Việt Nam, thì nơi ấy có 
hình ảnh Phật Giáo Việt Nam.  
 
Với nguyện vọng tiếp nối sự nghiệp hoằng 
truyền của chư Bậc Cổ Đức, trong dịp Lễ Lạc 
Thành có một Tuyển Phật Trường cũng hiệu là 

Ấn Quang, cho các giới tử đăng đàn thọ Cụ 
Túc Giới, Thức Xoa Ma Na Giới và Bồ tát 
Giới Tại Gia và Xuất Gia.  
 
Từ ý niệm thượng cầu hạ hoá, mà Hoà Thượng 
Thích Thiện Tâm – trụ trì chùa Hoa Nghiêm 
tại Springvale, Victoria là đương kim Chủ 
Tịch Hội Đồng Điều Hành GH và Thượng Toạ 
Thích Phước Tấn – trụ trì chùa Quang Minh tại 
Braybrook, Victoria và Tổ Đình Phước Huệ tại 
Wetherilll Park, New South Wale đương kim 
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của GH 
(đây là hai vị công đức cao dày với tâm huyết 
xây dựng ngôi chùa Ấn Quang là Trung Tâm 
Phật Giáo Úc Châu) cũng như chư Tôn Đức 
trong Hội Đồng Điều Hành đã Bồ tát hoá ngôi 
chùa Ấn Quang Cairnlea, được xem như là vị 
Bồ Tát đi vào đời phụng sự chúng sanh với 
tâm nguyện trên cầu thành Phật, dưới nguyện 
độ sanh. Do vậy, trước khi chấm dứt chương 
trình Đại Lễ Lạc Thành, là tiết mục Thọ Bồ Đề 
Tâm Giới của ngôi chùa Ấn Quang Cairnlea, 
qua vũ điệu Lục Cúng dâng lên cúng dường vị 
đại Bồ Tát Ấn Quang vừa mới thị hiện tại 
vùng Cairnlea thuộc bang Victoria nước Úc 
Đại Lợi. Cũng là để đánh dấu thời gian khởi 
đầu cho vị Bồ Tát Ấn Quang Cairnlea thi hành 
Phật sự với Bồ Đề tâm nguyện trên cầu thành 
Phật dưới nguyện độ Sanh. 
 
 
 

 

 
Thầy về ấm áp ngôi chùa 

Cỏ cây hoa lá, vui đùa sớm mai 
Tam quan rộng mở mỗi ngày 

Y vàng nhẹ gót dưới trời mây xanh 
Long lanh sương ướt rơi thềm 

Oai nghi tự tại, an nhiên độ đời 
Từ bi đôi mắt sáng ngời, 

Trí tuệ soi sáng, dẫn đường chúng sanh 
Âm vang lời kệ câu kinh 

Xóa tan phiền não vơi đi lòng trần 
Trần gian cõi tạm đi về 

Cảnh vật thay đổi vui buồn tan mau 
Thầy về chẳng biết bao lâu ? 

Thầy về có nhớ, chúng con mong Thầy . 
 

Bài thơ mộc mạc Tâm Hoa xin kính dâng Quý Thầy 
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Đầu Mùa Xuân cùng em đi lễ 
Lễ chùa này vườn nắng tung bay 
Và ngàn lau vàng màu khép nép 
Bãi sông bay một con bướm đẹp...              
(Phạm Thiên Thư) 
 
Cứ vào đầu Xuân cỏ cây xanh màu lộc biếc 
hay trong đêm Giao Thừa trừ tịch, khi chuông 
chùa đổ vang mừng năm mới, mọi người lại 
hớn hở khăn áo lên chùa thắp nén hương đầu 
năm giữa thời khắc giao thoa của đất trời. 
 
Đó là tập tục quan trọng của người Việt, đặc 
biệt là Phật tử, tuy không giới hạn vào lý do tín 
ngưỡng nhưng khi sống càng xa đất nước cội 
nguồn, chúng ta càng quyết tâm lưu giữ truyền 
thống tốt đẹp của quê huơng. Thế nhưng làm 
sao để thế hệ trẻ sinh trưởng ở nước ngoài có 
thể tiếp nối và tham gia vào sinh hoạt vừa có 
tính chất văn hóa lẫn tín ngưỡng nầy? 

 
Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938), nhà thơ trữ 
tình Việt Nam, con trai của Học giả Nguyễn 
Văn Vĩnh, không may đã từ giã cõi đời khi 
mới 24 tuổi. Trong số những tác phẩm của 
ông, bài thơ 5 chữ “Chùa Hương” không 
những đã biến một ngôi chùa Việt Nam thành 
một thắng cảnh nổi tiếng mà còn để lại cho đời 
mối tình trong sáng của một thiếu nữ ở tuổi 15. 
Tất nhiên, đây là một bài thơ tuyệt tác nên 
được hâm mộ vượt thời gian và còn được phổ 
biến rộng rãi khi được phổ nhạc tại Việt Nam 
trước và sau năm 1975 cũng như ở nước ngoài 
hiện nay, đặc biệt là khi cộng đồng gốc Việt tổ 
chức Lễ Hội văn hoá truyền thống hoặc sinh 
hoạt tại chốn thiền môn người Việt: 

Hôm nay đi Chùa Hương, 
Hoa cỏ mờ hơi sương. 
Cùng thầy me em dậy, 
Em vấn đầu soi gương. 

 
 
 

 

 
 

 
Tuy chủ đề của bài thơ là tình cảm và phản 
ứng tình cảm của một thiếu nữ bắt đầu tuổi dậy 
thì khi gặp một chàng trai khôi ngô tuấn tú, 
nhưng bối cảnh “Chùa ngoài Chùa trong” có 
thể tạo ấn tượng huyền bí của một cơ sở tôn 
giáo: 
 
Chen vào thật lắm công, 
Thầy me em lễ xong, 
Quay về nhà ngang bảo: 
“Mai mới vào chùa trong” 
 
Theo nhà văn Nguyễn Vỹ, đây là một diễn tiến 
có thật. Nguyễn Vỹ và Nguyễn Nhược Pháp đã 
cùng đi thăm Chùa Hương và gặp một thiếu nữ 
miền quê đi Lễ Phật. Nguyễn Nhược Pháp đã 
sáng tác bài thơ nầy ngày hôm sau và đó là vào 
Tháng 8 năm 1934. 
 
Vào thời điểm đó, nếu cô gái tuổi “teen” nầy 
vào Chùa trong để nghe giảng Pháp, có lẽ Phật 
tử trẻ tuổi kia đã không thể hiểu được, vì kinh 
kệ tại Việt Nam trong thập niên 1930 hãy còn 
được viết và đọc bằng chữ Hán. Cho đến giữa 
thế kỷ thứ 20, các bậc cao tăng và cư sĩ thức 
giả đã phải đối diện với thử thách lớn lao khi 
họ nỗ lực canh tân Nghi Lễ Phật Giáo để Phật 
Giáo có thể được phát triển, truyền bá rộng rãi 
trong tập thể đa số người Việt không hiểu chữ 
Hán. 

 
Từ Trái: Mỹ Lý (Điều Hợp), TT Phước Nhân, 

TT Phước Tấn, TT An Chí, TT Phước Sanh 
 
Bốn thập niên sau biến cố 1975, khi cộng đồng 
gốc Việt đã hình thành tại các quốc gia dân 

Ngọc Hân  
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chủ bên ngoài Việt Nam, chư tôn đức trong 
hàng giáo phẩm lại phải đối diện với một thử 
thách tương tự: Đó là duy trì và phát triển Phật 
Giáo Việt Nam trong tập thể người gốc Việt 
sinh trưởng ở nước ngoài và không thành thạo 
tiếng mẹ đẻ. 
 
Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Trụ trì Chùa 
Quang Minh Melbourne và Chùa Phước Huệ 
Sydney, am hiểu vấn đề vì Thầy đã thăm 
viếng, nói chuyện và giảng Pháp rất nhiều lần 
mà cử tọa có nhiều thành phần trẻ gốc Việt. 
Điều may mắn là chính Thầy đã vượt qua được 
trở ngại ngôn ngữ - không phải là tiếng Anh 
mà là tiếng Việt, vì Thầy đã đến định cư tại Úc 
lúc chưa được 10 tuổi và đã trải qua hệ thống 
giáo dục bằng tiếng Anh tại Úc trong thập niên 
1980. 
Trong vai trò Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi-Tân 
Tây Lan và nhân Đại Lễ Khánh Thành Trung 
Tâm Phật Giáo Úc Châu và Chùa Ấn Quang 
Melbourne, Thầy đã tổ chức một buổi tọa đàm 
hồi cuối tháng 10/2019 về “Thực trạng Nghi 
Lễ Phật Giáo Việt Nam tại Úc ngày nay và 
trong tương lai”. 
 
Ba diễn giả chính của Tọa Đàm nầy là TT 
Thích Phước Tấn (Melbourne), TT Thích An 
Chí (Norway, Bắc Âu) và Ls Lưu Tường 
Quang (Phật tử Sydney). Ngoài ra còn có TT 
Thích Phước Nhân (Chùa Phước Huệ Sydney) 
và Ni sư Thích Nữ Phước Hoàn, Trụ trì Ni 
Viện Thiện Hòa (Sydney) và khá đông Phật tử 
tham dự. Phật tử Mỹ Lý, Trưởng ban Văn Hóa 
Giáo Dục của Giáo Hội, điều hợp cuộc thảo 
luận nầy. 
 

 
Từ Trái: TT Phước Nhân, TT Phước Tấn, TT 

An Chí 
 
Mở đầu, TT Phước Tấn định nghĩa Nghi Lễ 
như trong các tài liệu đã ghi: “Nghi là dáng, 
mẫu, nghi thức, nghi lễ, khuôn phép… Lễ là lễ 

giáo, lễ bái, cúng tế, tôn thờ, cung kính. Như 
vậy, Nghi Lễ có ý nghĩa rất rộng bao trùm 
hành vi, thái độ, tín ngưỡng, văn hóa ngôn 
ngữ, phong cách của con người và xã hội. 
Trong nghĩa hẹp, nghi lễ là nghi thức hành lễ, 
tụng niệm mang tính tín ngưỡng thờ phượng 
của một tôn giáo”. 
 
Tôn giáo thường có 3 yếu tố: Triết Lý, Nghi 
Lễ và nét Huyền Bí. Tuy Đạo Phật nói chung 
không dựa vào niềm tin tuyệt đối với một 
Đấng Toàn Năng, vì theo Phật Giáo, con người 
phải tự giải thoát, nhưng không phải vì thế mà 
Nghi Lễ Phật Giáo không có những nét được 
coi là huyền bí. 
 
Phần trình bày của TT Phước Tấn đặt nặng vào 
Kinh sách trong khi Thượng Tọa Thích An Chí 
chú ý nhiều đến Lễ Nhạc bao gồm Pháp Khí 
và các lối Tán Tụng Bắc, Trung, Nam. Ls Lưu 
Tường Quang thảo luận về phương cách giải 
thích bằng ngôn ngữ mà giới trẻ có thể hiểu 
được dễ dàng thay vì phải thay đổi, giản dị hoá 
toàn diện nghi lễ, bởi lý do nghi lễ có giá trị 
truyền thống và biểu tượng quan trọng. 

 
Sử dụng quyển “Nghi Thức Tụng Niệm” có 
lịch sử ấn hành lâu đời từ năm 1940 như một 
thí dụ cụ thể, Thầy Phước Tấn đã nhắc lại nhận 
xét của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám hồi 
năm 1939 về nhu cầu kinh sách phải được Việt
-văn-hóa để quảng đại quần chúng người Việt 
có thể đọc và hiểu. Trải qua nhiều thế kỷ, Phật 
Giáo Việt Nam đã bị ảnh hưởng của Phật Giáo 
Trung Hoa và sử dụng rất nhiều Hán Tạng mà 
chỉ có thành phần trí thức theo Nho học mới có 
thể hiểu được. 
 
Điểm đáng chú ý khác là tài liệu “Nghi Thức 
Tụng Niệm” nầy được cập nhật mỗi khi tái bản 
và lần tái bản đang được sử dụng là do Hòa 
Thượng Thích Bảo Lạc thực hiện năm 1980. 
Trong khi đó, hai tài liệu khác “Thiền Môn 
Nhật Tụng” và “Nghi Thức Nhật Tụng” có từ 
Thời Nhà Thanh Trung Quốc thì không được 
cập nhật mỗi khi tái bản. Thế hệ cao tăng và 
thức giả Việt Nam thời ấy đã vượt qua được 
thách đố và câu hỏi ngày nay tại Úc, là làm thế 
nào thử thách mới nầy có thể vượt qua? 

 
Nghi Lễ Phật Giáo còn có phần Lễ Nhạc. 
Trong nền văn hóa Đông Phương, cá biệt là 
Đạo Khổng, Lễ đóng vai trò rất quan trọng 
trong 5 đức tính Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Ấn 
Độ xưa không có Ngũ Thường như tại Trung 
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Quốc, nhưng lại có Ngũ Minh  - và trong số 
này, Thanh Minh là phần quan trọng như Lễ 
Nhạc. 

Trong thập niên gần đây, tiến trình Việt-văn-
hóa còn được tiếp tục với những ấn phẩm dịch 
thuật từ Làng Mai của Hòa Thượng Thích Nhất 
Hạnh. Tuy vẫn giữ truyền thống Đại Thừa, 
nhưng các bản dịch nầy đôi khi có phảng phất 
những nét của Đạo Phật Nguyên Thủy. 
Chuyển từ Kinh sách theo Hán tự sang thuần 
Việt là nỗ lực phi thường, nhưng vẫn đạt được 
vì đối tượng là tập thể dân tộc Việt Nam. Ngày 
nay, Thượng Tọa Phước Tấn nêu câu hỏi - nếu 
sinh hoạt tín ngưỡng Phật Giáo được pha trộn 
ngôn ngữ Việt-Anh hay Anh-Việt thì liệu một 
cử tọa người gốc Việt có còn cảm nhận được 
không? 

Chúng ta chưa có câu trả lời dứt khoát, vì trong 
hoàn cảnh hiện nay, cử tọa nầy thường hỗn hợp 
và bao gồm thế hệ thứ nhất người Việt và các 
thế hệ nối tiếp gốc Việt. 

Phần trình bày của Thượng Tọa Thích An Chí 
cũng rất sâu sắc và hấp dẫn khi Thầy giải thích 
Nghi lễ Phật Giáo gồm có hai phần: Vật thể và 
Phi vật thể. Phần Vật thể là phần nhìn thấy 
được như Pháp khí (Chuông, Mõ, Trống), Pháp 
phục, Tràng phan, Lọng, Tàng... Phần Phi-Vật-
thể gồm có Tán, Tụng, Hô... Đặc biệt Thầy đã 
trình bày lối Tán Tụng theo phong cách của ba 
miền Bắc-Trung-Nam mà âm nhạc mỗi miền 
đã ảnh hưởng đến Lễ Nhạc Phật Giáo nên Tán 
Tụng của miền Bắc mang âm điệu Chèo Cổ, 
của miền Trung mang âm hưởng Ca Huế và 
của miền Nam mang âm hưởng Cải Lương. 
 
Buổi Tọa Đàm đã được “live streamed” và 
những ai đã theo dõi trên Mạng Xã Hội đều 
cảm thấy rất thích thú. Chúng tôi rất tiếc là 
phần tường trình nầy không thể bao gồm phần 
audio. 

Câu hỏi mà Thượng Tọa An Chí nêu lên là 
Phật Giáo hải ngoại có nên chuẩn-hóa Tán 
Tụng hay không? Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại Châu Âu đã từng 
thảo luận vấn đề nầy. 
 
Thượng Tọa An Chí còn nêu lên một ý kiến rất 
độc đáo. Với thế hệ thứ nhất, Tăng Ni và Phật 
tử mong muốn duy trì và phát triển Phật Giáo 
“Việt Nam” tại xứ người. Thế nhưng điều nầy 
có cần thiết và khả thi hay không? Vài ba thế 
hệ tương lai, phát sinh từ thế hệ Phật tử thứ 
nhất, vẫn có thể là Phật tử nhưng lúc bấy giờ 

  
Diễn giả buổi Hội Thảo: Ls Lưu Tường Quang 
 
Đạo Phật sẽ chỉ là Đạo Phật của mọi người 
không phân biệt nguồn gốc sắc tộc. 
 
Luật sư Lưu Tường Quang đồng ý là thế hệ trẻ 
gốc Việt chưa cảm thấy “hòa đồng” cùng thế 
hệ cha mẹ, nhưng Ông Quang tin rằng vấn đề 
cốt lõi là khả năng giải thích triết lý nhà Phật 
và nghi lễ Phật giáo bằng ngôn ngữ mà thế hệ 
thổ sinh tại Úc nói riêng và tại hải ngoại nói 
chung, có thể hiểu được. Nét huyền bí là một 
phần của tôn giáo và nên lưu giữ. Thí dụ mà Ls 
Lưu Tường Quang nêu lên là hình thái vũ trụ 
thu nhỏ Mandala trong Phật Giáo Tây Tạng. 
Nhiều người Việt bị thu hút trước những nét 
đặc thù của âm thanh, màu sắc, đồ hình Mạn 
Đà La... do đó họ tìm hiểu để rồi sau đó trở 
thành Phật tử Mật Tông. 
 
Ông Lưu Tường Quang cũng đề nghị duy trì 
những nét riêng của Nghi Lễ từng miền Bắc-
Trung-Nam vì đó là tài sản văn hóa đa dạng mà 
Phật Giáo Việt Nam đã tạo dựng qua nhiều thế 
hệ. Chúng ta không nhất thiết phải bắt đầu lại 
(We don’t need to re-invent the wheel). Chúng 
ta cũng không phải là cộng đồng tôn giáo duy 
nhất đối diện với thử thách nầy. Do công việc 
chính thức trước kia, Ls Lưu Tường Quang đã 
có nhiều liên hệ với các tổ chức và giáo đường 
Hồi Giáo (Mosques), Do Thái Giáo 
(Synagoques) tại Úc. Chúng ta có thể học hỏi 
được nhiều kinh nghiệm của họ. Vả lại điều 
may mắn là cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại 
Úc đang có sẵn cấu trúc và tập thể trẻ dưới hình 
thức những Gia Đình Phật Tử và hệ thống 
trường Việt Ngữ Bồ Đề. 
 
Nghi Lễ Phật Giáo tại Úc ngày nay là một vấn 
đề lớn. Hy vọng là các buổi tọa đàm tương tự 
sẽ được tiếp tục. 
 
(Sydney, 20.11.2019) 
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T rong triều đại nhà Lý, có rất nhiều vị 
thiền sư đắc đạo, như sư Vạn Hạnh, sư 

Khuôn Việt, sư Mãn Giác ..v.v... nhưng trong 
các vị đó đặc biệt có một người thuộc về ni 
giới, đó là Ni sư Diệu Nhân. 
 
1. Tiểu sử của Ni sư Diệu Nhân 
Ni sư Diệu Nhân sinh năm 1042 và mất năm 
1113. Người ở viện Hương Hải, làng Phù 
Đổng, Tiêu Du, con gái lớn của Phụng Yết 
Vương, tức Phụng Càn Vương, tước của Lý 
Nhật Trung do cha là Lý Thái Tôn phong vào 
năm 1035, tên bà là Lý Ngọc Kiều, được vua 
Lý Thánh Tôn nuôi trong cung. Bà bẩm tính 
thông minh, hiền thục ngôn hạnh đúng phép, 
khi đến tuổi cập kê, vua gả cho thâu mục chân 
đang họ Lê.  Sau đó họ Lê mất, bà thề ở vậy 
thủ tiết không tái giá. Một hôm bà tự than 
rằng: "Ta xem thế gian hết thảy các pháp đều 
như mộng huyễn, huống gì bọn phù vinh có 
thể nương tựa được sao?" 
 
Rồi bà đem đồ nữ trang cho hết, xuống tóc 
xuất gia, đến thọ giới Bồ tát với thiền sư Chân 
Không tại làng Phù Đổng và được sư phụ 
truyền hết tâm yếu, ban pháp hiệu cho trụ trì ở 
tại ni viện. Bà ngày đêm tinh tấn tu thiền và 
giữ giới, chứng nhập vào đại định. Thật là bậc 
tôn túc trong hàng ni chúng thời bấy giờ. Có ai 
đến cầu học Ni sư thường đem pháp đại thừa 
ra giảng dạy và nói: "Chỉ có trở về nguồn tự 
tánh thì đốn tiệm có thể tùy đó mà thể nhập, 
hay tịch tịnh  tránh xa thanh sắc và ngôn ngữ". 
 
Có học trò mượn lời của cư sĩ Duy Ma Cật nói 
đem hỏi: "Tất cả chúng sanh bệnh, cho nên ta 
bệnh, sao gọi là khi nào cũng tránh xa thanh 
sắc?" Ni sư đem giáo nghĩa trong kinh Kim 
Cang ra đáp: "Nếu thấy sắc lấy ta, dùng âm 
thanh cầu ta, là người theo tà đạo, không thể 
thấy Như Lai.". 
 
Có người lại hỏi: "Sao gọi là ngồi yên?" 
Ni sư đáp: "Xưa nay không đi.". 
Lại hỏi thêm: "Sao gọi là không lời". 
Ngày 1 tháng 6 năm Hội Tường Đại Khánh 
thứ 4 năm 1113. Ni sư tắm gội xong, ngồi kiết 
già nói kệ rồi tịch, thọ 72 tuổi. Vua Lý Thần  

 
 
 

 
 
 

 
Tôn tôn hiệu là Ni Sư. Ni sư để lại bài kệ như 
sau:  
Sanh lão bệnh tử. 
"Sanh lão bệnh tử,  Tự cổ thường nhiên. 
Dục cầu xuất ly, Giải phược, thêm triền. 
Mê chi cầu Phật, Hoặc chi cầu thiền. 
Thiền Phật bất cầu,  Uổng khẩu vô ngôn." 
 
Dịch nghĩa: Sanh, già, bệnh, chết. 
Sanh, già, bệnh, chết  Xưa nay lẽ thường 
Muốn cầu thoát ra   Gỡ rồi lại cột 
Người mê cầu Phật  Kẻ độn cầu thiền. 
Thiền Phật không cầu  Ngậm miệng không nói. 
 
2. Tìm hiểu bài kệ của Ni sư Diệu Nhân 
Bài kệ trên được làm theo lối cổ phong, mỗi 
câu bốn chữ. Theo ý bài kệ thì Ni sư cho rằng: 
Cuộc đời vốn vô thường và con người bị mê 
lầm cứ lo chạy đi cầu Phật và cầu thiền bên 
ngoài mà không chịu trở về tìm lại Phật tánh 
và thiền trong lòng mình. Một khi đạt đến chỗ 
tịch diệt vô ngôn thì không còn lời gì để nói. 
 
Bài kệ trên có thể chia làm hai đoạn: 
a. Đoạn thứ nhất gồm có bốn câu đầu: 
Việc sanh, già, bệnh  chết xưa nay là lẽ thường 
tình của con người, không có ai làm sao tránh 
khỏi được. Đã có thân là có khổ, dù ai kia 
muốn thoát ra khỏi cái khổ này nhưng rồi vẫn 
bị cái khổ khác cột vào mãi:  

"Sanh, lão, bệnh, chết,   
Xưa nay lẽ thường. 
Muốn cầu thoát ra,  

Gỡ rồi lại cột." 
 
b. Đoạn thứ nhì gồm bốn câu còn lại: 
Những kẻ mê lầm thì cầu ở Phật và những 
người ngu muội thì tìm đến thiền. Một khi tỉnh 
ngộ rồi thì thiền Phật không cầu nữa, lúc ấy đã 
đạt đến chỗ tịch diệt vô ngôn, không còn lời gì 
để nói cả:  

Người mê cầu Phật, 
Kẻ độn tìm thiền. 

Thiền Phật không cầu,  
Ngậm miệng không nói." 

Ý nghĩa bài kệ thật quá rõ ràng, nhưng vì sao 
Ni sư lại nói như vậy? Chúng ta biết rằng lúc 
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đức Phật còn tại thế, Ngài thường nhắc nhở 
các đệ tử: "Này các Tỳ kheo, các người hãy tự 
thắp đuốc lên mà đi!" Vì thế, cho thấy đạo 
Phật bắt đầu từ con người và con đường đi tìm 
chân lý khởi điểm cũng như cứu cánh đều dựa 
vào bản thân con người và không dựa vào ai 
khác cả. Đây là một giáo lý tự giác bắt nguồn 
từ sự quan sát của con người về bản thân và 
cuộc sống để tìm ra những định luật phổ quát 
nhất của cuộc đời mà trong đó con người như 
một thể tánh tương quan có ý thức sẽ tự giải 
phóng cho mình khỏi sự ràng buộc khổ đau 
của sự: Sanh, già, bệnh, chết. Do đó, Ni sư mới 
bảo: "Kẻ mê mới đi cầu Phật và người đần độn 
mới tìm tới thiền".  

 
Hơn nữa, việc cầu Phật, cầu thiền bên ngoài để 
được chứng thiền, thành Phật cũng giống như 
người đi tìm lông rùa sừng thỏ thì không bao 
giờ có được. Vậy thì muốn đắc thiền, thành 
Phật thì phải cố tìm lại Phật tánh trong lòng 
mình, bởi vì trong lòng mình có đầy đủ tất cả 
các thứ của báu mà ta quên đi rồi cứ lo tìm cầu 
bên ngoài như gã nghèo khó được hạt minh 
châu trong áo mà không biết đem ra rao bán để 
lấy tiền ra xài mà cứ mãi lang thang cực khổ 
tìm cầu sự ăn, mặc. Chính thiền sư Trần Nhân 
Tôn cũng dạy các đệ tử: 

"Ở đời vui đạo tùy duyên, 
Đói ăn, mệt ngủ ưu phiền làm chi. 

Trong nhà của báu thiếu gì, 
Vô tâm đối cảnh cần chi hỏi thiền?" 

 
Một khi tỉnh ngộ trở về tìm lại lòng mình nhận 
ra được Phật tánh thấy được lòng thiền đạt đến 
chỗ vô ngôn tịch diệt thì không còn dùng văn 
tự lời nói nữa, nên Ni sư bảo: "Thiền Phật bất 
cầu, Ngậm miệng không nói." 
 
Sư Huyền Quang đời Trần cũng đã mượn ý đó 
để diễn tả cái không lời của cô gái ngừng thêu 
trong bài Xuân nhựt tức sự như sau:  

"Bao nỗi thương Xuân, thương biết mấy, 
Là khi không nói chợt dừng thêu." 

 
Thiền sư Tịnh Giới trong bài "Thị Tịch", đã 
than thở: Muốn đem sự chứng ngộ của mình 
để truyền lại, nhưng gặp phải đám đệ tử ngu 
muội nên đành thôi: 

"Cửa thiền những thẹn người si độn, 
Để lại câu gì nghĩ chửa thông.". 

Nhưng muốn đạt đến chỗ không lời như Ni sư 
đã nói thì phải làm sao và theo tiến trình nào 
để tự khai sáng ra trí tuệ đó? 

Trong kinh đức Phật đã đề ra sự khai sáng trí 
tuệ bằng ba chặn đường: Giới, Định, Tuệ 
không dài ngắn khác nhau mà có khi xảy ra 
cùng lúc. Có giới luật được cho mình thì mới 
tạo nên được định hướng hay thiền định và 
thiền định đến được bậc cao hay định hướng 
được ở bậc thấp thì đương nhiên trí tuệ tự nó 
khai sáng. Đó là phương thức cải tiến bản thân, 
tạo cho con người tự tìm thấy nơi mình ánh 
sáng của trí tuệ nghĩa là của chân lý vậy. 
 
Như thế, chân lý vốn không ở ngoài con người 
mà chính do con người tự tìm ra cho mình nơi 
khả năng tự giác của bản thân. Sự hỗ trợ của 
giáo lý Phật giáo chỉ là sự giúp đỡ cho mỗi 
người tự tìm ra ánh sáng nơi bản thân, đó là 
Phật tánh. 
 
Vậy thì Phật tánh vốn sẵn có ở mỗi con người 
và không cần đi tìm bên ngoài. Thiền sư 
Quảng Nghiêm đã nhắc nhở đệ tử: Tự mình 
phải xông lên tận trời cao và tìm cho mình một 
hướng đi mới, không nên đi theo vết chân cũ, 
dù là vết chân của Phật đi nữa. Tại sao thiền sư 
lại bảo như vậy? Bởi vì trước khi nhập diệt, 
đức Phật đã căn dặn các đệ tử: Phải tự dựa vào 
bản thân mình, đừng có trông cậy vào kẻ khác, 
phải lấy mình làm ngọn đèn và tin tưởng vào 
khả năng của chính mình, để giác ngộ giải 
thoát; "Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành". Sư 
còn dặn dò: Hãy tin tưởng khả năng tự giác 
của mình, phân biệt đúng, sai, thiện, ác, không 
cần phải dựa vào sách vở, dư luận, truyền 
thông, tập quán lâu đời hay bất cứ sức mạnh 
siêu hình nào khác ở bên ngoài:  

"Làm trai có chí xông trời đất, 
Dẫm vết Như Lai luống nhọc mình". 

 
Trong sách Thiền Uyển Tập Anh có ghi: Sư 
Thiện Hội hầu hạ Thiền sư Cảm Thành hơn 
mười năm mà không biết mỏi mệt. Một hôm 
Sư vào tịnh thất hỏi thiền sư Cảm Thành; 
"Trong kinh nói: Đức Thích Ca Như Lai, nhân 
địa tu hành trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới được 
thành Phật". Nay đại đức lại luôn luôn bảo; 
"Tức tâm tức Phật". Tôi thật không hiểu, xin 
một phen khai thị cho". 
Ngài Cảm Thành hỏi: "Trong kinh đó là do ai 
nói?" 
Sư Thiện Hội liền thưa: "Há chẳng phải Phật 
nói sao? 
 
Ngài Cảm Thành hỏi: "Nếu là Phật nói thì tại 
sao trong kinh Văn Thù bảo; "Ta ở đời 49 
năm, chưa từng nói một chữ nào cho ai". Vả 
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lại, Cổ Đức nói: "Người tìm văn lấy chứng thì 
thêm vướng mắc. Người khổ hạnh cầu Phật thì 
đều lầm mê. Nên lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo. 
Người chấp tâm tức Phật là ma".  
 
Sư Thiện Hội tiếp: "Tâm này là cái gì? Tâm 
này là Phật gì? Cái chẳng phải Phật là cái gì?" 
Thiền sư Cảm Thành đáp: "Xưa có người hỏi 
Mã Tổ: "Tâm tức là Phật, cái nào là Phật?" Mã 
Tổ dạy: "Ông nghĩ cái nào không phải là Phật 
chỉ ra xem?" Người ấy không trả lời được. Tổ 
dạy: "Hiểu được khắp nơi có, không hiểu mãi 
xa sai". 
 
Vậy thì qua sự vấn đáp giữa sư Thiện Hội và 
Thiền sư Cảm Thành chúng ta có cần phải đi 
tìm Phật, tìm thiền bên ngoài thêm nữa? 
Thường thì người ta cho rằng nữ giới khó tu 
khó chứng đắc bởi vì người nữ bị năm chướng 
nên không thành Phật như: 1. không được làm 
Phạm vương, 2. không được làm Đế thích, 3. 
không được làm ma vương, 4. không được làm 
Chuyển luân thánh vương, 5. không được làm 
Phật. Thế mà trong Kinh Pháp hoa, Long nữ 
mới tám tuổi lại được thành Phật và ở đây Ni 
sư Diệu Nhân đắc đạo. Đó là do tâm các vị này 
biết tự mình phá vỡ được bức màn sắt vô 

minh, nhận ra Phật tánh của mình. 
 
Để kết luận, xin mượn bài kệ "Ngộ đạo" của 
một Ni sư đời Tống bên Tàu như sau: 

"Tìm Xuân chẳng thấy bóng xuân sang, 
Giầy rơm đạp nát đỉnh mây ngàn. 
Trở về chợt ngửi hương mai ngát, 
Xuân ở đầu cành đã chứa chan."  

(Phước Đức dịch) 
 

Theo Ni sư thì Phật tánh ở ngay tâm mình, dù 
mình đi tìm khắp nơi cũng không gặp được. 
Hoa mai chính là cái tâm Phật của bà, nó nở ra 
và tỏa hương vào mùa xuân miên viễn bất diệt. 
Vì vậy, Tổ Huệ năng đã nói:  

"Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, 
Nào ngờ tự tánh vốn không sinh diệt..." 

 
Đồng Minh 
 
 
 
 
 

Mỗi độ xuân về ngồi nhớ em, 
Thấy hoa mai nở, lòng càng buồn thêm. 
Em ơi! Thấu chăng tim anh đang vỡ? 
Giọt buồn trên mi lăn thấm môi gầy. 
Từ ngày hai đứa xa cách đến nay, 
Kẻ ở người đi mang đầy nỗi nhớ, 
Như ánh sao đêm rơi ở chân trời. 
Tiếng côn trùng kêu buồn bã khắp nơi. 
Trời càng về khuya sương rơi càng lạnh, 
Nghĩa trang buồn lửa đóm lập lòe bay. 
Tiếng cú thê lương nức nở đâu đây, 
Như thương tiếc một linh hồn non trẻ. 
Nơi bệnh viện một đêm kia vắng vẻ, 
Em trút linh hồn lặng lẽ ra đi. 
Nắm chặt tay em không nói được gì, 
Đôi dòng lệ chia ly rơi lã chã. 
Buổi tiễn đưa em mọi người buồn bã, 
Nơi hỏa thiêu xác em đã thành tro. 
Theo lời em trước khi mất dặn dò, 
Rải xuống biển để tro hòa với nước. 
Đời vô thường mọi vật đều ô trược, 
Kiếp con người lần lượt phải chết thôi, 
Hồn em đi qua sáu nẻo luân hồi. 
Như hạt bụi rong chơi trong vũ trụ, 
Rồi đêm đêm em nhìn tinh tú, 
Lòng lâng lâng bay bổng chín từng mây. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong sát na đi dạo khắp đó dây, 
Lòng thanh thản đêm ngày hết buồn khổ. 
Cầu em sớm siêu sanh về Tịnh-độ, 
Được Phật Di Đà gia hộ yên vui. 
Kể từ đây hết sinh tử luân hồi, 
Nơi cõi Phật đời đời hạnh phúc. 
Tâm thanh tịnh không vương mang thế tục, 
Món nợ tình nhiều kiếp cũng tiêu đi. 
Thương mọi loài trải rộng tâm từ bi. 
Cứu muôn loại thoát ly Ta Bà khổ , 
Đêm đã khuya ngoài trời mưa vẫn đổ, 
Nỗi nhớ em buồn khổ mãi trong lòng. 
Người ra đi rất tự tại thong dong, 
Kẻ ở lại nhớ mong buồn da-diết. 

     
     Văn Thân 
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N hằm mục đích giúp cho chư Tăng Ni và phật tử sinh hoạt tại hải ngoại hiểu rõ những 
danh từ Phật pháp mà chúng ta thường hay nghe trong các buổi giảng hoặc đọc trong sách 
được dễ dàng và thuận tiện.  Chúng tôi xin mạo muội soạn lại những danh từ Phật học bằng ba 
ngôn ngữ Hán, Việt và Anh nhằm hỗ trợ cho mọi người đầy đủ phương tiện trong việc tìm hiểu 
và học hỏi những danh từ Phật học. Thông thạo danh từ Phật học sẽ giúp ích cho chúng ta rất 
nhiều trên con đường hoằng dương đạo pháp ở các nước Tây phương. Khi quý vị thấy những 

danh từ viết bằng chữ Nho (Hán Việt), ví dụ無常(无常), hai chữ trong ngoặc đơn là chữ viết 
giản thể, còn hai chữ  bên ngoài dấu ngoặc là chữ phồn thể nghĩa là chữ viết có đủ nét như 
chúng ta thường thấy trong kinh điển. Ngoài ra, bên phần Buddhist terms, ví dụ chữ                
Impermanence là từ ngữ tiếng Anh, nhưng nếu chữ annica (P) đó là chữ viết của ngôn ngữ tiếng 
Pali, còn chữ anitya (S) là từ ngữ của ngôn ngữ tiếng Sankrit.  
 
Danh từ Phật học                Chinese concepts      Buddhist Terms 

Tam Pháp Ấn    三法印   Three Characteristics of Existence 

1. Vô thường         （一）無常(无常)   1. Impermanence, annica (P), anitya (S) 

2. Khổ          （二）苦   2. Suffering, dukkha (P), duhkha (S) 

3. Vô ngã                  （三）無我(无我)  3. Non-self, anatta (P), anatman (S)  

Tam độc     三毒    Three Poisons 

1. Tham         （一）貪(贪)  1. Greed  

2. Sân                  （二）瞋   2. Hatred 

3. Si                            （三）痴   3. Ignorance 

Tam giới     三界    Three Realms of Existence  

1. Dục giới          （一）欲界   1. Sensuous world 

2. Sắc giới           （二）色界   2. Fine-Material world 

3.  Vô sắc giới          （三）無色界(无色界) 3. Immaterial world 

Tam vô lậu học    三無漏學(三无漏学) Three Endeavours / Learnings  

1. Giới          （一）戒   1. Precepts, Sila (P, S) 

2. Định          （二）定   2. Concentration, Samadhi (P, S) 

3. Huệ          （三）慧   3. Wisdom, Prajna (P), Panna (S) 

Tứ Diệu Đế           四妙谛   Four Noble Truths 

1. Khổ          （一）苦   1. Suffering    

2. Tập          （二）集   2. Cause of suffering 

3. Diệt          （三）滅   3. End of suffering 

4. Đạo          （四）道   4. Way leading to the end of suffering 

Tứ đại     四大    Four Primary Elements    

1. Địa đại (đất)          （一）地大       1. Earth element 

2. Thủy đại (nước)         （二）水大   2. Water element 

3. Phong đại (gió)        （三）火大   3. Wind element 

4. Hỏa đại (lửa)          （四）風大(风)  4. Fire element 

Tứ thánh quả    四聖果   Four Stages of Holiness 

1. Tu Đà Hoàn    (一)  須陀洹  1. Stream-Winner 

Huệ Liên 
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N ăm uẩn ơi! Mi "nhà tù" vĩ đại, 
Người nhốt ta đã bao nhiêu kiếp trần 

ai, 
Nay tỉnh thức, ta biết người đại bịp, 
Dụ dỗ ta bằng danh lợi, tình si, 
Bằng nhà cao cửa rộng khó so bì, 
Rốt cuộc hoàn tay trắng chẳng còn chi, 
Vì vô thường, khổ, không luôn biến đổi, 
Ta đã tỉnh! 
Ta đã tỉnh, ta phải thoát ra thôi, 
Ta buông hết, mặc người tính kéo lôi, 
Bằng giới, Định, Huệ ta đã có đuốc soi, 
Hành "chánh niệm", ta không còn bị lạc, 
Tu "lục độ" ta buông hết cao sang, 
Tâm rỗng sáng, ta cất bước trên đàng, 
Hành trang ta là Từ, Bi, Hỷ, Xả, 
Ta chẳng cần chi, chỉ một tâm nhàn, 
Thân, tâm, cảnh đâu còn ràng buộc, 
Vì "tham, sân" ta đã loại từ lâu, 
Nhờ buông bỏ, ta có chơn tâm dẫn đầu, 
Vậy chơn tâm là gì? 
Chơn tâm chính là "năng lượng Phật" 
Luôn chiếu sáng mà ta lại quên đi, 
Hoạt động 24 giờ không bao giờ nghỉ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luôn bảo vệ thân trong cảnh hiểm nguy, 
Giữ chơn tâm,vọng tưởng tan biến tức thì, 
An lạc tự đến, khỏi mong cầu vẫn đủ, 
Hết ràng buộc, tâm này là ông chủ, 
Giữ bản tâm, tâm ngã sở chẳng còn, 
Sống tự tại với " Bát Phong" là hạnh phúc, 
Hạnh phúc này chẳng phải mua mà được, 
Phải công phu, tinh tấn chớ buông lung, 
Muốn hết khát mà không hề đào giếng, 
Vậy bao giờ mới có nước mà xài? 
Giữ quyết tâm, mọi việc được an bài! 

 
* Khiêm Từ mạo muội viết ra sau khi dự khóa 
Thiền tại Brickfield, Mã Lai. 

2. Tư Đà Hàm    (二）斯陀含  2. Once-Returner 

3. A Na Hàm    (三）阿那含  3. Non-Returner 

4. A La Hán    (四）阿羅漢  4. Holy-One (Arahat, P; Arhat, S) 

Tứ trọng ân    四重恩   Four Commitments of Gratitude  

1. Quốc gia    國家(国家)  1. Nation  

2. Xã hội     社會 (社会)  2. Society 

3. Cha mẹ(phụ mẫu)   父母    3. Parents 

4. Sư hữu (thầy bạn)   師友 (师友)  4. Teachers and Friends 

Tứ sự cúng dường   四事供養   Four Essential Objects of the Monks  

1. Y phục  (y áo)   衣服    1. Robe 

2. Ẩm thực (thức ăn)   飲食    2. Alms food  

3. Chỗ nghỉ (chỗ nghỉ)   臥具    3. Place for resting 

4. Thuốc men (thuốc men)  醫藥    4. Medicine  

Tứ Vô Lượng tâm   四無量心(四无量心) Four Immeasurables States of Mind 

1. Từ      慈    1. Loving kindness 

2. Bi      悲    2. Compassion 

3. Hỷ      喜    3. Joy 

4. Xả      舍    4. Equanimity  
 
THAM KHẢO 

佛學常見詞匯 陳義孝居士編 | 生死書 
www.fosss.orgluoc-giai-nhung-phap-so-can-ban-hanh-co.pdf 
www.phatan.orgMicrosoft Word - Tu Ngu Phat Hoc - Kinh va Than Chu - VN_D_E_02.doc 
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29. Làm sao giữ tròn chữ hiếu giữa mẹ 
chồng và nàng dâu? 
 
Hỏi : Kính thưa thầy, làm thế nào để giữ tròn 
chữ hiếu với mẹ chồng và đồng thời làm tròn 
bổn phận của một người vợ, nếu có sự xung 
đột giữa mẹ chồng và nàng dâu? 
 
Đáp: Câu hỏi của Phật tử có tính cách khái 
quát, không nói rõ chi tiết nội tình của vấn đề, 
nên chúng tôi thật khó trả lời cho xác đáng. Vả 
lại, trong câu hỏi nó có sự mâu thuẫn chống 
trái nhau. Nếu đã có sự xung đột với mẹ 
chồng, thì nàng dâu làm sao giữ tròn chữ hiếu? 
Nếu muốn giữ tròn chữ hiếu, thì nên tránh gây 
ra sự xung đột. Đã có sự xung đột với mẹ 
chồng, mà Phật tử muốn làm tròn bổn phận 
của một người vợ, theo tôi, thì vấn đề đó sẽ trở 
nên rắc rối hơn. Tuy nhiên, để khỏi phụ lòng 
Phật tử đã hỏi, ở đây, chúng tôi chỉ xin được 
góp chút thành ý và có vài lời khuyên chung 
mà thôi.   
 
Như Phật tử đã biết, ở đời không ai có thể bắt 
cá hai tay. Và cũng không ai làm vừa lòng 
mình hết được. Vì mỗi người mỗi ý và có mỗi 
cá tánh khác nhau, không ai giống ai cả. Nếu 
như Phật tử muốn giữ tròn chữ hiếu với mẹ 
chồng, thì tốt hơn hết là Phật tử nên cố giữ 
đừng cho sự xích mích xảy ra. Nếu như Phật tử 
cảm thấy, có điều gì không hợp tánh tình hay 
bất đồng quan điểm tư tưởng trong khi tiếp xúc 
với mẹ chồng, thì tốt hơn hết là Phật tử nên tìm 
cách khéo léo để khỏi phải gặp mặt tiếp xúc 
thường xuyên. Đó là tránh nhân thì sẽ không 
có quả. Sự tránh duyên nầy, không có nghĩa là 
mình thù ghét, mà chỉ vì không muốn có việc 
xảy ra bất hòa mà thôi. Sự tránh duyên nầy 
cũng rất là quan trọng, vì muốn bảo tồn được 
sự hòa khí trong gia đình. Tuy nhiên, đây cũng 
chỉ là hạ sách tạm thời mà thôi. 
 
 Trường hợp, vì một lý do nào đó, mà Phật tử 
phải tiếp xúc với mẹ chồng, thì tôi thành thật 
khuyên Phật tử nên cố gắng giữ phận mình là 
một người dâu hiền. Dù mẹ chồng có nặng lời 
rầy la quở trách, thì Phật tử cũng nên cố gắng 
dằn lòng mà nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nghĩa 
là đừng có gây ra sự cãi vả tạo sự xung đột bất 
hòa không tốt với bà, vì dù sao bà cũng là mẹ 
chồng của mình. Mình phải có lòng kính trọng  

 
 
 

 

 
 
 
 
như người mẹ ruột của mình. Phật tử nên ý 
thức rằng, Phật tử là người có chút ít tu học 
Phật pháp, thì Phật tử nên học theo hạnh nhẫn 
nhục, cư xử hòa ái, thương kính của các bậc 
Thánh Hiền. Đó là vì Phật tử muốn giữ sự hòa 
khí tốt đẹp trong gia đình. Phật tử vì thương 
chồng con và nhất là muốn bảo vệ hạnh phúc 
gia đình, thì Phật tử nên cố gắng nhẫn nại. 
 
 Người dưới nhẫn nhịn người trên, đó là thuận 
theo lẽ đạo và nhất là rất hợp với nền đạo đức 
luân lý Việt Nam, không có ai cười chê đâu mà 
sợ. Nhẫn nhịn không phải là hèn nhát, mà trái 
lại đó là một sức mạnh lớn lao của tinh thần. 
Ngược lại, người trên cũng phải ý thức bổn 
phận vai trò của mình mà đối xử với kẻ dưới 
cho phải lẽ hợp đạo. Không nên  ỷ quyền làm 
cha mẹ mà bắt nạt rầy la con cháu. Dù đó là 
dâu con chúng ta cũng nên xử sự cho ôn hòa. 
Có thế, thì mới xây dựng bảo đảm được hạnh 
phúc mái ấm gia đình. 
 
Như Phật tử đã nói, muốn làm tròn bổn phận 
của một người vợ hiền, để lo cho chồng cho 
con. Nếu Phật tử muốn trong gia đình được êm 
ấm thuận thảo hòa ái, thì Phật tử nên cố gắng 
tìm cách khéo léo xử sự mà nhẫn nhịn. Người 
xưa nói: “Nhẫn nhứt thời chi khí, miễn bá nhựt 
chi ưu”. Nghĩa là, chỉ cần cố gắng nhịn nhục 
trong một hơi thở thôi, thì khỏi phải lo sợ cả 
trăm ngày về sau. Lời dạy nầy là cả một kinh 
nghiệm sống khôn ngoan thực tế của người 
xưa. Thiết nghĩ, chúng ta cũng cần nên bắt 
chước làm theo để bảo tồn sự hòa khí tốt đẹp 
trong gia đình. Đó là Phật tử khéo biết thương 
chồng và muốn bảo vệ hạnh phúc cho gia đình 
của mình. 
 
Nếu như Phật tử không khéo xử sự, thì Phật tử 
sẽ rơi vào trạng huống mâu thuẫn. Một bên là 
vẫn xung đột với mẹ chồng, một bên thì muốn 
làm tròn bổn phận người vợ đối với chồng, 
nghĩa là không muốn cho người chồng buồn 
lòng. Điều nầy, sẽ làm cho ông chồng rơi vào 
tình huống thật khó xử. Một bên là mẹ và một 

    PHÖÔÙC THAÙI 
Tập 2 

(tiếp theo) 
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bên là vợ. Nếu ông là người con có hiếu, thì 
tình trạng nầy không sớm thì chầy sẽ dễ gây ra 
sự bất hòa đổ vỡ. Bằng ngược lại, thì ông sẽ 
mang tội là người con bất hiếu. Và Phật tử 
cũng sẽ bị ảnh hưởng thật không tốt đẹp gì! 
Chúng tôi thấy, có nhiều gia đình không khéo 
xử sự nên đã rơi vào hoàn cảnh mâu thuẫn đổ 
vỡ nầy. 
 
Đó là nói vấn đề chưa thực sự xảy ra. Chỉ là 
một sự đề phòng, gọi là ngừa bệnh hơn chữa 
bệnh. Nhưng, nếu trường hợp đã xảy ra có sự 
bất hòa xung đột rồi thì sao ? Vấn đề nầy, theo 
thiển nghĩ của chúng tôi, thì chỉ có người trong 
cuộc mới có thể giải quyết được vấn đề nan 
giải khúc mắc đó mà thôi. Nếu Phật tử xét 
thấy, sự xung đột đó, mình cũng dự phần có 
lỗi, thì tốt hơn hết là nên tìm cách xin lỗi thiết 
lập lại truyền thông để hóa giải cụ thể vấn đề. 
Đó là biện pháp hay nhất để bảo vệ được hạnh 
phúc gia đình. Bởi vì chính mình cột gút lại, 
thì cũng chính mình tìm cách khéo léo để tháo 
gỡ nó ra. Đó là chúng ta thể hiện đúng theo 
tinh thần tự giác và sám hối của đạo Phật. 
 
Nếu như Phật tử muốn cho gia đình êm ấm, vợ 
chồng hạnh phúc, thì Phật tử nên vâng theo lời 
Phật dạy mà tập tánh hỷ xả bao dung tha thứ 
và thông cảm. Nhất là đối với những bậc 
trưởng thượng ông bà cha mẹ. Phật tử nên xét 
rằng, cuộc đời nầy, không có cái gì bảo đảm 
lâu dài, tất cả đều vô thường giả huyễn nay 
còn, mai mất. Hiện chúng ta đang ở trong một 
cái khám lớn Ta bà, và mỗi người đều có tên 
trong bản án tử hình hết rồi. Không sớm thì 
muộn, quỷ vô thường cũng đem chúng ta ra 
pháp trường xét xử hành quyết mà thôi ! Thế 
thì hơn thua tranh chấp đấu đá với nhau để làm 
gì ? Hơn nhau một lời nói, chỉ để làm khổ đau 
thêm cho nhau. Hơn nhau một tiếng bợn nhơ 
trong lòng. Còn tạo nên thù oán và tìm cách 
hại nhau. Xét kỹ, thật không có lợi lạc chi cả.  
 
Càng tranh chấp hơn thua với nhau chừng nào, 
thì chỉ càng tạo thêm hố sâu chia cách tình 
thân ruột thịt trong gia đình chừng nấy. Tất 
nhiên, người nào cũng ôm đầy một khối to 
« Nội kết » phiền não trong lòng. Không ai 
cảm thấy vui vẻ khi đối diện với nhau. Đó là 
cái khổ lớn của sự « oán ghét gặp nhau ». 
Hiểu thế, thì chúng ta hãy nên buông bỏ đừng 
chấp nhứt ôm ấp chi trong lòng mà thêm nhiều 
bi lụy phiền muộn khổ sở. Phật tử nên nhớ, 
càng giận tức, ta càng chuốc khổ nặng vào 
thân. Mất ăn mất ngủ, cũng chỉ vì buồn giận 

những chuyện vớ vẩn không đâu. Đó là chúng 
ta đã tự hành hạ lấy ta. Người ta nói, đa sầu là 
tự sát. Xin Phật tử hãy suy xét lại, tội gì phải 
giận tức nguời ta cho mình phải khổ sở ? 
 
Đức Phật thường dạy, người Phật tử tại gia 
phải khéo biết xử sự hài hòa trong tinh thần 
thương yêu, hòa kính, hiểu biết và cảm thông 
với nhau. Có thật sự thương yêu với nhau, thì 
mới có thể cảm thông tật tánh với nhau được. 
Bởi mỗi người do huân tập của mỗi hoàn cảnh 
và môi trường sống khác nhau. Do đó, nên mỗi 
người có mỗi cá tánh dị biệt, không ai giống ai 
cả. Nếu có giống nhau chăng, cũng chỉ là một 
phần nhỏ nhoi chút ít thôi. Đa phần là dị biệt. 
Khác nào như những ngón tay trong bàn tay, 
không ngón nào giống ngón nào. Ngón tay thì 
có ngón ngắn ngón dài. Tuy có ngắn dài khác 
nhau, nhưng chúng ta đừng quên rằng, tất cả 
đều ở trong một bàn tay. Bất cứ ngón tay nào 
trong bàn tay bị thương tích, thì cũng làm cho 
bàn tay phải chịu đau khổ cả. Như vậy, nếu 
muốn bàn tay không đau khổ, thì mỗi ngón tay 
phải biết thương yêu nhau và phải có trách 
nhiệm bảo vệ bàn tay. Mỗi ngón tay là dụ cho 
mỗi thành viên con cái trong gia đình và bàn 
tay là dụ cho cha mẹ hay mái ấm gia đình. Nếu 
những ngón tay xích mích gây gổ làm khổ cho 
nhau, thì chỉ làm khổ đau và tan nát cho bàn 
tay mà thôi! Ngược lại, bàn tay cũng nhờ mấy 
ngón tay mà được an lành. Vì vậy, là người 
Phật tử, Phật dạy, phải nên mở rộng trái tim 
yêu thương bao dung mà hỷ xả tha thứ cho 
nhau. Vì sự sống là một sự tưong duyên quan 
hệ mật thiết với nhau. Người khổ là mình khổ 
hay ngược lại cũng thế. 
 
 Là con người, sống trong vòng vô minh 
nghiệp thức, không ai là không có lỗi. Mình 
phải thường xuyên tự xét lại mình, trước khi 
phê bình chỉ trích người khác. Nhà mình rác 
rến ngập tràn không lo dọn quét, cứ thích cầm 
chổi lo dọn quét nhà người. Bởi thế mà gây ra 
lắm chuyện thị phi phiền toái. Có đôi khi vì 
một chuyện nhỏ nhoi nào đó, mà ta không tự 
kềm chế được bản năng dục vọng, làm nô lệ 
cho những thứ phiền não tham, sân, si sai 
khiến. Từ đó, gây ra lắm cảnh xung đột, rầy rà 
cãi vả hoặc bạo động hành hung với nhau, làm 
cho mất đi thâm tình hòa khí gia đình và nếu 
không khéo sẽ đưa đến tình trạng đổ vỡ tan nát 
gia đình. Đây là một thảm cảnh ly tán khổ đau 
đã và đang xảy ra nhan nhản hằng ngày. Chỉ vì 
một chuyện không đâu mà gây ra cảnh nồi da 
xáo thịt, nhà tan cửa nát, mỗi người sống mỗi 
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nơi. Kết quả, chỉ làm khổ đau cho con cái của 
chúng ta mà thôi! 
 
Tóm lại, qua những điều trình bày trên, mong 
rằng Phật tử nên suy xét lại. Việc bảo vệ hạnh 
phúc gia đình của Phật tử là việc hệ trọng. Còn 
việc mẹ chồng, nếu mình khéo xử sự một chút 
và khéo biết nhịn nhục theo lời Phật dạy, thì 
chắc chắn sẽ không đưa đến tình trạng rạn nứt 
đổ vỡ. Vả lại, nếu là bà mẹ chồng đã cao tuổi, 
thì sự sống của bà ở trên đời nầy cũng chẳng 
có được bao lâu. Phật tử nên thương và cảm 
thông nhiều hơn. Vì người già có những tật 
tánh mà người trẻ thật khó cảm thông. Xin 
Phật tử hãy vận dụng trí tuệ của mình để khéo 
xử sự hài hòa cho vấn đề càng được tốt đẹp 
sáng sủa hơn. 
 
Kính chúc Phật tử có nhiều niềm vui hạnh 
phúc trong cuộc sống. 
 
30. Cả đời niệm Phật, nhưng bệnh gần chết 
thì lại không thích niệm Phật. 
 
Hỏi: Kính bạch thầy, mẹ con là người chuyên 
tu theo pháp môn Tịnh độ niệm Phật. Con biết 
bà đã niệm Phật thường xuyên trên 20 năm, 
nhưng không hiểu tại sao trong lúc bà bị bệnh 
nặng nằm ở bệnh viện điều trị, con mở máy 
niệm Phật cho bà nghe, bà la rầy con, vì bà 
không thích nghe niệm Phật. Con không biết lý 
do tại sao? Kính nhờ thầy giải đáp giùm. Cám 
ơn thầy. 
 
Đáp: Vấn đề nầy, nó thuộc phạm vi tối hệ 
trọng trong lãnh vực chuyên sâu về lý nhân 
quả. Nếu Phật tử không hiểu rõ thì cũng dễ 
sanh nghi, đôi khi còn mất tín tâm nữa không 
chừng. Thật ra, sự niệm Phật lâu năm của cụ 
bà, đó là tích lũy nghiệp. Nghiệp niệm Phật 
nầy không bao giờ mất. Tuy nhiên, Phật tử nên 
hiểu rằng, nhân quả Phật nói, được đặt định 
trên chiều thời gian, phải xuyên suốt qua ba 
thời kỳ: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái nghiệp 
nhân mà cụ bà niệm Phật hiện nay, chắc chắn 
là bà sẽ được lợi ích ngay trong hiện tại và mai 
sau nữa.  
 
Còn sở dĩ bà bị bệnh nặng mà bà có thái độ 
không chịu niệm Phật và cũng không thích 
nghe tiếng niệm Phật, theo tôi, có thể là có hai 
nguyên nhân: xa và gần. Nguyên nhân xa, đó 
là vì do cái nghiệp nhân mà bà đã gây tạo 
trong quá khứ. Nghiệp nhân nầy đến đây nó 
thuần thục, chín muồi nên bà phải trả cái quả 

báo. Có thể trong quá khứ, ở một kiếp xa xưa 
nào đó, bà không tin Phật pháp, khi có người 
bị bệnh nặng, người ta niệm Phật thì bà lại tìm 
cách cản ngăn không cho, nên nay bà phải chịu 
trả cái quả báo như thế. Đó là luận theo cái 
nhân xa xưa.  
 
Còn nếu xét cái nhân trong hiện tại, biết đâu 
trong lúc bà bị bệnh nặng, cơ thể của bà  bị 
hoành hành đau nhức gây ra tình trạng thật khó 
chịu, nên tâm thần bà đâm ra bấn loạn bất an. 
Do đó, nên khi nghe tiếng niệm Phật bà cảm 
thấy thật khó chịu hơn. Vì vậy, mà bà không 
cho Phật tử mở máy niệm Phật. Vả lại, Phật tử 
cũng nên kiểm điểm lại thật kỹ, xem mình hay 
những người thân khác có làm điều gì trái ý 
nghịch lòng bà không? Có gây ra điều gì bà 
hờn giận không? Vì người bệnh nhất là đang 
trong lúc đau đớn khó chịu, rất dễ sanh tâm tự 
ái giận dỗi hờn mát lắm. Đây là một tâm lý rất 
thường tình của bệnh nhân mà Phật tử và 
những người thân nên lưu tâm cẩn thận. Có đôi 
khi Phật tử làm cho bà buồn giận mà Phật tử 
không hay biết. Trái lại, bà thì đã ôm ấp sự tức 
giận nầy chất chứa sâu trong lòng. Do đó, nên 
bà không thể làm theo ý muốn của Phật tử 
chăng!  
 
Có thể hằng ngày lúc khỏe mạnh, bà chỉ biết 
niệm Phật ngoài miệng suông thôi, nhưng sự 
tu hành để sửa đổi tâm tánh, thì bà không mấy 
hiểu để thật hành đúng như lời Phật dạy. Có 
người niệm Phật cả đời, nhưng thật ra chỉ là 
miệng niệm mà tâm không có niệm. Do đó, 
nên gặp cảnh xúc duyên trái ý nghịch lòng, thì 
tam bành lục tặc vẫn nổi lên mạnh mẽ la ó 
mắng chửi om sòm. Vì tập khí sân hận của họ 
còn quá sâu nặng ngập tràn.  Đó là vì không có 
học hỏi để biết cách chuyển hóa phiền não và 
pháp môn mình đang tu. Tình trạng nầy đa số 
Phật tử chúng ta đều mắc phải. 
 
Thiết nghĩ, vấn đề nầy, Phật tử cũng nên theo 
dõi bệnh trạng và cá tánh của bà để tìm hiểu rõ 
hơn. Nếu như căn bệnh của bà không có gì 
hành hạ đau nhức khó chịu, mà bà lại sanh tâm 
không thích nghe tiếng niệm Phật như thế, thì 
có thể là bà bị trả cái quả báo trước kia mà bà 
đã gây ra.  
 
Để Phật tử hiểu rõ hơn về lý nhân quả, từ khi 
gieo nhân cho đến khi kết quả, trong Duy Thức 
Học có chia làm ba loại: 
 
− Dị thời nhi thục. 
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− Biến dị nhi thục. 
− Dị loại nhi thục. 
 
1.  Dị thời nhi thục, có nghĩa là từ khi gây 
nhân cho đến khi kết quả, phải khác thời gian 
mới chín (thục). Như một học sinh, khi mới 
bắt đầu vào trường học là nhân, đến khi đổ đạt 
thành tài là quả. Từ khi đi học cho đến khi đổ 
đạt lấy bằng tốt nghiệp cuối cùng như tiến sĩ 
chẳng hạn, phải trải qua mất thời gian rất lâu. 
Đó gọi là khác thời gian mới chín. Cũng thế, 
trường hợp của bà biết đâu do cái nhân cản 
ngăn kích bác người ta niệm Phật xa xưa, nay 
đến thời gian thuần thục chín muồi, nên bà 
phải trả cái quả báo đó. 
 
2. Biến dị nhi thục, nghĩa là biến đổi khác đi 
rồi mới chín. Như trái xoài, lúc nhỏ thì màu 
xanh và chua, nhưng khi chín thì biến đổi màu 
vàng và ngọt.  
 
3. Dị loại nhi thục, nghĩa là khác loài mới 
chín. Nghĩa là từ khi gây nhân cho đến khi kết 
quả phải trải qua thời gian biến đổi rồi mới 
chín. Như ta gieo hạt lúa cho đến khi thành 
bông lúa để gặt hái phải trải qua thời gian biến 
đổi. Từ lúc gieo mạ, rồi nhổ mạ (không gọi là 
nhổ lúa) đem cấy, thành bụi lúa (không gọi là 
bụi mạ) v.v… cho đến khi lúa chín rồi mới gặt. 
Phải trải qua thời gian biến đổi như thế mới kết 
thành quả. 
 
Do đó, cho ta thấy, cái nhân mà bà đã cản ngăn 
không cho người ta niệm Phật trải qua thời 
gian lâu xa, nay đến lúc chín muồi, tất nhiên, 
là bà phải trả cái quả báo đó. Luật nhân quả 
không bao giờ sai chạy. Khác nào như tiếng 
dội giữa không gian. Tại vì chúng ta chưa có 
hiểu rõ đó thôi. Nếu luận về cái quả hiện tại, 
thì cái cận tử nghiệp (nghiệp gần chết) của bà 
không mấy tốt. Chúng ta nên tìm mọi cách để 
thức nhắc cho bà để cho bà sớm hồi tâm 
chuyển ý. Để chuyển nghiệp nặng mà thành 
nghiệp nhẹ. Song có điều cái tích lũy nghiệp 
công phu tu hành niệm Phật trong hai mươi 
năm qua của bà chắc chắn sẽ không bao giờ 
mất. Nghiệp nhân nầy, nó sẽ kết thành quả báo 
mà bà sẽ thọ hưởng trong tương lai.  
 
Tóm lại, lý nhân quả rất phức tạp, không phải 
đơn thuần như chúng ta tưởng. Vì từ khi gieo 
nhân cho đến khi kết quả, nó còn đòi hỏi các 
trợ duyên, tức những điều kiện phụ thuộc 
khác. Chính những điều kiện phụ thuộc nầy 
giúp cho cái chánh nhân được thành tựu tốt 

hay xấu. Nếu những điều kiện trợ giúp tốt, thì 
cái chánh nhân kia sẽ phát triển theo chiều 
hướng tốt. Ngược lại, thì cái chánh nhân sẽ 
không phát triển tốt được. Vì thế, các điều kiện 
phụ thuộc nầy là những trợ duyên rất quan 
trọng. Trong nhà Phật có nêu ra nhiều loại trợ 
duyên. Vì phạm vi trả lời câu hỏi có hạn định, 
nên chúng tôi không tiện trình bày hết các loại 
trợ duyên nầy.  
 
Một khi chúng ta đã hiểu được lý nhân quả 
phần nào rồi, thì chúng ta sẽ không có gì phải 
thắc mắc những việc xảy ra trong đời sống. 
Bởi tất cả đều do chúng ta định đoạt tạo lấy. 
Nhân tốt thì quả tốt, nếu chúng ta chịu khó 
quan tâm chăm sóc tốt. Nhân và quả như bóng 
theo hình, như vang theo tiếng. Tùy hình và 
tiếng như thế nào, thì bóng và âm vang sẽ đáp 
lại như thế đó. Luật nhân quả rất công bằng 
không thiên vị một ai. Do đó, chúng ta phải 
nên cẩn thận trong khi nói năng, hành động, 
hay suy nghĩ, tất cả đều có nhân và quả cả.  
 
Hy vọng qua những điều trình bày đại khái 
trên, sẽ giúp cho Phật tử hiểu qua phần nào về 
hiện tượng không mấy tốt của bà hiện nay. 
Phật tử nên tìm đủ mọi cách để khuyên lơn an 
ủi nhắc nhở cho bà. Nếu thường ngày trong lúc 
còn mạnh khỏe bà hay tin tưởng nghe theo vị 
Tăng, Ni nào đó, thì Phật tử có thể thỉnh vị đó 
đến để khuyến nhắc khai thị cho bà. Có thể 
nhờ đó mà bà hồi tâm chuyển ý nghe theo. Đó 
là điều rất tốt cho bà trong lúc bà bị bệnh nặng 
hay hấp hối. Phật tử và tất cả người thân trong 
gia đình, nên cố gắng nhẫn nại chiều theo ý 
muốn của bà, đừng gây ra bằng những lời nói, 
thái độ hay hành động không tốt mà làm cho 
bà khởi tâm sân hận nóng giận, thì quả đó là 
điều rất tai hại cho cận tử nghiệp của bà.  
 
Kính chúc Phật tử được dồi dào sức khỏe, đạo 
tâm kiên cố để làm tròn bổn phận của một 
người con chí hiếu. 
 
(còn tiếp) 
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Tại một khu rừng nọ có một cái hang lớn đó là 
chỗ trú ngụ của chúa sơn lâm, sau khi đánh chén 
một bữa no nê và bây giờ sư tử đang thiu thiu 
ngủ. 
 
Đột nhiên, sư tử cảm giác ngứa ngứa, dường như 
có con gì đó đang bò trên người nó. Thế là giấc 
ngủ của nó bị phá hỏng, nó mở mắt và nhận ra 
một con chuột đang chạy trên lưng mình.  Sư tử 
tức giận gầm lên một tiếng, nó vươn bàn tay to 
lớn của mình túm lấy con chuột định cho thẳng 
vào miệng. 
 
Con chuột hốt hoảng van lạy rối rít: “Thưa đại 
vương sư tử đáng kính, hãy tha mạng cho con, 
xin ngài cho con được sống. Chẳng qua là do 
con vô ý thôi,  rồi sẽ có ngày con đền đáp đại ân 
đại đức của ngài!” 
 
Lúc này sư tử bụng đang no, nó cũng chẳng 
thèm khát gì việc ăn một con chuột cả. Cho nên 
khi nghe những lời van xin của chuột, nó phá lên 
cười và nói với chuột rằng: “Ta tha chết cho 
ngươi lần này để ngươi ghi nhớ lấy bài học hôm 
nay, chứ ngươi làm sao mà báo đáp được ta đây? 
Thôi hãy mau biến đi kẻo ta nổi giận thì khổ!” 
Chuột tạ ơn sư tử, sau đó chạy biến mất. 
 
Qua một thời gian dài, sư tử đã quên hẳn chuyện 
cũ năm nào. Và có thể nói rằng, nó cũng chẳng 
thèm để ý đến những chuyện vặt vãnh như vậy. 
 
Rồi một hôm, không may sư tử bị rơi vào bẫy 
của những người thợ săn, họ lấy dây thừng buộc 
chặt bốn chân của nó lại và khiêng về. Nhưng do 
sư tử nặng quá, mấy thợ săn không sao vác nổi, 
thế là họ chia nhau đi tìm người giúp sức. Đúng 
lúc ấy, chuột đi qua, nghe tiếng gầm của sư tử, 
nó chạy lại gần và nhận ra vị ân nhân của mình 
năm nào. Nó bèn lại gần và nói: “Năm xưa, ông 
đã từng tha mạng cho tôi, tôi đã hứa là sẽ đền 
đáp ơn ông. Bây giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa ấy 
của mình, tôi sẽ giúp ông có được tự do!” 
 “Ngươi sẽ mang lại tự do cho ta ư?” Sư tử hỏi 
một cách ngạc nhiên- “Liệu ngươi có làm được 
không?” 
 “Ông cứ đợi đấy!”Con chuột trả lời. Nói xong, 
nó dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn đứt sợi 
dây trói. 
 Sư tử thoát nạn, nó chạy ra xa cái bẫy và xúc 
động nói với chuột: “Thật cảm ơn ngươi quá!” 
 “Tôi đã nói là sẽ báo đáp ông mà!” - Chuột nói  

 
 

 
 

 
 
– “ Tôi biết, lúc đầu ông 
không tin và chế giễu tôi. Ông là chúa tể của 
muôn loài nên trong mắt ông, tôi chỉ là một con 
chuột nhỏ bé và không đáng tin cậy. Nhưng ông 
hãy nhớ, những người yếu đuối sẽ có cách báo 
đáp riêng của họ để dành cho những ai luôn giúp 
đỡ họ trong cuộc sống. 
 
Lời Bình: 
Một việc thiện mà sư tử tạo nên, mặc dù đó là 
ngoài chủ ý của nó, nhưng cũng đã giúp cho sư 
tử tránh được một kiếp nạn lớn.  Có lẽ đó là điều 
mà chẳng bao giờ sư tử nghĩ tới. 
 
Con người chúng ta là một loài vật có tình cảm, 
hãy biết dành tình yêu thương của mình cho mọi 
người xung quanh ta,  đến một lúc nào đó , điều 
đó sẽ có giá trị hơn nhiều so với vật chất. Kinh 
Pháp Cú có dạy:’ 

Chớ khinh điều thiện nhỏ 
Cho rằng “Chưa đến mình, ” 

Như nước nhỏ từng giọt, 
Rồi bình cũng đầy tràn. 

Người trí chứa đầy thiện, 
Do chất chứa dần dần. 

 
Tình thương ta ban rãi ra, bao giờ ta cũng nhận 
được lại rất nhiều, cho dù ta không mong cầu 
đến việc báo đáp. Lòng tri ân, báo đáp là một 
sức mạnh khôn lường, là một kho tàng vô giá 
nếu ta biết thực hành trong cuộc sống đời 
thường.  Nó sẽ mang lại nhiều lợi lạc và giúp 
cho thân tâm ta an lạc, nhẹ nhàng. 
 
Hãy cố gắng gìn giữ, làm tốt các mối quan hệ 
của mình và phát huy sức mạnh của tất cả những 
bạn hữu mình có được, dù nhỏ bé cũng có thể 
làm nên điều kì diệu của THÀNH CÔNG! 
 
Nên thật sự tôn trọng và không nên coi thường 
những kẻ yếu hơn mình vì một ngày nào đó họ 
có thể là ân nhân của mình trong những lúc 
mình thắt ngặt, cơ khổ! 
 
Đừng khinh một thái tử nhỏ vì sẽ làm vua, 
Đừng khinh thường một con rắn nhỏ vì nọc 
độc của nó sẽ lấy mạng mình, 
Đừng khinh một đốm lửa nhỏ vì nó sẽ thiêu 
hủy cả núi rừng, 
Đừng khinh một Sa di nhỏ vì vị ấy sẽ trở 
thành một vị Hòa thượng trong  tương lai. 
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T hế nào là An lạc hạnh? An lạc là yên vui, 
Hạnh là việc làm, công hạnh. Vậy  An lạc 

hạnh là việc làm được yên ổn vui tươi, không 
có chướng ngại. 
 
Phẩm này Bồ tát Văn Thù đã hỏi đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni làm thế nào trong đời ác này 
lại có thể nói kinh Pháp Hoa và được đức Phật 
trả lời như sau: Muốn nói kinh Pháp Hoa phải 
theo bốn điều kiện thuận lợi này: 
 
1. Hành Xứ là phải sống nhẫn nhục, nhu hòa, 
thuận thảo, không nóng nảy, không sợ sệt, 
không để cho mọi vật làm lòng mình xao 
xuyến, xem vạn vật không có gì cả, tâm không 
phân biệt tốt xấu, hay dở, sống đời đạo hạnh, 
làm chủ tâm mình và hòa với người để gây 
thiện cảm. Một nhà thơ đã cảm nhận được đức 
nhẫn nhục nên viết lên những lời cương quyết 
như sau: 
“Lời phát nguyện của ta phải đi xuống đáy của 
đường cùng, 
  Ý chí của ta như cành thông không bao giờ 
khô khi mùa Đông. 
  Như lá thông khô không hề rơi rụng khi gió 
thổi, 
  Tâm thành của ta như lũy tre xanh soi bóng 
bên bờ song, 
  Dù đường xa có gập ghềnh, ngày tháng có 
dài lâu, không sờn lòng, nản chí.”  
 
Như thế, muốn nói kinh Pháp Hoa phải đứng 
trên đất nhẫn nhục: Nhẫn: thân, ý và khẩu. Tục 
ngữ ta có câu: “Một câu nhịn, chín câu lành” là 
vậy. 

 
Xưa có một ông quá nóng tánh, mỗi lần giận 
lên là đập phá nhà cửa, đánh đập vợ con. Một 
hôm có người bày ông nên cầu tiên, thánh để 
cứu ông chớ người phàm không có ai giúp ông 
được. Ông nghe lời liền lập bàn hương án, chí 
thành cầu tiên giúp ông. Lòng thành của ông 
cảm động được trời đất, nên có một tiên bà 
hiện xuống bảo ông: Nhà ngươi tìm mua một 
cái bát miệng lớn và một cái bình bụng lớn mà 
miệng thật nhỏ, rồi khi nào ngươi nóng giận  

 
 

 
 
 
 

 
người múc nước đổ vào cái bát và cầm bát 
nước đổ vào bình không được chảy ra ngoài. 
Ngươi làm như vậy cho đến khi nào ngươi hết 
nóng thì thôi. Đây là phương pháp dằn tâm rất 
hay nhưng đối với chúng ta thì chỉ có niệm 
Phật mà thôi, cho nên ca dao có câu khuyên 
chúng ta nên nói lời dịu hòa, êm dịu, không 
sân hận vậy: 

“Lời nói không mất tiền mua, 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” 

 
Vì vậy, đức Phật dạy người tụng kinh Pháp 
Hoa nên nói lời dịu dàng, hòa nhã, bởi vì 
người đời hiểu Phật pháp quá ít khi nghe ta nói 
lời không êm ái sẽ làm cho họ bực tức, chắc 
chắn họ sẽ xa lìa Tam bảo ngay. 
 
2. Thân Cận Xứ là chỗ gần gũi nhưng không 
mật thiết gồm có chỗ không nên mật thiết và 
chỗ nên mật thiết. 
 
a/ Chỗ không nên mật thiết: 
Không mật thiết kẻ quyền thế: Vua, thái tử, 
các quan, tuy có tiếp xúc nhưng không mật 
thiết nịnh bợ xin chút chức vị, tiền bạc, làm 
mất nhân cách con người, nhất là kẻ tu hành. 
Đó là: “Sa môn bất kính vương giả” 
 
Không mật thiết theo kẻ ngoại đạo: Đạo Phật 
và các tôn giáo khác không giống nhau. Như 
trong một gia đình, người cha hay mẹ mất, 
dòng họ có người mất đã theo đạo nào đó, bắt 
người con gái phải đóng tiền gấp ba người con 
trai, bởi vì người con gái lớn lên chưa làm gì 
cha mẹ nhờ, lại đi lấy chồng rồi chỉ biết lo cho 
nhà chồng mà thôi. Khi chúng ta nghe như vậy 
và gần gũi với họ liền cho điều đó đúng rồi đi 
theo lâu ngày quên mất bản tính chân thật của 
người Phật tử. Trong kinh A Hàm có ghi 
chuyện vua Ba Tư Nặc như sau: “Hàng năm 
vua Ba tư Nặc giết 100 con dê, 100 con cừu để 
tế thần. Nhà vua đứng trước lễ đài nói lớn: Hỡi 
các quần thần, muôn dân hãy lắng lòng thanh 
tịnh, uống máu 100 con cừu, 100 con dê để rửa 
sạch tội lỗi của ta, của quần thần, của muôn 

PHẨM AN LẠC HẠNH THỨ 14 
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dân! Lúc ấy đức Phật xuất hiện trước đàn tràng 
hỏi vua Ba tư Nặc: 
− Ngài giết cừu dê để tế thần thiện hay thần ác 

vậy” 
− Ta tế thần thiện, nhà vua trả lời. 
− Nếu là thần thiện thì không bao giờ chấp 

nhận hành động hung ác này, vậy tế để làm 
gì, đức Phật hỏi? 

− Ta tế thần ác, nhà vua trả lời. 
− Nếu đã là thần ác thì có hơn gì nhà vua đâu 

mà tế, đức Phật nói. 
 
Bây giờ vua Ba tư Nặc liền tỉnh ngộ, ra lệnh 
thả hết dê cừu về rừng. Ngay cả phái tu lõa 
thể Ni kiền Tử luôn giữ giới luật của họ như 
đội khăn lên đầu để cho nước chảy xuống 
mình dơ dáy hoặc lấy đá đè lên bụng, phơi 
nắng suốt ngày đêm để chứng đạo lên thiên 
đàng. Đức Phật cho rằng việc làm đó chả ích 
gì cho sự giác ngộ giải thoát cả. Ngoài ra còn 
có các: 

− Văn nhân, thi sĩ thế tục là những người viết 
sách làm thơ đầu độc tư tưởng xấu cho quần 
chúng, mê hoặc lòng người thành mê tín dị 
đoan. 

− Kẻ múa hát đánh võ, thích đâm chém chửi 
thề, đánh lộn. 

− Kẻ làm nghề hàng thịt, nuôi bán súc vật, săn 
bắn chài lưới. 

− Hạng người ích kỷ cầu quả Thanh văn. 
− Thiếu nữ, thanh nữ, đàn bà góa. 
− Những Sa di ít tuổi, trẻ nhỏ. 
 
b/ Chỗ nên mật thiết: Luôn luôn xét thấy mọi 
vật trống không như thật tướng. Thường thì 
chúng ta chỉ thấy biết bằng giả danh như thấy 
cái bàn, tờ giấy, bình hoa, cái nhà đều là cái 
tướng giả; còn hàng Nhị thừa thấy cái bàn 
không phải là cái bàn, bình hoa không phải là 
bình hoa, cái nhà không phải là cái nhà. Vậy 
thì chúng ta rơi vào chấp có và hàng Nhị thừa 
lại chấp không. Chỉ có đức Phật mới thấy được 
thật tướng của mọi vật như thấy cái bình hoa 
không phải là bình hoa, tạm gọi nó là bình hoa, 
thấy cái bàn không phải là cái bàn, tạm gọi nó 
là cái bàn, cái thấy này rời cả chấp có và chấp 
không, chỉ còn lại cái chơn không diệu hữu tức 
là cái thật tướng hay chơn thật. Như ban ngày 
ta thấy sợi dây làm bằng sơ dừa, gọi là sợi dây 
dừa, nhưng ban đêm ta thấy nó là con rắn, 
khiến ta sợ hãi. Thế thì sợi dây đã là vọng rồi, 
bây giờ thấy nó là con rắn lại càng sai biệt 
hơn. Như vậy thấy thật tướng là không rơi vào 
cái có và cái không, do đó khi ta được một cái 
gì thì ta không mừng, mất một cái gì thì ta 

không buồn. Người không vui không buồn là 
người được an lạc giải thoát vậy. Vả lại, cái 
thấy của chư Phật là cái thấy chân thật, còn cái 
thấy của ta là cái thấy không chân thật, cho 
nên hành động không chân thật, nói không 
chân thật, tức là giả dối và phải chịu đau khổ. 
Ngài Xuyên thiền sư có bài kệ khuyên người 
đời luôn giữ cái tâm không vui buồn mới được 
an nhiên tự tại giải thoát: 

 
“Người vui, ta chẳng thấy vui, 

Người buồn, nhưng chẳng khiến xui ta buồn. 
Nhạn bay biển Bắc sầu tuôn, 

Yến nhớ tổ cũ Nam phương bay về. 
Trăng Thu, Xuân sắc ý thơ, 

Lòng ta tự hiểu bao giờ hỡi ta?” 
(Đồng Minh dịch) 

 
Vậy thì người thấy được thật tướng rồi thì 
không còn bị các cảnh làm xao xuyến buồn 
khổ như thấy thật tướng của nước là lạnh, của 
lửa là nóng, ta tránh xa chúng thì không bị 
chúng hại được. Hơn nữa, khi ta gặp một 
người hiền đức, ta đem lòng thương và gặp 
một người nói lời thô lỗ thì ta ghét, nhưng kinh 
này không cho ta làm như vậy. Dù họ có thế 
nào đi nữa thì đó là thật tướng của họ, ta 
không thể nào ghét họ được. Người xưa đã 
dạy: “Thánh nhân vô thường tâm, dữ bá tánh 
tâm như tâm, thiện giả ngô thiện chi, bất thiện 
giả ngô diệc thiện chi, đắc thiện hỷ.” Có nghĩa 
là bậc Thánh nhân có cái tâm vô thường, lấy 
cái tâm của trăm họ làm cái tâm của mình, 
đừng bắt trăm họ phải theo cái tâm mình, 
người nào tốt với ta, ta tốt với họ, người nào 
không tốt với ta, ta vẫn tốt với họ. Kẻ nào kính 
trọng ta, ta kính trọng họ, kẻ nào không kính 
trọng ta, ta vẫn kính trọng họ. 
 
Như thế thì thật tướng của tất cả muôn vật ở 
trong tất cả muôn vật, không nghĩ ngợi gì hết 
và cũng không có phân biệt chi cả, ai ghét ta, 
ta không hề suy nghĩ về họ cả. Lại nữa, thật 
tướng của vạn vật nó trái với cái tướng ngũ 
quan và ý thức của con người. Tóm lại, thật 
tướng chính là bản thể vạn vật, nó không hình 
dáng, cho nên tạm gọi nó là trống rỗng và khi 
thấy được trống rỗng rồi thì con người an 
nhiên tự tại vậy. 
 
3. An lạc là tâm an bình vui vẻ, không làm trái 
ý người. Khi có người hỏi đạo, dùng pháp Đại 
thừa mà giảng nói, nhưng không được nói lỗi 
của người khác và cũng đừng nói lỗi của kinh 
điển họ, không nên khinh mạn các pháp sư 
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khác, không sanh lòng thù hiềm, không ganh 
ghét dua dối, không làm cho người tu hành 
hoài nghi chán nản. Trái lạl, phải có lòng từ 
đối với chúng sanh và hết lòng kính trọng chư 
Phật và Bồ tát. Nhất là trong lòng phải thanh 
tịnh dịu hòa mới lên pháp tòa tùy lời hỏi của 
người mà giảng. Đối với người vì đạo thì theo 
diệu nghĩa mà dạy, mặt mày phải hòa nhã, gặp 
kẻ đến vấn đạo thì tùy nghĩa mà đáp, khi thì 
dùng nhân duyên, lúc thì lấy thí dụ lần hồi dắt 
dẫn họ vào con đường chân chánh. Tự mình bỏ 
đi tánh ỷ lại và cho mình là thông minh sáng 
suốt, luôn tinh tấn, mở rộng lòng từ ngày đêm 
nói pháp mở mắt chúng sanh. Để quý vị dễ 
hiểu xin mượn câu chuyện đối thoại giữa nhà 
vua và Ngài Na Tiên Tỳ kheo như sau: “Một 
hôm nhà vua hỏi Ngài Na Tiên Tỳ kheo: 
 
− Bạch Đại đức, tôi nghe giáo pháp Như lai 

nói rằng con người là giả dối, không thực, 
không có ngã tướng, nhưng tôi không thấy 
ông sư nào tự tử cả, ông nào cũng ăn, cũng 
tu như thế là sao? 

− Tâu Bệ hạ! Bệ hạ có từng đi đánh giặc chưa, 
Ngài Na Tiên hỏi. 

− Có, ta có từng đi đánh giặc, nhà vua trả lời. 
− Ngài đi đánh giặc có bị thương rồi, thế thì 

Ngài thương vết thương mà lo chữa trị hay 
chữa cho nó lành, Ngài Na Tiên hỏi? 

− Chữa cho nó lành chớ có thương gì vết 
thương đâu, nhà vua trả lời. 

− Đúng thế! Các vị sư biết thân này là giả, 
nhưng phải ăn, ngủ để sống mà lo tu chớ 
thật ra không thương gì cái thân này cả, 
Ngài Na Tiên nói. 

 
Như vậy ta thấy Ngài Na Tiên đã khéo trả lời 
bằng những câu hỏi thiết thực khiến nhà vua 
tỉnh ngộ hết lòng theo Phật. 
 
Phát đại bi tâm là sanh lòng thương xót những 
người không hiểu các phương tiện của Phật 
dùng và tùy căn cơ của chúng sanh mà nói 
pháp cho họ hiểu. Đức Phật vì lòng từ bi thị 
hiện ra đời nói pháp độ chúng sanh, nhưng gặp 
thời mạt pháp chúng sanh nhiều chướng nạn, 
không nghe, không hiểu, nên ta phải phát 
nguyện khi thành đạo sẽ dẫn dắt họ tu hành 
giải thoát. Vậy thì vị Bồ tát muốn nói kinh 
Pháp Hoa phải theo bốn pháp nói trên. Chúng 
ta biết rằng cùng một thứ nước, nhưng bò uống 
vào thì thành sữa, còn rắn uống vào thì thành 
chất độc, do đó cùng một pháp mà các vị Bồ 
tát nói ra chuyển hóa được tất cả chúng sanh, 
còn đối với chúng ta không áp dụng bốn pháp 

này tu học dù nó có hay đến đâu đi nữa mà 
không có người thực hành thì cũng bỏ đi vậy. 
Do đó, đức Phật dạy Phẩm An Lạc hạnh này là 
giáo pháp của ta, nhưng các người thực hành 
quá vụng về thì không làm sao truyền bá được 
cho chúng sanh trên thế gian này cũng như 
viên ngọc quý trong búi tóc của vị vua chuyển 
luân thánh vương chỉ đem trao cho những ai có 
công lớn trong việc thu phục các nước và biết 
trân quý nó vậy. 
Ý nghĩa phẩm kinh có thể là như vậy. Bây giờ 
chúng ta tìm bí pháp trong đó để ứng dụng vào 
đời sống hằng ngày. 
 
Trong phẩm kinh An Lạc Hạnh có những bí 
pháp như sau: 
 
1-  Tiêu Chuẩn Đức Hạnh (Hành Xứ) 
 
Trong hàng đệ tử Phật có người tu luyện toàn 
bộ kinh Pháp Hoa, có người tu luyện một 
đoạn, hoặc một câu, cũng có người chỉ tu 
luyện một chữ hoặc vài chữ, lại cũng có vị 
chọn tu luyện toàn phẩm An Lạc Hạnh. Những 
vị tu theo phẩm An Lạc Hạnh thì có người giữ 
được cuộc sống an nhàn, nhưng có người lại 
vất vả lận đận. Vì vậy, những kẻ xấu nhìn vào 
những người không may mắn đó đổ thừa tại 
các vị đó tụng kinh Pháp Hoa hoặc tu theo 
phẩm An Lạc Hạnh, nên bị đổ nghiệp tàn tệ 
như thế. Sự phát ngôn này thật tai hại, chứng 
tỏ họ không hiểu gì về những lời Phật dạy, 
nhất là kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp oa 
đức Phật đã dạy: “Kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ ra 
các kinh”, chư Phật ở trong mười phương nhờ 
tu theo kinh Pháp Hoa mà sớm được thành 
Phật. Kinh này còn là pháp môn dạy cho Bồ tát 
tu thành Phật và chúng sanh tu theo kinh này 
sẽ thành Bồ tát, cuối cùng rồi cũng thành Phật. 
Như vậy, sao lại dám bảo ngươi tu hành theo 
kinh Pháp Hoa bị đổ nghiệp chướng. Nghiệp 
chướng khảo đảo là do tâm ý của con người 
tạo tác trong đời này hoặc trong nhiều đời 
trước chớ không phải do tụng kinh Pháp Hoa 
hay tu theo phẩm An Lạc chi cả. Nghiệp 
chướng của ngài Ngộ Đạt quốc sư đổ ra thành 
mụt ghẻ lở lói hành hạ ngài là do tâm ý của 
ngài, chứ đâu phải do chiếc ghế trầm hương 
hay do nhà vua tặng ghế. Hơn nữa ở phần 
Hành-xứ này đức Phật dạy người tu theo kinh 
Pháp Hoa phải thực hành hạnh nhẫn nhục và 
phải trải qua năm thời kỳ tu tập: Nhẫn nhịn, 
nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa, vô sanh pháp 
nhẫn. Đó là vị Bồ tát an trụ trong nhẫn nhục, 
nhu hòa, khéo thuận, không nóng nảy. Tâm 
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không sợ hãi, trụ nơi pháp chẳng hề phân biệt, 
mà quán tưởng như thật của các pháp. Lại vị 
Bồ tát quán sát tất cả các pháp không, đều như 
thật tướng, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng 
thối chuyển, như hư không chẳng có thật tánh, 
tất cả lời nói phô bày chấm dứt cũng vậy! Tất 
cả đều chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, 
chẳng danh, chẳng tướng, thật không chỗ có, 
không thể lường, không ngằn, không ngại, 
không chướng, chỉ do nhân duyên mà có, từ 
điên đảo mà sanh. 

 
Đây là những tiêu chuẩn đức hạnh của hàng 
đại Bồ tát, giữ tiêu chuẩn này mà thọ trì và phổ 
thuyết kinh Pháp Hoa, còn chúng ta mặc dù tu 
theo kinh Pháp Hoa nhưng chưa có thể sống 
đủ tiêu chuẩn đức hạnh như những vị Bồ tát ít 
ra cũng phải có ảnh hưởng phần nào theo các 
tiêu chuẩn đức hạnh này và nhờ đó cuộc sống 
mới an vui vững vàng để tập sự thọ trì phổ 
truyền kinh Pháp Hoa vậy. 

 
2- NHỮNG NƠI CHẲNG NÊN MẬT 
THIẾT (Thân Cận Xứ) 
 
Tiêu chuẩn thứ hai là đức Phật dặn: Không nên 
mật thiết với những bậc vua chúa, con vua, đại 
thần cho đến những người ở lầu xanh, hàng cá 
thịt và các chú sa di ít tuổi.v.v... Chúng ta có 
thể tiếp xúc với họ nhưng không được mật 
thiết. Đối với bậc vua quan, chúng ta có hai 
mặt không lợi: Thứ nhất cậy quyền ỷ thế dựa 
vào vua quan để hưởng bổng lộc triều đình sẽ 
mất đi đức khổ hạnh của người xuất gia. Thứ 
nhì những quyến thuộc của chúng ta chư quan 
mượn thế lực vua quan gây ra nhiều phiền 
phức cho những người chung quanh ta. Đối 
với những người khác như: Hạng lõa thể, bán 
nam, bán nữ, ngoại đạo, tú bà, gái góa, gái 
trinh cũng không nên mật thiết. Nhất là không 
được một mình nói chuyện mật thiết với người 
nữ ở chỗ kín đáo, dễ bị tiếng đời dị nghị và sự 
đắm nhiễm không lường trước được. Việc nuôi 
dưỡng sa di ít tuổi hoặc đồng thầy với chúng 
một cách mật thiết thì sự dạy dỗ rất khó kết 
quả. Mật thiết với hạng người đồ tể, chăn nuôi 
súc vật thì dễ bị tiêm nhiễm tánh xấu và nuôi 
thú vật trong chùa thì trái với giới luật của 
Phật và mất đi sự thanh tịnh chốn thiền môn. 
Vậy thì pháp hành xứ và thân cận xứ lưu ý 
hàng Bồ tát muốn thuyết giảng và phổ truyền 
kinh Pháp Hoa không nên mật thiết với những 
hạng người nói trên vậy. 
 
3- Cuộc Sống An Lạc (Hạnh An Lạc) 

Mình muốn sống đời an lạc thì chính mình 
phải tôn trọng sự an lạc của người khác. Mình 
muốn người kính trọng mình thì chính mình 
phải kính trọng người khác. Vì vậy không 
được chê bai kinh điển, nói xấu kẻ khác hoặc 
chưởi rủa đánh đập họ, hủy bang pháp sư và 
nói việc hay dở, tốt xấu của người khác, luôn 
giữ tâm ý thanh tịnh không khởi sự oán hiềm, 
khéo tu hạnh an lạc, đừng khen chê các vị 
pháp sư như nói vị này giảng hay, vị kia nói 
dở. Bởi vì các vị pháp sư đem Phật pháp giảng 
cho chúng ta nghe để theo đó mà tu hành giải 
thoát, chớ đâu phải ca sĩ hay diễn viên điện 
ảnh mà đem ra bình luận khen chê như một 
món đồ tốt xấu. Nhiều người giữ được cái 
miệng nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy khó 
chịu bức tức không vui. Vì vậy chúng ta hãy 
lắng lòng tĩnh lặng an vui hòa hợp bước vào tu 
tập hạnh Bồ tát hầu sớm đắc quả Bồ tát để 
cùng nhau phổ truyền kinh Pháp Hoa. Ngoài ra 
người tu tập hạnh Bồ tát không nên gây cho kẻ 
khác sự ngờ vực như nói các vị tu không 
chứng quả được vì các vị cách đạo rất xa và 
tránh sự tranh cãi, luôn khởi tâm bình đẳng, 
không nên phân biệt không được thuyết giảng 
quá nhiều, cũng không nên nói quá ít. Nhất là 
chớ nên để tâm nhỏ mọn, ganh ghét, dua nịnh, 
khinh mắng người khác và vạch lông tìm vết 
của người để nói xấu. Ngoài đời có lắm người 
không phải là đệ tử Phật mà sống trọn hạnh 
nhẫn nhịn, kể cả đức tánh nhẫn nhục, nhu hòa 
và ngay cả loài vật như trâu, vịt sống chung 
hằng ngàn con cũng không bao giờ cắn xé tàn 
hại nhau mà trái lại rất thương yêu nhau. Vịt, 
trâu là loài vật mà làm được điều này còn ta tu 
theo Phật không lẽ lại thua chúng hay sao? 
 
4- Khởi Tâm Đại Từ ở Nơi Tăng Ni Phật Tử 
và Khởi Tâm Đại Bi ở Nơi Chẳng Phải Bồ 
Tát. 
 
Đại Từ và Đại Bi là hai pháp quán trong năm 
pháp tu quán và chứng đắc của Bồ tát Quán 
Thế Âm: Chơn quán, Thanh tịnh quán, Quảng 
đại trí tuệ quán, Bi quán và Từ quán. 
 
Đọc thì Chơn quán trước nhưng khi tu thì 
trước nhất cần phải tập luyện Từ quán, khi nào 
chứng đắc rồi mới chuyển sang thực hành 
pháp Bi quán và cứ thế lần lượt đến Chơn 
quán. Năm pháp quán hay hai pháp tu Ý đại từ 
và Tâm đại bi cũng là những pháp môn hành 
quán của hàng đại Bồ tát. Vì vậy hàng đại Bồ 
tát có an trụ được bốn pháp nơi phẩm này mới 
có thể thọ trì và phổ truyền kinh Pháp Hoa. 
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Nhiều người hiểu lầm đại từ cũng giống như 
đại bi nên thường gọi chung là đại từ bi, nhưng 
ở phẩm này đức Phật phân biệt rõ ràng:  Đối 
với tăng, ni Phật tử thì phát đại từ tâm, còn đối 
với hạng người không phải Bồ tát thì nên phát 
đại bi tâm. Tại sao đức Phật lại nói như vậy? 
Bởi vì tăng, ni và Phật tử dù sao cũng là những 
người đã hiểu đạo, nên hàng đại Bồ tát chỉ phát 
khởi hạnh Từ để hỗ trợ họ và Từ chỉ giữ điều 
vui cho hàng xuất gia, tại gia. Trái lại, đối với 
hạng người không phải là Bồ tát nhiều khi họ 
đã có đạo khác cho nên vị đại Bồ tát phải phát 
khởi đại bi tâm để xua đuổi những nỗi khổ cho 
họ. Đó là Từ năng giữ lạc, Bi năng bạt khổ 
vậy. 

Trong phẩm Phổ Môn nói rõ về tu hạnh từ và 
hạnh bi như sau: Từ thì còn định ở nơi ý, còn 
bi thì chuyển về tâm. Từ thì diệu: “Từ ý diệu 
dường mây”, bi thì hung: “Bi tâm ran như 
sấm”. Vậy thì nơi an trụ của vị đại Bồ tát trì 
kinh Pháp Hoa là phải an trụ ở nơi ý từ trong 
nội bộ nhà Phật, còn đối với người ngoài 
không phải đệ tử Phật thì phải tâm bi để dứt 
khổ cho họ. 

Hơn nữa, Phật còn ví dụ kinh Pháp Hoa như 
viên ngọc vô giá trong búi tóc của vị Chuyển 
Luân Thánh Vương và chỉ đem trao cho kẻ nào 
có công lớn trong việc giúp vua chinh phục 
được các nước khác mà thôi. Ở điểm này có 
người nêu thắc mắc là kinh Pháp Hoa có giá trị 
cao quý nhất ở chỗ nào? Thường thì các bộ 
kinh khác đức Phật nói: Các pháp đồng một 
pháp, tướng thế gian vô thường, nhưng ở khinh 
Pháp Hoa Ngài dạy: Pháp trụ trên ngôi pháp, 
tướng thế gian vẫn thường. Ngoài ra, toàn bộ 
kinh, từng phẩm, từng đoạn, từng câu, từng 
lời, từng chữ như chỉ tu chứng đắc một chữ 
Diệu của đề kinh phải trọn đời, trọn kiếp và có 
khi phải trải qua nhiều kiếp cũng không chừng. 
Tuy nhiên, cũng có khi gặp thuận duyên như 
Long Nữ chỉ nghe qua liền liễu ngộ nhanh hơn 
chớp mắt vậy. Đó là trường họp Long Nữ để 
hết tâm ý tinh tấn tu luyện pháp tịnh trong 
pháp động: “Pháp trụ trên ngôi pháp” nên đã 
chứng đắc thành Phật trong tích tắc, trong khi 
chúng ta chỉ ngồi lý thuyết suông thì biết bao 
giờ mới tỏ ngộ được pháp không tướng. Có tỏ 
ngộ được pháp không tướng mới hiểu được sự 
quý giá của viên ngọc trong búi tóc của vị 
Chuyển Luân Thánh Vương tức là mới liễu 
ngộ được pháp tối thượng tuyệt vời của kinh 
Pháp Hoa. Đức Phật còn ví các kinh khác như 
ngàn suối trăm sông còn kinh Pháp Hoa như 
biển cả. Hơn nữa, kinh Pháp Hoa còn được gọi 

là tạng bí mật của chư Phật bởi vì tất cả 
phương pháp chứng đắc quả vị Phật, quả vị Bồ 
tát ngay hiện đời đều nằm gọn nơi kinh này. 
Như Long Nữ thành Phật trong nháy mắt và 
hàng quan dân rồng thành Bồ tát đông như số 
cát trên bờ sông Hằng, nhờ nghe Bồ tát Văn 
Thù thuyết một thời kinh Pháp Hoa vậy. Điều 
đáng nói là các bộ kinh khác đơn thuần đơn hệ, 
chỉ có kinh Pháp Hoa đa dạng và hợp nhất 
được cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa. Các bộ kinh 
khác mở đầu phẩm tựa chỉ có sáu điểm thành 
tựu, còn kinh Pháp Hoa có đến bảy điểm thành 
tựu. Điểm thứ bảy là đức Phật Đa Bửu hiện 
hữu tại hội Pháp Hoa ở núi Linh Thứu để làm 
nhân chứng kinh Pháp Hoa và nhường nửa tòa 
ngồi mời Phật Thích Ca vào cùng ngồi, để 
minh chứng cho muôn loài thấy rằng chư Phật 
dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai đều vốn bình 
đẳng. Cả hai vị Phật cựu và tân cũng ngồi 
chung một tòa ngồi và ngang nhau, không hề 
phân chủ khách, nhất là không phân không 
gian, có biên cương và thời gian có quá khứ, 
hiện tại. Trong Pháp Bảo Đàn kinh tổ Huệ 
Năng có bài kệ cũng nói lên ý đó như sau: 
 

“Tự tánh đủ ba thân,   
Phát minh thành bốn trí. 

     Chớ lìa chỗ thấy nghe,   
Siêu nhiên đăng Phật vị...” 

Kinh Pháp Hoa được đức Phật Thích Ca giữ 
gìn từ lâu nhưng đợi đến khi gặp Bồ tát Văn 
Thù và đầy đủ đại chúng nơi pháp hội Linh 
Sơn, nhất là có sự hiện hữu của đức Phật Đa 
Bửu Ngài mới chịu tuyên thuyết truyền trao. 
Nhưng việc truyền trao thì dễ, còn chọn được 
người xứng đáng để nhận pháp quý báu như 
nhận ngọc minh châu của vị Chuyển Luân 
Thánh Vương mới là khó. Do đó phải là hàng 
đại Bồ tát có đủ nhiều yếu tố và trong đó phải 
có thêm yếu tố an trụ bốn pháp và pháp thứ tư 
ý phải phát khởi đại từ và tâm đại bi vậy. 
 
Để kết luận, xin mượn bốn câu kệ của tổ Huệ 
Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn như sau: 

“Bồ đề là tự tánh,  
Tâm động tức vọng mong.  
Tịnh tâm trong chỗ vọng,  

Tâm chánh chướng tiêu vong.” 
 
Theo ý bài kệ thì cái bổn tánh của mình vốn 
sẵn có chánh giác và chơn như, nếu mình biết 
cố giữ tánh mình thanh tịnh thì nó giác ngộ tự 
nhiên. Trái lại nếu tâm mình vọng động không 
giác ngộ thì nó trở nên mê muội vậy./. 
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Cảnh chùa một sắc vàng son 
Đón Thầy về với chúng con Phổ Đà 

Thầy về rộn tiếng chim ca 
Thầy về Phượng Vĩ nở hoa đón chào 

Thầy về vui sướng biết bao 
Thầy về chỉ dẫn đường nào nên đi 

Từ nay chẳng phải lo chi 
Số phận côi cút bảy kỳ Tất niên 
Công lao niệm Phật triền miên 

Nay đã có quả, trả liền, vui thay 
Ân đức Tam Bảo cao dày 

Thương đàn con dại, lâu nay nguyện cầu 
Bảo nhau tu tập bền lâu 

Nay duyên phước đủ đẩy đưa Thầy về 
Thầy về chỉ bảo mọi bề 

Chẳng màng mệt mỏi, chẳng nề gian nan 
Từ bi, khuyến tấn chỉ ban 

Cho chúng con hiểu mới an tâm Thầy 
Cách tu Thầy đã chỉ bày 

Chúng con quyết bước theo thầy mà đi 
Bước đi chẳng quản ngại chi 

A Di Đà Phật giang tay đón mình 
Thơ này xin tặng quý Thầy 

Lòng thành cung kính xin Thầy nhận cho 
 

Vũ Thị Xuân Dung – Tâm Hợp 
Chùa Nam Hải Phổ Đà - Nouméa 

LỊCH SINH HOẠT NGÀY CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN  

TẠI TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ 
1. Khóa tu Bát Quan Trai 
- Chủ Nhật 

• 08:30 Tiểu sám hối  
• 09:00  Thọ giới Bát Quan Trai 
• 09:40  Tụng kinh Pháp Hoa, niệm Phật, cầu siêu, cúng Ngọ. 
• 11:30 Thọ trai – Kinh hành, niệm Phật. 
• 13:30  Niệm Phật 
• 15:45 Giải lao 
• 16.00  Mông Sơn Thí Thực hoặc Pháp thoại 
• 17.00  Xả giới hoàn mãn. 

 
2. Các lớp học 

• Lớp Việt ngữ học từ 9 giờ 30 – 11 giờ 30 sáng Chủ Nhật 
• Lớp Phật Pháp căn bản dành cho các em thiếu nhi học từ 11 giờ 30 – 12 giờ 30 trưa Chủ Nhật 

 
3. Lịch Sám Hối 

• Hằng nửa tháng đều có Lễ Sám hối và Kiểm giới Bồ Tát Tại Gia vào tối 14, sáng rằm Bố tát 
chúng xuất gia. 

• Tháng đủ Sám hối và Kiểm giới cho Phật tử tại gia vào ngày 29, sáng 30 Bố tát chúng xuất gia. 
• Tháng thiếu Sám hối và Kiểm giới cho Phật tử tại gia vào ngày 28, sáng 29 Bố Tát chúng xuất 

gia. 

- Quý đồng hương, Phật tử được mời dùng cơm chay đạo vị với chùa vào lúc                      
12 giờ trưa mỗi Chủ Nhật 



 

  Tổ Đình Phước Huệ  MØng Xuân Canh Tš 2020    Trang  41 

 
 
 
 

C 
ách đây trên 2500 năm, Đức Phật Thích 
Ca đã trăn trở với cái khổ "Sanh, Lão, 

Bệnh,Tử", nên từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp con 
xinh, tiến vô rừng Hy Mã Lập Sơn, tu khổ 
hạnh trên 6 năm, nhưng ngài vẫn chưa tìm ra 
manh mối. Sau Ngài hạ quyết tâm thiền tọa 49 
ngày đêm tại Bodhgaya, Ấn Độ, và tìm ra con 
đường giải thoát, hết đau khổ, đó là "Tứ Diệu 
Đế", tức 4 lẽ thật như sau: 
1- KHỔ có thật, do Phật đã thấu triệt. 
2- KHỔ do gốc "THAM ÁI" cần loại bỏ. 
3- KHỔ hết được vui Niết Bàn, cần thực hiện. 
4- BÁT CHÁNH ĐẠO, con đường diệt khổ, 
cần làm theo. 
  
I- KHỔ Có Thật- Cuộc đời nay thay đổi liên 
tục, thân ta do tứ đại đất, nước, gió, lửa cũng 
thay đổi nên mới có "Sanh, Già, Bệnh, Chết" 
tài sản như nhà cửa, đất vườn, xe cộ... Tất cả 
đều thay đổi, vô thường, tạm có và tan rã... vậy 
khổ có thật! 
 
Tóm lại ta có 8 thứ khổ chính: 
1- Sanh ra là khổ, nếu ta sanh vào gia đình 
nghèo, cơm không đủ no, làm sao mẹ có đủ 
sữa cho con bú, áo ấm cho cơm mặc? 
 
2- Già thân ta biến đổi vô thường, nay khỏe, 
mai yếu không biết trước, do suy dinh dưỡng 
hoặc đam mê tửu sắc... Sanh mau già yếu. 
 
3- Bệnh có nhiều thứ, bệnh do thân và tâm, do 
ta không phòng ngừa, sống buông thả, phóng 
túng không theo giới răn của Phật, nên có bệnh 
về thân và bệnh về tâm... Thân dễ nghiện ngập, 
tâm tham sân si .. v.v... Rất khó trừ! 
 
4- Chết đa số chúng ta ai cũng sợ chết, vì nghĩ 
chết là hết, bỏ vợ, bỏ chồng con và tất cả tài 
sản tích tụ trong một đời người! Nhưng nếu có 
học Phật pháp thì hành giả coi cái chết nhẹ 
nhàng, coi thân như cái áo rách, cái xe hư phải 
bỏ đi mà thôi, nhưng cái tâm không mất, tâm 
này là tâm hồn, sẽ tìm cách ngập một bào thai 
để tái sanh, tùy theo mức độ tu phật, dĩ nhiên 
tu pháp nào thì khi tái sanh, sẽ sanh vào cõi 
tương ưng, tỷ dụ tu theo "Thập Thiện" sẽ đi tái 
sanh cõi trời, còn tu Tiểu Thừa sẽ sanh vào 
một trong 4 cõi thánh, Tu Đà Hoàn, Tư Đà 
Hàm, A Na Hàm, A La Hán v.v... 
 

 
 
 
 
5- Ái ân chia lìa phải khổ, có khi vợ hoặc 
chồng chết trước, tử biệt sinh ly là chuyện thế 
gian có khi bất hòa rồi ly thân, ly dị... nếu hai 
người không giản hòa với nhau được! Muốn 
dứt cái khổ này, phải bỏ tham ái, bỏ chấp ngã 
và bỏ hết ràng buộc vào thế gian giả tạm này, 
đó là xuất gia đầu Phật vậy! 
 
6- Oán thù gặp gỡ mình thù ai thì không muốn 
gặp lại, nhưng rủi gặp lại thì sao? Có hai 
trường hợp xảy ra: 
a- Tìm cách báo thù! 
b- Tha thứ và không để trong lòng, đó là 
trường hợp  tu hạnh " Từ, Bi, Hỷ, Xả" rất đẹp 
và được đa số hành giả thực hành! 
 
7- Cầu mong không được - đã tu Phật, rõ "các 
pháp điều vô thường, khổ, vô ngã" thì hành giả 
không mong cầu suông mà là tu thật sự. Có tu 
thì tính tình thay đổi, bỏ nghiện ngập hút sách, 
tâm ………. xa lìa, trau dồi "Từ, Bi, Hỷ, Xả" 
tự nhiên thân khỏe, tâm an vui, tức không cầu 
mà được! 
 
8- Ngũ Ấm Xí Thạnh - Cũng có hai trường 
hợp, có tu và không tu. Nếu có tu thì thân năm 
uẩn thành cái "dụng" tốt, biết nghe theo "Ông 
Chủ" tức Tâm giải chơn tâm hằng hữu, luôn 
ứng dụng ra 6 căn, các hành từ thân, khẩu, ý, 
đều tự nhiên, thanh tịnh, tự tại, được mọi 
người mến phục! Còn nếu không tu, tức không 
giữ giới, họ sống buông lung, cờ bạc, rượu 
chè, tâm tham lam, keo kiệt gian dối, tất nhiên 
tạo nghiệp ác, phải đi tái sanh, khi mãn đời vào 
các cõi ác là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục! 
 
II- KHỔ DO GỐC THAM ÁI 
Đức Phật dạy gốc khổ do tham ái, tham ít khổ 
ít, tham nhiều khổ nhiều và dứt hẳn tham ái xả 
chấp thân- tâm- cảnh thì- hết khổ! Người tham 
vì họ tin có cái "TA" vĩnh cửu, đang làm chủ 
thân tâm họ, họ luôn muốn cho cái "TA" cũng 
được đầy đủ, sung sướng, hơn các người khác 
mất cái này đi tìm cái khác. Ai chê họ, họ 
không chịu và sanh ra thù hận! Họ luôn tranh 
luận hơn thua về " tình, tiền, danh vọng". Họ 
không hề biết rằng các pháp thế gian đều "vô 
thường, đổi thay, không bền chắc và vô ngã"! 
Khi bị vô minh khống chế, họ vui thích với 
"có,không, được, mất..." và chịu khổ "sanh, tử, 
luân, hồi"... 
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III- KHỔ HẾT ĐƯỢC VUI NIẾT BÀN! 
Muốn dứt khổ phải chọn một Pháp tu, có thể là 
Tịnh Độ, Thiền, Mật v.v... Pháp tu này rất 
quan trọng phải được chư Tăng chấp thuận và 
hướng dẫn theo "Giới, Định, Tuệ". Nếu giữ 
giới không lay chuyển, tâm định dừng được 
cái vọng tưởng "Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, 
Tà, Kiến..." Hành giả tu tiến vô " Nhất tâm bất 
loạn" theo Tịnh độ hoặc nhập chánh định bên 
thiền tông, thấy rõ bản thể các pháp "vô 
thường, khổ, vô ngã" hành giả đạt tánh không 
các pháp, hưởng vui Niết Bàn. 
 
IV- BÁT CHÁNH ĐẠO 
Bát Chánh Đạo hay Trung Đạo do đức Phật 
Thích Ca truyền dạy cho các đệ tử của Ngài 
gồm tám nhánh như: 
1- Chánh Kiến cái thấy của Phật, rõ lý vô 
thường, khi vô ngã của các pháp và có con 
đường đoạn diệt khổ đau, Tứ Diệu Đế và Bát 
Chánh Đạo. 
 
2- Chánh Tư Duy, suy nghĩ chính đáng, như 
lấy Tâm để trừ tâm tham làm bố thí, lấy tâm bi 
để trừ nóng giận, xóa bỏ hận thù, lấy tâm hỷ để 
bỏ ghen ghét biết tha thứ- lấy tâm xả để trừ hết 
ác khí, tham ái, chấp ngã, hành Từ, Bi,Hỷ, 
Xả... 
 
3- Chánh ngữ không nói dối, không nói thêu 
dệt, không nói đâm thọc, không chửi rủa, mà 
nói hòa ái... 
 
4- Chánh nghiệp, không giết người, không 
trộm cắp, không tà dâm, chỉ sống một vợ, một 
chồng và giữ tiết hạnh. 
 
5- Chánh mạn, không hại người, không buôn 
người, không bán khí giới và các thứ độc hại 
khác. 
 
6- Chánh Tinh Tấn: không lười biếng, không ỷ 
lại, không tham lam - sân hận- si mê. 
 
7- Chánh niệm: biết rõ bốn quán như sau: 
- Quán thân là bất tịnh để bỏ tham ái  
- Quán cảm thọ để bỏ mọi tham dục dẫn tới 
khổ 
- Quán Pháp đều do nhân duyên, có hợp thì có 
tan chỉ là giả hợp như thân chúng ta do 4 yếu 
tố đất, nước, gió , lửa luôn thay đổi vô thường, 
phải sanh, già, bệnh, chết, thân này không phải 
là TA, khi thân tắt thở, các yếu tố, tức các căn 
sẽ xình thối, tan rữa ra, căn nhà, cái xe, đồ đạc 
xài một thời gian cũng bị hư, tất cả đều vô 

thường. Phật dạy "các Pháp đều do duyên sinh, 
vô thường, khổ, vô ngã!"  
 
8- Chánh Định - Giữ tâm định trong không 
khởi tham - sân - si, bên ngoài không dính 
cảnh, tâm được an định các thứ phiền não tự 
tan biến, TÁNH GIÁC chiếu sáng, năng lượng 
Phật trùm khắp thân, bảo vệ thân 24/24 đạt an 
vui Niết Bàn... 
 
Quảng Thành 
Mã Lai ngày 25/12/2019  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Tản bộ Coogee thật thảnh thơi, 
Trời xanh mây trắng lặng hồn tôi, 
Đi trong nắng ấm trời trong lặng, 
Tôi ngỡ rằng tôi lạc thiên đàng, 
Gió mát thông reo cùng sóng vỗ, 
Nhạc trời hòa tấu khúc nghê thường, 
Nghe rồi, tôi bị chìm trong đó, 
Phiền não sở tri hết đo lường, 
Công danh tột đỉnh dù cao ngất, 
Phú quý bao nhiêu cũng suy tàn, 
Từ lâu vất vả nay biến mất. 
 
Vậy nay thấy gì? 
Tôi thấy mất tôi trong khư không, 
Bầu trời lồng lộng mây không gợn, 
Phiền não sở tri bỗng tuyệt dòng, 
Muốn hạnh phúc này đâu có khó, 
Chỉ cần buông bỏ mọi tâm ngông, 
Tham sân buộc mãi nay tuột hết, 
Chỉ còn an lạc với tâm nhàn, 
Hạnh phúc không cầu mà vẫn có, 
Tứ đại "không" còn lấy chi than, 
Năm uẩn quên luôn thì an lạc, 
Tâm không ràng buộc chính niết bàn! 

      
     Khiêm Từ 

     Sydney, 29/1/2017                                                                                             
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N 
am mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
am mô A di Đà Phật, 
Ngưỡng bái bạch Chư tôn Thượng Tọa Đại 

Đức Tăng Ni, 
Kính thưa quí Cô Chú và đại chúng đồng tu, 

Hơn một tháng nay, nước Úc bị nạn hỏa tai thiêu 
rụi nhiều mẫu rừng, thiệt hại nhiều nhân mạng 
và thú vật.  Thời tiết Sydney thật nóng, nhưng 
vẫn không làm nản lòng những người con Phật 
trở về Tổ Đình Phước Huệ Sydney tham gia 
khóa tu xuất gia ngắn hạn. 

Đây là khóa tu lần thứ 26 do Tổ đình Phước Huệ 
tổ chức, tiếp nối con đường tục diệm truyền 
đăng của cố Đại lão Hòa Thượng thượng Phước 
hạ Huệ.  Do vì lòng từ bi thương chúng Phật tử 
tại gia, vì gia duyên ràng buộc đời này không thể 
xuất gia cho nên cố Đại lão Hòa Thượng đã  tổ 
chức những khóa tu xuất gia ngắn hạn để tạo 
duyên xuất gia trong tương lai cho chúng phật 
tử.  Từ những khóa tu này, có những vị đã thật 
sự xuất gia và trở thành chư Thượng Tọa, Đại 
Đức Tăng ni tại Tổ đình Phước Huệ hiện nay. 

Năm nay thiền chủ của khóa tu là Thượng Tọa 
thượng Phước hạ Tấn.  Thầy Giám luật và giáo 
thọ là Thượng Tọa thượng Phước hạ Thái. Thầy 
trưởng ban tổ chức khóa tu là Thượng Tọa 
thượng Phước hạ Viên. 

Ban giảng huấn gồm có: 
Thượng Tọa Thích An Chí,  Thượng Tọa Thích 
Phước Tấn, Thượng Tọa Thích Phước Thái. Ni 
sư Thích Nữ Vạn Huệ, Ni sư Thích Nữ Phước 
Hỷ. 
Khóa tu có 28 tu sinh :                                                                                                 
* 8 tu sinh gồm 2 nam, 6 nữ thọ giới xuất gia 
chính thức đắp y vàng                                
* 20 tu sinh gồm 1 nam, 19 nữ thọ giới xuất gia 
bán chính thức đắp y nâu. Trong số các tu sinh 
có 4 tu sinh  từ Việt Nam, 7 từ Melbourne  1 từ 
Tân Đảo, số còn lại  từ Sydney.                                                                             
* Có 9 tu sinh lần đầu tiên thọ giới  Sa di tập sự 
xuất gia . Trong số này có 4 cô chú nhỏ tuổi từ 
12 đến 15 tuổi được sự hướng dẫn riêng từ Thầy 
Thích Phước Quảng, Ni sư Phước Hỷ và sự trợ 
giúp của Sư Cô Chơn Giác, Cô Vạn Tường, 
Thức Xoa Hải Thông . Sẽ có phần báo cáo riêng 
về phần tu tập của các cô chú này. 
Cuối tuần tu học đầu tiên, có 3 vị từ Melbourne 
lên tùng chúng tu học. 

Khóa tu xuất gia năm nay, mỗi ngày tu sinh 
được học pháp ba buổi sáng, trưa, tối và tụng 
kinh ba thời: Công phu khuya, Mông Sơn Thí 
Thực, Khóa lễ Tịnh độ. 

Chương trình giảng dạy có những đề tài như sau: 

1.- Thượng Tọa Thích An Chí giảng Tỳ Ni 
Nhật Dụng Thiết Yếu còn gọi là Tỳ Ni Hương 
Nhũ.  Đây là một trong bốn bộ luật trong bộ luật 
Trường Hàng: Sa Di, Tỳ Ni, Oai Nghi, Cảnh 
sách.  Một Sa di mới thọ giới cần học thuộc bốn 
bộ luật này và thực hành trong mọi hành động để 
giữ chánh niệm cùng phát triển và nuôi dưỡng 
bồ đề tâm ngày một lớn mạnh. Từ lúc sáng sớm, 
vừa mới thức dậy cho đến lúc đi ngủ, từ cách 
mặc y phục, đi đứng, rửa tay, rửa mặt, uống 
nước, ăn cơm, tắm gội đều vì chúng sanh mà 
phát đại nguyện cho mình và chúng sanh được 
thành Phật.  
 
2.- Thượng Tọa Thích Phước Tấn dạy Tứ 
Nhiếp Pháp: Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự. 
Thầy dạy chúng ta dù  thực hành bất cứ pháp 
nào trong Tứ Nhiếp Pháp cũng nên luôn nhớ 
phát tâm bồ đề, cầu cho tất cả chúng sinh có trí 
huệ và lòng từ bi như Phật. 

3.- Thượng Tọa Thích Phước Thái dạy : “ Đạo 
Phật và Đời Sống” gồm nhiều chủ đề khác nhau 
để người Phật tử có thể áp dụng trong đời sống 
hằng ngày.  Những đề tài rất thực tiễn là bước 
đầu cho người Phật tử hiểu giáo pháp của Phật 
để tu và thực hành hầu làm lợi lạc, an vui cho 
bản thân và những người chung quanh.  Những 
đề tài đó là:  
a. Xây Dựng Niềm Tin Theo Quan Điểm Phật 
Giáo: phân biệt chánh tín, mê tín và tà tín để xả 
vọng, cầu chơn, xây dựng niềm tin vững chải. 
b. Vô Thường: theo hai phương diện tích cực và 
tiêu cực. 
c. Hộ Niệm: có ba yếu tố quan trọng liên quan 
đến việc hộ niệm đó là: người được hộ niệm, gia 
đình người được hộ niệm và người hộ niệm. 
Người học Phật khi còn sống nên chuẩn bị cho 
mình tư lương vào phút cuối đời. 

d. Nghiệp Khảo Của Người Tu: Chúng sinh 
nghiệp dày, phước mỏng nên khi phát tâm tu sẽ 
có rất nhiều khảo đảo từ thuận đến nghịch, từ 
ngoài đến trong, từ minh đến ám. Vì ý thức đây 
là sự thử thách mà người tu sẽ vượt qua những 

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT  

KHÓA TU XUẤT GIA NGẮN HẠN HÈ 2019-2020 
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khảo đảo. 

e. Chữ Tu Trong Đạo Phật: Có ba phương diện: 
tu bổ, tu thân và tu tâm. Đạo Phật là đạo nội 
quan, soi lại chính mình nên tu tâm là quan trọng 
nhất. Tu tâm có hai cái biết: Biết theo cảnh, theo 
duyên là cái biết vọng và cái biết chân thật, đó là 
tánh biết.  Người tu cần tu cái tâm vọng. 

f. Người Phật Tử Đi Chùa: Người Phật tử cần có 
nhận định đúng đắn hiểu  ý nghĩa của việc đi 
chùa, để hành xử đúng, tu thân sửa đổi mình trở 
thành người tốt và tiến dần đến việc liễu sanh 
thoát tử.  Nếu hiểu sai lệch ý nghĩa của việc đi 
chùa sẽ làm đổ vỡ niềm tin của người thân. 

g. Hạnh Nguyện Của Người Xuất Gia: Thượng 
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, trong tinh thần 
tự độ, độ tha.  
Trong giờ học, chúng con được nghe nhiều bài 
thơ của các Tổ, các thiền sư hoặc thơ và nhạc do 
chính Thượng Tọa sáng tác. 
 
4. Ni sư Thích Vạn Huệ dạy:  
a.- Hạnh Phúc Niết Bàn: biết hỷ xã và buông bỏ 
những vướng mắc, vọng niệm, sửa đổi những 
tánh tham, sân, si để có được niết bàn ngay trong 
hiện tại.  

b.- Sáu Pháp Lục Hòa: áp dụng để có thể sống 
hòa thuận trong chúng. 

c.- Oai Nghi Sa Di: 22 thiên oai nghi như cung 
kính tam bảo, kính bậc đại sa môn, cách sống 
trong đại chúng, cách lễ bái, vào trai đường, 
nghe thuyết pháp, vào thiền viện, vào nhà tắm, 
khi nằm ngủ, đến nhà Phật tử, khi đi mua 
hàng ...v...v... Nhờ học mà chúng con biết từ lâu 
chúng con đã hầu Thầy còn nhiều vụng về và sơ 
sót. Chúng con sẽ cố gắng sửa đổi để trở thành 
những thị giả hoàn thiện hơn. 
 
5. Ni sư Thích Phước Hỷ: dạy nghi lễ và sử 
dụng pháp khí. Trong lớp học chuông, mõ, 
khánh, trống. Từng nhóm cùng nhau thực tập tạo 
nên một lớp học rất sôi động. 

Những buổi học rất vui nhộn vì những lời giảng 
dí dỏm của những giảng sư làm cho lớp học sôi 
động và đầy những  nụ cười trong những ngày 
thời tiết rất nóng. 

Nhìn chung tinh thần tu học của tu sinh rất tốt, 
không có ai vắng mặt trong các thời khóa, trừ 
trường hợp đặc biệt có tác bạch giữa đại chúng. 
Về mặt chấp tác, tu sinh được phân chia vào các 
công việc khác nhau. 
Mọi tu sinh đều hoàn tất công việc được giao 
phó. Đặc biệt là hằng ngày ban Trị nhựt đã làm 
việc hết sức cật lực để hoàn thành trách nhiệm 
khá nặng nề. 

Có một việc xảy ra trong tuần đầu của khóa tu.  
Buổi tối trước giờ học giáo lý, kẻng báo giờ học 
quên thỉnh, bốn tu sinh không theo sát thời khóa 
tu, làm công việc khác nên đến lớp học trễ.  
Ngày hôm sau, trước giờ quá đường, những tu 
sinh phạm lỗi đều sám hối trước chư Tôn đức 
Tăng Ni và đại chúng, ngay cả chúng trưởng 
cũng sám hối vì không kịp thời nhắc nhở bạn 
đồng tu. Chư Tôn đức Tăng Ni rất cảm động và 
thương đàn con dại từ lâu bận rộn với mưu sinh, 
hôm nay trở về Tổ Đình tu tập. Cho nên kỷ luật 
khắt khe chỉ là phương tiện, vì lòng từ bi để giúp 
chúng tu học vun bồi cội phước.  Ví như cha mẹ 
vì thương con muốn con trở nên người tốt mà 
dùng lời nghiêm khắc dạy bảo.   
 
Vào cuối khóa tu xuất gia, có khóa tu Báo Ân ba 
ngày cùng tham gia tu học.  Trong khóa tu còn 
có lễ Húy nhật lần thứ tám Đức Tông Trưởng, 
Cố Đại lão Hòa Thượng thượng Phước hạ Huệ, 
vị khai sơn Tổ Đình Phước Huệ. Hôm nay, 
chúng tu học được đi Đại Tòng Lâm làm lễ 
tưởng niệm, viếng thăm tịnh xứ của Cố Đại lão 
Hòa Thượng.  Ngày mai, sẽ làm lễ tưởng niệm 
Ngài tại Tổ Đình. 
 
Chúng con cảm tạ chư Phật, chư Bồ Tát, chư  
Hiền Thánh Tăng, Chư Long thần hộ pháp gia 
hộ cho đại chúng sống an hòa, tu tập tinh tấn 
trong đạo tràng thanh tịnh. 
 
Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng 
Ni không quản đường xá xa xôi, thời tiết khắc 
nghiệt, gác lại Phật sự đa đoan nơi bổn tự mà tổ 
chức khóa tu cho chúng con gieo nhân xuất thế 
đời sau. 

Chúng con cảm ơn Ban Trai Soạn, đã thức 
khuya dậy sớm để chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng 
tinh khiết cho chúng con có đầy đủ sức khỏe để 
tu học. 

Chúng con cầu nguyện chư Phật gia hộ cho chư 
Tôn thiền đức pháp thể khinh an, phước huệ 
trang nghiêm, đạo lực tăng trưởng, chúng sanh 
dị độ, Phật sự viên thành.   

Chúng con kính chúc hiện tiền đại chúng và các 
đồng tu thâm tâm thường lạc, phước tụ huệ sanh, 
nỗ lực tu trì, vượt được chướng duyên, sở 
nguyện sở cầu như ý. 

Nam mô A Di Đà Phật. 
 
Chúc Nhuận 
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1. Vật liệu: 
 
− 20g rong biển 
− 50g hạt sen tươi 
− 1 miếng đậu hủ non 
− Gia vị : hạt nêm, đường. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2. Cách làm: 
 
1. Đậu hủ non cắt miếng vuông nhỏ 
2. Rong biển rửa cho sạch cát. Ngâm khoảng 

5 phút , vớt ra để ráo. 
3. Lấy khoảng 200ml nước. Cho hạt sen vào 

nấu chín mềm. Cho thêm 400ml nước nữa  
vào nấu sôi. 

4.  Cho hạt nêm, đường vào nồi canh. 
5. Cho rong biển và đậu hũ vào nấu sôi trở lại 

là được.  

 
 
 
 

Gia chánh 

Tâm Hòa soạn 

 
 
 
 
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kính bái bạch Chư Tôn đức Thượng Tọa, Đại 
Đức Tăng, Ni cùng tất cả anh chị em tu sinh 
khóa tu gieo duyên mùa hè 2019-2020 

Chúng con, tu sinh pháp danh Huệ Từ.  

Thắm thoát mà hai tuần lễ xuất gia gieo duyên 
sắp chấm dứt. Rồi đây chúng con sẽ chia tay,  
mọi người sẽ trở về bổn phận của mình. Chúng 
con sẽ nhớ mãi những  ngày cùng  nhau tu học, 
chấp tác, thọ trai. Chúng con cảm thấy rất hạnh 
phúc và an lạc. Trong thời gian này, nước Úc 
đang lâm vào nạn cháy rừng, thời tiết bên 
ngoài rất nóng, nhưng vẫn không làm trở ngại 
việc tu học của chúng con. Chúng con cầu 
nguyện cho những nạn nhân trong nạn cháy 
rừng trở về đời sống bình yên và an lạc. 
 
Đây là lần đầu tiên con tham dự khóa tu, thọ 
giới xuất gia, nên con rất hồi hộp và bối rối. 
Nhìn quý Thầy mà con cứ ngỡ là quan tòa.  
Sau khi thọ giới xong, con ý thức mình là một 
người xuất gia, dù chỉ là dự thính trong một 
khoảng thời gian ngắn. Con bắt đầu cố gắng  
tập làm nhiệm vụ của người tu. 

 
 

 
 
 
Con thành kính cám ơn chư tôn đức đã dạy 
chúng con những bài Phật pháp, học hạnh của 
Bồ Tát, nghi lễ và oai nghi của người xuất gia. 
Con hiểu được rằng muốn có hạnh phúc và an 
lạc thì phải có lòng từ bi và hỷ xã. Con ý thức 
được cuộc đời vô thường, nên con muốn chọn 
cho mình một hướng đi và con hy vọng rằng 
con đường con đang chọn sẽ mang đến cho con 
hạnh phúc và an lạc. 
 
Con xin kính chúc chư Tôn đức Tăng, Ni pháp 
thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên 
thành cùng tất cả tu sinh gặp được minh sư, 
tinh tấn trên đường tu học. 
 
Con xin được cám ơn quý cô, bác, anh chị em 
trong ban ẩm thực đã cho chúng con những 
bữa ăn ngon, bổ dưỡng và lành mạnh. 
 
Cuối cùng, con xin cám ơn gia đình con đã cho 
phép con tham dự khóa tu lần này.   
 

Huệ Từ 
Tu sinh Khóa Tu Xuất Gian Ngắn Hạn kỳ 26 
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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 Xuân Giáp Ng† 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 Xuân Canh Tš 

 

  
 

Thầy Phước Nghĩa             50  
Thầy Phước Viên       50 
Thầy Phước Quảng           50 
Sư cô Phước Nghiêm       20 
Sư cô Phước Định       30 
Sư cô Phước Lạc       50 
Sư cô Phước Chiếu       50 
Sư cô Phước Chí        20 
Sư cô Phước Lễ        50 
Sư cô Phước Ngọc       50 
Sư cô Chơn Giác       50 
Thức xoa Vạn Hiếu       20 
Sa di ni Vạn Kính       20 
Sa di ni Vạn Tường       50 
Quincy Trí Việt        30 
Tâm Như & Chúc Phong  20 

Tâm An    50 
Tùng Ngọc   10 
Diệu Hạnh (2)   50 
Tâm Thông   10 
Ngọc Trang   5 
Diệu Trang   10 
Thanh Diệu   15 
Chơn Chất    10 
Tâm Thật    20 
Từ Hoa Nghiêm   50 
Diệu An    10 
Diệu Bạch    10 
Từ Thịnh    10 
Huệ Thành   10 
Huệ Trí    10 
Ngọc Đăng   10 

Chơn Huyền Phong  10 
Nhuận Phước   10 
Ngọc Duyên   10 
Tâm Hoa    10 
Minh Khai    10 
Pháp Trí    20 
Diệu Ánh    10 
Tâm Tịnh    20 
Chúc Nhuận   25 
Diệu Thanh   25 
Tâm Minh Noumea      200 
Diệu Ngọc Noumea  20  
Minh Quang   25 
Diệu Huệ    25 
Tử Kim Quang              30 

- Fairfield Funerals of Distinction 
- Công ty k‰ toán Bùi Thanh Lân 
- TiŒm vàng MÏ Tín  
 - Tran's Aquarium                

- HuyŒn Motor Repair  
- TiŒm vàng HÜng Thành               
- All Villa Print                         
- Nhà thuÓc tây Mai 

- TiŒm vàng Kim Thâu 
- Thực phẩm Á châu Tường Phát 
-  An Lạc Vegan 

Danh sách các cÖ sª thÜÖng måi ûng h¶ quäng cáo cho báo Xuân 2020 

Gđ.h/l Nguyễn Bá Hùng (300) , 
Gđ.h/l Nguyễn Đức Du – pd. 
Minh Thành (600), Gđ.h/l Bùi 
Thiên Sương (100), Trần Thị 
Khánh – pd. Diệu Lạc (200), 
Phạm Anh Tuấn Ruslan (200), 
Phật tử chùa Quang Minh (800), 
Sư cô Phước Hòa (200), Gđ.h/l 
Chung Ngọc Lan (300), Gđ.h/l 
Sư cô Phước Hậu (300), Gđ.h/l 
Đặng Thành Danh – pd. Tuệ 
Chiếu (200), Gđ.h/l Đỗ Ngọc Núi 
(200), Kim Nga Nguyễn (200), 
Nha sĩ Thảo Nguyễn (200), Đỗ 
uyên (3060), Gđ.h/l Trương Cam 
(200), TPQ (1305), Tâm Hương 
(60), Diệu Quý(60), Diệu Huệ – 

Thanh (120), Hồng Bi (120), 
Nhật Thành & Nhật Quả (120), 
Jenny Phạm Quỳnh Anh(60), 
Huệ Chiếu (60), Nguyễn Thị 
Loan (60), Viên Toàn (120), 
Diệu Hòa (60), Tạ Xuân Mai 
(60), Phổ Điển (300), Tử Kim 
Quang(20), Tâm Hiệp (60), Diệu 
Chơn (120), Giác Tâm & Diệu 
Yến (120), Ong Phuồi (60), 
Gđ.h/l Tâm Nhân (200), Gđ.h/l 
Nguyễn Thị Hải (120), Nguyễn 
Thị Lan – Diệu Trí 1 (50), Gđ.h/l 
Lê Văn Tuôi – pd. Nhựt Quới 
(100), Gđ.h/l Nguyễn Thiện 
Hoàng – pd. Chánh Trí (100), 
Gđ.h/l Nguyễn Thị Nữ – pd.Diệu 

Cường (100), Gđ.h/l thầy Phước 
Đạt (100), Gđ.h/l Châu Cẩm 
Vinh (350), Hành hương Ấn 
Quang Mel (2000), Gđ. Hạnh 
Thông (100), Gđ.h/l Dương Thị 
Sen – pd. Hạnh Liên (500) , Thầy 
Vạn Định (100), Gđ.h/l Dương 
Văn Thể Bảo (300), Sư cô Phước 
Lạc (200), Nguyễn Tấn Phát – 
pd. Thiện Đức (60), Nguyễn Thị 
Hường –pd. Huệ Trí (60), Sư cô 
Diệu Ngộ (100), Gđ.h/l Quảng 
Thanh & Quảng Trân (250), Vi 
Thị Nương  - pd. Tâm Thật 
(100), Trí Chánh & Logan &  
Trương Đình Hoạt (180), Hoàng 
Ngọc Sơn – pd. Viên Đạo (60). 

Danh sách Quš PhÆt tº ûng h¶ ñåi Tòng Lâm PhÆt Giáo   


