
  

Lá ThÜ ThÙ Hai MÜÖi Hai ra ngày 10.2.1999 

 
Chùa Làng Mai Trong Næm Qua 

Tåi Çåo tràng Mai Thôn Pháp và tåi tu viŒn RØng 

Phong Hoa Kÿ Çåi chúng Çang tu tÆp ÇÀm Ãm và hånh phúc 

trong khóa tu an cÜ k‰t ñông. Khóa tu còn hai tuÀn n»a m§i 

hoàn mãn. T‰t K› Mão s¡p t§i, chúng tôi kính gºi lá thÜ này 

Ç‰n quš vÎ thân h»u nhÜ m¶t món quà và m¶t l©i chúc tøng, 

cÀu Tam Bäo gia h¶ cho liŒt vÎ m¶t næm m§i an låc và thänh 

thÖi. 

Khóa an cÜ k‰t ñông næm nay Çã b¡t ÇÀu vào ngày 

19.11.1998 và së k‰t thúc vào ngày 23.2.1999. Tåi ñåo Tràng 

Mai Thôn, cä ba chùa Pháp Vân, Cam L¶ và TØ Nghiêm ÇiŠu 

có k‰t gi§i an cÜ, và tåi tu viŒn RØng Phong ª ti‹u bang 

Vermont B¡c MÏ cÛng có 24 vÎ xuÃt gia quy tø tu h†c. TÃt cä 

các vÎ ÇŠu phát xuÃt tØ ñåo Tràng Mai Thôn. Tåi tu viŒn RØng 

Phong, ñåi Chúng cÛng làm lÍ ÇÓi thû an cÜ vào ngày 

19.11.1998 nhÜ tåi ñåo Tràng Mai Thôn. ChÜÖng trình h†c 

hÕi và tu tÆp tåi tu viŒn RØng Phong cÛng giÓng nhÜ ª ñåo 

Tràng Mai Thôn, chÌ có các bài pháp thoåi cûa thÀy là ÇÜ®c 

nghe trÍ hÖn mÃy hôm, vì các bæng video pháp thoåi phäi Çi 

mÃy ngày m§i t§i ÇÜ®c tu viŒn. HÜ§ng dÅn cho các vÎ nam 

xuÃt gia tu h†c tåi RØng Phong là các thÀy Giác Thanh và 

NguyŒn Häi, hÜ§ng dÅn cho các vÎ n» xuÃt gia là sÜ cô Chân 

ñÙc. HiŒn gi© các vÎ xuÃt gia bên nam cÜ trú và tu h†c tåi các 

xóm Tùng và Thåch Lang, các vÎ n» xuÃt gia cÜ trú tåi Çåo 

tràng Thanh SÖn (Green Mountain Dharma Center). Các ngày 

chû nhÆt và thÙ næm ÇŠu ÇÜ®c mª cºa cho PhÆt tº Hoa Kÿ ÇÎa 

phÜÖng t§i tham d¿. 

Trong dÎp Giáng Sinh và næm m§i dÜÖng lÎch, các bài 

pháp thoåi nói tåi Çåo tràng Mai Thôn Çã ÇÜ®c tr¿c ti‰p truyŠn 

sang tu viŒn RØng Phong Ç‹ Çåi chúng bên Ãy ÇÜ®c nghe cùng 

m¶t lÀn v§i Çåi chúng bên này. Không khí rÃt hoan h› và thân 

mÆt. Ti‰ng hát cûa bên này v†ng sang bên kia, và ti‰ng hát 

bên kia ÇÜ®c v†ng sang bên này rÃt rõ. 

Trong khóa an cÜ mùa ñông næm nay sÜ cô Chân DiŒu 

Nghiêm Georgina Van Hengel ngÜ©i Ái Nhï Lan Çã ÇÜ®c tÃn 

phong trø trì chùa Cam L¶ cûa Xóm Hå Làng Mai. LÍ tÃn 

phong ÇÜ®c cº hành vào ngày 20 tháng 12 næm 1998. M¶t ni 

chúng Çã ÇÜ®c hình thành tåi chùa Cam L¶ ª Mai Hoa Thôn 

Ç‹ chû trì viŒc tu tÆp và hành Çåo tåi Çây. TrÜ§c Çó, ñåi Gi§i 

ñàn Tæng H¶i Çã ÇÜ®c cº hành trong nh»ng ngày 1, 2 và 3 

tháng 12 næm 1998 Ç‹ truyŠn gi§i Nam khÃt sï, N» khÃt sï, 

ThÙc xoa ma na, Ti‰p hiŒn và CÆn s¿ cho rÃt nhiŠu gi§i tº 

trong và ngoài Çåo tràng. TØ tu viŒn RØng Phong, các sÜ chú 

Pháp Ân và các sÜ cô Chân H› Nghiêm, Chân Th¡ng Nghiêm 

và Chân TÜ©ng Nghiêm cÛng Çã ÇÜ®c vŠ Çåo tràng Mai Thôn 

Ç‹ th† gi§i l§n. Trong sÓ các vÎ xuÃt gia th† gi§i l§n tåi ñåi 

Gi§i ñàn Tæng H¶i còn có các vÎ Chân Pháp HiŠn (ngÜ©i Hoa 

Kÿ), Chân Thøc Nghiêm (ngÜ©i Hoa Kÿ), Chân Hà Nghiêm 

(ngÜ©i Hoa Kÿ), Chân Pháp SÖn (ngÜ©i Tây Ban Nha), Chân 

Pháp Häi (ngÜ©i Úc), Chân Pháp ñ¶, Chân Pháp H¶i, Chân 

PhÜ§c Häi, Chân ThiŠu Nghiêm, Chân Phúc Nghiêm, Chân 

Gi§i Nghiêm và m¶t sÜ cô tu theo truyŠn thÓng Tây Tång 

Tenzin Namdrol. Trong h¶i ÇÒng truyŠn gi§i ñåi Gi§i ñàn 

Tæng H¶i, có Hòa thÜ®ng Minh Thành viŒn chû chùa ƒn 

Quang (Sài Gòn), ThÜ®ng t†a Thích Minh ñÙc (San Jose, Hoa 

Kÿ), ñåi ÇÙc Thích Minh ñÙc (Bordeaux), SÜ Bà NhÜ TuÃn 

(Marseille), Ni sÜ Minh Tánh (Hu‰) và Ni sÜ ñàm NguyŒn 

(Hà N¶i). 

ñåi Gi§i ñàn Çã ÇÜ®c khai måc tåi chùa Cam L¶ ª 

Xóm Hå và sau lÍ rÜ§c Gi§i Bän, båch PhÆt và Ç†c diÍn væn 

khai ñàn, Çåi chúng xuÃt gia Çã h®p xÜ§ng bài ThiŠn SÜ Tæng 

H¶i, m¶t bài nhåc m§i do các PhÆt tº tæng thân ThuyŠn TØ ª 

Hoa ThÎnh ñÓn sáng tác. PhÆt ÇÜ©ng cûa chùa TØ Nghiêm 

cÛng Çã ÇÜ®c hoàn tÃt trÜ§c Çó, rÃt ÇËp, Ç‹ kÎp th©i làm nÖi 

truyŠn gi§i l§n cho các vÎ nam và n» khÃt sï. 

Mùa an cÜ næm nay Çåi chúng cÛng còn ti‰p tøc h†c 

các kinh trong sách NhÆt Tøng ThiŠn Môn Næm 2000. HiŒn 

Çã h†c Ç‰n bu°i công phu chiŠu chû nhÆt. NhÜ vÆy là chû ÇŠ 

Công Phu Nª ñóa Sen Ngàn Cánh Çã ÇÜ®c ti‰p tøc tØ khóa an 

cÜ mùa ñông 1997 qua khóa mùa Xuân 1998 và Ç‰n cuÓi 

khóa mùa ñông 1998-99. Nh»ng bài giäng cûa thÀy hiŒn Çang 

ÇÜ®c các PhÆt tº bên Úc phiên tä thành sách. Mong r¢ng tÃt cä 

các bài giäng trong ba khóa này có th‹ làm thành m¶t b¶ sách 

tÜÖng ÇÜÖng v§i b¶ NhÎ Khóa H®p Giäi ngày xÜa Ç‹ làm tài 

liŒu h†c tÆp cho các vÎ xuÃt gia trÈ trong các trÜ©ng PhÆt H†c 

tåi quê hÜÖng. Sách này cÓ nhiên së dày hÖn sách NhÎ Khóa 

gÃp b¶i, vì sÓ kinh Çi‹n trong sách cÛng nhiŠu hÖn gÃp b¶i. 

Sách së mang t¿a ÇŠ là Công Phu Nª ñóa Sen Ngàn Cánh, 

ho¥c v¡n t¡t là ñóa Sen Ngàn Cánh. Xin các thÀy, các sÜ cô 

và các vÎ PhÆt tº y‹m tr® cho sách này s§m ÇÜ®c chào Ç©i. 

HiŒn các b¶ bæng giäng cÛng Çang ÇÜ®c lÜu hành trong các 

tæng thân quÓc n¶i và häi ngoåi. Mùa Giáng Sinh næm nay 

thiŠn sinh vŠ Làng Çông l¡m, Çông hÖn cä næm ngoái. M¶t 

ÇiŠu m§i xäy ra là sÓ lÜ®ng thiŠn sinh Pháp tæng lên rÃt mau, 

cho Ç‰n n‡i ngày mÒng m¶t T‰t dÜÖng lÎch thÀy phäi nói pháp 
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thoåi ÇÀu næm b¢ng ti‰ng Pháp. Bài giäng này có n¶i dung vŠ 

thÜÖng yêu và phÜÖng pháp nÓi låi thâm tình, hay l¡m! ThiŠn 

sinh Tây phÜÖng rÃt thích. Quš vÎ có th‹ hÕi các quán sách 

cûa các chùa ª Çåo tràng. M¶t sÓ các bài pháp thoåi Giáng 

Sinh trong các næm qua Çã ÇÜ®c sÜ cô Chân Thøc Nghiêm tÆp 

h®p låi làm thành sách nhan ÇŠ là Bøt và Chúa là Hai Anh Em 

(Coming Home: Buddha and Jesus as Brothers). Sách này Çã 

ÇÜ®c nhà xuÃt bän Riverheads ª Hoa Kÿ mua bän quyŠn. Nhà 

xuÃt bän này Çã tØng Ãn hành sách Living Budha Living 

Christ cûa thÀy, rÃt tin tÜªng cuÓn sách thÙ hai này cÛng së rÃt 

thành công nhÜ cuÓn trÜ§c. VÎ giám ÇÓc và phø trách biên tÆp 

cûa nhà xuÃt bän Çó Çã qua làng Ç‹ tu tÆp và ÇŠ nghÎ thêm 

nh»ng ÇŠ tài tÜÖng lai cho các sách cûa thÀy. 

Bây gi© chúng tôi xin ngÜ®c låi th©i gian Ç‹ k‹ cho quš 

vÎ thân h»u nghe nh»ng gì Çã xäy ra tåi Làng tØ ngày chúng 

tôi gºi t§i quš vÎ lá thÜ thÙ 21 ngày 15.4.1998. NhÜ quš vÎ Çã 

bi‰t, khóa mùa ñông næm ngoái Çã chÃm dÙt ngày 27.2.1998 

và Çåi chúng có 12 ngày Ç‹ nghÌ ngÖi và chuÄn bÎ cho khóa 

mùa Xuân, ÇÜ®c khai måc ngày 12.3.1998. Trong khóa này 

Çåi chúng ÇÜ®c ti‰p tøc h†c các kinh trong sách NhÆt Tøng 

ThiŠn Môn Næm 2000. Ngày 4 tháng 2 næm 1998, ThÀy Çã 

làm lÍ truyŠn Çæng cho sÜ cô Trung Chính, trø trì chùa TØ 

Nghiêm, Xóm M§i. ñây là bài kŒ truyŠn Çæng: 

 

Trung kiên lòng då t¿a træng r¢m 

Chính Çåo muôn Ç©i nÓi t° tông 

ñåo lš vÜ©n xÜa vØa khªi s¡c 

M¶t sân hòe qu‰ Çã ÇÖm bông 

 

Ngày 29.3.98 có h¶i Hoa Mai cº hành tåi Xóm Hå. 

ChiŠu ngày 2.4.98, thÀy có nói m¶t pháp thoåi viÍn thông cho 

Çåo tràng Thanh SÖn. Trong khóa tu, Çåi chúng ÇÜ®c h†c các 

kinh Trung ñåo Nhân Duyên, Kinh Soi GÜÖng, Kinh NgÜ©i 

Bi‰t SÓng M¶t Mình, Kinh Bát Nhã Hành và Kinh Ba Cánh 

Cºa Giäi Thoát. Khóa mùa Xuân chÃm dÙt ngày 25.4.1998. 

Ti‰p theo Çó, thÀy nói m¶t loåt các bài pháp thoåi theo ki‹u 

pháp thoåi yêu cÀu (dharma talk à la carte) b¢ng ti‰ng Anh, 

làm thiŠn sinh ngoåi quÓc rÃt hoan hÌ. Ngày 10.5.98 là lÍ PhÆt 

ñän, có lÍ xuÃt gia cho ba vÎ sa di m§i: các sÜ chú Pháp 

Thông, Pháp Hòa và Pháp Nghïa tåi chùa Pháp Vân, Xóm 

ThÜ®ng. Ba vÎ này ÇÜ®c g†i là ba cây Trúc.  

Ngày 12.5.98 thÀy lên ÇÜ©ng Çi Hoa Kÿ v§i m¶t phái 

Çoàn gÒm có nhiŠu thÀy, sÜ cô và sÜ chú ª Làng Mai. Phái 

Çoàn ª låi hành Çåo tåi Çây cho Ç‰n ngày 27.6.98 m§i trª låi 

Mai Thôn. Trong th©i gian Çó, phái Çoàn Çã t° chÙc diÍn 

thuy‰t tåi trÜ©ng Çåi h†c Norwich ª Vermont, m¶t khóa tu 21 

ngày cho thiŠn sinh Hoa Kÿ tåi St Michael College (ti‹u bang 

Vermont) vŠ ÇŠ tài The Path of Emancipation trong Çó thÀy 

giäng dåy cách áp døng kinh An Ban Thû Ý vào viŒc th¿c tÆp 

thiŠn quán Ç‹ chuy‹n hóa và trÎ liŒu, m¶t khóa tu khác cho 

thiŠn sinh Hoa Kÿ tåi Omega Institute (ti‹u bang N.Y.) kéo 

dài sáu ngày và m¶t khóa tu cho Gia ñình PhÆt Tº ngay tåi 

Çåo tràng Thanh SÖn tåi Hartland, ti‹u bang Vermont. Xin 

xem bài tÜ©ng thuÆt chi ti‰t trong lá thÜ này. Phái Çoàn vŠ t§i 

Mai Thôn ngày 28.6.1998 Çû Ç‹ có thì gi© chuÄn bÎ cho khóa 

tu mùa Hè 1998.  

Khóa mùa hè 1998 mª cºa ngày 15 tháng Bäy nhÜ 

thÜ©ng lŒ. SÓ thiŠn sinh nói ti‰ng Pháp næm nay gia tæng lên 

nhiŠu quá; hÀu h‰t ÇŠu ÇÜ®c ÇÜa vŠ Xóm M§i. Thi‰u niên, 

thi‰u n» và trÈ em Pháp vŠ cÛng rÃt Çông. Mùa Hè næm nay 

thÀy dåy tu°i trÈ Çi tìm niŠm vui trong s¿ th¿c tÆp sáu Phép Ba 

La MÆt: không nh»ng các phép bÓ thí và trì gi§i Çem låi nhiŠu 

hånh phúc cho mình và cho ngÜ©i mà còn bäo vŒ ÇÜ®c an ninh 

cho gia Çình và cho xã h¶i. ThÀy dåy vŠ s¿ may m¡n cûa 

ngÜ©i có thiŒn trí thÙc (Kalyànamitra): có thiŒn trí thÙc là có 

ÇiŠu kiŒn Çi vŠ hÜ§ng an lành và chuy‹n hóa, thi‰u thiŒn trí 

thÙc mình së Çánh mÃt m†i cÖ h¶i và hånh phúc cûa mình. 

Pháp thoåi nói cho thanh thi‰u niên rÃt linh Ç¶ng. V§i Çåi 

chúng thÀy nói Ç‰n s¿ th¿c tÆp nhÜ là m¶t công trình ki‰n trúc 

tåo d¿ng khung cänh và không gian thích h®p Ç‹ nuôi dÜ«ng 

cæn lành và bäo vŒ thân tâm không Ç‹ cho nh»ng y‰u tÓ bên 

ngoài xâm chi‰m và phá hoåi. ñó là viŒc xây d¿ng tæng thân 

và khung cänh th¿c tÆp. ThÀy có nói ÇÎa ngøc là nÖi thi‰u tình 

thÜÖng. VÎ bÒ tát xuÓng t§i ÇÎa ngøc thì lÆp tÙc ÇÎa ngøc 

không còn là ÇÎa ngøc n»a. Nguyên do khi‰n cho sÓ lÜ®ng 

thiŠn sinh nói ti‰ng Pháp gia tæng mau chóng gÃp b¶i là vì 

sách thÀy Çã ÇÜ®c xuÃt bän b¢ng ti‰ng Pháp rÃt nhiŠu, nhiŠu 

cuÓn Çã ÇÜ®c phát hành dÜ§i hình thÙc livres de poches (sách 

bÕ túi) nên bán rÃt rÈ và có rÃt nhiŠu Ç¶c giä. ThÀy tiên Çoán 

sang hè 1999 sÓ thiŠn sinh nói ti‰ng Pháp së tæng gÃp Çôi, và 

sÓ nh»ng bài pháp thoåi Pháp ng» ch¡c cÛng së tæng gÃp Çôi. 

Mùa Phøc Sinh này tåi Làng së có m¶t khóa tu dành riêng cho 

ngÜ©i nói ti‰ng Pháp. Ngày 10.8.98, tåi chùa TØ Nghiêm, có 

næm vÎ ÇÜ®c làm lÍ xuÃt gia: Çó là sÜ chú Pháp Viên, các sÜ cô 

TÓ Nghiêm, Tú Nghiêm, Xuân Nghiêm và Tín Nghiêm. SÜ cô 

TÓ Nghiêm là m¶t bác sï trÈ ngÜ©i ñÙc và sÜ cô Tín Nghiêm 

là m¶t thi‰u n» gÓc ñåi Hàn. Næm vÎ này ÇÜ®c g†i là næm cây 

Phong. 
 

 

 

Khóa mùa Hè hoàn mãn, Çåi chúng ÇÜ®c nghÌ ngÖi 

trong mÜ©i hôm, sau Çó thÀy ti‰p tøc cho thiŠn sinh nh»ng bài 

pháp thoåi à la carte, m‡i tuÀn hai lÀn. Ngày 10.9.98 thÀy Çi 

Lausanne Thøy Sï Ç‹ hÜ§ng dÅn m¶t khóa tu b¢ng ti‰ng Pháp 

và nói m¶t bài pháp thoåi. Sáng 17.9.98 phim La Pleine 

Conscience en Marche ÇÜ®c chi‰u lÀn ÇÀu tåi Lausanne, tåi 

råp Cinema City Club, Pully. ThÀy và m¶t sÓ các thÀy và các 

sÜ cô xuÃt hiŒn Ç‹ trä l©i khán giä m¶t sÓ các câu hÕi vŠ quá 

trình th¿c hiŒn cuÓn phim. CuÓn phim này là do nhà Çåo diÍn 

Thomas Luchinger th¿c hiŒn trong chuy‰n Çi cûa thÀy ª ƒn 

ñ¶ næm 1997. Phim này Çã b¡t ÇÀu chi‰u tåi Zurich tØ hÒi 

tháng næm, thÀy cÛng Çã Ç‰n Çây Ç‹ giäng thuy‰t và trä l©i câu 

hÕi. Ngày 23.9.98 phim ÇÜ®c b¡t ÇÀu chi‰u tåi Geneve. ñây là 

cuÓn phim ÇÜ®c hâm m¶ và thành công nhÃt tåi Thøy Sï næm 

1998, vÜ®t h£n lên nh»ng cuÓn phim tình cäm. Phim nói ti‰ng 

Anh và có phø ÇŠ Pháp ng» và ñÙc ng». CuÓi tháng giêng 

1999, phim ÇÜ®c b¡t ÇÀu chi‰u tåi ñÙc. Phim cÛng Çang ÇÜ®c 

các nhà phân phÓi Pháp và MÏ chuÄn bÎ Çem vŠ chi‰u tåi các 

nÜ§c này. NgÜ©i xem phim vi‰t thÜ vŠ Làng khá Çông. Xem 

xong cuÓn phim, ai cÛng h†c ÇÜ®c rÃt nhiŠu vŠ nghŒ thuÆt 



 

                                        3 

   

 

 

 

sÓng chánh niŒm. 

Khóa mùa Thu tåi Làng ÇÜ®c khai måc vào 20.9.1998. 

thÀy b¡t ÇÀu dåy kinh NgÜ©i B¡t R¡n, rÒi Ç‰n kinh A Di ñà. 

Kinh A Di ñà ÇÜ®c giäng liên ti‰p trong nhiŠu bu°i pháp 

thoåi, rÃt hay, mong r¢ng b¶ bæng này së làm thành ÇÜ®c m¶t 

cuÓn sách. Sau kinh A Di ñà là kinh Giáo Hóa NgÜ©i BŒnh. 

Trong khóa tu này, ngày 26.10.98 có bäy vÎ ÇÜ®c làm lÍ xuÃt 

gia: Çó là các sÜ chú Pháp Minh (ngÜ©i Do Thái), Pháp Ng¶ 

(ngÜ©i MÏ) và các sÜ cô Y Nghiêm, Anh Nghiêm (ngÜ©i 

ViŒt), ThÜ©ng Nghiêm (ngÜ©i Hoa Kÿ), LÜÖng Nghiêm 

(ngÜ©i ViŒt) và Quang Nghiêm (ngÜ©i Pháp). Các vÎ này ÇÜ®c 

g†i là bäy cây Sung. NhÜ vÆy là trong næm 1998 có tÃt cä là 

24 ngÜ©i ÇÜ®c xuÃt gia. 

Ngày 29.10.98 thÀy Çi Zurich. Tåi Çây ngày 30.10.98 

thÀy nói pháp thoåi vŠ ÇŠ tài The Heart of Understanding có 

ÇÜ®c dÎch ra ti‰ng ñÙc. Ngày 1.11.98 thÀy diÍn thuy‰t tåi Çåi 

h¶i Humanstic Medecine cho trên 1500 nhà tâm lš trÎ liŒu, Çåi 

h¶i này ÇÜ®c t° chÙc tåi Garmish. Ngày 2.11.98 tåi 

Regensburg, thÀy khai måc khóa tu cho 600 nhà tâm lš trÎ 

liŒu. Tåi khóa tu này thÀy Çã sº døng 50 bài tøng Duy Bi‹u Ç‹ 

giäng dåy và hÜ§ng dÅn th¿c tÆp. Khóa tu Çi rÃt sâu và rÃt 

nhiŠu ngÜ©i ÇÜ®c chuy‹n hóa. Tr©i Çã lånh l¡m. Ngày 9.11.98 

thÀy diÍn thuy‰t tåi Munich cho 2200 ngÜ©i ñÙc vŠ ÇŠ tài 

Chuy‹n Hóa và TrÎ LiŒu. Ngày 10.11.98 tåi Fishbachau thÀy 

sÓng m¶t ngày chánh niŒm v§i Çåi chúng Ti‰p HiŒn vùng 

Munich. Ngày 11.11.98 thÀy lên ÇÜ©ng Çi Áo. Tåi Salsburg 

tÓi hôm Ãy thÀy diÍn thuy‰t vŠ ÇŠ tài Living Budha Living 

Christ. Ngày 12.11.98 thÀy diÍn thuy‰t tåi thành phÓ Graz vŠ 

ÇŠ tài Trái Tim Hi‹u Bi‰t và ngày 13.11.98 diÍn thuy‰t tåi thû 

Çô Vienne. Ngày 14.11.98 vŠ låi Munich, thÀy thuy‰t pháp 

cho ÇÒng bào và hôm sau ngày 15.11.98 thÀy hÜ§ng dÅn m¶t 

ngày chánh niŒm cho 800 ngÜ©i ñÙc tåi Munich. Tuy‰t rÖi 

ÇÀy tr©i khi thÀy r©i Munich ra phi trÜ©ng sáng ngày 16.11.98. 

Khóa mùa ñông tåi Làng chÌ còn ba hôm n»a là khai måc. 

Cùng Çi ñÙc v§i thÀy là m¶t sÓ các thÀy, các sÜ cô và Çåo h»u 

Làng Mai, trong Çó có sÜ các sÜ cô Chân Không, Chân DiŒu 

Nghiêm, Chân Bän Nghiêm, Chân TuŒ Nghiêm, Chân ThuÀn 

Nghiêm, Chân TÓ Nghiêm và các thÀy TÎnh Mãn, Pháp NiŒm, 

Pháp ñ¶. 

ñåi chúng xuÃt gia cûa các Çåo tràng Mai Thôn và 

RØng Phong Çã ÇŠ cº ÇÜ®c mÜ©i hai vÎ xuÃt gia Ç‹ nhÆn phép 

truyŠn Çæng vào hai ngày mÒng Næm và mÒng Sáu T‰t K› 

Mão (20 và 21.2.99) tåi chùa Cam L¶ và chùa Pháp Vân. ñây 

là danh sách 12 vÎ, trong Çó có 5 ThÀy và 7 SÜ Cô: các ThÀy 

Chân Pháp ƒn, Chân Vô Ngåi, TÎnh Mãn, Pháp Hòa và Chân 

Pháp ng; Các SÜ Cô Chân ñÎnh Nghiêm, Chân TuŒ Nghiêm, 

Chân Hoa Nghiêm, Chân Thoåi Nghiêm, Chân Chân HÜÖng 

Nghiêm, Chân Hi‰u Nghiêm và Chân VÎ Nghiêm.  

 

Chúng tôi Çã thuÆt låi v¡n t¡t nh»ng gì Çã xäy ra trong 

næm 1998. ChÌ còn trên 300 ngày n»a là Ç‰n næm 2000. Trong 

vài tuÀn lÍ n»a, næm K› Mão cÛng së Ç‰n. Toàn th‹ bÓn chúng 

tåi Çåo tràng Mai Thôn và Thanh SÖn kính cÄn gºi Ç‰n liŒt vÎ 

thân h»u l©i chúc tøng cûa chúng tôi cho m¶t næm m§i nhiŠu 

hånh phúc, thänh thÖi và v»ng chãi. CÀu chÜ Bøt và chÜ BÒ 

Tát che chª cho quš vÎ và tÃt cä nh»ng ngÜ©i thân. ☺ 

 

Chuy‰n Çi B¡c MÏ mùa Xuân 98 

(SÜ cô Chân Không ghi chép låi) 
V»ng Chãi nhÜ Núi Xanh 

Chuy‰n Çi B¡c MÏ næm nay (1998) cûa tæng thân Làng 

Mai là m¶t chuy‰n Çi ng¡n, chÌ kéo dài bÓn mÜÖi læm ngày và 

chÌ ÇÜ®c gi§i hån trong hai ti‹u bang miŠn ñông B¡c MÏ là 

ti‹u bang N»u Ð§c và ti‹u bang Vermont. Vermont có nghïa 

là núi xanh, vì vÆy Çåo tràng ÇÜ®c thi‰t lÆp ª Çây cÛng lÃy tên 

là Thanh SÖn, không xa tu viŒn RØng Phong mÃy bÜ§c. TÃt cä 

ÇŠu ª vùng ÇÒi núi. 

Máy bay cÃt cánh tØ Bordeaux, ngÒi trên máy bay có 

m¶t phái Çoàn xuÃt gia tháp tùng ThÀy. Trên máy bay, ThÀy 

Ç†c låi bän dÎch NÈo VŠ Cûa Ý b¢ng ti‰ng Anh trÜ§c khi nhà 

xuÃt bän Çem Çi in. Sách ThiŠn SÜ Tæng H¶i cÛng vØa m§i in 

xong, ª ViŒt Nam cÛng nhÜ ª Paris. Máy bay Sabena tØ 

Bruxelles bay th£ng t§i Boston, nÖi Çây các thÀy và các sÜ cô 

thÜ©ng trú tåi tu viŒn RØng Phong Çã ch¿c Ç®i s¤n Ç‹ Çón ti‰p. 

Xe chåy chØng hai gi© rÜ«i ÇÒng hÒ thì t§i Thanh SÖn. Tr©i Çã 

Ãm và hoa b¡t ÇÀu nª. ñåo tràng Thanh SÖn r¶ng khoäng 120 

acres, cänh trí rÃt thanh nhã. ñÌnh Ascutney khi m© khi hiŒn, 

ThÀy Ç¥t tên là núi Tän Viên. Lá non rØng cây xanh mÜ§t. ñåi 

chúng Çi thæm các xóm Tùng và Thåch Lang cûa tu viŒn RØng 

Phong. ThÀy Pháp ƒn, sÜ cô HÜÖng Nghiêm, sÜ cô Thoåi 

Nghiêm và sÜ cô Giäi Nghiêm Çã qua trÜ§c Ç‹ giúp chuÄn bÎ 

các khóa tu v§i s¿ phø tá cûa Çåi chúng xuÃt gia thÜ©ng trú ª 

RØng Phong và Thanh SÖn. ThÀy và Çåi chúng Çã có bäy ngày 

Ç‹ sinh hoåt, xây d¿ng và cûng cÓ Çoàn th‹ Ti‰p HiŒn cÜ sï 

ÇÎa phÜÖng.  

Ngày 18.5.98, nhiŠu PhÆt tº ViŒt Nam cûa các tæng 

thân ti‰p cÆn Çã t§i Thanh SÖn Ç‹ sinh hoåt m¶t ngày chánh 

niŒm. Các vÎ t§i tØ Boston, Montreal, Ottawa, và Buffalo. 

Ngày sinh hoåt rÃt ÇÀm Ãm và hånh phúc. Ngày 19.5.98, ThÀy 

Çi thæm trung tâm MPC (Trung Tâm Th¿c TÆp Chánh NiŒm) 

ª Woodstock. 
 

TØng BÜ§c Chân Thänh ThÖi 
TÓi 22.5.98 có bu°i diÍn thuy‰t tåi trÜ©ng Çåi h†c 

Norwich tåi Northfield. ñÎa Çi‹m này xa Newark t§i bäy gi© 

xe, xa Montreal hai gi© rÜ«i và Boston ba gi© rÜ«i, n¢m ª m¶t 

vùng hÈo lánh cûa miŠn Nam ti‹u bang Vermont. VÆy mà Çã 

có trên 3000 ngÜ©i Hoa Kÿ Ç‰n tham d¿, phÀn l§n là gi§i trÈ. 

Bu°i chiŠu Ãy giÓng nhÜ m¶t ngày h¶i, ng¿a xe nhÜ nÜ§c, áo 

quÀn nhÜ nêm, dù là xe hÖi và xe môtô, áo vest hay quÀn jean. 

Xe chª ThÀy và phái Çoàn Çi vào rÃt khó. Có m¶t dãy hành 

lang dài bán toàn sách cûa ThÀy, có 52 vÎ cÜ sï tình nguyŒn 

ti‰p khách mà vÅn chÜa Çû cung Ùng cho nhu cÀu bán sách và 

gi» trÆt t¿. Thính ÇÜ©ng Çåi h†c t° chÙc nhÜ arena (ÇÃu 

trÜ©ng) ngày xÜa, vây quanh vòng cung tØ thÃp lên cao. Ÿ 

gi»a là ThÀy và tæng Çoàn xuÃt gia trên ba mÜÖi vÎ. Bài giäng 

có ÇŠ tài là TØng BÜ§c Chân Thänh ThÖi: NghŒ ThuÆt SÓng 

Chánh NiŒm  

Con ñÜ©ng ñi T§i Thänh ThÖi 
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Ngày 23.5.98 là ngày khai måc khóa tu 21 ngày tåi 

trÜ©ng St. Michael’s College. ñây là khóa tu dài nhÃt cho 

ngÜ©i MÏ tØ trÜ§c Ç‰n nay. Khóa này có ÇŠ tài là Con ñÜ©ng 

ñi T§i Thänh ThÖi (The Path of Emancipation). Khóa này 

hoàn toàn ÇÜ®c các thÀy và các sÜ cô ÇÙng ra t° chÙc, tØ viŒc 

tìm ki‰m trú sª cho Ç‰n viŒc ghi danh và hÜ§ng dÅn khóa tu. 

ñ¥c Çi‹m là trong khóa tu này không ai làm "director" cä mà 

tæng thân h®p tác lo tÃt cä m†i viŒc, ai cÛng phäi xuÃt hiŒn Ç‹ 

lo ÇiŠu khi‹n, không ai ÇÙng ra làm "number one" h‰t. Các 

thÀy và các sÜ cô làm viŒc thänh thÖi, vØa làm vØa tu, Çi ÇÙng 

hành xº rÃt chánh niŒm Ç‹ làm gÜÖng cho gi§i cÜ sï. Không 

có cái "ta" nào n°i bÆt h‰t. Hai mÜÖi sáu vÎ xuÃt gia có m¥t 

làm viŒc hòa ÇiŒu nhÜ nÜ§c v§i s»a. Ai cÛng thÃy ÇÜ®c ÇiŠu 

này và ai cÛng phát sinh ÇÜ®c niŠm tin trong lòng: ThÀy Çang 

ÇÜ®c ti‰p nÓi không phäi bªi m¶t cá nhân mà bªi m¶t tæng 

thân. NhiŠu ngÜ©i nói: "N‰u không có ThÀy mà có tæng thân 

thì chúng tôi vÅn Ç‰n tham d¿ ÇÀy Çû. Có tæng thân cÛng nhÜ 

là Çã có ThÀy." 
Các vÎ xuÃt gia có m¥t gÒm có các thÀy Giác Thanh, 

ñåo TrÎ, Pháp ñæng, Pháp ƒn, Pháp ng, Pháp HÜ§ng, Pháp 

NiŒm, các sÜ chú Pháp HiŠn, Pháp Ân, Pháp Låc, các sÜ cô 

Chân Không, Chân ñÙc, Chân DiŒu Nghiêm, Chân Hoa 

Nghiêm, Chân HÜÖng Nghiêm, Chân Thoåi Nghiêm, Chân 

ñÎnh Nghiêm, Chân TuŒ Nghiêm, Chân Bích Nghiêm, Chân 

Giäi Nghiêm, Chân ThiŠu Nghiêm, Chân Hà Nghiêm, Chân 

TÜ©ng Nghiêm, Chân H¢ng Nghiêm, và Chân Uy Nghiêm. 

Khóa tu có gÀn 600 ngÜ©i, rÃt Çông gi§i thÜ®ng lÜu trí thÙc và 

giàu có, tuy nhiên có rÃt nhiŠu ngÜ©i rÃt Çau kh°, và có nh»ng 

ngÜ©i m¡c bŒnh nan y gÀn ch‰t. Khóa tu ÇÜ®c chia làm 22 

nhóm pháp Çàm, m‡i nhóm ÇŠu có ít nhÃt m¶t vÎ xuÃt gia và 

m¶t vÎ Ti‰p HiŒn cÜ sï hÜ§ng dÅn. SÓ lÜ®ng các vÎ xin tham 

vÃn vì nh»ng Çau kh° cûa h† rÃt l§n, cho Ç‰n n‡i ngoài các 

thÀy và các sÜ cô l§n, m¶t sÓ các vÎ sa di và sa di ni cÛng phäi 

ÇÙng ra Ç‹ cho thiŠn sinh tham vÃn. S¿ có m¥t cûa tæng thân 

trong m†i hoåt Ç¶ng, Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi, æn cÖm, nói næng 

trong chánh niŒm là m¶t y‰u tÓ h‰t sÙc tích c¿c. Ngoänh nhìn 

vŠ phía nào cÛng thÃy hình änh cûa ngÜ©i xuÃt gia, vì vÆy ai 

cÛng có cäm tÜªng r¢ng ThÀy luôn luôn có m¥t cho tÃt cä m†i 

ngÜ©i. PhÄm chÃt khóa tu lên rÃt cao cÛng nh© y‰u tÓ Çó. Vào 

tuÀn thÙ ba rÃt nhiŠu ngÜ©i có chuy‹n hóa l§n, ai cÛng thÃy s¿ 

mÀu nhiŒm vi diŒu cûa chánh pháp. Trong khóa tu này ThÀy 

Çã sº døng kinh Quán NiŒm HÖi Thª Ç‹ giäng dåy và hÜ§ng 

dÅn tu h†c cho Çåi chúng. ThiŠn sinh ÇÜ®c hÜ§ng dÅn nhìn sâu 

vào næm uÄn cûa chính h† Ç‹ nhÆn diŒn và tu tÆp. ThÌnh 

thoäng ThÀy cho m¶t bu°i vÃn Çáp Ç‹ thiŠn sinh ÇÜ®c nêu lên 

nh»ng th¡c m¡c vŠ nh»ng Çi‹m chÜa ÇÜ®c hi‹u rõ vŠ phÜÖng 

pháp tu tÆp. Vì khóa tu kéo dài cho t§i 21 ngày cho nên ThÀy 

có cÖ h¶i Çi rÃt sâu vào s¿ giäng dåy. Gi»a khóa tu, ngày 

30.5.98, tÃt cä thiŠn sinh Çã th† gi§i Ti‰p HiŒn ÇÜ®c chª vŠ 

Çåo tràng Thanh SÖn Ç‹ thæm vi‰ng và th¿c tÆp m¶t ngày 

chánh niŒm. Tåi Thanh SÖn, ThÀy nói m¶t pháp thoåi rÃt hay 

cho giáo Çoàn Ti‰p HiŒn, ch»a trÎ cho không bi‰t bao nhiêu 

ngÜ©i. Ngày 6.6.98 tÃt cä thiŠn sinh khóa tu ÇÜ®c vi‰ng thæm 

Thanh SÖn. Tám chi‰c xe bus Çã chª m†i ngÜ©i vŠ Çåo tràng 

Ç‹ sÓng m¶t ngày trong cänh trí tuyŒt v©i tåi Çó. Pháp ÇÜ©ng 

PhÆt Mã tåi Thanh sÖn Çã ÇÜ®c chÌnh trang, l§n gÀn b¢ng bÓn 

lÀn thiŠn ÇÜ©ng NÜ§c Tïnh ª Xóm ThÜ®ng, có th‹ có ch‡ ngÒi 

cho m¶t ngàn vÎ thính giä. PhÆt ÇÜ©ng dài 45 thÜ§c và r¶ng 25 

thÜ§c có s¤n lò sÜªi, rÃt nhiŠu cºa s°, nhìn ra núi rØng. ñåo 

tràng Thanh SÖn r¶ng 175 mÅu Anh. Ngày 6.6.98, tÃt cä các 

thiŠn sinh låi ÇÜ®c Çi thæm Thanh SÖn. GÀn mÜ©i chi‰c xe bus 

Çã ÇÜ®c sº døng chuyên chª thiŠn sinh. Nhân dÎp này Çã có lÍ 

tÄy tÎnh Pháp ÇÜ©ng PhÆt Mã. ThiŠn sinh ÇÜ®c ti‰p nhÆn nÜ§c 

cam l¶ do ThÀy rÜ§i lên ÇÀu rÃt lÃy làm hånh phúc. ThÀy Çã 

kiên nhÅn và tØ bi truyŠn næng lÜ®ng cho tÃt cä m†i ngÜ©i. 

Ngày hôm Ãy có thông ÇiŒp cûa bác sï Howard Dean, thÓng 

ÇÓc ti‹u bang Vermont gºi t§i chào mØng và khen ng®i. Khóa 

tu ti‰p tøc ª trÜ©ng Çåi h†c St Michael cho Ç‰n ngày 

12.6.1998 thì hoàn mãn. ñåi chúng trª vŠ Thanh SÖn nghÌ 

ngÖi hai hôm rÒi khªi hành Çi Rhinebeck ª miŠn B¡c ti‹u 

bang New York Ç‹ hÜ§ng dÅn m¶t khóa tu sáu ngày tåi 

Omega Institute.  
 

NghŒ ThuÆt SÓng Chánh NiŒm  
 

Khóa tu ª Omega Institute có ÇŠ tài là The Art of 

Mindful Living. ThiŠn sinh vân tÆp tåi viŒn chiŠu ngày 14.6. 

98, có 50 thi‰u nhi tham d¿, trong sÓ Ãy thi‰u niên thi‰u n» 

(teenager) có gÀn 20 em. TÃt cä các thÀy và các sÜ cô ÇŠu có 

m¥t Ç‹ hÜ§ng dÅn khóa tu này, Çông trên 1100 ngÜ©i. Có 

nhiŠu thiŠn sinh không ÇÜ®c cÜ trú ngay trong viŒn mà phäi cÜ 

trú trong nh»ng khách sån k‰ cÆn, m‡i sáng lúc 5 gi© Çã dÆy 

Ç‹ ÇÜ®c chª t§i ngÒi thiŠn. HÀu h‰t thiŠn sinh ª Çây ÇŠu là 

nh»ng ngÜ©i sÓng bình thÜ©ng, không có nh»ng ngÜ©i có quá 

nhiŠu kh° Çau nhÜ ª khóa trÜ§c. H† rÃt hâm m¶ n‰p sÓng tâm 

linh hÜ§ng thÜ®ng, rÃt muÓn gia Çình và con cái sÓng theo n‰p 

sÓng væn minh tinh thÀn Çåo Bøt. Có rÃt nhiŠu gia Çình phäi 

dành døm cä næm m§i có Çû tiŠn Çi d¿ khóa tu. Omega 

Institute Çòi trä h†c phí cao, nhÜng t° chÙc khóa tu rÃt chu Çáo 

và khéo léo, vì vÆy dù h† lÃy phí t°n cao mà mình vÅn Üa t§i 

ch‡ cûa h†. Ngày 19.6.98, sau lÍ Quy Y TruyŠn Gi§i cho trên 

400 thiŠn sinh, ThÀy và phái Çoàn r©i Omega Institute vŠ låi 

Çåo tràng Thanh SÖn. Tåi Çây, gia Çình PhÆt tº Çã b¡t ÇÀu tŠ 

t¿u Ç‹ chuÄn bÎ cho khóa tu ba ngày cûa h†. 
 

Gia Çình PhÆt tº 
 

 

Khóa tu cho huynh trÜªng gia Çình PhÆt tº khai måc 

ngày 21.6.98 và chÃm dÙt hôm 24.6.98. N¶i dung khóa tu này 

rÃt phong phú, hy v†ng các vÎ huynh trÜªng trong Gia Çình 

PhÆt tº Hoa kÿ có th‹ phiên tä låi thành sách Ç‹ cho m†i ÇÖn 

vÎ Gia Çình PhÆt tº trong và ngoài nÜ§c cùng ÇÜ®c h†c hÕi. Lš 

tÜªng cûa ngÜ©i huynh trÜªng là chû ÇŠ cûa khóa tu và các 

pháp môn th¿c tÆp ÇÜ®c ÇÜa ra ÇÀy Çû Ç‹ làm tÜ liŒu huÃn 

luyŒn nên nh»ng ngÜ©i huynh trÜªng ki‹u mÅu có khä næng 

xây d¿ng hånh phúc và hòa ÇiŒu trong gia Çình huy‰t thÓng 

cûa mình cÛng nhÜ Çoàn Ç¶i cûa mình trong Gia Çình PhÆt tº. 

Nh»ng niŠm Çau và nh»ng khó khæn trong hai gia Çình huy‰t 

thÓng và tâm linh ÇÜ®c g†i tên, phân tích Ç‹ Çi tìm nh»ng 

pháp môn ch»a trÎ h»u hiŒu, làm th‰ nào Ç‹ nuôi dÜ«ng nh»ng 

ngÜ©i trÈ, bäo vŒ ngÜ©i trÈ Ç‹ Çóng góp tích c¿c vào viŒc xây 

d¿ng ÇÃt nÜ§c trong tÜÖng lai. ñó là phép nuôi l§n BÒ ÇŠ tâm, 

làm Ç¶ng l¿c chuy‹n hóa và trÎ liŒu.  

ChiŠu 23.6.98, tæng thân xuÃt gia cùng Çi du ngoån ª tu 

viŒn RØng Phong. Ngày 24.6.98 ThÀy Ç‰n y viŒn Darthmouth 

College Ç‹ soi Çåi trÜ©ng. ThÀy Çã nhÎn æn tØ 10 hôm trÜ§c, 
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chÌ uÓng nÜ§c Ãm và vÅn ti‰p tøc giäng dåy bình thÜ©ng tåi 

hai khóa tu Omega Institute và Gia ñình PhÆt tº. ñåi trÜ©ng 

cûa ThÀy bình thÜ©ng, không bÎ sÜng, không có polype, không 

có diverticule. Ngày 25.6.98 mÜ©i vÎ linh møc dòng tu 

Dominican tØ Weston Priory t§i tu chung v§i Çåi chúng RØng 

Phong m¶t ngày. Các vÎ Çã trình diÍn nh»ng bài Çåo ca cûa h† 

cho các thÀy các sÜ cô nghe, trong Çó có bài Alone Again ph° 

tØ thÖ cûa ThÀy næm 1968. Các thÀy và các sÜ cô cÛng trình 

bày vài bài xÜ§ng tán Ç‹ Çáp lÍ.  

Ngày 27.6.98 ThÀy và phái Çoàn lÃy máy bay tØ 

Boston trª låi Pháp. ☺ 

 

 

 

  
 

(h†c hÕi vŠ Nghi thÙc Thí th¿c) 
Bi‹n kh° thuyŠn Çi cÙu Ç¶ ngÜ©i 

Cúng thí th¿c ª ViŒt Nam cÛng ÇÜ®c g†i là cúng cháo. 

Khi t° chÙc trai Çàn ta dùng nghi thÙc ñåi Mông SÖn. Còn 

nghi thÙc này g†i là Ti‹u Mông SÖn. Mông SÖn là tên cûa m¶t 

ng†n núi ª Trung QuÓc, tÌnh TÙ Xuyên. Vào Ç©i TÓng có m¶t 

thiŠn sÜ cÜ trú trên núi Ãy tên là BÃt ñ¶ng, thÀy Çã ch‰ tác ra 

nghi thÙc ñåi Mông SÖn và Ti‹u Mông SÖn. Nghe nói ª trên 

núi Mông có nh»ng cây trà rÃt ngon, và vì leo lên ÇÌnh hái trà 

khó l¡m nên ngÜ©i ta Çã phäi nuôi khÌ Ç‹ chúng leo lên hái lá 

trà và liŒng xuÓng. Trà ngon l¡m. M‡i næm ngÜ©i ta lÃy trà 

Mông sÖn gºi vŠ dâng vua, nhÜng sÓ lÜ®ng trà rÃt ít. DÜ§i 

chân núi cÛng có trà tuy không ngon b¢ng. Trà Mông sÖn g†i 

là Mông trà, nghe nói uÓng vào rÃt dÍ tiêu hóa. Có m¶t thiŠn 

sÜ Çem trà Mông sÖn rót vào chén bánh l†t, và vài gi© sau 

bánh l†t bi‰n thành nÜ§c. Trong nghi thÙc cúng linh có câu :  

 

DÜÖng Tº giang tâm thûy 

Mông SÖn ÇÌnh thÜ®ng trà 

HÜÖng linh tam Äm liÍu 

Täo sinh pháp vÜÖng gia. 

 

NÜ§c lÃy ª gi»a lòng sông DÜÖng. Trà lÃy ª ÇÌnh núi 

Mông. HÜÖng linh ÇÜ®c uÓng ba ngøm thì có th‹ sanh ra trong 

nhà ÇÙc pháp vÜÖng. Pháp vÜÖng là Bøt, là vua pháp (King of 

the Dharma). ThiŠn sÜ Mông SÖn Çã nghiên cÙu nh»ng kinh 

MÆt tông có tØ Ç©i ñÜ©ng và Çã sáng ch‰ ra nghi thÙc cúng cô 

hÒn. Nghi thÙc này Çã ÇÜ®c áp døng trong các Çàn trai chÄn t‰ 

và ÇÜ®c tøng m‡i ngày trong các chùa. ñÓi tÜ®ng cûa s¿ cúng 

dÜ©ng này trÜ§c h‰t là cô hÒn. Cô hÒn là nh»ng linh hÒn 

không nÖi nÜÖng t¿a, không ai th© t¿. Cô có nghïa là cô ÇÖn, 

cô Ç¶c; hÒn là linh hÒn. ThÜ©ng thÜ©ng khi m¶t ngÜ©i ch‰t Çi 

thì ÇÜ®c gia Çình th© cúng, ngÜ©i Ãy bi‰t ch‡ Ç‹ vŠ nên nh»ng 

linh hÒn này không phäi là nh»ng linh hÒn cô Ç¶c. Nh»ng 

ngÜ©i có m¶t gia Çình huy‰t thÓng và m¶t gia Çình tâm linh 

thì khi ch‰t Çi không cäm thÃy bÖ vÖ tåi vì h† bi‰t r¢ng h† 

thu¶c vào m¶t nŠn væn hóa, m¶t nhà th©, m¶t ngôi chùa, m¶t 

xã h¶i, m¶t gia Çình. Nh»ng linh hÒn Çó không phäi là nh»ng 

linh hÒn cô Ç¶c. Còn nh»ng ngÜ©i khi sÓng có cäm tÜªng là 

mÃt gÓc, không thu¶c vŠ m¶t gia Çình tâm linh ho¥c huy‰t 

thÓng nào, væn hóa nào, nh»ng ngÜ©i nhÜ vÆy cô ÇÖn trong 

khi sÓng và khi ch‰t Çi cÓ nhiên cÛng së trª thành nh»ng linh 

hÒn bÖ vÖ. ñÓi tÜ®ng ÇÀu cûa s¿ cúng ki‰ng này là nh»ng linh 

hÒn bÖ vÖ. NhÜng không phäi ch‰t rÒi ngÜ©i ta m§i trª thành 

cô hÒn. Khi còn sÓng chúng ta cÛng có th‹ là nh»ng cô hÒn và 

nhìn quanh chúng ta cÛng thÃy rÃt nhiŠu cô hÒn, nhÃt là trong 

th‰ gi§i hiŒn tåi. PhÀn l§n nh»ng cô hÒn cûa th‰ k› thÙ 20 và 

21 là nh»ng cô hÒn rÃt trÈ. Bi‰t bao nhiêu ngÜ©i thanh niên 

không thÃy mình thu¶c vŠ m¶t nguÒn gÓc tâm linh nào, m¶t 

gia Çình huy‰t thÓng nào, m¶t nŠn væn hóa nào. H† Çi lang 

thang vÃt vÜªng gi»a cu¶c Ç©i, cäm thÃy cô ÇÖn lånh lëo. ñó 

là nh»ng cô hÒn mà chúng ta có th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c b¢ng nhÆn 

thÙc cûa chúng ta, b¢ng m¡t, b¢ng tai. Nh»ng cô hÒn Çó ÇÀy 

dÅy chung quanh ta. Ngay chính trong tæng thân chúng ta 

cÛng có m¶t vài cô hÒn vÃt vÜªng. Hy v†ng r¢ng sau m¶t th©i 

gian th¿c tÆp nh»ng cô hÒn Ãy có th‹ tìm ra mái Ãm cûa gia 

Çình, tìm ra ch‡ nÜÖng t¿a tâm linh. Khi nh»ng cái rÍ m†c ra 

và bám ÇÜ®c vào tæng thân thì nh»ng phÀn tº Çó së không còn 

là cô hÒn n»a. Næm nào cÛng có nh»ng cô hÒn tìm t§i v§i tæng 

thân Làng Mai, và chúng ta cÓ g¡ng h‰t sÙc Ç‹ làm cho nh»ng 

cô hÒn Çó có th‹ c¡m rÍ ÇÜ®c trong tæng thân này. Khi còn là 

m¶t cô hÒn vÃt vÜªng thì ta Çau kh° vô cùng vì ta có s¿ trÓng 

v¡ng l§n trong trái tim. Hånh phúc là m¶t cái gì xa v©i, ta có 

cäm tÜªng bÎ låc lõng. Chung quanh ta có bao nhiêu là ngÜ©i, 

là cây cÓi và thú vÆt, vÆy mà ta cäm thÃy hoàn toàn không 

dính líu gì v§i tÃt cä m†i ngÜ©i chung quanh, v§i thiên nhiên, 

cây cÓi, cÀm thú, ... và s¿ trÓng träi Çó làm ta Çau kh°. Có th‹ 

là trên bŠ m¥t trí tuŒ ta bi‰t r¢ng trong cu¶c Ç©i có nh»ng cái 

rÃt mÀu nhiŒm nhÜng trên th¿c t‰ thì ta låi không ti‰p xúc 

ÇÜ®c v§i nh»ng mÀu nhiŒm Çó cûa cu¶c Ç©i. Cu¶c Ç©i trÓng 

v¡ng và bÖ vÖ và vì vÆy cô hÒn là nh»ng linh hÒn bÖ vÖ và Çói 

khát. ñói khát ª Çây không h£n là Çói khát cÖm áo ho¥c m¶t 

mái nhà mà Çói khát tình thÜÖng, Çói khát m¶t nÖi nÜÖng t¿a, 

Çói khát hi‹u bi‰t, tåi vì ÇÓi v§i nh»ng cô hÒn Ãy chÜa ai tØng 

hi‹u mình, chÜa ai tØng thÜÖng mình và mình chÜa bao gi© 

thu¶c vŠ m¶t mái nhà Ãm cúng, dÀu Çó là m¶t mái nhà huy‰t 

thÓng hay m¶t mái nhà tâm linh. Xã h¶i chúng ta ÇÜ®c t° chÙc 

nhÜ th‰ nào mà Çã ch‰ tác ra không bi‰t bao nhiêu là cô hÒn 

vÃt vÜªng, nh»ng cô hÒn còn xÜÖng còn thÎt Çàng hoàng, chÙ 

không phäi chÌ là nh»ng ngÜ©i ch‰t. Vì vÆy trong khi trì tøng 

nghi thÙc thí th¿c này chúng ta ÇØng nghï là ta chÌ cúng cho 

nh»ng chúng sanh Çã ch‰t. Chúng ta phäi bi‰t r¢ng trong cu¶c 

sÓng chung quanh ta có rÃt nhiŠu nh»ng cô hÒn Çang Çi vÃt 

vÜªng, Çói khát hi‹u bi‰t, Çói khát thÜÖng yêu. HÖn n»a, tÃt cä 

chúng ta ngÜ©i nào cÛng có håt giÓng cô hÒn ª trong tâm tÜ, 

thÌnh thoäng chúng ta vÅn còn muÓn bÕ nhà mà Çi, bÕ thÀy, bÕ 

tæng thân mà Çi. N‰u ta Ç‹ cho håt giÓng Çó l§n lên thì m¶t 

này nào Çó chúng ta cÛng së trª thành cô hÒn. HÖi tûi thân 

m¶t chút là håt giÓng cô hÒn Çã ÇÜ®c tÜ§i tÄm và n‰u không 

cÄn thÆn, m¶t ngày kia ta së bÕ thÀy và tæng thân mà Çi. 

Chúng ta ÇØng tÜªng cô hÒn là nh»ng ngÜ©i khác. Cô hÒn có 

th‹ là chính mình. VÛ Hoàng ChÜÖng có m¶t bài thÖ trong Çó 

có bÓn câu:  
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LÛ chúng ta låc loài næm bäy ÇÙa 

BÎ quê hÜÖng ruÒng bÕ, giÓng nòi khinh 

Bi‹n vô tÆn xá gì phÜÖng hÜ§ng n»a? 

ThuyŠn Öi thuyŠn theo gió hãy lênh Çênh... 

 

ñó là bÓn câu thÖ có chÃt cô hÒn. ThÃy r¢ng ÇÃt nÜ§c 

này và xã h¶i này Çã tØ khÜ§c, Çã ruÒng bÕ ta, vÆy thì ta Çâu 

có cÀn gì n»a. ñâu cÀn phäi gi» gìn thân th‹ này n»a, Çâu cÀn 

phäi gi» gìn tâm hÒn này n»a, Çi Çâu cÛng ÇÜ®c! N‰u nghe 

bÓn câu thÖ Ãy mà ta thÃy rung Ç¶ng trong lòng tÙc là ta Çã có 

håt giÓng cô hÒn ª trong ta rÒi, không còn chÓi cãi gì ÇÜ®c. 

Và cô hÒn là trÓng träi, cô hÒn là kh° Çau. Tåi vì s¿ cô Ç¶c 

bao gi© cÛng ÇÜa Ç‰n s¿ kh° Çau và s¿ Çói khát. Chúng ta Çói 

cÖm áo, Çói m¶t mái Ãm gia Çình, Çói s¿ hi‹u bi‰t, Çói s¿ 

thÜÖng yêu. ‘‘ChÜa ai hi‹u ta cä!’’ Trong chúng ta có nhiŠu 

ngÜ©i hay than phiŠn nhÜ vÆy, Çó là håt giÓng cô hÒn. ChÜa ai 

thÜÖng mình mà chÜa ch¡c mình Çã thÜÖng mình. NiŠm tûi 

thân là dÃu hiŒu cûa håt giÓng cô hÒn trong lòng m‡i ngÜ©i. 

Chúng ta ÇØng Çi tìm cô hÒn ª Çâu xa. Cô hÒn ª ngay trong 

tâm chúng ta. Khi ta thÜÖng ÇÜ®c cô hÒn Ãy thì ta có th‹ 

thÜÖng ÇÜ®c vån loài tåi vì ai cÛng có th‹ là m¶t cô hÒn tÜÖng 

lai cÛng nhÜ ai cÛng có th‹ m¶t ÇÙc Bøt trong tÜÖng lai. 

Thành thº m‡i ngÜ©i nên t¿ hÕi: mình có phäi là m¶t cô hÒn 

không, cô hÒn trong hiŒn tåi, hay là cô hÒn trong tÜÖng lai?  

Ÿ Làng Mai ta thÜ©ng hay ch¡p tay låi chào ngÜ©i khác 

và nói ‘‘Sen búp xin t¥ng ngÜ©i, m¶t vÎ Bøt tÜÖng lai.’’ 

NhÜng n‰u chúng ta æn ª v§i nhau không Çàng hoàng thì 

ngÜ©i kia Çã thành m¶t cô hÒn tÜÖng lai rÒi tåi vì håt giÓng cô 

hÒn trong hiŒn tåi Çang l§n. Cô hÒn n‰u không ÇÜ®c cÙu Ç¶ 

lâu ngày thì thành ma Çói, g†i là ngå qu›. Ngå qu› thÜ©ng 

ÇÜ®c mô tä là có m¶t cái bøng phình ra rÃt l§n và m¶t cái c° 

h†ng nhÕ nhÜ cây kim. Bøng rÃt l§n nghïa là s¿ Çói khát rÃt 

nhiŠu, c° h†ng nhÕ nhÜ kim nghïa là không có khä næng ti‰p 

nhÆn. ñó là m¶t hình änh thi ca rÃt rõ. Ÿ ñông phÜÖng m‡i 

khi nghï t§i cô hÒn là ta nghï t§i nh»ng chúng sanh có nhu y‰u 

rÃt l§n nhÜng khä næng ti‰p nhÆn rÃt nhÕ. Nh»ng cô hÒn Ãy 

tuy Çói khát hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu nhÜng dÀu ÇÜ®c ngÜ©i ta 

hi‰n t¥ng hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu h† cÛng còn nghi ng©, 

không ti‰p nhÆn ÇÜ®c. Nghi r¢ng Çây là hi‹u bi‰t giä, là 

thÜÖng yêu giä, tåi vì cô hÒn Çã tØng bÎ lØa gåt nhiŠu lÀn rÒi. 

Cha mË nói thÜÖng ta mà không th¿c s¿ thÜÖng, xã h¶i nói 

thÜÖng ta mà chÜa bao gi© th¿c s¿ thÜÖng, nh»ng nhà lãnh Çåo 

chính trÎ, væn hóa tØng nói thÜÖng ta mà chÜa bao gi© th¿c s¿ 

thÜÖng mà chÌ làm cho ta Çau kh°. Cô hÒn giÓng nhÜ nh»ng 

con chim Çã bÎ trúng tên cho nên thÃy cành cong nào cÛng s® 

và vì vÆy khi nghe ai mà nói r¢ng tôi thÜÖng anh, tôi së giúp 

anh thì cô hÒn liŠn phát tâm nghi ng©, không tin. Nghi ng© là 

bän chÃt cûa cô hÒn và vì vÆy n‰u muÓn giúp cô hÒn ta phäi 

h‰t sÙc kiên nhÅn, bi‰t trÜ§c r¢ng l©i nói cûa ta tuy thành thÆt 

và ta thÆt s¿ có tình thÜÖng và s¿ hi‹u bi‰t Ç‹ hi‰n t¥ng nhÜng 

ta ÇØng tÜªng là cô hÒn có th‹ chÃp nhÆn ngay ÇÜ®c. ñó là vì 

khä næng ti‰p nhÆn cûa cô hÒn rÃt bé nhÕ, Çó là vì c° h†ng cûa 

cô hÒn nhÕ bé nhÜ cây kim. Ngay gi»a chúng ta cÛng có 

nh»ng cô hÒn nhÜ vÆy. ThÀy thÜÖng ta, sÜ anh, sÜ chÎ và sÜ 

em thÜÖng ta nhÜng ta không ti‰p nhÆn ÇÜ®c. Ta nghi ng© Çó 

là l©i nói suông ngoài miŒng và ta không th‹ ti‰p nhÆn. Khä 

næng ti‰p nhÆn tình thÜÖng và s¿ hi‹u bi‰t cûa ta rÃt nhÕ bé. 

Có th‹ là ta chÎu trách nhiŒm vŠ ÇiŠu Çó, mà xã h¶i, gia Çình 

và cha mË cÛng chÎu m¶t phÀn trách nhiŒm vŠ ÇiŠu Çó. Vì vÆy 

m¶t trong nh»ng dÃu hiŒu cûa tình thÜÖng Çích th¿c là kiên 

nhÅn; thÜÖng là phäi kiên nhÅn. Ngày hôm nay ngÜ©i kia chÜa 

thÃy ÇÜ®c tình thÜÖng cûa ta nhÜng hy v†ng mai mÓt, tháng 

sau ho¥c næm sau ngÜ©i Ãy së thÃy ÇÜ®c tình thÜÖng cûa ta và 

së chÃp nhÆn. ThÜÖng mà bÎ hi‹u lÀm ho¥c bÎ lên án là không 

thÜÖng, Çó là chuyŒn cÖm b»a. Vì vÆy tình thÜÖng chân thÆt 

thÜ©ng ÇÜ®c bi‹u hiŒn b¢ng s¿ kiên nhÅn. Ta hãy cÙ thÜÖng và 

cÙ ti‰p tøc thÜÖng.  

Trong nghi thÙc này có m¶t câu thÀn chú có th‹ giúp 

cho c° h†ng cûa cô hÒn l§n lên, trª låi ÇÜ®c kích thÜ§c bình 

thÜ©ng cûa m¶t con ngÜ©i, Çó là câu thÀn chú Khai Y‰t HÀu. 

Khai y‰t hÀu chÖn ngôn tÙc là chÖn ngôn mª r¶ng c° h†ng ra, 

Ç†c là Án b¶ b¶ Ç‰, rÎ dà rÎ Ça rÎ, Çát tha nga Ça da. Không 

phäi chÌ Ç†c suông câu thÀn chú Çó mà ta có th‹ làm cho c° 

h†ng cô hÒn trª vŠ bình thÜ©ng. Ta phäi có thÆt nhiŠu kiên 

nhÅn, thÜÖng yêu và thông minh m§i có th‹ giúp cho cô hÒn 

kia phøc hÒi khä næng ti‰p nhÆn hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu. Nghi 

thÙc này d¿a trên giáo lš cæn bän cûa kinh Hoa Nghiêm là tÃt 

cä ÇŠu do tâm bi‹u hiŒn. Tâm nhÜ là m¶t h†a sï, có th‹ vë ra 

tÃt cä m†i s¿ m†i vÆt. Th‰ gi§i cûa chúng ta là do tâm sáng tåo 

ra. Tâm c†ng ÇÒng và tâm cá nhân. ñÎa ngøc cÛng do lòng 

ngÜ©i, tÎnh Ç¶ cÛng do lòng ngÜ©i mà phát hiŒn. N‰u muÓn có 

ÇÎa ngøc ta chÌ cÀn vë ra ÇÎa ngøc, n‰u muÓn có tÎnh Ç¶ ta chÌ 

cÀn vë ra tÎnh Ç¶ và ông th® vë Ãy là tâm chúng ta. Tâm nhÜ 

h†a sÜ (mind as painter) và cùng v§i nhau chúng ta có th‹ 

sáng tåo ra m¶t tÎnh Ç¶ cho chúng ta và cho nh»ng ngÜ©i t§i 

v§i chúng ta. Cùng v§i nhau ta có th‹ sáng tåo ra m¶t ÇÎa ngøc 

Ç‹ cùng chÎu kh° v§i nhau và Ç‹ làm kh° nh»ng ngÜ©i t§i v§i 

chúng ta. ñó là giáo lš ÇÀu cûa Hoa Nghiêm. Giáo lš thÙ hai 

là trùng trùng duyên khªi, nghïa là không có m¶t hiŒn tÜ®ng 

nào chÌ bi‹u hiŒn tØ m¶t nhân duyên, phäi có nhiŠu l§p duyên 

khªi trùng trùng v§i nhau thì m§i có th‹ làm cho m¶t hiŒn 

tÜ®ng bi‹u hiŒn ra ÇÜ®c. Cái m¶t ÇÜ®c làm b¢ng cái tÃt cä, và 

cái tÃt cä ÇÜ®c thÃy trong cái m¶t. Ví dø trong m¶t bông hoa 

n‰u nhìn kÏ thì ta së thÃy tÃt cä vÛ trø.  

 

Nam mô Bøt và BÒ Tát trên h¶i Hoa Nghiêm 

Nam mô BÒ Tát DiŒn Nhiên VÜÖng 

 

DiŒn Nhiên VÜÖng là m¶t vÎ BÒ tát có khuôn m¥t rÃt 

d». DiŒn Nhiên là b¶ m¥t có lºa cháy bØng. Trong nh»ng lÍ 

cúng cô hÒn ngÜ©i ta rÃt cÀn t§i BÒ tát DiŒn Nhiên VÜÖng. 

ThÜ©ng thÜ©ng m¶t BÒ tát nhÜ BÒ tát Quán Âm thì m¥t mày 

rÃt phúc hÆu, tÜÖi mát và dÍ thÜÖng tåi vì BÒ tát Quan Âm 

tÜ®ng trÜng cho tình thÜÖng và s¿ l¡ng nghe. NhÜng DiŒn 

Nhiên bÒ tát låi là m¶t vÎ bÒ tát có khuôn m¥t d» d¢n. Lºa 

cháy tØ hai con m¡t, lºa bÓc ra tØ miŒng và hai tai bÒ tát cÛng 

Çang bÓc lºa. VÈ m¥t bÒ tát rÃt d». Tåi sao m¶t vÎ bÒ tát låi có 

vÈ d» d¢n nhÜ vÆy? Tåi vì ª Çây ta cÀn t§i m¶t nhân vÆt có th‹ 

ÇiŠu phøc ÇÜ®c nh»ng thành phÀn thu¶c vào hàng ác Çåo nhÜ 

ÇÎa ngøc và ngå qu›. Vì vÆy cho nên phäi có m¶t nhân vÆt rÃt 

cÙng và rÃt hùng m§i có th‹ nhi‰p phøc ÇÜ®c nh»ng gi§i ÇÀu 

trâu m¥t ng¿a kia. NhÜng nhìn vào trong chiŠu sâu, ngÜ©i ta 

thÃy có m¶t tình thÜÖng rÃt r¶ng l§n và ta khám phá ra r¢ng 

bÒ tát DiŒn Nhiên không phäi là ai ngoài ÇÙc Quán Th‰ Âm. 

ñÙc Quan Th‰ Âm có th‹ hiŒn ra thành m¶t ngÜ©i phø n» rÃt 

hiŠn dÎu, tÜÖi mát nhÜng chính Quán Th‰ Âm bÒ tát thÌnh 

thoäng cÛng phäi hiŒn ra nhÜ m¶t DiŒn Nhiên d» d¢n m§i có 

th‹ trÎ n°i nh»ng âm binh, nh»ng chúng sanh ÇÀu trâu m¥t 
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ng¿a. HiŒn gi© Çây chung quanh chúng ta có nh»ng thanh niên 

thu¶c vào các bæng Çäng mang theo trong ngÜ©i nh»ng chÃt 

liŒu có th‹ gi‰t ngÜ©i. Nh»ng ngÜ©i Ãy có cäm tÜªng chÜa bao 

gi© ÇÜ®c thÜÖng ÇÜ®c hi‹u. Nh»ng ngÜ©i Çó khó mà có lòng 

tØ bi và vì vÆy h† Çã và Çang tåo ra bi‰t bao nhiêu t¶i ác, bao 

nhiêu là båo Ç¶ng trong xã h¶i. Khi t§i v§i h† ta t§i b¢ng m¶t 

khuôn m¥t rÃt tØ bi nhÜng thÌnh thoäng ta cÛng t§i v§i tính 

cách cûa m¶t ngÜ©i rÃt cÙng r¡n, mang luÆt pháp t§i Ç‹ cho h† 

ÇÜ®c nhi‰p phøc. Vì lš do Çó tình thÜÖng khoác nhiŠu hình 

thÙc khác nhau, và DiŒn Nhiên VÜÖng là m¶t hình thÙc rÃt Ç¥c 

biŒt. Ÿ ViŒt Nam có nh»ng ngÜ©i lái xe hàng thu¶c vŠ gi§i 

anh chÎ CÀu MuÓi, không s® ai h‰t ‘d†c ngang nào bi‰t trên 

ÇÀu có ai’, chºi h‰t tÃt cä m†i ngÜ©i tØ trên xuÓng dÜ§i. 

NhÜng khi lái xe tØ Sài Gòn lên ñà Låt, Çi ngang qua nh»ng 

khúc quanh trên núi, thÃy nh»ng mi‰u th© sÖn ÇÕ h† bi‰t r¢ng 

tåi các khúc quanh này Çã có nhiŠu chi‰c xe Ç° và rÃt nhiŠu 

ngÜ©i ch‰t. NgÜ©i ta Çã lÆp mi‰u Ç‹ th© h† và ngÜ©i ta nói 

r¢ng n‰u anh cÙng ÇÀu ÜÖng ngånh thì các thÀn linh và nh»ng 

oan hÒn u°ng tº kia Çó së v¥n c° anh. Khi Çi ngang nh»ng nÖi 

Ãy t¿ nhiên anh së choáng váng hoa m¡t rÒi anh bÈ tay ngÜ®c 

Ç‹ rÖi xuÓng Çó và anh cÛng së ch‰t nhÜ nån nhân Çi trÜ§c Çó. 

Vì vÆy nh»ng anh chàng thiên lôi Çánh không ch‰t Ãy m‡i khi 

lái xe ngang các nÖi Ãy là dª nón xuÓng và cúi ÇÀu m¶t cách 

rÃt cung kính. Mi‰u th© cô hÒn ª các khúc quanh Çó chính là 

m¶t DiŒn Nhiên VÜÖng, vì vÆy có th‹ ÇiŠu phøc ÇÜ®c nh»ng 

tay anh chÎ kia mà thôi. Ngoài ra, công an, tÌnh trÜªng, quÆn 

trÜªng và thÀy tu không ÇiŠu phøc ÇÜ®c nh»ng anh chàng Çó. 

VÆy thì DiŒn Nhiên VÜ©ng bÒ tát là hiŒn thân cûa chúa t‹ các 

loài qu› có khä næng ÇiŠu phøc ÇÜ®c gi§i cô hÒn ngå qu›, Çây 

là m¶t hành Ç¶ng g†i là ÇÒng s¿. BÒ tát nói ‘‘mày lôi thôi thì 

mày bi‰t tao’’ nhÜng bÒ tát không nói b¢ng cái tâm giÆn h©n, 

trách phåt và ghét bÕ. Trong lòng bÒ tát có m¶t niŠm thÜÖng 

rÃt l§n và bi‰t r¢ng ÇiŠu phøc b†n này bÒ tát phäi dùng nh»ng 

hình thÙc rÃt kiên cÜ©ng m§i ÇÜ®c. Chúng ta cÀn t§i nh»ng 

nhà tù, nh»ng ông cai tù và nh»ng ngÜ©i cänh sát tåi vì trên 

th‰ gi§i có nh»ng ngÜ©i båo Ç¶ng, gây ra án mång, gây ra t¶i 

ác và ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i Ãy ta phäi dùng Ç‰n nh»ng biŒn 

pháp nhÜ còng tay ho¥c nhÓt vào trong tù, ho¥c áp dÅn ho¥c 

ÇÜa ra tòa án. NhÜng chúng ta cÛng bi‰t r¢ng nh»ng ngÜ©i cai 

tù và cänh sát khi làm nh»ng công viŒc nhÜ vÆy phäi bi‰t sº 

døng m¶t trái tim bÒ tát. ChØng nào h† làm ÇÜ®c nhÜ th‰ thì ta 

m§i yên tâm. Khi vÎ bÒ tát hành Ç¶ng dÜ§i hình thÙc cûa m¶t 

ngÜ©i cai tù, m¶t ông tòa, m¶t cänh sát thì th‰ gi§i này m§i 

th¿c s¿ giúp Ç« ÇÜ®c cho nh»ng thành phÀn bÃt häo cûa xã 

h¶i. Tåi sao h† Çã trª thành nh»ng thành phÀn bÃt häo? Tåi vì 

h† Çã không ÇÜ®c chÃp nhÆn bªi cha mË, bªi nhà th©, bªi gia 

Çình, bªi bè bån, bªi xã h¶i.Vì h† không có cÖ h¶i cho nên h† 

Çã phän kháng, Çã Çi tìm ma túy, Çã Çi tìm båo Ç¶ng. Chúng ta 

phäi có nh»ng biŒn pháp rÃt cÙng r¡n Ç‹ có th‹ ngæn ngØa 

nh»ng phÀn tº Çó không gây thiŒt håi và t¶i ác trong xã h¶i. 

NhÜng trong khi xº døng nh»ng biŒn pháp månh Çó ta phäi có 

trái tim cûa vÎ bÒ tát. Ta phäi trao trái tim Ãy cho các gi§i quan 

tòa, cänh sát, cai tù. Hình änh cûa bÒ tát DiŒn Nhiên VÜÖng là 

hình änh mÅu m¿c cûa ngÜ©i hành Ç¶ng cÙng r¡n trong xã h¶i. 

Anh có th‹ là ngÜ©i cai tù nhÜng anh vÅn có th‹ là m¶t vÎ bÒ 

tát. Anh có th‹ là m¶t chánh án tòa thi‰u nhi hay là tòa thÜ®ng 

thÄm nhÜng anh vÅn là m¶t vÎ bÒ tát. Anh có th‹ là ngÜ©i cänh 

sát có súng nhÜng anh vÅn có th‹ là m¶t vÎ bÒ tát và súng cûa 

anh không bao gi© ÇÜ®c sº døng Ç‹ gi‰t ngÜ©i. Chúng ta phäi 

ÇÜa giáo lš hi‹u và thÜÖng cûa Bøt vào trong tÃt cä ngõ ngách 

cûa cu¶c sÓng xã h¶i. ñêm qua hÒi 11 gi© khuya, MÏ và Anh 

Çã oanh tåc Iraq trong sáu gi© ÇÒng hÒ liên ti‰p và có m¶t sÓ 

thÜ©ng dân bÎ thÜÖng Çã phäi chª vào trong nhà thÜÖng. Cu¶c 

oanh tåc này có th‹ ti‰p tøc trong nh»ng ngày t§i. Chúng ta 

hãy cÀu nguyŒn cho båo Ç¶ng này chÃm dÙt s§m. Chúng ta 

cÀu nguyŒn cho gi†t nÜ§c cam lÒ cûa bÒ tát Quán Th‰ Âm có 

th‹ gi†t xuÓng trong trái tim cûa t°ng thÓng Clinton, cûa thû 

tÜ§ng Tony Blair, và cûa nguyên thû Sadam Hussein.  

 

 
 

‘‘CÙu kh° Quán Âm thÎ hiŒn Tiêu DiŒn qu›’’, Çó là hai 

câu trong m¶t bài tán tråo cûa nghi thÙc chÄn t‰. ñÙc Quán 

Âm cÙu kh° thÎ hiŒn ra qu› Tiêu DiŒn. Qu› Tiêu DiŒn tÙc là 

m¶t qu› sÙ lãnh Çåo qu› sÙ, cái m¥t cûa Tiêu DiŒn cháy rÀn 

rÀn và chÌ có m¶t vÎ lãnh Çåo qu› sÙ m§i có th‹ cai trÎ ÇÜ®c 

qu› sÙ, cÛng nhÜ chÌ có m¶t thû lïnh cûa bæng Çäng m§i cÀm 

ÇÀu ÇÜ®c bæng Çäng. Cho nên ÇÙc Quán Th‰ Âm bÒ tát Çã thÎ 

hiŒn ra là m¶t vÎ lãnh Çåo cûa qu› sÙ. Tiêu DiŒn là ông Tiêu. 

Ÿ các chùa chúng ta thÜ©ng thÃy tÜ®ng cûa Tiêu DiŒn Çåi 

vÜÖng cÀm m¶t lá c© và thÓng lãnh các Çoàn qu› sÙ Çi sau. 

ChÌ có Tiêu DiŒn Çåi vÜÖng m§i gi» ÇÜ®c cho b†n qu› sÙ ª 

phía sau lÜng Çi ÇÙng có trÆt t¿ Ç‹ t§i tham d¿ vào Pháp h¶i 

cúng dÜ©ng t° chÙc tåi chùa, Ç‹ cho các gi§i ngå qu› và cô 

hÒn ÇÜ®c dÎp nghe kinh, ti‰p nhÆn nh»ng thÙc æn nhà chùa 

cúng dÜ©ng Ç‹ mà chuy‹n hóa và sanh vŠ tÎnh Ç¶. Vai trò cûa 

Tiêu DiŒn Çåi vÜÖng hay là cûa qu› Tiêu DiŒn rÃt quan tr†ng. 

Tiêu DiŒn hình thÙc rÃt d» d¢n nhÜng n¶i dung là tình thÜÖng.  

 

Lºa d» bØng bØng cháy bÓn bên 

Cô hÒn nóng bÙc kh° triŠn miên 

Cô hÒn n‰u muÓn sinh tÎnh Ç¶ 

Hãy l¡ng nghe Çây kŒ Bøt truyŠn 

 

ñây là cänh cûa ÇÎa ngøc. ñÎa ngøc có lºa, không 

nh»ng lºa cháy ª m¶t bên mà cháy luôn cä bÓn bên. S¿ th¿c là 

lºa Çang cháy ª lòng ngÜ©i, tÃt cä chúng ta nh»ng ngÜ©i nào 

Çã tØng träi qua nh»ng giai Çoån kh° Çau thì Çã bi‰t th‰ nào là 

ÇÎa ngøc, và ÇÎa ngøc kia không phäi chÌ cháy m¶t bên mà 

cháy luôn bÓn phía và ta không có ÇÜ©ng thoát. Nó nhÜ m¶t 

lòng chäo và dù có muÓn thoát ta cÛng không thoát ÇÜ®c. 

Nh»ng lúc Çó chúng ta h‰t sÙc cô ÇÖn. Chúng ta mong có m¶t 

vÎ bÒ tát Çi xuÓng Ç‹ kéo ta ra khÕi bi‹n lºa kia. ñó là hÕa 

ngøc. Có m¶t PhÆt tº tØ ViŒt nam vi‰t thÜ cho thÀy ‘‘Båch 

ThÀy, hÒi khuya con thÃy ThÀy t§i và ThÀy b¡c m¶t chi‰c 

thang cho con leo ra khÕi cái ch‡ mà con Çang bÎ giam hãm.’’ 

NgÜ©i PhÆt tº Çó Çã tØng g¥p ThÀy ba mÜÖi mÃy næm vŠ 

trÜ§c. ñã tØng ÇÜ®c dÎp tu h†c nhÜng sau Çó låi Çã rÖi xuÓng 
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ÇÎa ngøc cûa Çau kh°, và trong giÃc mÖ anh Çã thÃy thÀy Çem 

thang t§i Ç‹ anh có th‹ leo lên. Chúng ta cÛng vÆy, trong 

nh»ng khi bÎ bûa bây bªi kh° Çau, bªi lºa d», chúng ta thÜ©ng 

mong có m¶t vÎ bÒ tát t§i thä m¶t s®i dây ho¥c b¡c m¶t cái 

thang Ç‹ chúng ta có th‹ thoát ra. VÎ bÒ tát Çó là ai? ñó là m¶t 

câu hÕi. Và chúng ta có th‹ là vÎ bÒ tát Çó ÇÓi v§i m¶t ngÜ©i 

khác hay ÇÓi v§i chính ta. Kh° triŠn miên là kh° không bao 

gi© chÃm dÙt. ñÎa ngøc là nÖi ngÜ®c v§i tÎnh Ç¶. Nh»ng vùng 

trong Çó chúng ta bÎ kËt vào. KËt không h£n là do ngÜ©i khác 

lùa ta vào mà chính là do ta Çã tìm t§i nh»ng ch‡ Çó. Nh»ng 

vùng xì-ke ma túy, nh»ng vùng hÆn thù, bæng Çäng, tÃt cä 

nh»ng vùng Çó có th‹ là chính chúng ta Çã tìm t§i. Chúng ta 

Çã t¿ muÓn tìm t§i nh»ng ch‡ Çó chÙ không phäi là ngÜ©i ta 

Çã lùa và nhÓt chúng ta vào nh»ng vùng Çó. M¶t cu¶c nhân 

duyên, m¶t s¿ k‰t h®p gi»a hai ngÜ©i v§i nhau có th‹ Çã trª 

thành ra m¶t vùng hÕa ngøc và vùng hÕa ngøc Çó là do chính 

hai ngÜ©i tåo tác. Bây gi© chúng ta muÓn thoát ra và Çi t§i m¶t 

nÖi không có lºa cháy nhÜ vÆy, m¶t nÖi mà ta có th‹ bÜ§c 

nh»ng bÜ§c nhË nhàng, an nhiên, thänh thÖi, v»ng chãi: Çó là 

tÎnh Ç¶. Khi Çang ª trong hÕa ngøc ngÜ©i ta rÃt khao khát tÎnh 

Ç¶ và tìm m†i cách Ç‹ thoát ra khÕi hÕa ngøc Ç‹ có th‹ bÜ§c 

vào tÎnh Ç¶. Và cô hÒn n‰u muÓn sinh lên tÎnh Ç¶ thì phäi l¡ng 

nghe và hi‹u m¶t câu nói cûa Bøt. ñó là bài kŒ mª ÇÀu nghi 

cúng cháo. L©i kŒ này rÃt quan tr†ng. Quan tr†ng cho Ç‰n n‡i 

trÜ§c khi Ç†c kŒ ta phäi có m¶t l©i khai thÎ. T§i bài kŒ Ãy thì 

phäi tøng v§i tÃt cä tâm hÒn cûa chúng ta. Bài kŒ Ãy ÇÜ®c trích 

trong kinh Hoa Nghiêm nên chúng ta Çã b¡t ÇÀu nghi thÙc này 

b¢ng câu: Nam mô Bøt và BÒ Tát trên h¶i Hoa Nghiêm.  

 

N‰u ai muÓn thÃy và muÓn hi‹u 

ChÜ Bøt có m¥t trong ba Ç©i 

NgÜ©i Ãy phäi quán chi‰u pháp gi§i 

TÃt cä ÇŠu do tâm mà thôi 

 

NgÜ©i Çem s®i dây hay là cái thang t§i Ç‹ cÙu ta ra 

khÕi hÕa ngøc là ai? Là Bøt. N‰u muÓn thÃy Bøt, hi‹u Bøt thì 

phäi nhìn cho kÏ tÃt cä nh»ng gì xung quanh ta và trong ta Ç‹ 

thÃy ÇÜ®c s¿ thÆt là tÃt cä ÇŠu do tâm ta sáng tåo ra h‰t, trong 

Çó có ÇÎa ngøc cûa ta. ñÎa ngøc cûa ta là do ai tåo tác? Do tâm 

ta tåo tác ra. ñó g†i là duy tâm. Nguyên væn ch» Hán: 

 

NhÜ®c nhân døc liÍu tri 

Tam th‰ nhÃt thi‰t PhÆt 

Ðng quán pháp gi§i tánh 

NhÃt thi‰t duy tâm tåo.  

 

Bài kŒ 28 ch» cûa ti‰ng ViŒt là ÇÜ®c dÎch tØ bài kŒ 20 

ch» trong kinh Hoa Nghiêm. LiÍu tri là bi‰t cho tÆn gÓc, bi‰t 

tÜ©ng tÆn. NgÜ©i nào muÓn bi‰t m¶t cách tÜ©ng tÆn th‰ nào là 

các ÇÙc Bøt trong ba Ç©i quá khÙ, hiŒn tåi và vÎ lai thì cÀn 

phäi nhìn sâu vào bän chÃt cûa pháp gi§i. ThÜ©ng thÜ©ng 

chúng ta phân biŒt th‰ gi§i (lokadhatu) và pháp gi§i 

(dharmadhatu). Th‰ gi§i cÛng là pháp gi§i, nhÜng th‰ gi§i là 

cái mà ngÜ©i phàm trông thÃy còn Pháp gi§i chÌ ngÜ©i giác 

ng¶ m§i trông thÃy. Trong th‰ gi§i cûa ngÜ©i thÜ©ng thì cái 

này n¢m ª ngoài cái kia, và vån vÆt có có có không, có t§i có 

Çi, có sanh có diŒt. Còn ngÜ©i giác ng¶ nhìn vào trong th‰ gi§i 

thì không thÃy th‰ gi§i mà chÌ thÃy Pháp gi§i, tÙc là thÃy ÇÜ®c 

tính duyên sinh cûa m†i s¿ m†i vÆt. Cái này không n¢m ngoài 

cái kia mà cái tÃt cä n¢m trong cái m¶t và cái m¶t trong cái tÃt 

cä. ThÃy ÇÜ®c nhÜ vÆy là thÃy ÇÜ®c Pháp gi§i. Còn n‰u thÃy 

có s¿ chia rë, có s¿ cô ÇÖn, có s¿ kÿ thÎ thì cái Çó còn là th‰ 

gi§i. Tâm không giác ng¶ thì chÌ thÃy th‰ gi§i, còn tâm giác 

ng¶ thì thay vì thÃy th‰ gi§i ta thÃy ÇÜ®c Pháp gi§i. Chúng ta 

phäi bi‰t r¢ng ÇÎa ngøc mà trong Çó chúng ta Çang sÓng là m¶t 

sáng tåo cûa tâm thÙc cá nhân và c¶ng ÇÒng và chúng ta có 

th‹ thoát ra ÇÜ®c. N‰u tâm tåo ra ÇÎa ngøc thì tâm cÛng có th‹ 

làm ngÜng ÇÎa ngøc. N‰u chúng ta làm cho tâm tÎnh Ç¶ phát 

hiŒn thì t¿ nhiên tÎnh Ç¶ së phát hiŒn. Chán ghét hÕa ngøc, 

mong Ü§c tÎnh Ç¶ thì t¿ nhiên tâm ta së hÜ§ng vŠ tÎnh Ç¶. 

Quay lÜng låi ÇÎa ngøc và xoay m¥t vŠ tÎnh Ç¶, thì th‰ nào tÎnh 

Ç¶ cÛng hiŒn tiŠn. ñó là giáo lš cûa kinh Hoa Nghiêm. Là 

ngÜ©i cúng cháo, là ngÜ©i hành trì, ta phäi n¡m cho v»ng giáo 

lš này, tåi vì chính tâm thÙc cûa ta m§i khai thÎ ÇÜ®c nÈo thoát 

cho cô hÒn. Cô hÒn là nh»ng ngÜ©i Çói khát, kh° Çau và cô 

ÇÖn và vì th‰ ta phäi làm th‰ nào Ç‹ giúp cho cô hÒn mª m¡t 

ra ÇÜ®c và mª c° h†ng ra ÇÜ®c. Vai trò cûa chúng ta rÃt quan 

tr†ng, vai trò cûa chúng ta phäi là vai trò cûa bÒ tát Quan Th‰ 

Âm. Chúng ta phäi có kiên nhÅn, phäi có ÇÎnh l¿c. Trong nghi 

thÙc cúng cháo ta phäi tøng v§i tÃt cä tâm chí thành cûa mình. 

Ta phäi hoàn toàn có m¥t, phäi Ç†c nh»ng câu kinh và nh»ng 

câu chú h‰t sÙc v»ng chãi, và an trú trong ÇÎnh. Trong khi 

cúng cháo n‰u tâm ta vÜ§ng bÆn s¿ buÒn giÆn thì rÃt t¶i 

nghiŒp cho cô hÒn và nhÃt là t¶i nghiŒp cho chúng ta. Tåi vì 

chúng ta Çang làm nhÜ m¶t cái máy, chÌ làm ÇÜ®c phÀn hình 

thÙc mà thôi.  

Trên Çây là phÀn khai thÎ giáo lš siêu tuyŒt cûa Bøt 

trong kinh Hoa Nghiêm. Bây gi© Ç‰n phÀn trì chú. Câu thÀn 

chú ÇÀu tiên là chân ngôn phá ÇÎa ngøc. Chúng ta bi‰t r¢ng ÇÎa 

ngøc này Çã ÇÜ®c sáng tåo b¢ng tâm thì muÓn phá ÇÎa ngøc Çó 

ta cÛng phäi phá b¢ng tâm chÙ không phäi b¢ng bom Çån.  

 

Chân Ngôn Phá ñÎa Ngøc 

Án dà ra Ç‰ da ta bà ha 

 

ñang ª ÇÎa ngøc thì ta phäi tham gia vào viŒc phá ÇÎa 

ngøc. NgÜ©i thÜÖng cûa ta Çang ª ÇÎa ngøc thì ta phäi t§i phá 

ÇÎa ngøc và ÇÜa ngÜ©i Ãy ra. ñÎa ngøc không phäi là chuyŒn 

trong tÜÖng lai, ÇÎa ngøc là chuyŒn hiŒn tiŠn, vì khi chúng ta 

rÖi vào trong giÆn d», ganh tÎ và tuyŒt v†ng là chúng ta Çã rÖi 

vào ÇÎa ngøc lºa cháy. Chúng ta phäi tìm cách thoát ra ÇÎa 

ngøc liŠn lÆp tÙc và thoát b¢ng nÈo cûa tâm vì chính tâm Çã 

làm ra ÇÎa ngøc thì chính tâm së phá ÇÜ®c ÇÎa ngøc. ñÎa ngøc 

HÕa Lò, khám Chí Hòa cÛng tØ tâm mà ra cä. Trong liên hŒ 

gi»a ta v§i ngÜ©i kia n‰u ta Çã tåo ra m¶t hÕa ngøc thì cä hai 

phäi bi‰t dùng tâm Ç‹ phá hÕa ngøc Çó mà thoát vŠ tÎnh Ç¶. 

Và ta có nh»ng vÎ bÒ tát trong ta và chung quanh ta Ç‹ giúp ta 

làm chuyŒn Çó. ñÎa ngøc Çó ª ngay trong tâm ta, ta ÇØng than 

vãn là ÇÎa ngøc Çó Çã ÇÜ®c xây d¿ng bªi m¶t ngÜ©i khác. 

Chính ta Çã góp phÀn chû Ç¶ng xây d¿ng ÇÎa ngøc Çó cho ta. 

NgÜ©i ta Çã cänh cáo, nhÜng ta Çã cÙ khæng khæng Çi vào Çó, 

nghï r¢ng chÌ có Çi vŠ hÜ§ng Çó m§i có hånh phúc. Cái không 

phäi là hånh phúc mà ta g†i là hånh phúc, cái không phäi là t¿ 

do mà ta tÜªng là t¿ do, Çó g†i là Çiên Çäo. Sau khi phá ÇÎa 

ngøc rÒi thì ta tøng chân ngôn ti‰p theo là Chân Ngôn Ph° 

TriŒu ThÌnh: 

 

Nam mô b¶ b¶ Ç‰ rÎ dà rÎ Ça rÎ Çát tha nga Ça da 
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Ph° triŒu thÌnh là m©i h‰t, không chØa ai. TÃt cä nh»ng 

ngÜ©i kh°, tÃt cä nh»ng loài Çang kh° Çau, dù là trong ÇÎa 

ngøc nào, ta cÛng thÌnh m©i h‰t tåi vì cúng dÜ©ng Çây là cúng 

dÜ©ng không phân biŒt. Da tr¡ng cÛng m©i, da Çen cÛng m©i, 

da vàng cÛng m©i, da ÇÕ cÛng m©i, không kÿ thÎ. Tinh thÀn 

cûa bu°i cúng cháo là tinh thÀn vô già. Vô già là không ngæn, 

không tåo ra m¶t trª l¿c nào cho bÃt cÙ ai. Mª h‰t cºa, tÃt cä 

m†i ngÜ©i ÇŠu ÇÜ®c vào h‰t, ÇŠu có cÖ h¶i nhÜ nhau. Khi 

chúng ta t° chÙc m¶t Çàn chay hay m¶t cu¶c chÄn t‰ thì Çàn 

chay Çó và cu¶c chÄn t‰ Çó ÇÜ®c g†i là Vô Già H¶i. CÛng nhÜ 

hiŒn bây gi© các thÀy và các sÜ cô Çang cÙu tr® nån løt ª 

Quäng TrÎ, ThØa Thiên, Quäng Nam và Quäng Ngãi v§i s¿ 

h®p tác cûa Làng Mai. S¿ cÙu tr® Çó mª r¶ng ra cho tÃt cä 

m†i ngÜ©i. NgÜ©i PhÆt tº cÛng ÇÜ®c cÙu tr®, ngÜ©i Thiên chúa 

cÛng ÇÜ®c cÙu tr®, Çàn ông, Çàn bà, trÈ em ÇŠu ÇÜ®c cÙu tr® 

h‰t không chØa ai, Çó g†i là vô già. Sau Çó ta tøng Ç‰n Chân 

Ngôn Mª Oan K‰t: 

 

Án, tam Çà ra già Çà ta bà ha. 

 

Oan k‰t là nh»ng s®i dây oan Ùc. Giäi oan là m¶t danh 

tØ rÃt ph° thông trong Çåo Bøt. Ta Çang lái xe m¶t cách thänh 

thÖi thì bÎ m¶t ngÜ©i say Çøng vào xe ta. Ta ch‰t, con ta ch‰t, 

v® ta ch‰t, Ç‹ låi cha mË không ai chæm sóc, Çó là m¶t cái oan. 

Chúng ta không làm nên t¶i l‡i gì mà t¿ nhiên bÎ lên án chung 

thân kh° sai. Nh»ng cái oan nhÜ vÆy xäy ra kh¡p nÖi. Chúng 

ta Çang còn trÈ mà t¿ nhiên bÎ lâm vào vòng ma túy, tiêu diŒt 

cä cu¶c Ç©i, cä thân tâm chúng ta, Çó là m¶t cái oan. Nh»ng 

oan Ùc trong cu¶c Ç©i rÃt nhiŠu. Nh»ng oan Ùc Çó không phäi 

là không có lš do. Chúng ta Çã vì dåi d¶t, chúng ta Çã không 

có ÇiŠu kiŒn tÓt cho nên nh»ng thÓng kh°, nh»ng s®i dây oan 

nghiŒt kia Çã t§i c¶t vào, và chúng ta không thoát ra ÇÜ®c n»a. 

ThÀn chú này là Ç‹ cªi ra nh»ng s®i dây oan. Chúng ta Çã tåo 

ra nh»ng nhân gì trong quá khÙ Ç‹ bây gi© chúng ta ti‰p nhÆn 

oan kh°. Khi tåo ra nh»ng oan kh° cho ngÜ©i chúng ta thÜ©ng 

không bi‰t, bây gi© Çây nh»ng s®i dây oan kh° Çó trª låi cuÓn 

vào chúng ta. Oan kh° này ti‰p nÓi oan kh° khác. Oan oan 

tÜÖng báo. BÃt cÙ m¶t hành Ç¶ng nào, m¶t l©i nói nào hay m¶t 

cº chÌ nào gây Çau kh° cho ngÜ©i cÛng Çã lên ÇÜ©ng ti‰p tøc 

gây Çau kh° cho ngÜ©i kia, và gây Çau kh° trª låi cho chúng 

ta, rÒi gây Çau kh° liên ti‰p cho con cháu ngÜ©i kia và cho con 

cháu chúng ta. CÙ nhÜ vÆy n‡i oan kéo dài. HÆn thù ti‰p diÍn, 

hÆn thù Çó chúng ta có th‹ thÃy ngay trong th‰ gi§i hiŒn tåi. 

Gi»a nh»ng ngÜ©i Palestine và nh»ng ngÜ©i Israel, gi»a nh»ng 

ngÜ©i Hindu và nh»ng ngÜ©i Muslim, gi»a ngÜ©i da tr¡ng và 

da Çen, gi»a dòng h† này và dòng h† khác, gi»a dân t¶c này 

và dân t¶c khác. Bên Anh, MÏ, Âu Châu, Á Châu, Phi Châu 

nÖi nào cÛng có nh»ng oan Ùc triŠn miên kéo dài tØ Ç©i này 

sang Ç©i khác. Bøt dåy r¢ng n‰u muÓn chÃm dÙt oan kh° phäi 

dùng tØ bi, n‰u giäi quy‰t oan kh° b¢ng oan kh° thì oan kh° 

không bao gi© chÃm dÙt ÇÜ®c. LÃy oán báo oán, oán Ãy chÆp 

chùng, lÃy ÇÙc báo oán, oán Ãy tiêu tan. N‰u chúng ta lÃy s¿ 

oán hÆn Ç‹ Çáp låi oán hÆn thì oán hÆn Ãy së kéo dài bÃt tuyŒt, 

còn n‰u bi‰t lÃy ÇÙc tØ bi và hi‹u bi‰t mà Çáp Ùng v§i cái oán 

thì oán Çó së tiêu tan, Çó là giáo lš cûa Bøt. Dï ÇÙc báo oán. 

LÃy tình thÜÖng ÇÓi låi hÆn thù thì ta có th‹ chÃm dÙt ÇÜ®c 

luân hÒi cûa h©n oán và Çó là chân ngôn mª oan k‰t. Chúng ta 

phäi dùng s¿ hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu Ç‹ Çáp Ùng låi hÆn thù và 

båo Ç¶ng thì Çó m§i Çúng v§i l©i Bøt dåy và chÌ khi nào 

chúng ta nghï ÇÜ®c và làm ÇÜ®c nhÜ vÆy thì câu thÀn chú này 

m§i thành ra hiŒn th¿c mà thôi. Ba câu thÀn chú này phäi tøng 

lên b¢ng tÃt cä tuŒ giác cûa chúng ta m§i ÇÜ®c. Khi chúng ta 

tøng ba câu thÀn chú Çó thì håt giÓng tØ bi, hi‹u bi‰t và thÜÖng 

yêu trong chúng ta ÇÜ®c tÜ§i tÄm và tØ trong chúng ta tÕa ra 

næng lÜ®ng cûa Bøt và cûa các vÎ bÒ tát. Lúc Çó các cô hÒn 

m§i có th‹ ti‰p nhÆn ÇÜ®c mà thôi. QuyŠn quy‰t ÇÎnh là ª 

ngÜ©i cúng cháo. TrÜ§c h‰t ta phäi có næng l¿c ÇÎnh cho thÆt 

månh Ç‹ có th‹ phá ÇÎa ngøc, n‰u ngÜ©i cúng cháo Çang ª 

trong ÇÎa ngøc thì không có cách gì mà phá ÇÜ®c ÇÎa ngøc cho 

ngÜ©i khác. CÛng nhÜ khi Çang ÇÙng trong m¶t cái lu thì ta 

không th‹ vÀn cái lu Çi ch‡ khác ÇÜ®c. MuÓn vÀn cái lu Çó Çi 

thì chúng ta phäi nhäy ra ngoài cái lu. ñó là m¶t hình änh 

thÜ©ng dùng cûa ngÜ©i ViŒt. CÛng vÆy, anh là ngÜ©i muÓn 

phá ÇÎa ngøc cho ngÜ©i khác thì anh phäi thoát ra khÕi ÇÎa 

ngøc cûa anh trÜ§c. MuÓn mª nh»ng s®i dây oan cûa ngÜ©i 

khác thì nh»ng s®i dây oan kh° cûa mình ta phäi mª ra trÜ§c. 

Nghïa là chúng ta phäi có tØ bi và không chÃt chÙa hÆn thù 

n»a. Không hÆn thù cha, mË, không hÆn thù cu¶c Ç©i thì lúc 

Çó ta m§i có th‹ mª miŒng ra Ç†c ÇÜ®c câu thÀn chú giäi oan.  

 

Nam mô Kinh ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt Hoa Nghiêm 

 

ñây là niŒm Pháp, vì kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka 

sutra) là cÖ bän cûa s¿ th¿c tÆp cúng dÜ©ng này. Thay vì niŒm 

Bøt trÜ§c thì ta niŒm Pháp trÜ§c. PhÜÖng Quäng (Vaipulya) là 

r¶ng l§n, ‘‘ñåi PhÜÖng Quäng’’ là rÃt r¶ng l§n. PhÜÖng 

Quäng ÇÓi v§i A-hàm. A-hàm thÜ©ng ÇÜ®c g†i là bÜ§c ÇÀu, 

dåy cho nh»ng ngÜ©i tân h†c, PhÜÖng Quäng là mª r¶ng ra, 

chÌ bày nh»ng chân tr©i giáo pháp r¶ng l§n hÖn. Hoa Nghiêm 

tÙc là làm cho ÇËp, làm cho trang nghiêm b¢ng hoa, trang 

Çi‹m Bøt b¢ng hoa.  

 

Nam mô Bøt thÜ©ng trú mÜ©i phÜÖng 

Nam mô Pháp thÜ©ng trú mÜ©i phÜÖng 

Nam mô Tæng thÜ©ng trú mÜ©i phÜÖng 

 

Nh»ng câu niŒm Bøt này là Ç‹ hÜ§ng dÅn cho các cô 

hÒn bi‰t hÜ§ng vŠ Tam Bäo, tåi vì ÇÎa ngøc Çã phá rÒi, cô hÒn 

Çã ÇÜ®c triŒu thÌnh t§i ÇÀy Çû rÒi, nh»ng n‡i oan k‰t Çã có th‹ 

mª ra và bây gi© niŒm Bøt Ç‹ cho tâm tÜ cô hÒn thanh thän 

låi. ThÜ©ng trú nghïa là luôn luôn có m¥t. Bøt không phäi chÌ 

có m¥t trong quá khÙ và ª m¶t ÇÎa phÜÖng. Bøt có m¥t trong 

hiŒn tåi và ngay trong ÇÎa phÜÖng này. Bøt Çã vÆy, mà Pháp 

và Tæng cÛng vÆy, luôn luôn có m¥t trong giây phút hiŒn tåi, 

bây gi© và ª Çây.  

 

Nam mô ñÙc Bøt Thích Ca Mâu Ni 

Nam mô ñÙc BÒ Tát ñåi Bi Quán Th‰ Âm 

Nam mô ñÙc BÒ Tát CÙu Kh° ñÎa Tång VÜÖng 

Nam mô ñÙc Tôn Giä Khäi Giáo A Nan ñà 

 

ñÎa Tång VÜÖng là m¶t vÎ bÒ tát có nguyŒn l§n là nÖi 

nào có ÇÎa ngøc thì nÖi Çó bÒ tát phäi có m¥t. Danh hiŒu cûa 

bÒ tát là ñÎa Tång VÜÖng. Minh tÙc là cõi u minh, nghïa là cõi 

âm, minh này không có nghïa là sáng. DÜÖng tÙc là cõi trÀn 

th‰. NgÜ©i cÙu Ç¶ cho cä cõi âm và cõi dÜÖng ÇÜ®c g†i là 

Minh DÜÖng CÙu Kh° ñÎa Tång VÜÖng. Hình änh cûa bÒ tát 
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ñÎa Tång VÜÖng là m¶t hình änh tiêu bi‹u, vì chính ª Çây s¿ 

ÇÓi tÜ®ng cúng dÜ©ng, ÇÓi tÜ®ng cûa tình thÜÖng và cûa s¿ 

th¿c tÆp là nh»ng ngÜ©i cô hÒn. Vì vÆy bÒ tát ñÎa Tång VÜÖng 

Çóng m¶t vai trò quan tr†ng. S¿ Çau kh° Çó có m¥t trong cä 

cõi dÜÖng và cõi âm. Cõi dÜÖng n¢m trong cõi âm và cõi âm 

n¢m trong cõi dÜÖng. ñó là giáo lš tÜÖng tÙc. Cõi dÜÖng cÛng 

nhÜ cõi âm ÇŠu n¢m trong cõi dÜÖng h‰t. Trong chùa m‡i khi 

thÌnh chuông Çåi hÒng chúng ta hay xÜ§ng bài kŒ: 

 

HÒng chung sÖ khÃu 

Bäo kŒ cao âm 

ThÜ®ng triŒt thiên ÇÜ©ng 

Hå thông ÇÎa phû.  

 

Nam mô u minh giáo chû ñÎa Tång VÜÖng BÒ Tát! 

 

HÒng chung sÖ khÃu tÙc là chuông l§n vØa m§i khua 

lên. Bäo kŒ cao âm là bài kŒ quí báu Çã ÇÜ®c xÜ§ng lên. 

ThÜ®ng triŒt thiên ÇÜ©ng là phía trên thì ti‰ng chuông lên t§i 

thiên ÇÜ©ng. Hå thông ÇÎa phû là phía dÜ§i ti‰ng chuông Çi 

th£ng t§i ÇÎa ngøc. Chúng ta dÎch bài kŒ trên là: 

 

Chuông Çåi hÒng m§i v†ng 

Ti‰ng kŒ xÜ§ng Çã vang 

Trên v†ng t§i thiên ÇÜ©ng 

DÜ§i thông vŠ ÇÎa phû. 

 

Nam mô ñÙc BÒ Tát ñÎa Tång giáo chû cõi u minh! 

 

 

 

 
 

Chúng ta làm nhÜ thÌnh chuông chÌ là Ç‹ cho cõi tr©i 

và cõi âm nghe thôi, còn v§i chúng ta thì chuông này không 

có hiŒu l¿c gì. ThÌnh chuông nhÜ vÆy là chÌ thÌnh cho cõi tr©i 

và cõi ÇÎa ngøc. Chúng ta bi‰t r¢ng trên cõi thiên nghe ti‰ng 

chuông thì chÜ thiên rÃt lÃy làm hånh phúc. Vì sao? Vì h† bi‰t 

r¢ng h† Çang ª trong m¶t hoàn cänh rÃt may m¡n. DÜ§i cõi 

âm mà nghe ti‰ng chuông thì ngÜ©i ta thÙc tÌnh, b§t kh° Çau, 

ngÜ©i ta bi‰t niŒm Bøt và có hy v†ng thoát ra khÕi kh° Çau. 

Còn chúng ta ngÜ©i cõi dÜÖng tåi sao không nói t§i? Bây gi© 

có nh»ng nÖi Çåo PhÆt chÌ phøc vø cho ngÜ©i ch‰t. NgÜ©i ta 

t§i chùa không phäi Ç‹ tu tÆp mà chÌ Ç‹ làm Çám. NgÜ©i ta g†i 

Çó là funeral Buddhism, chuyŒn Çó Çã xäy ra m†i nÖi nhÃt là ª 

NhÆt Bän. ñåo PhÆt không phøc vø nhiŠu cho ngÜ©i sÓng, chÌ 

chuyên phøc vø cho ngÜ©i ch‰t. ñiŠu này ta cÀn Ç‹ š. Câu 

Nam Mô Minh DÜÖng CÙu Kh° rÃt quan tr†ng. Minh dÜÖng 

tÙc là cä cõi âm và cõi dÜÖng. Ti‰ng chuông trÜ§c h‰t là ÇÜ®c 

thÌnh cho cõi dÜÖng và nghi thÙc cúng cháo này tuy g†i là 

cúng cho cô hÒn nhÜng kÿ th¿c nh»ng cô hÒn sÓng cÛng rÃt 

cÀn t§i chúng ta. Quanh ta có bi‰t bao nhiêu cô hÒn Çang Çói 

khát, Çang kh° Çau, Çang ª trong ÇÎa ngøc, cho nên chúng ta 

phäi trª vŠ, phäi thÃy ÇÎa ngøc ngay trong hiŒn tåi, bây gi© và 

ª Çây. Cúng cháo không phäi chÌ là hÜ§ng vŠ cõi u minh mà 

còn là Ç‹ nhÆn thÃy tình trång hiŒn tåi cûa th‰ gi§i. ñØng Çi 

tìm cô hÒn Çâu xa, ta hãy nhÆn ra cô hÒn ngay trong bän thân 

ta và chung quanh ta. Khäi giáo tÙc là mª ra giáo pháp. Tåi vì 

ÇÙc A Nan Çã là m¶t nguÒn cäm hÙng Ç‹ Bøt tuyên dåy nhiŠu 

giáo lš mÀu nhiŒm trong Çó có giáo lš cÙu båt diŒm khÄu cô 

hÒn. Trong kinh CÙu DiŒn Nhiên Ngå Qu› ñà La Ni ThÀn 

Chú do thÀy BÃt Không Ç©i ñÜ©ng dÎch có câu chuyŒn sau 

Çây: m¶t hôm thÀy A Nan Çang ngÒi thiŠn trong ch‡ v¡ng, có 

m¶t con qu› hiŒn ra, m¥t cháy bØng bØng. Con qu› Çó tên là 

DiŒn Nhiên. Qu› nói ‘‘ThÀy bi‰t không, trong ba ngày n»a 

thÀy së ch‰t và thÀy së rÖi xuÓng hÕa ngøc.’’ ThÀy A Nan s® 

quá, t¿ hÕi bây gi© phäi làm sao? Tåi sao thÀy A Nan phäi s®? 

ThÀy là ÇŒ tº Bøt, nghe giáo pháp m‡i ngày, tu tÆp m‡i ngày 

nhÜng tåi sao låi bÎ m¶t con qu› DiŒn Nhiên d†a nåt nhÜ vÆy? 

ThÀy A Nan hÒi Çó còn trÈ. Khi còn trÈ ta cÙ nghï r¢ng ta së 

trÈ hoài, së không bao gi© già Çâu, thành ra ta buông thä, 

không chÎu tu tÆp cho Çàng hoàng, phø lòng thÀy, phø lòng 

tæng thân, vì vÆy qu› DiŒn Nhiên Çã hiŒn ra cho bi‰t là n‰u tu 

hành ki‹u Çó thì mai mÓt ch‰t Çi rÖi xuÓng ÇÎa ngøc Çó là 

chuyŒn rÃt thÜ©ng. Qu› nói có cách là thÀy phäi tu tÆp rÃt 

nhiŠu tØ bi, phäi cúng dÜ©ng cho kÈ Çói khát. ThÀy A Nan vŠ 

båch Bøt, Bøt nói: ‘‘Không sao Çâu, Ç‹ thÀy chÌ cho.’’ RÒi 

Ngài dåy vŠ phÜÖng pháp cúng dÜ©ng và Ç¶ cho gi§i ngå qu›, 

tØ Çó vŠ sau ta có truyŠn thÓng cúng cô hÒn. Vì vÆy thÀy A 

Nan Çã có ÇÜ®c công ÇÙc khäi giáo, nghïa là mª bày ÇÜ®c ra 

giáo pháp Çó. Khäi là mª ra. NhÜ vÆy trong phÀn niŒm danh 

hiŒu ta cÀn niŒm kinh Hoa Nghiêm, niŒm Tam Bäo thÜ©ng trú 

trong mÜ©i phÜÖng, niŒm các ÇÙc Thích Ca, Quán Âm và ñÎa 

Tång và cuÓi cùng là ÇÙc A Di ñà nghïa là tÃt cä nh»ng ngÜ©i 

có liên hŒ tr¿c ti‰p t§i nghi thÙc cúng cháo. Bây gi© Ç‰n phÀn 

sám hÓi và phát nguyŒn nghïa là phÀn chuy‹n hóa. Chúng ta 

hÜ§ng dÅn cô hÒn sám hÓi, vì sám hÓi và chuy‹n hóa là ti‰p 

tøc tháo mª nh»ng s®i dây oan k‰t Çang th¡t ch¥t trái tim cûa 

chúng ta và giam gi» chúng ta trong ÇÎa ngøc. Và chúng ta 

bi‰t r¢ng ÇÓi tÜ®ng cûa s¿ khai thÎ này không phäi chÌ là cô 

hÒn mà còn hai gi§i khác là gi§i PhÆt tº và gi§i h»u tình. Cô 

hÒn là gi§i thÙ ba nhÜng không phäi là gi§i ít quan tr†ng nhÃt 

(last but not least). Nghi thÙc này không quên nh»ng gi§i 

không phäi cô hÒn nhÜng cÛng kh° gÀn nhÜ cô hÒn vÆy, trong 

Çó có gi§i PhÆt tº. Là PhÆt tº nhÜng không tu hành Çàng 

hoàng. PhÆt tº tÙc là nh»ng ngÜ©i có gia Çình huy‰t thÓng và 

gia Çình tâm linh nhÜng không tu hành Çàng hoàng, vì vÆy Çau 

kh° cûa PhÆt tº có th‹ sâu ÇÆm nhÜ Çau kh° cûa cô hÒn.  

PhÆt tº Çã tåo ra nghiŒp xÃu 

 

Có nh»ng PhÆt tº thành công trong s¿ tu tÆp nhÜng có nh»ng 

PhÆt tº không thành công và cÛng gánh chÎu nhiŠu Çau kh°. 

Vì vÆy h† cÛng cÀn cÛng ÇÜ®c khai thÎ Ç‹ sám hÓi, phát 

nguyŒn, chuy‹n hóa và lìa xa ÇÎa ngøc. Bªi vì PhÆt tº cÛng có 

th‹ rÖi vào ÇÎa ngøc n‰u không tu hành Çàng hoàng. Nguyên 

væn là ác nghiŒp, dÎch là nghiŒp xÃu. NghiŒp xÃu là nh»ng 

hành Ç¶ng, nh»ng tÜ duy và nh»ng l©i nói tåo ra s¿ Ç° v«. Khi 

giÆn, khi ghen, khi tÙc, khi u mê, ta nói nh»ng ÇiŠu thÃt nhân 

ác ÇÙc, nghï và làm nh»ng ÇiŠu rÃt tiêu c¿c. ñôi khi chúng ta 

muÓn ngÜ©i kia ch‰t Çi cho khÕe và ta có th‹ gi‰t ngÜ©i b¢ng 
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tÜ tÜªng cûa chúng ta. Không phäi chÌ có cô hÒn Çã làm nhÜ 

vÆy mà PhÆt tº thÌnh thoäng cÛng Çã làm nhÜ vÆy. Chúng ta t¿ 

nhÆn là ÇŒ tº cûa Bøt nhÜng vì tham sân si, thÌnh thoäng 

chúng ta cÛng tåo tác nh»ng nghiŒp nhân nhÜ vÆy. Chúng ta 

làm nhÜ vÆy ÇÓi v§i cha mË, v§i thÀy, anh, chÎ, em cûa chúng 

ta b¢ng nghiŒp xÃu.  

 

CÛng vì tâm niŒm tham sân si 

 

Vì thèm khát, vì giÆn h©n và u mê mà chúng ta Çã tåo 

nh»ng nghiŒp xÃu. Khi tøng câu này ta phäi thÃy r¢ng chính ta 

cÛng có th‹ làm nhÜ vÆy và trong khi ta trì tøng không nh»ng 

gi§i cô hÒn v§i gi§i PhÆt tº ÇÜ®c chuy‹n hóa mà chính trong 

chúng ta cÛng chuy‹n hóa. Có s¿ chuy‹n hóa trong tâm chúng 

ta thì m§i có ÇÜ®c s¿ chuy‹n hóa ª chung quanh ta.  

 

TØ thân, miŒng, š mà sinh ra 

TÃt cä PhÆt tº ÇŠu sám hÓi. 

 

PhÆt tº là gi§i trong Çó có ta. Vì vÆy cho nên ngÜ©i 

cúng cháo cÛng phäi sám hÓi ÇÒng th©i v§i gi§i PhÆt tº. Bây 

gi© chúng ta l¥p låi câu kŒ Çó v§i các loài h»u tình, nghïa là 

tÃt cä m†i loài. H»u tình (sentient being) là tÃt cä nh»ng hình 

thÙc cûa s¿ sÓng. Chúng ta không phäi chÌ cúng cho gi§i PhÆt 

tº. Tuy ta không kÿ thÎ, nhÜng vì thu¶c vŠ gia Çình PhÆt tº 

cho nên chúng ta m©i g†i gi§i PhÆt tº trÜ§c.  

 

M†i loài Çã tåo ra nghiŒp xÃu 

CÛng vì tâm niŒm tham, sân, si 

Do thân, miŒng, š phát sinh ra 

TÃt cä m†i loài ÇŠu sám hÓi. 

 

H»u tình ngÜ®c v§i vô tình. Ti‰ng phån là satva. Bây 

gi© ta khai thÎ cho và sám hÓi v§i cô hÒn. 

 

Cô hÒn Çã tåo ra nghiŒp xÃu 

CÛng vì tâm niŒm tham, sân, si 

Do thân, miŒng, š phát sinh ra 

TÃt cä cô hÒn ÇŠu sám hÓi. 

 

Chúng ta tøng bài kŒ này là Ç‹ hÜ§ng dÅn cho cä ba 

gi§i sám hÓi và trong khi Çó chúng ta cÛng phäi chí thành sám 

hÓi thì m§i thành công ÇÜ®c. Nghi thÙc này không phäi chÌ Ç‹ 

cho cô hÒn, mà còn cho chúng ta và cho nh»ng ngÜ©i khác 

Çang nghe kinh, nh»ng ngÜ©i chung quanh chúng ta. Sau khi 

sám hÓi rÒi chúng ta th¿c tÆp phát nguyŒn. 

Chúng sanh vô biên thŒ nguyŒn Ç¶ 

PhiŠn não vô tÆn thŒ nguyŒn Çoån 

Pháp môn vô lÜ®ng thŒ nguyŒn h†c 

PhÆt Çåo vô thÜ®ng thŒ nguyŒn thành. 

 

 

Phát nguyŒn tÙc là Çem m¶t nguÒn næng lÜ®ng vào 

trong cÖ th‹ và trong tâm hÒn cûa mình. Khi chúng ta là 

nh»ng cô hÒn vÃt vÜªng thì chúng ta không có nguÒn næng 

lÜ®ng nào h‰t. Không có sÙc sÓng, ta thÃy thân tâm rã r©i vì 

ÇÓi v§i ta cu¶c Ç©i không nghïa lš gì cä. Ÿ Çây ngÜ©i hành giä 

tìm cách tåo tác ra m¶t nguÒn næng lÜ®ng. Trông thÃy cái Çau 

kh° cûa m†i loài nhÜ vÆy ta muÓn thoát ra, muÓn vÜÖn lên, 

muÓn cÙu tr®, vì vÆy møc Çích cûa câu này là làm phát khªi 

bÒ ÇŠ tâm trong m‡i cô hÒn, m‡i chúng sanh. Vì sao vÆy? Tuy 

cô hÒn d» d¢n nhÜ vÆy, ÇÀy dÅy nghi ng© nhÜ vÆy nhÜng trong 

lòng h† vÅn có håt giÓng cûa PhÆt pháp, cûa bÒ ÇŠ tâm và ta 

phäi Çåi diŒn cho Bøt và các vÎ bÒ tát Ç‹ chÌ cho h† bi‰t r¢ng 

trong tâm h† cÛng có nh»ng håt giÓng tÓt lành Çó. Khi h† ti‰p 

xúc ÇÜ®c håt giÓng bÒ ÇŠ tâm thì t¿ nhiên m¶t nguÒn næng 

lÜ®ng ª trong con ngÜ©i h† bØng dÆy và chính nguÒn næng 

lÜ®ng Çó së làm cho h† thoát ra khÕi cänh ÇÎa ngøc và Çi vŠ 

các cõi tÎnh Ç¶. ñây là bÓn l©i nguyŒn l§n g†i là TÙ Ho¢ng 

ThŒ NguyŒn (the four great vows). BÓn l©i thŠ l§n này làm 

cho næng lÜ®ng bÒ ÇŠ tâm sung mãn và chính næng lÜ®ng này 

ÇÜa chúng ta ra khÕi th‰ gi§i cûa ÇÎa ngøc. Chúng ta thÃy ÇÎa 

ngøc này dày, r¶ng, không th‹ nào thoát ÇÜ®c, nhÜng chính 

næng lÜ®ng cûa bÒ ÇŠ tâm së ÇÜa chúng ta thoát ra khÕi ÇÎa 

ngøc Çó. Chúng ta thÃy rÃt rõ r¢ng giáo lš duy tâm trong này: 

tÃt cä ÇŠu do tâm. NhiŠu khi ta có khuynh hÜ§ng chÎu thua và 

buông xuôi nhÜng khi ÇÜ®c khai thÎ thì håt giÓng cûa bÒ ÇŠ 

tâm ÇÜ®c tÜ§i tÄm và chúng ta låi có næng lÜ®ng l§n và chính 

næng lÜ®ng Çó ÇÄy chúng ta ra khÕi ÇÎa ngøc.  

 

T¿ tánh chúng sanh thŒ nguyŒn Ç¶ 

T¿ tánh phiŠn não thŒ nguyŒn Çoån 

T¿ tánh pháp môn thŒ nguyŒn h†c 

T¿ tánh PhÆt Çåo thŒ nguyŒn thành. 

 

Cô hÒn có th‹ nghi ng© tåi sao h† låi có th‹ làm ÇÜ®c 

chuyŒn Çó? Tåi sao tôi có th‹ Ç¶ h‰t chúng sanh, Çoån h‰t 

phiŠn não, h†c ÇÜ®c tÃt cä các pháp môn, thành t¿u ÇÜ®c cái 

vô thÜ®ng chánh Ç£ng chánh giác? M†i ngÜ©i ai cÛng có håt 

giÓng nghi ng© trong tâm. Chúng ta phäi khai thÎ r¢ng khä 

næng Çó, håt giÓng cûa bÓn ho¢ng thŒ nguyŒn Çó có s¤n trong 

t¿ tánh cûa m†i chúng sanh. Chúng ta không cÀn Çi ki‰m cái 

Çó ª Çâu xa. Chính trong m‡i ngÜ©i, m‡i cô hÒn ÇŠu có t¿ 

tánh cûa s¿ thành PhÆt, cûa s¿ Ç¶ tha. Vì vÆy ngay trong nghi 

thÙc cúng cháo này giáo lš Çåi thØa ÇÜ®c th‹ hiŒn rÃt sâu s¡c.  

 

Sau khi hÜ§ng dÅn cho các gi§i cô hÒn sám hÓi và phát 

nguyŒn rÒi ta th¿c tÆp Ç‰n phÀn cúng dÜ©ng. Chú ÇÀu là chú 

diŒt ÇÎnh nghiŒp. 

 

Chân Ngôn DiŒt ñÎnh NghiŒp: 

Án bát ra måt lân Çà nänh ta bà ha 

 

DiŒt ÇÎnh nghiŒp tÙc là phá bÕ cái nghiŒp coi nhÜ là 

tiŠn ÇÎnh. NghiŒp riêng và nghiŒp chung mà chúng ta Çã gây 

ra và Çã ÇÜa chúng ta t§i nÈo ÇÜ©ng Çen tÓi và kh° Çau cûa 

hôm nay. Và chúng ta nghï r¢ng Çó là ÇÎnh nghiŒp, m¶t hoàn 

cänh không th‹ nào thoát ra khÕi ÇÜ®c. NhÜng khi có s¿ can 

thiŒp cûa chánh pháp, cûa tæng Çoàn và cûa chÜ Bøt thì nghiŒp 

quä Çó låi có th‹ phá bÕ ÇÜ®c và chúng ta có th‹ thoát ra khÕi 

tình trång hiŒn tåi. NghiŒp có hai thÙ, m¶t là nghiŒp nhân, hai 

là nghiŒp quä. NghiŒp nhân là nh»ng gì chúng ta tåo tác ra và 

nghiŒp quä là nh»ng gì chúng ta phäi g¥t hái. Gieo gió thì phäi 

g¥t bão. NhÜng n‰u có s¿ can thiŒp cûa Bøt, Pháp, Tæng vào 

Çó thì có th‹ có s¿ thay Ç°i. GiÓng nhÜ khi trÒng b¡p mà tr©i 

cÙ ti‰p tøc n¡ng thì b¡p së cháy, së khô, nhÜng n‰u chúng ta 

can thiŒp b¢ng cách tÜ§i thì cÛng có th‹ tránh ÇÜ®c tình trång 

ÇÒng b¡p bÎ khô cháy. ñó là s¿ can thiŒp cûa y‰u tÓ tØ bên 
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ngoài, mà s¿ can thiŒp Çó là s¿ can thiŒp cûa tæng Çoàn, cûa 

giáo pháp và cûa ÇÙc Th‰ Tôn. 

 

Chân Ngôn DiŒt NghiŒp ChÜ§ng 

Án a l‡ l¥c k‰ ta bà ha 

 

ChÜ§ng tÙc là nh»ng trª ngåi, nh»ng chÜ§ng ngåi. Trên 

bÜ§c ÇÜ©ng tu tÆp giäi thoát chúng ta thÃy có nh»ng chông gai 

và chÜ§ng ngåi thi‰t lÆp ra trÜ§c m¥t ta. Ví dø chúng ta quá 

bÆn r¶n, không có thì gi©, không có cÖ h¶i Ç‹ t§i v§i tæng 

thân, v§i s¿ tu tÆp. Chúng ta bÎ cái này hay cái khác kéo Çi và 

ÇiŠu ao Ü§c lâu ngày cûa chúng ta là t§i v§i tæng thân Ç‹ tu tÆp 

Çã không th¿c hiŒn ÇÜ®c qua bao nhiêu tháng næm. ñó là m¶t 

trong nh»ng y‰u tÓ làm chÜ§ng ngåi s¿ tu h†c, s¿ thành công, 

s¿ chuy‹n hóa cûa chúng ta. Nh»ng chÜ§ng ngåi Çó có th‹ 

vÜ®t qua ÇÜ®c Ç‹ chúng ta có cÖ h¶i thành t¿u ÇÜ®c nh»ng Ü§c 

muÓn sâu s¡c cûa chúng ta. Câu chân ngôn này là câu chân 

ngôn diŒt nghiŒp chÜ§ng, tÙc là tháo bÕ tÃt cä nh»ng chÜ§ng 

ngåi trên con ÇÜ©ng Çi cûa mình. Chân ngôn là nh»ng thÀn 

chú khi Ç†c lên có tác døng thay Ç°i ÇÜ®c tình trång. Nh»ng 

linh chú nhÜ câu gate gate paragate parasamgate bodhi svaha 

là nh»ng chân ngôn rÃt ph° cÆp. Nguyên t¡c cûa s¿ th¿c tÆp là 

khi chúng ta Ç†c lên m¶t câu chân ngôn thì ba nghiŒp ta phäi 

thanh tÎnh và h®p nhÃt. Thân khÄu š hoàn toàn phÓi h®p v§i 

nhau trong m¶t trång thái thiŠn ÇÎnh v»ng chãi thì câu chân 

ngôn Çó m§i có k‰t quä. Nghïa là chúng ta phäi hoàn toàn có 

m¥t, thân tâm h®p nhÃt thì câu chân ngôn Çó m§i có hiŒu quä. 

Có m¶t tông phái g†i là Chân Ngôn Tông. Tông phái này cho 

s¿ th¿c tÆp chân ngôn là quan hŒ nhÃt. ñó cÛng là MÆt Tông. 

 

Chân Ngôn Mª R¶ng Y‰t HÀu: 

Án b¶ b¶ Ç‰ rÎ dà rÎ Ça rÎ Çát tha nga Ça da 

 

Chúng ta Çã bi‰t r¢ng các cô hÒn và qu› Çói bøng rÃt 

l§n mà c° h†ng rÃt nhÕ. Trong bu°i cúng cháo, chúng ta phäi 

Ç†c câu chân ngôn mª r¶ng y‰t hÀu v§i tÃt cä lòng tØ bi. 

NgÜ©i kia ÇÀy nghi kœ và ta phäi làm th‰ nào cho ngÜ©i kia có 

niŠm tin r¢ng tình thÜÖng là m¶t cái gì có thiŒt, s¿ hi‹u bi‰t và 

cäm thông cÛng th‰. Vì vÆy câu chân ngôn này rÃt quan tr†ng. 

 

Chân Ngôn Tam Mu¶i Da Gi§i 

Án tam mu¶i da tát ÇÕa phåm 

 

Chúng ta nên bi‰t r¢ng nghi thÙc cúng cháo này Çã 

phát sinh tØ truyŠn thÓng MÆt tông, vì vÆy các câu chú này 

ÇŠu mang màu s¡c MÆt giáo. Tam mu¶i da gi§i là m¶t phép 

ti‰p nhÆn næng lÜ®ng chánh niŒm trÜ§c khi chúng ta có th‹ 

ti‰p nhÆn phép quán ÇÌnh. Trong MÆt tông phép quán ÇÌnh rÃt 

quan tr†ng, tÙc là phép rót nÜ§c tÎnh lên ÇÀu. MuÓn ti‰p nhÆn 

phép quán ÇÌnh thì trÜ§c h‰t phäi ti‰p nhÆn phép tam mu¶i da 

gi§i. ñây cÛng là mª cºa Ç‹ cho các cô hÒn và qu› Çói có th‹ 

có cÖ h¶i gia nhÆp vào trong Çoàn th‹ cûa nh»ng ngÜ©i tu h†c. 

 

 

Chân Ngôn Bi‰n Th¿c:  

Nam mô tát phå Çát tha nga Ça phå lÒ chÌ Ç‰.  

Án, tam båt ra, tam båt ra hÒng 

Chân ngôn bi‰n th¿c tÙc là chân ngôn nÜÖng vào thÀn 

l¿c cûa Bøt và BÒ Tát Ç‹ làm cho sÓ lÜ®ng thÙc æn Çang dâng 

cúng trª thành ra ÇÀy Çû cho m†i thành phÀn t§i tham d¿. ñ†c 

ngang Çây chúng ta nh§ t§i câu chuyŒn trong thánh kinh CÖ 

ñÓc Giáo. M¶t lÀn kia có nhiŠu ngÜ©i t§i trình diŒn mà chúa 

Kitô chÌ có hai ° bánh mì và næm con cá. NhÜng Chúa Çã xº 

døng hai ° bánh mì và næm con cá Çó Ç‹ làm cho tÃt cä m†i 

ngÜ©i có m¥t ÇŠu có Çû thÙc æn. Trong kho truyŒn truyŠn kÿ 

cûa ViŒt Nam có m¶t anh chàng tên là Thåch Sanh. Anh 

chàng có m¶t nÒi cÖm rÃt nhÕ và không bi‰t anh ta Çã h†c 

ÇÜ®c phÜÖng pháp nào Çó và v§i cái nÒi cÖm nhÕ nhÜ vÆy mà 

anh có th‹ x§i cÖm cho bi‰t bao nhiêu binh lính æn mà không 

h‰t, và Çó cÛng là khä næng bi‰n th¿c, nghïa là khä næng làm 

cho no Çû tÃt cä m†i ngÜ©i v§i m¶t sÓ lÜ®ng th¿c phÄm gi§i 

hån.  

 

Pháp Bøt thÆt phi thÜ©ng 

Bäy håt ÇÀy mÜ©i phÜÖng 

Cúng dÜ©ng kh¡p tÃt cä 

TØ bi không biên cÜÖng. 

 

Bài kŒ này thÜ©ng ÇÜ®c dùng Ç‹ chú nguyŒn trÜ§c khi 

xuÃt sinh trong các bu°i cÖm nghi lÍ quá ÇÜ©ng. ThÀn l¿c cûa 

Bøt rÃt phi thÜ©ng, chÌ cÀn bäy håt cÖm thôi mà th¿c phÄm 

ÇÜ®c bi‰n thành vô sÓ. Pháp gi§i r¶ng vô lÜ®ng nhÜng bäy håt 

cÖm Çó có th‹ là thÙc æn cho tÃt cä chúng sanh, lš do là lòng 

thÜÖng không ng¢n mé, không b© b‰n. Chúng ta bi‰t r¢ng hÍ 

có tình thÜÖng thì cái gì cÛng giäi quy‰t ÇÜ®c h‰t, mà không 

có tình thÜÖng thì cái gì cÛng gi§i hån h‰t. Khi ta có tình 

thÜÖng thì nhà chÆt ta cÛng có th‹ nhÆn ÇÜ®c hai ba chøc 

ngÜ©i ngû. Ngû nhÜ cá h¶p mà cÛng vui l¡m. Khi không có 

tình thÜÖng thì hai ngÜ©i ngû cÛng Çã cho là chÆt và ta chê 

ngÜ©i này ngáy, ngÜ©i kia làm Òn. Cho nên tÃt cä ÇŠu tùy 

thu¶c vào lòng tØ bi. Hai ° bánh mì, næm con cá cÛng Çû cho 

cä làng æn, nhÜng n‰u không có tình thÜÖng thì cä xe thÙc æn 

cÛng vÅn là ít nhÜ thÜ©ng và ngÜ©i ta vÅn s® hãi, tranh giành 

và xâu xé nhau. Vì vÆy câu trä l©i là ‘‘tØ bi không biên 

cÜÖng’’, tØ bi không ng¢n mé thì cái gì cÛng th¿c hiŒn ÇÜ®c 

h‰t trong Çó có th¿c phÄm. 

 

Chân Ngôn Bi‰n Thûy: 

 Nam mô tô rô bà gia, Çá tha nga Çá gia, 

Çát ÇiŒt tha, án, tô rô, tô rô, båt ra tô rô,  

båt ra tô rô, ta bà ha. 

 

Gi§i qu› Çói rÃt khát nên cÀn uÓng nÜ§c. Trong nghi 

thÙc cúng cháo th‰ nào cÛng phäi có nÜ§c, tÓt nhÃt là nÜ§c 

l†c. ThÜ©ng thÜ©ng chúng ta hay cúng cháo là tåi vì n‰u lâu 

quá không ÇÜ®c æn thì nh»ng thÙc æn cÙng së khó mà nuÓt 

vào, vì vÆy b¡t ÇÀu b¢ng cháo và nÜ§c trong thì rÃt hay. Cháo 

gåo nÃu rÃt loãng là m¶t phÄm vÆt cúng dÜ©ng trong truyŠn 

thÓng. NÜ§c này tuy chúng ta cúng có mÃy chén thôi, nhÜng 

nh© câu chân ngôn bi‰n thûy mà nÜ§c trª thành vô lÜ®ng cho 

tÃt cä các cô hÒn. UÓng nÜ§c này vào h† cäm thÃy nh»ng khát 

khao và kh° sª cûa h† ÇÜ®c tiêu tán. Trong khi tøng các chân 

ngôn bi‰n th¿c và bi‰n thûy chúng ta phäi có ÇÎnh và phäi làm 

cho lòng tØ bi phát hiŒn. Phäi thÃy ÇÜ®c nh»ng loài chúng 

sanh Çói khát bao quanh Çang ch© Ç®i lòng thÜÖng cûa chúng 

ta. Còn n‰u trong khi tøng hai thÀn chú này mà không có ÇÎnh, 

mà suy nghï vÄn vÖ, sÀu não, giÆn h©n thì rÃt t¶i cho các loài 

chúng sanh. Có m¶t chú ÇiŒu bu°i chiŠu cúng cháo, nhÜng 
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không có ÇÎnh tâm vì hÒi trÜa chú Çã làm mÃt chùm chìa khóa 

cûa thÀy. Vì s® thÀy rÀy nên trong khi tøng niŒm ÇÀu óc chú 

nghï toàn là chìa khóa. TÓi hôm Çó thÀy trø trì n¢m mÖ thÃy 

các chúng sanh t§i và than phiŠn r¢ng chiŠu hôm qua chÌ ÇÜ®c 

cúng dÜ©ng toàn chìa khóa b¢ng s¡t thôi, không có gì cho h† 

æn h‰t. ‘‘Chúng con thÃy chìa khóa bi‰n hiŒn ra rÃt nhiŠu, ch‡ 

nào cÛng có, ÇÀy cä không gian, nhÜng chúng con làm sao æn 

chìa khóa ÇÜ®c.’’ ChuyŒn này không bi‰t có thÆt không nhÜng 

là Ç‹ nh¡c các sÜ cô, sÜ chú khi cúng cháo tâm phäi ÇÎnh chÙ 

ÇØng nghï t§i nh»ng chuyŒn ngoài chuyŒn cúng cháo v§i lòng 

tØ bi, nhÜ chuyŒn chìa khóa ch£ng hån. Phäi có lòng tØ bi, và 

phäi th¿c s¿ quán chi‰u r¢ng Çây là thÙc æn, Çây là nÜ§c. 

Chúng ta nhân danh Çåi chúng mà cúng dÜ©ng cho các loài 

Çang Çói khát.  

 

Chân Ngôn NhÃt T¿ Thûy Luân: 

Án, noan noan noan noan noan 

 

Trong khi ta Ç†c câu chân ngôn này thì nÜ§c dâng cúng trª 

thành ra nÜ§c có tám công ÇÙc (bát công ÇÙc thûy). NÜ§c tám 

công ÇÙc là thÙ nÜ§c có th‹ làm cho thÕa mãn m†i khát khao 

cûa con ngÜ©i. NÜ§c tám công ÇÙc có th‹ rºa såch ÇÜ®c nh»ng 

phiŠn løy và kh° Çau cûa con ngÜ©i và cÛng có th‹ làm cho 

thÕa mãn nh»ng Ü§c v†ng và khát khao cûa h†. 

 

Chân Ngôn Bi‹n S»a: 

Nam mô tam mãn Ça m¶t Çà nÅm, án noan 

 

NÜ§c ta cúng dÜ©ng Çã trª thành ra s»a Ç‹ cho nh»ng 

chúng sanh thi‰u dinh dÜ«ng và Çói khát lâu ngày có th‹ có 

ÇÜ®c chÃt Çåm. NhÛ häi là bi‹n s»a. Ti‰p ngay sau Çó là ta Ç†c 

lên hÒng danh cûa bäy vÎ Bøt. Bäy vÎ Bøt có liên hŒ t§i nghi 

thÙc cúng dÜ©ng này. 

 

Nam mô ña Bäo NhÜ Lai 

Nam mô Bäo Th¡ng NhÜ Lai 

Nam mô DiŒu S¡c Thân NhÜ Lai 

Nam mô Quäng Bát Thân NhÜ Lai 

Nam mô Ly BÓ Úy NhÜ Lai 

Nam mô Cam LÒ VÜÖng NhÜ Lai 

Nam mô A Di ñà NhÜ Lai 

 

ña Bäo NhÜ Lai ª vŠ phía ñông, Bäo Th¡ng NhÜ Lai ª 

phía Nam. DiŒu S¡c Thân NhÜ Lai cÛng thu¶c vŠ phía ñông, 

Quäng Bát Thân cÛng là ñåi NhÆt NhÜ Lai. Ly BÓ Úy NhÜ 

Lai ª vŠ phía B¡c, Cam L¶ VÜÖng NhÜ Lai vŠ phía Tây, và A 

Di ñà NhÜ Lai cÛng vŠ phía Tây. ñ†c lên tên các vÎ NhÜ Lai 

nhÜ vÆy là Ç‹ cho nh»ng chúng sanh có m¥t ÇÜ®c nghe danh 

hiŒu các Ngài Ç‹ h† có th‹ phát sinh ra lòng cäm m‰n quy 

thuÆn và ta tåo ÇÜ®c nhiŠu công ÇÙc. 

 

ThÀn chú gia trì thÙc æn tÎnh  

Cúng kh¡p mÜ©i phÜÖng chúng PhÆt tº 

 

ñây là l©i tâm s¿ cûa ngÜ©i thí giä tÙc là ngÜ©i Çang 

cúng cháo. ñoån này Ç‹ ta nói chuyŒn v§i chúng PhÆt tº tu 

hành không thành công Çang ª trong vòng Çau kh°. PhÆt tº 

tuy g¥p Bøt, Pháp, Tæng nhÜng không ÇÜ®c hÜ§ng dÅn tu tÆp 

Çàng hoàng, h†c hi‹u PhÆt pháp không Çúng phÜÖng pháp. 

Không phäi khi ta trª thành PhÆt tº là ta ÇÜ®c thØa hÜªng giáo 

lš cûa ÇÙc Th‰ Tôn Çâu. N‰u ta không g¥p ÇÜ®c minh sÜ, 

không g¥p ÇÜ®c tæng thân thì cái h†c PhÆt cûa ta không thành 

công. Chúng ta có th‹ h†c ÇÜ®c m¶t m§ khái niŒm hay lš 

thuy‰t, và nh»ng cái Çó chúng ta không Çem áp døng vào cu¶c 

Ç©i ÇÜ®c. Khái niŒm lš thuy‰t Çó Çôi khi h‡n tåp, không ÇÜ®c 

thuÀn chÃt PhÆt giáo. Nó bÎ pha tr¶n v§i nh»ng y‰u tÓ mê tín, 

và ngÜ©i dåy chúng ta có th‹ cÛng không n¡m ÇÜ®c tinh y‰u 

cûa PhÆt pháp và không thành công trong s¿ tu tÆp. Cho nên 

dÀu trª thành PhÆt tº rÒi mà ta có th‹ vÅn không thành công 

trong s¿ tu tÆp nhÜ thÜ©ng. Không phäi khi thành PhÆt tº là t¿ 

nhiên có s¿ chuy‹n hóa và an låc. Chúng ta cÀn phäi có dÎp 

may m¡n ÇÜ®c g¥p thÀy giÕi, bån lành, tæng thân v»ng thì m§i 

có th‹ thành công. Gi§i PhÆt tº có th‹ vÅn Çói khát nhÜ các 

gi§i khác. ThÙc æn tôi Çang cúng dÜ©ng cho quš vÎ Çây là 

nh»ng thÙc æn rÃt thanh tÎnh, thÙc æn không tåo ra kh° Çau 

trong cÖ th‹ và tâm hÒn quš vÎ. ThÀn chú là nh»ng câu chân 

ngôn. ThÀn chú ÇÜa vào nh»ng thÙc æn tÎnh và bi‰n thÙc æn 

tÎnh này tØ ít thành nhiŠu. Có bao nhiêu PhÆt tº là có bÃy 

nhiêu thÙc æn.  

 

NguyŒn ÇŠu no Çû bÕ xan tham 

Mau thoát u minh sinh tÎnh Ç¶ 

 

 
 

NgÜ©i nào cÛng së có Çû thÙc æn và thÙc uÓng không 

cÀn tranh nhau. BÕ xan tham tÙc là bÕ s¿ ham hÓ, thói quen æn 

uÓng không chØng m¿c. ñôi khi con m¡t l§n hÖn bao tº. 

Chúng ta tÜªng r¢ng ta cÀn æn nhiŠu, nên thÜ©ng lÃy m¶t bình 

bát khá ÇÀy. Khi lÃy thÙc æn, ta thÜ©ng lÃy b¢ng s¿ tham lam 

cûa mình hÖn là lÃy b¢ng trí tuŒ. Trí tuŒ cûa ta bi‰t lÃy chØng 

nào thì vØa, bi‰t cÖ th‹ ta cÀn chØng nào th¿c phÄm. ñÙc Th‰ 

Tôn có nói là nên æn ít låi, ÇØng s® thi‰u chÃt dinh dÜ«ng. ˆn 

ít mà æn cho Çàng hoàng thì khÕe månh hÖn. Ngài có m¶t 

ngÜ©i bån thân là vua Ba TÜ N¥c, vÎ vua này æn uÓng không 

bi‰t chØng m¿c. Vua æn cÖm và cari nhiŠu quá, m‡i khi t§i Kÿ 

Viên nghe pháp thoåi thÜ©ng hay ngû gøc. Bøt nói: Çåi vÜÖng 

nên æn ít låi. Vua då và hÙa, nhÜng vua không æn ít ÇÜ®c. Vua 

càng ngày càng mÆp. Có m¶t hôm Çi trong tu viŒn Kÿ Viên 

tìm Bøt, vua g¥p Bøt mà không bi‰t tåi vì Çang buÒn ngû và Çi 

Çøng nh¢m Bøt. Sau Çó chính Bøt phäi s¡p Ç¥t Ç‹ có ngÜ©i 

phø trách lo vŠ chÃt lÜ®ng th¿c phÄm hàng ngày cûa vua, và 

nh© Çó vua m§i phøc hÒi ÇÜ®c sÙc khÕe và s¿ nhanh nhËn. ˆn 

nhÜ th‰ nào Ç‹ thÃy rõ ÇÜ®c tÆp khí tham lam, giÆn h©n và si 

mê cûa mình. ThÃy ÇÜ®c nhÜ vÆy tÙc là thoát khÕi cõi u minh. 

U minh tÙc là tÓi tæm. Thoát Ç‹ sinh vŠ tÎnh Ç¶. ñó là Ü§c 

mong sâu s¡c nhÃt, tåi vì ta Çã sÓng trong ÇÎa ngøc, trong chìm 

Ç¡m, hŒ løy quá lâu, nên gi© Çây ta muÓn sinh vŠ tÎnh Ç¶. 

 

 Quy y Tam Bäo phát bÒ ÇŠ 
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RÒi së Çåt thành Çåo vô thÜ®ng 

 

ñây là nh»ng l©i khai thÎ cho PhÆt tº, chúng sanh và cô 

hÒn. N‰u muÓn thoát u minh và sanh tÎnh Ç¶ thì phäi quy y 

Tam Bäo, phäi nÜÖng nh© các bÆc giác ng¶, nÜÖng nh© vào 

giáo pháp và tæng Çoàn. Phát bÒ ÇŠ tÙc là phäi có nguyŒn v†ng 

l§n, phäi Ü§c ao giäi thoát và t¿ do. Ð§c ao giúp ngÜ©i, giúp 

Ç©i và phát bÒ ÇŠ tâm, ÇiŠu Çó làm phát sinh trong ta m¶t 

nguÒn næng lÜ®ng rÃt l§n, cái Çó g†i là tÜ niŒm th¿c. Th¿c 

phÄm chúng ta æn g†i là Çoàn th¿c, th¿c phÄm vŠ š chí nguyŒn 

v†ng là tÜ niŒm th¿c. Quy y Tam Bäo và phát tâm bÒ ÇŠ thì 

không nh»ng trong khi æn ta ti‰p nhÆn thÙc æn Çoàn th¿c thanh 

tÎnh mà còn ti‰p nhÆn luôn m¶t loåi tÜ niŒm th¿c rÃt là thanh 

tÎnh, Çó là bÒ ÇŠ tâm. Có hai ÇiŠu kiŒn cæn bän là quy y Tam 

Bäo và phát bÒ ÇŠ tâm thì ch¡c ch¡n s§m mu¶n gì m†i ngÜ©i 

cÛng có th‹ chÙng ÇÜ®c Çåo vô thÜ®ng, tÙc là chánh giác. 

 

Công ÇÙc Çi vŠ cõi vÎ lai 

TÃt cä PhÆt tº cùng ti‰p nhÆn 

 

TÃt cä nh»ng công ÇÙc cûa s¿ cúng dÜ©ng, s¿ æn uÓng 

trong chánh niŒm, cûa s¿ quy y và phát bÒ ÇŠ së Çi vŠ cõi vÎ 

lai, së không bao gi© mÃt Çi nhÜ nh»ng cái chúng ta thÜ©ng 

ch¡t bóp Ç‹ dành cho tÜÖng lai. TÃt cä PhÆt tº có m¥t ngày 

hôm nay trong bu°i cúng cháo ÇÜ®c ti‰p nhÆn thÙc æn, ti‰p 

nhÆn giáo pháp và s¿ hÜ§ng dÅn quy y Tam Bäo và phäi phát 

tâm bÒ ÇŠ. Sau khi hÜ§ng dÅn cho gi§i PhÆt tº ta låi hÜ§ng 

dÅn cho các loài khác không phäi là PhÆt tº. Ch» PhÆt tº thì 

Ç°i thành ch» m†i loài. Trong khi tøng bài cúng cháo này thì 

håt giÓng tØ bi nÖi sÜ chú ÇÜ®c tÜ§i tÄm và ngÜ©i cúng cháo 

nuôi l§n lòng tØ bi cûa mình, ti‰p xúc ÇÜ®c v§i nh»ng loài 

Çang kh° Çau, Çem lòng mình hÜ§ng t§i nh»ng loài kh° Çau 

và khai thÎ cho nh»ng loài Çó bi‰t trª vŠ quy y Tam Bäo phát 

lòng bÒ ÇŠ và nh© Çó tÃm lòng mình cÛng mª r¶ng ra. Lúc Çó 

nh»ng håt giÓng lành ÇÜ®c gieo vào và ÇÜ®c tÜ§i tÄm trong 

tâm ngÜ©i thí giä. Vì vÆy tøng kinh trong khi cúng cháo Çem 

låi rÃt nhiŠu phÜ§c ÇÙc cho ngÜ©i hành giä. ñiŠu này là m¶t 

ÇiŠu rÃt khoa h†c tåi vì Ç¶ng l¿c ÇÜa t§i s¿ th¿c tÆp cúng cháo 

này là lòng tØ bi và trong suÓt th©i gian ta tøng bài cúng cháo 

håt giÓng tØ bi trong ta ÇÜ®c tÜ§i tÄm. Có tØ bi là có tÃt cä, 

không có tØ bi thì së không có gì h‰t.  

ThÀn chú gia trì thÙc an tÎnh 

Cúng kh¡p mÜ©i phÜÖng cä m†i loài 

NguyŒn ÇŠu no Çû bÕ xan tham  

Mau thoát u minh sinh tÎnh Ç¶ 

Quy y Tam Bäo phát bÒ ÇŠ  

RÒi së Çåt thành Çåo vô thÜ®ng 

Công ÇÙc Çi vŠ cõi vÎ lai 

TÃt cä m†i loài cùng ti‰p nhÆn. 

 

ThÀn chú gia trì thÙc an tÎnh 

Cúng kh¡p mÜ©i phÜÖng chúng cô hÒn 

NguyŒn ÇŠu no Çû bÕ xan tham  

Mau thoát u minh sinh tÎnh Ç¶ 

Quy y Tam Bäo phát bÒ ÇŠ  

RÒi së Çåt thành Çåo vô thÜ®ng 

Công ÇÙc Çi vŠ cõi vÎ lai 

TÃt cä cô hÒn cùng ti‰p nhÆn. 

 

Tuy là gi§i thÙ ba ÇÜ®c thÌnh m©i và hÜ§ng dÅn ª Çây 

là gi§i cô hÒn nhÜng Çó không phäi là gi§i ít nhÃt mà gi§i 

Çông nhÃt. Trong khi tøng bài kŒ ta ÇÜ®c ÇÓi thoåi v§i các 

loài, vì vÆy nên ta hãy tøng thong thä, cäm nhÆn rõ ràng r¢ng 

ta Çang nói chuyŒn v§i h†, Çang khai thÎ cho h†. Trái tim cûa 

ta mª ra. ñây là nh»ng l©i nh¡n nhû, khai thÎ và ÇÓi thoåi v§i 

cô hÒn v§i tÃt cä lòng tØ bi. Nh»ng ngÜ©i ngÒi nghe nh»ng l©i 

kinh này së cäm Ç¶ng l¡m. H† thÃy h† Çang ÇÜ®c khuyên nhû 

nhË nhàng Ç‹ có cÖ h¶i quay vŠ nÜÖng t¿a Tam Bäo, phát tâm 

bÒ ÇŠ và nguyŒn sanh vŠ cõi tÎnh Ç¶. 

 

Này các vÎ PhÆt tº 

Tôi nay xin dâng cúng  

ThÙc æn bi‰n mÜ©i phÜÖng  

PhÆt tº ÇŠu ti‰p nhÆn  

NguyŒn Çem công ÇÙc này 

HÒi hÜ§ng vŠ tÃt cä 

PhÆt tº và chúng tôi 

ñŠu cùng thành PhÆt Çåo. 

 

Nh»ng l©i nói này là nh»ng l©i nói rÃt thành thÆt. ñây 

là nh»ng l©i nói rÃt ÇÖn sÖ, ÇÀy thân tình ÇÓi v§i các gi§i PhÆt 

tº và bài này cÛng ÇÜ®c lÆp låi cho m†i loài và cho gi§i cô 

hÒn.  

 

Chân Ngôn Thí Vô Già Th¿c: 

Án møc l¿c læng ta bà ha 

 

Vô già tÙc là không ngæn cÃm m¶t ai, không bít lÃp 

ÇÜ©ng cûa bÃt cÙ m¶t ai. Vô già ª Çây nghïa là bình Ç£ng. 

 

Chân Ngôn Ph° Cúng DÜ©ng: 

Án nga nga n£ng tam bà phå phiŒt nh¿t ra hÒng 

 

ñây cÛng bi‹u l¶ s¿ bình Ç£ng trong khi th¿c hành bÓ 

thí. Hi‰n t¥ng thì phäi có tâm bình Ç£ng, ÇØng phân biŒt ÇØng 

nghï r¢ng ta chÌ Üa bÓ thí cho ngÜ©i ta thích và không bÓ thí 

cho ngÜ©i ta không thích, Ç‹ cho nh»ng ngÜ©i kia ch‰t Çói cho 

bõ ghét. Cái Çó không phäi là bình Ç£ng. Nghi thÙc ÇÜ®c k‰t 

thúc b¢ng m¶t bài kŒ:  

Phøng hi‰n cam lÒ vÎ 

Phân lÜ®ng nhÜ thái hÜ 

Xin m†i loài Çåt nguyŒn 

VŠ nÜÖng bóng ñåi TØ. 

 

Cam lÒ vÎ là thÙc æn nuôi dÜ«ng cÖ th‹ nhÜng mà quan 

tr†ng nhÃt là thÙc æn nuôi dÜ«ng ÇÜ®c tinh thÀn, làm cho 

nh»ng Çau kh° tiêu tán, làm cho êm dÎu mát mÈ thân tâm. 

Phân lÜ®ng cûa vÎ cam lÒ này rÃt l§n, nhiŠu nhÜ thái hÜ và nh© 

công ÇÙc cúng dÜ©ng này mà m†i loài Çåt ÇÜ®c nguyŒn v†ng 

cûa mình. TÃt cä ÇŠu trª vŠ nÜÖng nh© vào ÇÙc Th‰ Tôn nên 

g†i là vŠ nÜÖng bóng ñåi TØ. 

ñây là nghi thÙc cúng cháo tåi chùa, nhÜng ª tÜ gia các 

PhÆt tº cÜ sï cÛng có quyŠn th¿c tÆp, v§i ÇiŠu kiŒn là phäi 

luyŒn tÆp trÜ§c Ç‹ khi cúng cháo mình có Çû næng lÜ®ng cûa 

ÇÎnh và cûa tuŒ. Nghi thÙc này Çã ÇÜ®c in trong sách NhÆt 

Tøng ThiŠn Môn Næm 2000 và trong sách Nghi ThÙc Tøng 

NiŒm ñåi Toàn cûa nhà xuÃt bän Lá BÓi. ☺ 
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ThÜ Hà N¶i 

ThÜ cûa PhÆt tº VÛ Minh L¶c 

 

Xuân K› Mão 1999 

Nam mô B°n SÜ Bøt Thích Ca Mâu Ni  

Kính båch SÜ Ông  

Nhân dÎp ÇÀu xuân, t° chánh niŒm Chùa ñình Quán Hà 

N¶i chúng con kính chúc SÜ Ông và ChÜ Tôn ñÙc Tæng Ni 

Làng Mai m¶t næm m§i vô lÜ®ng Pháp låc, vô lÜ®ng ki‰t 

tÜ©ng.  

LÍ vÆt cûa chúng con kính dâng lên SÜ Ông cùng quš 

SÜ ThÀy và SÜ Cô là s¿ an låc trong m‡i chúng con sau m‡i 

bu°i nghe giäng Pháp cûa các thÀy ñàm NguyŒn, thÀy Hånh 

Châu, là s¿ hân hoan sau khi xem nh»ng cuÓn bæng cûa SÜ 

Ông , là s¿ thänh thÖi sau khi Çi thiŠn hành, là nh»ng nø cÜ©i 

hàm ti‰u làm rång r« nh»ng n‰p nhæn Çã h¢n sâu trên khuôn 

m¥t, sau khi hát nh»ng bài hát mà SÜ Ông Çã dÀy công soån 

thäo “ñây là TÎnh Ç¶, TÎnh Ç¶ là Çây ...” Có ngÜ©i Çã trình 

bày ki‰n giäi cûa mình b¢ng giÃy Ç‹ trao Ç°i v§i nhau vŠ 

nh»ng bài hát và 158 thÈ bói KiŠu. ñây là nh»ng bài h†c pháp 

Bøt nhË nhàng mà Çi sâu vào lòng ngÜ©i. ThÆt là 

 

Pháp Bøt tåi th‰ gian 

BÃt ly th‰ gian giác 

 
NhiŠu bác ª tu°i “Nhï tº”, “C° lai hi”, tâm Ç¡c n¡m 

ch¥t tay nhau nói: “ñÀu Çã båc, ræng Çã long, mà bây gi© m§i 

ÇÜ®c các thÀy dåy cho cách æn, cách nói, cách Çi ÇÙng, n¢m, 

ngÒi, cách thª, cách làm m§i cu¶c Ç©i.” Sung sÜ§ng quá, hånh 

phúc quá, chúng con Çã nhÆn ÇÜ®c tiên dÜ®c trÜ©ng sinh, ÇÜ®c 

cäi lão hoàn ÇÒng mà không mÃt tiŠn mua! Chúng con thÜ©ng 

chia xÈ v§i nhau vŠ nh»ng ÇiŠu m§i vŠ pháp Bøt.  

M¶t bác thÓt lên: May quá, kÿ diŒu quá, và chÆm rãi 

ngâm: 

Xuân khÙ bách hoa låc 

Xuân Çáo bách hoa khai 

SÜ trøc nhãn tiŠn quá 

Lão tùng ÇÀu thÜ®ng lai 

Måc vi xuân tàn hoa låc tÆn 

ñình tiŠn tåc då nhÃt chi mai 

  (ThiŠn sÜ Mãn Giác) 

 

M¶t bác khác liŠn ngâm bän dÎch: 

 

Xuân Çi træm hoa røng 

Xuân Ç‰n træm hoa cÜ©i 

TrÜ§c m¥t viŒc Çi mãi 

Trên ÇÀu già Ç‰n rÒi 

 

và cao gi†ng: 

 

Ch§ bäo xuân tàn hoa røng h‰t 

ñêm qua sân trÜ§c m¶t cành mai 

 

ThÆt là m¶t phép lå cûa s¿ tÌnh thÙc. Nó âm thÀm Çi 

vào lòng chúng con, g®i nh¡c chúng con hÜ§ng t§i m¶t th¿c 

tåi vïnh h¢ng, vô thûy vô chung. ThÀy Çã vén mª nh»ng Än 

mÆt cûa cu¶c sÓng, g®i mª trong tâm thÙc chúng con nguÒn 

suÓi cûa cu¶c sÓng m§i Çang tuôn trào, dÅn chúng con t§i mùa 

xuân bÃt diŒt, mùa xuân vïnh h¢ng “Cºa vô sinh mª rÒi, tråm 

nhiên và bÃt Ç¶ng.” 
Kính båch SÜ Ông, tæng thân cûa chúng con gi© Çây 

Çông vui l¡m. Dòng ngÜ©i vŠ ñình Quán tu h†c ngày càng 

Çông, Çû m†i tÀng l§p, g¥p nhau ÇŠu dÍ m‰n, dÍ gÀn, nhÆn 

ÇÜ®c nhau niŠm hân hoan thÆt kÿ diŒu! ñiŠu Çó giúp chúng 

con trª låi th¿c t‰ cu¶c sÓng, vÜ®t qua m†i chÜ§ng ngåi sóng 

gió cûa cu¶c Ç©i và vui hÖn n»a là thÃy ÇÜ®c s¿ xÃu thành tÓt, 

khó thành dÍ, mÌm nø cÜ©i nhË trÜ§c m†i chuy‹n hóa ª th‰ 

gian này.  

Có nhiŠu, nhiŠu ÇiŠu l¡m, minh chÙng cho niŠm hoan 

h› hånh phúc cûa chúng con sau m¶t th©i gian tu h†c.  

CuÓi thÜ, cúi xin SÜ Ông và quš ThÀy quš Cô nhÆn tØ 

chúng con, nh»ng h†c trò chÜa tØng bi‰t m¥t bi‰t tên ª quê 

hÜÖng xa xôi, M¶t Låy! 

 

Kính thÜ, 

Thay m¥t PhÆt tº tæng thân Chánh NiŒm,  

Chùa ñình Quán. 

VÛ Minh L¶c, ñåi h†c sÜ phåm Hà N¶i. ☺ 

 

 

ThÜ cûa PhÆt tº Phúc An 

 
Nam mô Bøt Thích Ca Mâu Ni! 

Kính båch SÜ Ông 

Kính båch chÜ tôn Çåi ÇÙc Tæng Ni ñåo tràng Mai thôn! 

 

TØ nhiŠu næm nay chúng con có cÖ duyên ÇÜ®c Ç†c, 

h†c sách cûa SÜ Ông vi‰t qua nhà xuÃt bän Lá BÓi: ‘‘ThiŠn 

hành y‰u chÌ, Phép lå cûa s¿ tÌnh thÙc, ThiŠn tÆp có hÜ§ng 

dÅn, ThÜÖng Yêu theo phÜÖng pháp Bøt dåy... ,’’ con rÃt tâm 

Ç¡c. Con thÜ©ng Çem nh»ng ÇiŠu sách dåy ra Ç‹ quán chi‰u và 

th¿c hành. ThÃy có hiŒu quä, con chÌ dÅn cho m¶t sÓ bån bè 

cùng th¿c tÆp. Và nh© th‰ mà phÀn nào con Çã giúp h† thoát 

khÕi vÜ§ng m¡c và Çau kh°. Song con chÜa t¿ hình thành 

ÇÜ®c m¶t pháp môn tu tÆp hoàn chÌnh.  

ñÀu næm nay, 1998, phÜ§c duyên l§n ÇÜa con t§i chùa 

ñình Quán. Và con Çã ÇÜ®c SÜ thÀy trø trì trao truyŠn pháp 

môn quán niŒm và chuy‹n hóa m¶t cách có hŒ thÓng, cø th‹ 

và cÛng sinh Ç¶ng hÖn qua nh»ng phÜÖng pháp: Quán niŒm 

hÖi thª, BÓn lãnh v¿c quán niŒm, qua nh»ng bu°i công phu 

“NhÆt Tøng ThiŠn Môn Næm 2000”, “Trái tim cûa Bøt” cùng 

v§i rÃt nhiŠu bài giäng cûa SÜ Ông qua bæng hình, bæng 

cassette. ñó còn là nh»ng bu°i, nh»ng tuÀn tu chánh niŒm, 

thiŠn hành, t†a thiŠn, th¿c tÆp æn cÖm im l¥ng, buông thÜ toàn 

thân, thiŠn ca hát ... 

Nay con thay m¥t tæng thân, bày tÕ lòng bi‰t Ön sâu s¡c 

cûa con và các bån ÇÒng tu t§i SÜ Ông, ñåo tràng Làng Mai 

và ñåo tràng ñình Quán. Vì s¿ an låc, hånh phúc cûa chúng 

sanh mà quš vÎ không ngØng nghÌ nêu cao ÇuÓc tuŒ cûa Bøt 

b¢ng con ÇÜ©ng th¿c tÆp chánh niŒm.  
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Nhân Çây con xin giãi bày niŠm xúc Ç¶ng cûa chúng 

con khi ÇÜ®c ti‰p nhÆn cuÓn “NhÆt Tøng ThiŠn Môn næm 

2000.” 

Kính båch SÜ Ông! ñã tØ lâu, trÜ§c tình trång PhÆt tº 

tøng kinh ch» âm Hán nhÜ m¶t cái máy, vì không bi‰t nghïa 

kinh, nên Çã không hành ÇÜ®c theo l©i Bøt. Bao Çau kh°, 

vÜ§ng m¡c, tÆp khí cÛ không giäi tÕa. ThÆm chí còn bÎ kinh 

chuy‹n tâm. Cho nên con rÃt muÓn có ÇÜ®c m¶t tÆp nh»ng 

bän kinh ng¡n g†n, súc tích, dÍ hi‹u, Ç‹ hành trì b¢ng ti‰ng 

ViŒt do ngÜ©i ViŒt tøng. Thì nay quä là cÀu ÇÜ®c Ü§c thÃy. 

Qua cÃu tåo trÆt t¿ kinh và nh»ng n¶i dung kinh væn, chúng 

con cäm nhÆn ÇÜ®c công ÇÙc cao dày và ñåo hånh sáng ng©i 

cûa ân sÜ. L©i kinh, l©i nguyŒn, câu kŒ thÃm vào tâm thÙc 

chúng con. HÖn bao gi© h‰t con thÃy tâm nguyŒn cao cä cûa 

SÜ Ông và hånh phúc cûa m†i ngÜ©i trên th‰ gian này: Kinh 

không chÌ trao truyŠn giáo lš mà chû y‰u hÜ§ng dÅn chúng 

con th¿c hành theo Çåo Bøt: SÓng tÌnh thÙc, sÓng có chánh 

niŒm Ç‹ Çåt t§i an låc thänh thÖi.  

M‡i tÓi sau khi t†a thiŠn chúng con giành th©i gian 

thích h®p khoäng 1 gi© cùng nhau h†c kinh, thäo luÆn và trao 

Ç°i cho nhau cách thÙc th¿c tÆp: nuôi dÜ«ng chánh niŒm, trÎ 

liŒu kh° Çau, chuy‹n hóa tÆp khí và làm m§i thân tâm. Khi 

chúng con th¿c tÆp ba cái låy, næm cái låy thì s¿ nhìn nhÆn, 

hi‹u bi‰t vŠ mình, vŠ ngÜ©i, vÆt, s¿ viŒc Çã khác - sâu s¡c hÖn, 

ÇÙng Ç¡n hÖn, không vÜ§ng m¡c vào s¿ phân biŒt kÿ thÎ n»a - 

và tình yêu thÜÖng thêm tæng trÜªng, sÓng khoan hòa và bao 

dung. 

Kính båch SÜ Ông! CÙ m‡i lÀn vào bu°i công phu có 

phÀn quán nguyŒn là con không khÕi xúc Ç¶ng. Vì hånh 

nguyŒn l§n lao cûa ñÙc BÒ tát Quan Th‰ Âm “Bi‰t l¡ng tai 

nghe cho cu¶c Ç©i b§t kh°” chúng con h†c hånh “Bi‰t dØng 

låi, nhìn sâu vào lòng s¿ vÆt và vào lòng ngÜ©i” cûa ñÙc BÒ 

tát Væn Thù SÜ L®i; chúng con h†c hånh và th¿c hành “dâng 

niŠm vui cho Ç©i b¢ng con m¡t hi‹u bi‰t và trái tim yêu 

thÜÖng” cûa ñÙc BÒ tát Ph° HiŠn; và tÆp sÓng nhÜ ñÙc BÒ tát 

ñÎa Tång “Có m¥t ª bÃt cÙ nÖi nào mà bóng tÓi, kh° Çau, 

tuyŒt v†ng và áp bÙc còn trÃn ng¿, Ç‹ mang Ç‰n nÖi Ãy ánh 

sáng, niŠm tin, hy v†ng và giäi thoát.” 

“Chúng con nguyŒn tu h†c Ç‹ Çåt ÇÜ®c ÇÙc v»ng chãi, 

kiên trì cûa ñÃt, Ç‹ có th‹ trª thành trung kiên và không kÿ thÎ 

nhÜ ÇÃt và cÛng ÇÜ®c nhÜ ñÃt Ç‹ có th‹ làm nÖi nÜÖng t¿a cho 

bÃt cÙ ai cÀn Ç‰n chúng con.” Nh© th‰ mà con Çã vÜ®t thoát 

ÇÜ®c kh° Çau và giúp Ç« dìu d¡t cho m¶t sÓ bån bè cûa con 

cÛng vÜ®t qua ÇÜ®c nh»ng hoàn cänh bi Çát, tuyŒt v†ng, 

nh»ng vÜ§ng m¡c phiŠn não ª Ç©i. Bây gi© h† Çã ÇÙng dÆy 

v»ng vàng, “Quay vŠ nÜÖng t¿a häi Çäo t¿ thân” b¢ng s¿ hi‹u 

bi‰t và nø cÜ©i chánh niŒm. ñÎa ngøc trong tâm Çã tan bi‰n, 

cái š ÇÎnh muÓn chåy trÓn cu¶c Ç©i Çau kh° b¢ng cái ch‰t 

không còn n»a. Thay vào Çó là nét m¥t bình thän, cái nhìn t¿ 

tin, cùng v§i nø cÜ©i hàm ti‰u trên môi.  

Tuy nhiên chúng con cÛng hi‹u r¢ng: cu¶c Ç©i phÀn 

l§n là Çau kh°, phiŠn não là vô tÆn. ñÎa ngøc có th‹ xuÃt hiŒn 

bÃt kÿ lúc nào ngay nÖi tâm mình. Song chúng con xin hÙa së 

g¡ng công tu tÆp m‡i ngày m¶t tinh tÃn Ç‹ ÇÜ®c nhÜ hånh cûa 

ñÃt.  

HiŒn tåi, ngoài th©i gian tu tÆp ª chùa, chû y‰u chúng 

con tu ª nhà (vì nhà chúng con xa chùa 15 km), lÆp thành m¶t 

Çåo tràng nhÕ. Ban ngày tùy duyên tu tÆp (m‡i chúng con m¶t 

công viŒc khác nhau). Sáng, ngÜ©i thiŠn hành, ngÜ©i tøng 

kinh; gi»a ngày t†a thiŠn 30 Ç‰n 40 phút. Bu°i tÓi chúng con 

tÆp trung tåi m¶t thiŠn ÇÜ©ng nhÕ cûa gia Çình PhÆt tº: tøng 

kinh, t†a thiŠn, sau Çó h†c giáo lš và phÜÖng pháp tu tÆp; k‹ 

cä nh»ng bài hát cûa làng Mai cÛng trª thành nh»ng ÇŠ tài cûa 

chúng con h†c và th¿c tÆp.  

Kính båch SÜ Ông, cùng quš ThÀy và quš SÜ cô, v§i 

tÃt cä niŠm hånh phúc hôm nay con xin bày tÕ lòng bi‰t Ön sâu 

s¡c cûa chúng con t§i SÜ Ông và các chÜ tôn ñåi ÇÙc Tæng Ni 

ñåo tràng Làng Mai.  

ñÒng th©i chúng con cÛng vô cùng tri ân công lao 

truyŠn thø không mŒt mÕi cûa SÜ thÀy trø trì ThiŠn ñÜ©ng 

Chuy‹n Hóa chùa ñình Quán và quš sÜ cô và sÜ ni cûa chùa 

Çã tÆn tình giúp Ç« chúng con trên bÜ§c ÇÜ©ng h†c ñåo. 

Chúng con xin hÙa quy‰t tâm làm m§i thân tâm b¢ng “con 

ÇÜ©ng chuy‹n hóa”, b¢ng chánh niŒm tràn ÇÀy.  

Chúng con kính chúc SÜ Ông, chÜ tôn ñåi ÇÙc Tæng Ni 

cùng PhÆt tº cûa ñåo tràng Làng Mai trÜ®ng thØa Tam bäo 

l¿c, tÙ Çåi thÜ©ng an låc, BÒ ÇŠ tæng trÜªng, ñåo hånh sáng 

ng©i Ç‹ dÅn d¡t, nâng Ç« chúng con lên ÇÜ©ng chuy‹n hóa 

trong ánh tØ quang cûa Bøt và Çón mùa xuân viên mãn - Xuân 

Di L¥c.  

Hà N¶i 8 tháng 12 MÆu DÀn.  

Thay m¥t tæng thân Chánh NiŒm,  

Pháp danh Phúc An (Lê ThÎ Thanh Lân) ☺ 

Soi Sáng 

 

Pháp Thoåi 
 

ThÜa Çåi chúng, ª Làng Mai có nh»ng pháp môn có th‹ 

ÇÜ®c chia sÈ v§i quí vÎ. ThÙ nhÃt là pháp môn soi sáng. Là 

m¶t thÀy tÿ kheo, m¶t sÜ cô hay m¶t sÜ chú ta hãy nên cÓ h‰t 

sÙc dùng chánh niŒm và ÇÎnh l¿c quán chi‰u vào thân tâm Ç‹ 

nhÆn diŒn nh»ng Üu Çi‹m, khuy‰t Çi‹m, khó khæn, y‰u kém và 

tài næng nào ta Çang có mà nuôi dÜ«ng ho¥c chuy‹n hóa. 

NhÜng con m¡t cûa ta, dÀu là con m¡t tuŒ, cÛng chÌ là m¶t con 

m¡t thôi, không th‹ thÃy toàn vËn ÇÜ®c. Trong khi Çó thì sÜ 

anh, sÜ chÎ và sÜ em cûa ta cÛng có con m¡t tuŒ và nh»ng con 

m¡t Çó h†p låi thì luôn luôn sáng hÖn và toàn vËn hÖn, Çó là 

con m¡t cûa Tæng thân (Tæng Nhãn). Vì vÆy, n‰u cÀu Tæng 

thân soi sáng thì ta së thÃy rõ ràng hÖn nh»ng y‰u kém, tài 

næng và ÇÙc hånh cûa ta. S¿ th¿c tÆp này ÇÜ®c cæn cÙ trên 

truyŠn thÓng lÍ T¿ TÙ. Trong lÍ T¿ TÙ, vÎ khÃt sï quÿ xuÓng 

trÜ§c m¥t m¶t vÎ khÃt sï khác và nói: “ThÜa thÀy, xin thÀy tØ 

bi soi sáng cho con. Trong ba tháng tu tÆp vØa qua, có nh»ng 

khuy‰t Çi‹m, tÆp khí, y‰u kém và nh»ng Çi‹m tích c¿c nào mà 

thÀy thÃy ª nÖi con xin thÀy nói cho con Ç‹ con có th‹ h†c 

hÕi, tu tÆp chuy‹n hóa và nuôi dÜ«ng.” Ta phäi quÿ xuÓng và 

dùng h‰t tÃt cä tâm š và trái tim Ç‹ cÀu xin. NgÜ©i ÇÜ®c cÀu 

xin soi sáng Çó vì có lòng thÜÖng së nói cho ta bi‰t nh»ng y‰u 

kém, khó khæn và nh»ng tài næng cûa ta. ñó là phÜÖng pháp 

soi sáng mà giáo Çoàn nguyên thûy Çã th¿c tÆp và truyŠn låi 

cho chúng ta hÖn 2600 næm nay. Tåi Làng Mai chúng tôi cÛng 
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th¿c tÆp nhÜ vÆy nhÜng thay vì chÌ cÀu m¶t ngÜ©i thì ta cÀu 

sáu ngÜ©i. Ban ÇÀu thì m‡i thÀy, m‡i sÜ cô hay sÜ chú có b°n 

phÆn phäi Çi cÀu sáu ngÜ©i soi sáng. Có th‹ ch†n sáu ngÜ©i ta 

cäm thÃy gÀn gÛi nhÃt rÒi cÀu xin h† soi sáng cho. Ta phäi 

Çänh lÍ sáu ngÜ©i Çó, chung hay riêng tùy š, nhÜng phäi Çänh 

lÍ, dÀu tu°i Çåo cûa ngÜ©i Çó có nhÕ hÖn ta. ñänh lÍ nhÜ vÆy 

là Ç‹ tÕ lòng thành khÄn, tha thi‰t và tin cÆy cûa ta nÖi khä 

næng soi sáng cûa ngÜ©i Ãy.  

VŠ phía Tæng thân, sÓng trong Tæng thân, ta có b°n 

phÆn phäi soi sáng cho ngÜ©i anh em cûa ta. Không th‹ nói: 

‘‘Soi sáng rÒi sÜ anh n°i giÆn thì sao?’’ Không! ÇÙng vŠ 

phÜÖng diŒn cá nhân thì ta m§i ngåi. Còn soi sáng ª Çây, tÙc 

là ta Çã ÇÜ®c cÀu soi sáng và ngÜ©i kia s¤n sàng Ç‹ nghe 

nh»ng l©i soi sáng cûa ta. Vì vÆy ta không nên e ngåi, vä låi ta 

phäi làm v§i tÜ cách cûa Tæng thân. Còn ÇÓi v§i ngÜ©i cÀu xin 

soi sáng, nh»ng l©i ta ÇÜ®c Tæng thân soi sáng có th‹ vØa š 

ho¥c không vØa š ta, nhÜng ch¡c ch¡n së cho ta thÃy ÇÜ®c 

nh»ng y‰u kém, tÆp khí và khó khæn cûa ta. Sau khi nhÆn ÇÜ®c 

thÜ soi sáng rÒi, ta phäi cæn cÙ ª trên Çó Ç‹ tu tÆp và chuy‹n 

hóa. Bây gi© Tæng thân Làng Mai Çã Çi xa hÖn m¶t bÜ§c n»a 

là thay vì cÀu sáu ngÜ©i thì ta có quyŠn thÌnh cÀu toàn th‹ Çåi 

chúng soi sáng cho ta, tåi vì con m¡t cûa Tæng thân bao gi© 

cÛng sáng và xác th¿c hÖn con m¡t cûa m¶t ho¥c sáu cá nhân. 

Trong Kinh ta Çã nghe nói Ç‰n PhÆt nhãn, TuŒ nhãn và Pháp 

nhãn nhÜng chÜa nghe nói Ç‰n Tæng nhãn. Danh tØ Tæng nhãn 

là m¶t danh tØ Çã ÇÜ®c Làng Mai sáng tác trên cÖ bän có thÆt 

cûa giáo lš. M¡t Tæng nhìn bän thân, tÙc là lÃy con m¡t cûa 

Tæng Çoàn Ç‹ soi chi‰u vào bän thân mà không chÌ lÃy con 

m¡t cûa riêng ta. Con m¡t cá nhân tuy có th‹ có chÃt liŒu cûa 

tuŒ giác nhÜng Çôi khi ta không có khä næng thÃy h‰t ÇÜ®c 

chiŠu sâu cûa bän th‹ ta. ñôi khi ta có nh»ng cái cao ngåo 

ho¥c t¿ hào vi t‰ mà ta cÙ tÜªng là không có. NhÜng dù chúng 

vi t‰ cách mÃy cÛng không có gì có th‹ l†t ra ÇÜ®c khÕi con 

m¡t cûa Tæng thân. Vì vÆy cho nên, phép nÜÖng t¿a tæng nhãn 

(taking refuge in your sangha’s eye) là m¶t phép th¿c tÆp rÃt 

thi‰t th¿c và l®i låc. M‡i ngÜ©i trong chúng ta ÇŠu có PhÆt 

nhãn, TuŒ Nhãn và Pháp nhãn, nhÜng m‡i ngÜ©i cÛng có Tæng 

nhãn và ta phäi bi‰t sº døng Tæng nhãn Ç‹ giúp cho ta ti‰n tu. 

Ti‰ng Anh ta có th‹ nói Use your Sangha’s eye. Ta tÜªng là 

có th‹ giÃu ÇÜ®c Tæng thân m¶t ÇiŠu gì Çó trong vài ba tháng, 

ai ng© tæng thân Çã bi‰t trÜ§c Çó t§i hai tháng rÜ«i ho¥c lâu 

hÖn. Có m¶t sÜ anh t§i nói thÕ thÈ v§i thÀy, “Båch thÀy, con 

xin phát l¶ ÇiŠu này’’. ‘‘Con nói Çi’’. ‘‘Båch thÀy con nghï là 

con có thÜÖng m¶t sÜ em (gái) nhiŠu hÖn các sÜ em (gái) khác 

và con nghï ÇiŠu Çó không Çúng. ThÆt ra con có nhiŠu sÜ em 

trai và sÜ em gái nhÜng con Çã có con m¡t Ç¥c biŒt Ç‹ š Ç‰n sÜ 

em (gái) Çó hÖn các sÜ em khác. ñiŠu Çó con bi‰t là chÜa hay 

l¡m. ThÜÖng thì phäi thÜÖng cho ÇŠu và khi thÜÖng thì không 

ÇÜ®c thÜÖng theo ki‹u vÜ§ng m¡c. Con nh§ thÀy hay khuy‰n 

khích chúng con phäi thÜÖng nhau nhÜ anh, chÎ, em ru¶t m¶t 

nhà, thÜÖng nhiŠu chØng nào càng tÓt chØng Çó, nhÜng tình 

thÜÖng Çó phäi không có s¿ Çam mê, ghen tœ và vÜ§ng m¡c. 

Con không bi‰t thÀy Çã bi‰t chuyŒn này chÜa?’’ ThÀy nói: 

‘‘ThÀy Çã bi‰t rÒi, mà các sÜ anh, sÜ chÎ và sÜ em cûa con 

trong chúng cÛng Çã bi‰t rÒi. ChÌ có m¶t mình con nghï là 

chÜa có ai bi‰t Çó thôi. Con m¡t cûa Tæng thân sáng l¡m con 

å.’’ 

ThÜa quí vÎ, s¿ thÆt là nhÜ vÆy. Cho nên sÓng trong 

Tæng thân ta phäi cÀu Tæng thân soi sáng cho ta m§i ÇÜ®c. 

Phäi cÀu v§i tÃt cä trái tim, s¿ tha thi‰t và thành khÄn cûa ta, 

chÙ không phäi nh© ngÜ©i khác thÌnh cÀu giùm, nhÜ vÆy 

không ÇÜ®c. Phäi thành khÄn h‰t sÙc trong khi thÌnh cÀu thì 

ngÜ©i ta m§i soi sáng cho mình. NgÜ©i ta có lòng tØ bi Çó 

nhÜng ngÜ©i ta cÛng ngåi ta có lòng t¿ ái, không chÃp nhÆn 

ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu soi sáng. Vì vÆy ta phäi h‰t sÙc thành tâm và 

s¤n sàng mª lòng ti‰p nhÆn s¿ soi sáng m§i ÇÜ®c.  

 

ñây là cách thÙc thÌnh cÀu soi sáng. Ta có th‹ ch†n dÎp 

nào thuÆn tiŒn, có m¥t ÇÀy Çû Çåi chúng, ví dø ngày bÓ tát 

tøng gi§i. Sau khi tøng gi§i xong ta bÜ§c ra trình diŒn trÜ§c 

Çåi chúng, tác båch Ç‹ thÌnh cÀu. Tuy nhiên, n‰u tham khäo 

trÜ§c v§i vÎ có trách nhiŒm coi chúng thì hay hÖn. Sau Çây có 

th‹ là m¶t mÅu cûa l©i thÌnh cÀu:  

  

‘‘Nam Mô ñÙc B°n SÜ Bøt Thích Ca Mâu Ni. 

 

Kính båch quí thÀy, quí sÜ chú! Con, tÿ kheo Thích 

Chân Pháp An xin ÇÜ®c Çänh lÍ tác båch. Kính båch Çåi 

chúng, xin Çåi chúng Çem lòng tØ bi soi sáng cho con, chÌ cho 

con thÃy Çâu là nh»ng Çi‹m tích c¿c cÀn ÇÜ®c duy trì và nuôi 

dÜ«ng nÖi con và Çâu là nh»ng tÆp khí y‰u kém và khó khæn 

cÀn ÇÜ®c tu tÆp, chæm sóc và chuy‹n hóa nÖi con Ç‹ con có 

th‹ sÓng an vui, hånh phúc, t¿ do và thÜÖng yêu hÖn. Con bi‰t 

con m¡t cûa riêng con không th‹ thÃy ÇÜ®c tr†n vËn vŠ bän 

thân con. Con bi‰t con m¡t cûa ñåi chúng rÃt sáng và tr†n vËn 

cho nên con rÃt tin tÜªng nÖi con m¡t cûa Çåi chúng. Xin Çåi 

chúng tØ bi soi sáng cho con. Xin Çåi chúng tØ bi soi sáng cho 

con.”  

 

PhÀn ñåi chúng thì cÛng phäi thÃy r¢ng mình có b°n 

phÆn soi sáng giúp cho sÜ em, sÜ chÎ ho¥c sÜ anh cûa mình 

ti‰n tu. ThÃy ÇÜ®c nhÜ vÆy rÒi thì tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu Çåt 

ÇÜ®c t§i ch‡ vô úy nghïa là không s® hãi và Çem lòng tØ bi Ç‹ 

soi sáng cho sÜ em, sÜ chÎ hay sÜ anh cûa mình. Ÿ Làng Mai 

m‡i khi các vÎ xuÃt gia s¡p sºa ÇÜ®c th† gi§i l§n ho¥c sau 

nhiŠu næm tu h†c ho¥c s¡p sºa ÇÜ®c truyŠn Çæng thì các vÎ Ãy 

ÇÜ®c Çåi chúng (xuÃt gia) ngÒi låi v§i nhau Ç‹ soi sáng dù Çåi 

chúng phäi hy sinh nh»ng bu°i làm viŒc hay nh»ng th©i khóa 

công phu. NgÒi låi Ç‹ cùng quán chi‰u và soi sáng cÛng là tu. 

TØ m¶t vÎ sa-di, sa-di ni mà ÇÜ®c th† gi§i l§n và trª thành m¶t 

vÎ tÿ kheo hay tÿ kheo ni, Çó là m¶t bi‰n cÓ rÃt l§n trong Ç©i 

sÓng tâm linh cûa ta. ChÌ cÀn m¶t tháng n»a là ngày th† gi§i 

t§i và ta có b°n phÆn thanh l†c thân tâm cho thÆt hoàn häo, 

v»ng chãi và thänh thÖi Ç‹ chuÄn bÎ ti‰p nhÆn gi§i l§n. Vì vÆy 

cho nên ta phäi cÀu Çåi chúng soi sáng. Có th‹ mình nghï 

mình Çã là m¶t vÎ tÿ kheo, tÿ kheo ni hay m¶t vÎ giáo th† và 

cho r¢ng các vÎ Sa di, Sa di ni còn nhÕ bi‰t gì mà soi sáng; 

ho¥c s® các em sau khi ÇÜ®c tham d¿ trong bu°i soi sáng, së 

bi‰t quá nhiŠu vŠ mình, nhÃt là vŠ nh»ng khuy‰t Çi‹m cûa 

mình thì h† së không kính phøc ho¥c không dám Ç‰n gÀn vì 

vÆy mà mình e ngåi không dám cÀu soi sáng. Kÿ th¿c các sÜ 

em Çã có th‹ thÃy rÃt xác th¿c vŠ mình và thÜ©ng thÜ©ng n‰u 

mình thành khÄn, các em së có th‹ nói ra h‰t nh»ng gì có 

trong lòng cûa các em mà không cÀn dè d¥t nhÜ ngÜ©i l§n. 

ñiŠu này Çã xäy ra tåi Làng Mai. Ai cÛng có th‹ là thÀy cûa ta 

cä và khi ta kính n‹ tuŒ giác và nhÆn xét cûa các em, các em 

cÛng së kính n‹ thái Ç¶ cÀu h†c và ÇÙc khiêm cung cûa ta.  

ThÜ©ng thÜ©ng các sÜ anh và sÜ chÎ rÃt có lòng tØ bi, 
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Çem næng lÜ®ng và thì gi© ngÒi låi v§i nhau suÓt Çêm Ç‹ soi 

sáng cho tØng ngÜ©i m¶t. Vä låi có m¶t ÇiŠu rÃt mÀu nhiŒm là 

m†i ngÜ©i ÇŠu thÃy r¢ng soi sáng cho sÜ anh, sÜ chÎ hay sÜ em 

cûa mình là ÇÒng th©i soi sáng cho chính mình. Nh»ng l©i 

phát bi‹u và soi sáng phän chi‰u vào chính bän thân mình và 

mình thÃy r¢ng mình cÛng có nh»ng tÆp khí, y‰u kém và khó 

khæn Çó. Cho nên soi sáng cho ngÜ©i kia cÛng là t¿ soi sáng 

cho chính mình. Và vì mình làm viŒc này v§i tÃt cä tình 

thÜÖng, cho nên ai cÛng phÃn khªi làm h‰t lòng. Sau khi uÓng 

trà và chuyŒn trò vui vÈ v§i nhau, vÎ ÇiŠu khi‹n bu°i soi sáng 

vi‰t lên trên bäng tên cûa nh»ng ÇÜÖng s¿ và chia ra thành 

tØng c¶t riêng cûa m‡i vÎ rÒi m©i Çåi chúng quán chi‰u. N‰u 

ai thÃy nh»ng Çi‹m tích c¿c hay tiêu c¿c nào thì ch¡p tay xá 

và nói lên. VÎ thû t†a cÛng m©i hai vÎ thÜ kš - m¶t vÎ vi‰t lên 

bäng và vÎ khác vi‰t xuÓng giÃy nh»ng Çi‹m ÇÜ®c nêu lên. 

Sau Çó Çåi chúng cùng trao Ç°i, tham khäo rÒi thì vÎ thû t†a 

m©i m¶t vài vÎ có khä næng hành væn vi‰t låi thành m¶t bÙc 

thÜ v§i t¿a ÇŠ là ThÜ Soi Sáng (Guidance Offering). N‰u viŒc 

soi sáng không xong b»a nay thì ta có th‹ ngÜng và ti‰p tøc 

vào m¶t hôm khác. Không nên kéo dài bu°i h†p quá làm 

ngÜ©i ta ngán. Và chúng ta phäi làm th‰ nào cho không khí 

bu°i th¿c tÆp nhË nhàng, vui tÜÖi và ÇÀy tình thÜÖng. Sau khi 

Çã soi sáng và vi‰t thành bÙc thÜ rÒi, ta có th‹ trao thÜ soi 

sáng này cho các ÇÜÖng s¿ trÜ§c s¿ chÙng minh cûa Çåi 

chúng. M‡i ngÜ©i ÇÜ®c soi sáng ra låy Ç‹ ti‰p nhÆn rÒi Çem vŠ 

t¿ Ç†c, nghiŠn ngÅm và th¿c tÆp nhÜ th‰ nào Ç‹ t§i ngày th† 

gi§i thân tâm ÇÜ®c s¤n sàng. Chúng ta phäi ti‰p nhÆn và Ç†c 

thÜ v§i trái tim cªi mª. ThÜ©ng thÜ©ng sau khi Çåi chúng Çã 

làm xong thÖ soi sáng cho các ÇÜÖng s¿ rÒi thì trình lên ThÀy 

Ç‹ ThÀy xem låi lÀn chót trÜ§c khi trao. ñ†c nh»ng bän soi 

sáng Çó, ThÀy thÃy tình thÜÖng cûa các sÜ anh, sÜ chÎ và sÜ 

em ÇÓi v§i các ÇÜÖng s¿ rÃt l§n. ñåi chúng Çã bÕ ra rÃt nhiŠu 

thì gi© và næng l¿c Ç‹ ngÒi v§i nhau rÒi dùng con m¡t chung 

mà quán chi‰u vŠ ngÜ©i ÇÜ®c soi sáng và thÃy ÇÜ®c rÃt nhiŠu 

Çi‹m tích c¿c hay tiêu c¿c cûa ngÜ©i Ãy. 

Lá thÜ luôn luôn ÇÜ®c b¡t ÇÀu v§i nh»ng Çi‹m tích c¿c 

rÒi m§i t§i nh»ng Çi‹m tiêu c¿c cÀn chæm sóc và chuy‹n hóa. 

L©i væn nhË nhàng và tØ ái, nhÜng phäi rÃt rõ ràng. ñÀu thÜ 

thÜ©ng là m¶t Çoån væn chúc mØng và vài câu nh¡c låi s¿ th¿c 

tÆp Ç‹ giúp ÇÜÖng s¿ có thêm v»ng chãi và bình an trÜ§c khi 

Çi vào phÀn soi sáng. Làm nhÜ vÆy là Ç‹ khuy‰n khích, tåo 

thêm næng lÜ®ng cho ÇÜÖng s¿ Çû v»ng Ç‹ ti‰p nhÆn s¿ thÆt vŠ 

nh»ng Çi‹m tiêu c¿c cûa mình, Çó là phÜÖng pháp tÜ§i hoa. 

RÒi phÀn cuÓi ÇŠ nghÎ nh»ng phÜÖng pháp th¿c tÆp cø th‹ cho 

ÇÜÖng s¿. Có nh»ng vÎ khi ti‰p nhÆn ÇÜ®c bän soi sáng Çó Çã 

khóc. Không phäi là khóc vì tÙc tÜªi, vì bÎ chÌ trích mà khóc 

vì thÃy r¢ng các sÜ anh, sÜ chÎ, sÜ em thÃy mình quá rõ và 

mình cäm nhÆn ÇÜ®c tình thÜÖng Çó. Mình tÜªng r¢ng nh»ng 

y‰u kém, nh»ng tÆp khí cûa mình không ai có th‹ thÃy ÇÜ®c 

nhÜng tæng thân Çã thÃy ÇÜ®c h‰t và thÃy m¶t cách rÃt chính 

xác. 

ThÜa quí vÎ, pháp môn soi sáng Çã ÇÜ®c th¿c tÆp tåi 

Làng Mai trong nhiŠu næm qua và Çã rÃt thành công. Nh»ng 

ÇÜÖng s¿ sau khi ÇÜ®c Tæng thân soi sáng Çã chuy‹n hóa rÃt 

nhiŠu, trª nên v»ng chãi và hånh phúc hÖn, thÃy rõ hÖn vŠ 

hÜ§ng Çi cûa mình. ñiŠu này không phäi chÌ làm cho riêng 

nh»ng ngÜ©i Ãy hånh phúc mà Tæng thân cÛng có thêm hånh 

phúc, tåi vì hånh phúc và s¿ v»ng chãi cûa Tæng thân tùy 

thu¶c rÃt nhiŠu vào hånh phúc và v»ng chãi cûa m‡i m¶t 

thành phÀn trong Tæng thân. Hånh phúc và kh° Çau không 

phäi là nh»ng vÃn ÇŠ cá nhân. ñÜ®c sÓng và tu tÆp trong m¶t 

Tæng thân là m¶t hånh phúc l§n, vì vÆy ta phäi bi‰t trân quš 

và l®i døng con m¡t cûa Tæng thân Ç‹ giúp cho ta ti‰n tu trên 

con ÇÜ©ng th¿c hiŒn s¿ nghiŒp giác ng¶. T° ThÜ©ng Chi‰u có 

dåy: MuÓn thành công trên ÇÜ©ng tu h†c, vÎ hành giä phäi bi‰t 

ÇÜ®c s¿ vÆn hành cûa tâm mình, n‰u không thì u°ng công vô 

ích. Vì mình không th‹ thÃy tr†n vËn ÇÜ®c vŠ mình cho nên 

mình phäi cÀu Ç‰n con m¡t cûa Tæng thân. Con m¡t cûa Tæng 

thân luôn luôn sáng hÖn con m¡t cûa m¶t cá nhân, Çó là ÇiŠu 

ta phäi t¿ nh¡c Çi nh¡c låi nhiŠu lÀn. Xin Çåi chúng th¿c tÆp 

cho tinh chuyên và v»ng chãi. ☺ 

Làm M§i 

  
 

(PhÜÖng pháp hành trì Sám hÓi và Phát nguyŒn) 
  

 

Bu°i công phu chiŠu Chû nhÆt trong sách NhÆt Tøng 

ThiŠn Môn Næm 2000 b¡t ÇÀu b¢ng bài tøng Sám NguyŒn. 

Sám NguyŒn gÒm có hai phÀn: sám hÓi và phát nguyŒn. Sám 

nghïa là làm m§i trª låi, b¡t ÇÀu trª låi, cam k‰t r¢ng ta së 

không làm nhÜ ngày xÜa n»a, së không gây ra thêm nh»ng l« 

lÀm và vøng dåi nhÜ Çã gây ra trong quá khÙ. Sám ÇÜ®c dÎch 

là b¡t ÇÀu trª låi, làm m§i trª låi. NguyŒn nghïa là quy‰t tâm 

không làm nh»ng ÇiŠu Çã tØng gây ra Ç° v«, và quy‰t tâm làm 

nh»ng ÇiŠu có th‹ hàn g¡n, thay Ç°i và ÇÜa t§i s¿ chuy‹n hóa, 

gây an låc cho ta và cho ngÜ©i khác. NguyŒn là mong Ü§c, là 

quy‰t tâm th¿c hiŒn ÇÜ®c ÇiŠu ta mong Ü§c. Mong Ü§c nÓi låi 

tình thâm, làm m§i và chuy‹n hóa nh»ng kh° Çau, tåo ra hånh 

phúc. 

Trong khi tøng bài Sám NguyŒn, ta có th‹ Çi ngang qua 

m¶t quá trình chuy‹n hóa, tåi vì tøng bài này không phäi là Ç‹ 

cÀu xin m¶t ÇÃng tÓi cao làm cho chúng ta nh»ng ÇiŠu mà ta 

không làm ÇÜ®c. Bài tøng này së hÜ§ng dÅn cho chúng ta th¿c 

tÆp. Chúng ta së thÃy r¢ng Çây là ánh sáng chi‰u vào t¿ thân 

và vào hoàn cänh hiŒn tåi cûa ta Ç‹ ta thÃy rõ ÇÜ®c tình trång. 

Khi Çã thÃy ÇÜ®c hiŒn tåi và Çã có tuŒ giác thì ta bi‰t ÇÜ®c con 

ÇÜ©ng Çi, tÙc là bi‰t nên làm gì và không nên làm gì Ç‹ có th‹ 

b¡t ÇÀu làm m§i. Chúng ta luôn b¡t ÇÀu trª låi, nhÃt ÇÎnh 

không chÎu thua. Bài tøng này là m¶t cÖ h¶i Ç‹ chúng ta r†i 

ánh sáng chánh niŒm vào t¿ thân và hoàn cänh Ç‹ thÃy ÇÜ®c 

nh»ng vøng dåi và nh»ng l« lÀm trong quá khÙ cûa chính ta. 

Ta së thÃy ÇÜ®c con ÇÜ©ng tÜÖng lai cûa ta, m¶t con ÇÜ©ng 

trên Çó ta së không l¥p låi nh»ng l‡i lÀm và vøng dåi ngày 

xÜa. ñây là s¿ th¿c tÆp và ta ÇØng nghï r¢ng Çây là l©i cÀu xin 

ÇÓi v§i các ÇÃng thÀn linh. Sám là công nhÆn v§i bän thân là 

ta Çã có nh»ng hành Ç¶ng vøng dåi, thi‰u chánh niŒm vì th‰ 

Çã gây nên Ç° v«. NguyŒn là mong muÓn quy‰t tâm hành 

Ç¶ng Ç‹ thay Ç°i. 

 Bài Sám NguyŒn ÇÜ®c b¡t ÇÀu b¢ng m¶t Çoån sáu câu 

giúp ta có th‹ quán tÜªng, hình dung ra m¶t khung cänh thuÆn 

l®i cho s¿ th¿c tÆp sám và nguyŒn. ñó là khung cänh mà trong 

Çó chúng ta có th‹ thi‰t lÆp ÇÜ®c s¿ truyŠn thông: 
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Trang nghiêm Çài sen ng¿ t†a 

ñåi hùng tØ phø Thích Ca 

ñŒ tº l¡ng lòng thanh tÎnh 

Bàn tay ch¡p thành liên hoa 

Cung kính hÜ§ng vŠ ñiŠu Ng¿ 

Dâng l©i sám nguyŒn thi‰t tha. 

 

Chúng ta quán tÜªng ÇÙc Thích Ca Çang ngÒi trên tòa 

sen. Có bàn th© ho¥c không có bàn th©, có tÜ®ng Bøt ho¥c 

không có tÜ®ng Bøt thì ta vÅn quán tÜªng ÇÜ®c. ñÙc Thích Ca 

ÇÓi v§i chúng ta nhÜ là m¶t vÎ thÀy, m¶t vÎ cha tinh thÀn ÇÀy 

thÜÖng yêu nên ta g†i là tØ phø. NgÜ©i cha lành Ãy có rÃt 

nhiŠu sÙc månh, sÙc månh cûa trí tuŒ, cûa thÜÖng yêu và hi‹u 

bi‰t, chÙ không phäi là sÙc månh cûa quyŠn bính hay tiŠn båc. 

SÙc månh cûa ÇÙc TØ Phø Çã phát sinh tØ hi‹u bi‰t và thÜÖng 

yêu l§n, tØ s¿ không s® hãi kh° Çau và l‡i lÀm. SÙc månh này 

giúp ta bi‰t là ta có th‹ vÜ®t ÇÜ®c kh° Çau và l‡i lÀm, së 

không bÎ ch‰t ÇuÓi trong Çåi dÜÖng cûa Çau kh°. ñó g†i là Çåi 

hùng, là can Çäm l§n. Chúng ta thÜ©ng ca ng®i Bøt Thích Ca 

là bÆc Çåi hùng, Çåi l¿c và Çåi tØ bi. Chúng ta quán tÜªng ñÙc 

Thích Ca hiŒn Çang ng¿ t†a trên m¶t Çài sen ÇËp, trang 

nghiêm ª Çây có nghïa là ÇËp. ñài sen Çó là Çài sen trong trái 

tim chúng ta và ÇÙc Thích Ca cÛng Çang ng¿ t†a trên Çài sen 

Ãy. NgÒi bên cånh ÇÙc Thích Ca có m¶t vÎ Bøt khác, cÛng 

Çang ngÒi trên tòa sen, giÓng nhÜ trong kinh Pháp Hoa, Bøt 

ña Bäo Çang ngÒi trên tòa sen và xích ra m¶t bên Ç‹ m©i ÇÙc 

Thích Ca cùng ngÒi. Hai Bøt ngÒi chung. Trong trái tim ta 

hiŒn gi© cÛng có hai Bøt ngÒi chung, Çó là Bøt Thích Ca và 

Bøt cûa chính ta, tåi vì trong m‡i chúng ta ÇŠu có s¤n m¶t vÎ 

Bøt tÜÖng lai. TÃt cä chúng sanh ÇŠu là Bøt tÜÖng lai. Hai vÎ 

Bøt là m¶t, không phäi ª trong mà cÛng không phäi ª ngoài. 

Chúng ta siêu viŒt š niŒm trong và ngoài. Bøt Thích Ca chính 

là Bøt cûa ta, Bøt cûa ta chính là Bøt Thích Ca. T†a là ngÒi, 

ng¿ là chÌ s¿ có m¥t cûa nh»ng bÆc Çåi nhân, nhÜ vua hay Bøt. 

Khi có chánh niŒm thì ta cÛng Çang ng¿, ng¿ trên m¶t täng Çá, 

m¶t bãi cÕ hay trên chi‰c gÓi ngÒi thiŠn cûa ta, ngÒi m¶t cách 

rÃt ÇËp Çë, uy hùng. 

   

ñŒ tº l¡ng lòng thanh tÎnh  

 

Nh© quán tÜªng nhÜ vÆy mà tâm ta l¡ng xuÓng, 

không còn bÆn r¶n bªi nh»ng lo âu, th°n thÙc và giÆn h©n. 

Tâm tÜ ta an tÎnh trª låi. L¡ng lòng tÙc là có s¿ bình an, trong 

lòng không dÆy sóng. L¡ng lòng thanh tÎnh là cä m¶t s¿ th¿c 

tÆp. Chúng ta ngÒi thiŠn, tøng kinh, th¿c tÆp hÖi thª chánh 

niŒm và lÍ Bøt là Ç‹ l¡ng lòng thanh tÎnh. TÃt cä nh»ng s¿ 

th¿c tÆp Çó là Ç‹ trái tim chúng ta l¡ng xuÓng, thanh tÎnh låi. 

Làm cho êm dÎu låi, tÆp trung låi, Çó là chÌ, là samatha.  

GÀn Wasington DC, tåi Oakton, có m¶t trung tâm th¿c 

tÆp chánh niŒm (Mindfulness Practice Center) n¢m ngay trong 

thành phÓ. Các vÎ giáo th† bên Çó cho bi‰t là m‡i khi h† t° 

chÙc m¶t khóa tu ª xa thành phÓ thì thiŠn sinh phäi lái xe ra 

khÕi thành phÓ và Çi khoäng m¶t hai gi© ÇÒng hÒ m§i t§i ÇÎa 

Çi‹m cûa khóa tu. TØ ch‡ ÇÆu xe Çi vào khóa tu Ç‹ ghi tên h† 

phäi Çi b¶. Khi t§i ÇÜ®c ch‡ khóa tu thì tâm cûa h† Çã l¡ng låi 

ÇÜ®c nhiŠu rÒi, h† Çã rÛ bÕ b§t ÇÜ®c m¶t sÓ nh»ng lo âu phiŠn 

mu¶n. H† chÙng nghiŒm ÇÜ®c m¶t ít ly sinh h› låc, nghïa là 

Çã r©i bÕ ÇÜ®c m¶t ít nh»ng phiŠn mu¶n trên con ÇÜ©ng tØ 

thành phÓ t§i khóa tu. Nh»ng bøi b¥m trong tâm Çã rÖi r§t ª 

d†c ÇÜ©ng trong hai gi© lái xe và trong lúc Çi b¶, nh© Çó cho 

nên khi t§i nÖi tâm h† Çã l¡ng låi, Çã thanh tÎnh ÇÜ®c khá 

nhiŠu. NhÜng tåi MPC, Trung Tâm Th¿c TÆp Chánh NiŒm 

trong thành phÓ, thiŠn sinh Çi th£ng tØ cºa xe vào ngay trong 

thiŠn ÇÜ©ng. S¿ cæng th£ng cûa thân th‹ cÛng nhÜ s¿ cæng 

th£ng cûa tâm hÒn còn nhiŠu, vì th‰ h† mang vào trong thiŠn 

ÇÜ©ng rÃt nhiŠu bøi b¥m cûa tâm. Khi Çang ngÒi trong thiŠn 

ÇÜ©ng mà có chØng næm ngÜ©i nhÜ vÆy Çi vào thì ta thÃy 

không khí Ç¶t nhiên trª nên n¥ng nŠ ra m¶t cách rõ ràng. 

Chúng ta phäi th¿c tÆp l¡ng lòng thêm, h† cÛng th¿c tÆp l¡ng 

lòng thêm thì trong vòng mÜ©i hay mÜ©i læm phút sau, không 

khí thiŠn ÇÜ©ng m§i nhË ra nhÜ trÜ§c ÇÜ®c. Tôi có ÇŠ nghÎ là 

khi t° chÙc m¶t trung tâm tu h†c ta phäi làm th‰ nào Ç‹ cho 

thiŠn sinh ÇÆu xe xa thiŠn ÇÜ©ng. ñÆu xe rÒi thiŠn sinh së 

ÇÜ®c hÜ§ng dÅn Çi thiŠn hành ngay trên con ÇÜ©ng tØ bãi ÇÆu 

xe Ç‰n thiŠn ÇÜ©ng. ñi b¶ thong thä theo ki‹u thiŠn hành 

chØng mÜ©i læm phút thì h† Çã làm rÖi røng ª d†c ÇÜ©ng khá 

nhiŠu nh»ng bøi b¥m cûa cu¶c sÓng hàng ngày, nh»ng lo l¡ng, 

nh»ng s¿ cæng th£ng trong thân tâm h†. Con ngÜ©i ta nhË ra 

và ta không làm phiŠn Ç‰n nh»ng ngÜ©i Çang ª trong thiŠn 

ÇÜ©ng. Quš vÎ nào Çang thi‰t k‰ t° chÙc m¶t trung tâm tu h†c, 

thì nên nghï t§i ÇiŠu này, rÃt quan tr†ng.  

L¡ng lòng thanh tÎnh là Ç‹ cho nh»ng bøi b¥m cûa 

phiŠn não, cûa s¿ cæng th£ng rÖi røng b§t và tâm ta yên låi. 

Khi tâm Çã thanh tÎnh thì ta m§i có ÇÎnh và m§i ti‰p xúc ÇÜ®c 

v§i ÇÙc Th‰ Tôn. ñÙc Th‰ Tôn ª trên bàn th© và ÇÙc Th‰ Tôn 

ª ngay trong lòng chúng ta. 

 

ñŒ tº l¡ng lòng thanh tÎnh 

Bàn tay ch¡p thành liên hoa 

 

Khi ch¡p tay lên, hai bàn tay cûa chúng ta trª thành 

m¶t Çóa sen. Bao nhiêu chuyŒn quá khÙ, tÜÖng lai, và d¿ án 

ÇŠu ÇÜ®c bÕ Çi h‰t. Chúng ta trª vŠ ÇÓi diŒn v§i chính mình, 

v§i ÇÙc Th‰ Tôn. ñó là s¿ th¿c tÆp. Chúng ta th¿c tÆp buông 

bÕ trong khi chúng ta tøng mÜ©i hai ch» Ãy v§i hai bàn tay 

ch¡p thành liên hoa. Chúng ta làm thành búp sen và dâng lên 

ÇÙc Th‰ Tôn m¶t Çóa hoa Çàng hoàng chÙ không phäi dâng 

lên m¶t lò lºa. Chúng ta có ÇÜ®c Çóa sen Çó là do s¿ th¿c tÆp 

l¡ng lòng mà có. Nh© s¿ th¿c tÆp mà lò lºa Çã bi‰n thành hoa 

sen. Lò lºa bi‰n thành Çóa sen hÒng, liên phát lô trung, là m¶t 

hình änh trong thi ca PhÆt giáo, bông sen phát sinh tØ lò lºa. 

Chúng ta có m¶t lò lºa ª trong tâm nhÜng cÛng có m¶t Çóa 

sen thÆt tÜÖi, thÆt mát trong tâm. N‰u ta bi‰t thª và bi‰t Çi 

thiŠn hành thì lò lºa së bi‰n thành hoa sen. ñóa sen cûa trái 

tim này không héo ÇÜ®c, vì nó không phäi ÇÜ®c mua ª ngoài 

ch® hay là hái ª hÒ, Çóa sen này sinh ra tØ s¿ th¿c tÆp cûa 

chúng ta. ñóa sen Çó làm b¢ng s¿ l¡ng lòng thanh tÎnh. Khi 

muÓn có m¶t Çóa sen Ç‹ dâng cúng ÇÙc Th‰ Tôn thì chúng ta 

liŠn có. 

 

ñŒ tº l¡ng lòng thanh tÎnh  

Bàn tay ch¡p thành liên hoa 

Cung kính hÜ§ng vŠ ñiŠu Ng¿ 

Dâng l©i sám nguyŒn thi‰t tha 

 

ñiŠu Ng¿ là m¶t danh hiŒu cûa Bøt, nói Çû là ñiŠu 

Ng¿ TrÜ®ng Phu. TrÜ®ng Phu là loài ngÜ©i, Bøt có khä næng 

ÇiŠu phøc con ngÜ©i trong Çó có nh»ng thành phÀn cÙng ÇÀu, 



 

                                        20 

   

 

 

 

hung d», khó trÎ. 

Bài tøng này là vŠ sám và vŠ nguyŒn, là m¶t cu¶c ÇÓi 

thoåi gi»a chúng ta và ÇÙc Th‰ Tôn. Vì vÆy sáu câu tøng ÇÀu 

tiên này là Ç‹ giúp chúng ta tåo ra ÇÜ®c khung cänh trang 

nghiêm và thanh tÎnh trong Çó s¿ ÇÓi thoåi gi»a chúng ta v§i 

ÇÙc Th‰ Tôn có th‹ b¡t ÇÀu ÇÜ®c t¿ nhiên và dÍ dàng. Ngay 

sáu câu ÇÀu chúng ta Çã phäi th¿c tÆp cho thành công. ñó là 

khä næng cûa quán tÜªng. Chúng ta quán tÜªng có tòa sen, có 

ÇÙc TØ Phø Çang ngÒi. S¿ quán tÜªng Çó tåo ra s¿ thanh tÎnh 

cûa trái tim, và búp sen này chính là trái tim cûa chúng ta Ç‹ 

dâng lên ÇÙc TØ phø.  

 

ñoån thÙ hai cûa bài là m¶t Çoån sám. ñây là Çoån 

sám ÇÀu nên chúng ta có th‹ Çánh dÃu S1 (sám m¶t). Trong 

Çoån này chúng ta sám t°ng quát, chúng ta nhìn låi t°ng quát 

rÒi sau Çó chúng ta së nhìn låi nh»ng chi ti‰t trong nh»ng Çoån 

sám khác.  

 

ñŒ tº phÜ§c duyên thi‰u kém 

SÓng trong thÃt niŒm lâu dài 

Không ÇÜ®c s§m g¥p chánh pháp 

Bao nhiêu phiŠn løy Çã gây 

Bao nhiêu l« lÀm vøng dåi 

Vô minh che lÃp tháng ngày 

VÜ©n tâm gieo håt giÓng xÃu 

Tham, sân, t¿ ái dÅy ÇÀy 

Nh»ng nghiŒp sát, Çåo, dâm, v†ng 

Gây nên tØ trÜ§c Ç‰n nay 

Nh»ng ÇiŠu Çã làm, Çã nói 

ThÜ©ng gây Ç° v« hàng ngày. 

Bao nhiêu não phiŠn nghiŒp chÜ§ng 

NguyŒn xin sám hÓi tØ Çây. 

ñó là s¿ th¿c. S¿ th¿c là chúng ta thi‰u phÜ§c và 

thi‰u duyên cho nên Çã ÇÜ®c g¥p chánh pháp và ÇÙc Th‰ Tôn 

hÖi trÍ. G¥p trÍ là vì phÜ§c còn ít. Duyên là nh»ng ÇiŠu kiŒn 

thuÆn l®i ÇÜa chúng ta t§i chánh pháp. Chúng ta Çã thi‰u 

duyên rÒi låi còn thi‰u phÜ§c n»a. Vì thi‰u duyên thi‰u phÜ§c 

nên ta Çã sÓng trong thÃt niŒm m¶t th©i gian khá lâu. ThÃt 

niŒm nghïa là sÓng thi‰u chánh niŒm. Vì thi‰u chánh niŒm nên 

ta Çã tåo ra nhiŠu nh»ng lÀm l‡i. ThÃt niŒm là danh tØ ngÜ®c 

v§i chánh niŒm. Smrti là chánh niŒm, còn thÃt niŒm là 

musitasmrtità. SÓng trong thÃt niŒm lâu dài. Chúng ta Çã ngû 

m¶t giÃc ngû khá lâu, m¶t giÃc ngû dài có th‹ tØ næm này sang 

næm khác, hay là tØ ki‰p này sang ki‰p khác. Cho Ç‰n khi 

ÇÜ®c g¥p chánh pháp thì giÃc mÖ Çã quá dài, và trong giÃc mÖ 

thÃt niŒm Çó bao nhiêu l« lÀm vøng dåi Çã ÇÜ®c tåo ra, gây 

Çau kh° cho chúng ta và cho bao nhiêu ngÜ©i khác. Cái không 

may cûa chúng ta là thi‰u phÜ§c và thi‰u duyên không g¥p 

ÇÜ®c chánh pháp. Ta nhÆn thÃy rõ ràng nguyên do sâu xa nhÃt 

cûa Çau kh° là thÃt niŒm. PhiŠn løy là phiŠn não và hŒ løy. 

PhiŠn não là nh»ng tâm tÜ ÇÓt cháy con ngÜ©i và làm cho 

chúng ta Çiêu ÇÙng nhÜ tham døc, giÆn h©n, si mê, ganh tœ, s® 

hãi, lo l¡ng và buÒn phiŠn. HŒ løy là nh»ng hoàn cänh khó g«, 

nh»ng tình huÓng chìm Ç¡m, vÜ§ng m¡c, không thoát ra ÇÜ®c. 

HŒ løy là bÎ kËt. PhiŠn não là nh»ng tâm hành trói bu¶c.Vøng 

dåi là không khôn khéo. Dù ta không có ác š làm cho ngÜ©i 

kia kh°, không muÓn làm cho t¿ thân ta kh° nhÜng vì vøng 

dåi ta Çã vÅn gây nên Ç° v«. Ta không bi‰t cách hành xº, nói 

næng khéo léo, chÜa bi‰t dùng l©i ái ng» cho nên Çã làm Ç° v« 

và gây kh° Çau cho ta và cho nh»ng ngÜ©i khác. L« lÀm là 

nh»ng ÇiŠu sai låc ta Çã làm, có khi bi‰t là không nên làm 

nhÜng mà vÅn cÙ làm. Ai cÛng vÆy, ai cÛng Çã có nh»ng lÀn 

lÀm l«. Bây gi© Çây, trong khi tøng Ç†c Çoån S1 này, ta công 

nhÆn m¶t cách t°ng quát r¢ng trong quá khÙ ta Çã có nh»ng 

lÀm l« và nh»ng vøng dåi. 

 

Vô minh che lÃp tháng ngày 

 

 Cái gÓc cûa tÃt cä nh»ng l« lÀm, vøng dåi là vô minh, 

nghïa là s¿ thi‰u sáng suÓt. Vô minh cÛng là thÃt niŒm, là 

bóng Çêm, là s¿ thi‰u thÓn ánh sáng. Minh là ánh sáng, vô là 

không. Chúng ta Çã sÓng trong bóng tÓi, Çã sÓng không chánh 

niŒm và Çã bÜ§c nh»ng bÜ§c vÃp ngã. Chúng ta Çã Ç‹ bóng tÓi 

bao trùm ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.  

 

VÜ©n tâm gieo håt giÓng xÃu  

Tham sân t¿ ái dÅy ÇÀy 

 

 Trong t¿ thân cûa m‡i chúng ta ÇŠu có m¶t khu vÜ©n 

v§i cây lành trái ng†t. Vì vô minh chúng ta Çã Ç‹ cho nh»ng 

håt giÓng xÃu rÖi xuÓng vÜ©n tâm và m†c lên quá nhiŠu gai 

góc kh° Çau. Ta Ç†c sách, ti‹u thuy‰t, coi ti vi, chuyŒn trò, 

giäi trí và Ç‹ cho vÜ©n tâm cûa ta bÎ xâm chi‰m bªi nh»ng Ç¶c 

tÓ và phiŠn não. Máy vô tuy‰n truyŠn hình ÇÜ®c chúng ta tiêu 

thø m‡i ngày nhiŠu gi©. Con cháu chúng ta còn tiêu thø nhiŠu 

hÖn. Trong th©i gian Çó nh»ng håt giÓng xÃu cûa nh»ng 

chÜÖng trình kia Çi vào trong tâm thÙc cûa trÈ thÖ và cûa 

chúng ta, nh»ng håt giÓng båo Ç¶ng, cæm thù và thèm khát cÙ 

ti‰p tøc ÇÜ®c gieo và tÜ§i tÄm. Ta không bi‰t gi» khu vÜ©n 

cûa ta, không bi‰t th¿c tÆp Næm gi§i, cÙ Ç‹ vÜ©n tâm gieo håt 

giÓng xÃu. ñó là chuyŒn Çang xäy ra cho hàng triŒu ngÜ©i trên 

th‰ gian. Là ngÜ©i có tu h†c ta không nên cho phép nh»ng håt 

giÓng xÃu Çó gieo vào ru¶ng tâm thÙc cûa mình. Ta phäi là 

nh»ng ngÜ©i làm vÜ©n có š thÙc. Tham, sân và t¿ ái là ba 

trong nh»ng håt giÓng xÃu nhÃt. 

 

Nh»ng nghiŒp sát, Çåo, dâm, v†ng 

Gây nên tØ trÜ§c Ç‰n nay 

 

 Trong quá khÙ, ta cÛng Çã gây ra nh»ng l‡i lÀm, 

nh»ng nghiŒp xÃu. Cha æn m¥n thì con khát nÜ§c, ÇiŠu này 

cÛng n¢m trong lš nhân quä. Cha v§i con không phäi là hai, 

cha v§i con cùng thu¶c vŠ m¶t dòng sÓng liên tøc, cha làm 

lành thì con ÇÜ®c hÜªng, cha làm d» thì con cÛng lãnh hÆu 

quä. Nh»ng gì t° tiên Çã làm thì chúng ta thØa t¿. Trong quá 

khÙ nh»ng nghiŒp sát, Çåo, dâm, v†ng Çã ÇÜ®c tåo ra. Sát 

nghïa là gi‰t håi, gi‰t håi con ngÜ©i và nh»ng loài khác. ñåo là 

tham lam, tr¶m cÜ§p, sº døng và chi‰m h»u nh»ng cái không 

phäi cûa mình làm ra, giành quyŠn l®i cho riêng mình và Ç‹ 

cho nh»ng ngÜ©i khác Çói kh°. Không phäi chÌ trong ki‰p này 

mà trong nh»ng ki‰p trÜ§c chúng ta Çã có nh»ng hành Ç¶ng 

sát, Çåo, dâm và v†ng. Dâm tÙc là tà dâm, nh»ng liên hŒ tà 

døc tåo ra s¿ Ç° v« trong gia Çình, làm kh° ngÜ©i kia, làm tan 

nát Ç©i ngÜ©i kia và làm tan nát chính Ç©i mình. Có th‹ ông bà 

cha mË cûa ta Çã tØng làm ÇiŠu Çó và bây gi© ta lãnh hÆu quä. 

V†ng là nói dÓi, nói thêu dŒt. L©i nói dÓi cÛng có th‹ gi‰t 

ngÜ©i ÇÜ®c, cÛng có th‹ làm cho ngÜ©i ta Çau kh° Ç‰n phäi Çi 

t¿ tº. PhÀn l§n kh° Çau ÇÜ®c gây ra do cái miŒng. Gi» gìn 
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ÇÜ®c cái miŒng thì hånh phúc tæng ti‰n rÃt l§n. Trong quá khÙ 

ta Çã tØng gây nghiŒp v†ng ng», Çã nói næng không khéo léo, 

Çã vøng dåi gây ra nh»ng xáo tr¶n, nghi ng©, Çã nói nh»ng 

ÇiŠu không cÀn thi‰t làm mÃt niŠm tin. Tu h†c v§i nhau ta 

phäi sº døng chánh niŒm trong lúc nói næng. Riêng chuyŒn 

gi» gìn ÇÜ®c cái miŒng và ÇØng bao gi© nói ra m¶t câu nói ác 

ng» Çã có th‹ Çem låi hånh phúc nhiŠu l¡m rÒi. Chúng ta hãy 

th¿c tÆp nói nh»ng câu chuyŒn xây d¿ng, tåo thành nh»ng 

niŠm vui.  

 

 
 

Nh»ng ÇiŠu Çã làm Çã nói 

ThÜ©ng gây Ç° v« hàng ngày 

Bao nhiêu não phiŠn nghiŒp chÜ§ng 

NguyŒn xin sám hÓi tØ Çây 

 

 Nh»ng ÇiŠu Çã làm Çã nói gây Ç° v« là chuyŒn 

thÜ©ng xäy ra. Chúng ta muÓn thÜÖng yêu, muÓn cho ngÜ©i 

kia có hånh phúc, nhÜng chúng ta vÅn nói và vÅn làm nh»ng 

ÇiŠu làm cho ngÜ©i Çó Çau kh° liên miên. Chúng ta gây ra Ç° 

v«. Liên hŒ gi»a ta v§i ngÜ©i kia càng ngày trª nên khó khæn. 

Khó khæn là do chúng ta Çã nói và làm không chánh niŒm. Ta 

Çã gây ra nh»ng phiŠn não cho chính mình và cho nh»ng 

ngÜ©i khác. Nh»ng chÜ§ng ngåi Çó bít lÃp s¿ truyŠn thông làm 

mÃt Çi hånh phúc trong Ç©i sÓng hàng ngày. Ta nhÆn diŒn tÃt 

cä nh»ng thi‰u kém, vøng dåi, l« lÀm, vô minh, nghiŒp chÜ§ng 

và Ç° v«. NhÆn rõ chúng là nguyên do cûa kh° Çau, ta sám hÓi 

v§i ÇÙc Th‰ Tôn và nguyŒn không làm nhÜ vÆy n»a tØ gi© 

phút này.   

 

 

Bây gi© chúng ta Çi sang phÀn k‰ ti‰p g†i là S2. 

ñoån này quán chi‰u vŠ liên hŒ gi»a ta và ngÜ©i khác. PhÀn 

l§n kh° Çau cûa ta phát sinh tØ liên hŒ gi»a ta v§i ngÜ©i thân 

và nh»ng ngÜ©i chung quanh ta. NgÜ©i Çó có th‹ là bån hôn 

phÓi cûa ta hay là con cûa ta, ho¥c cha, mË, anh, chÎ, em, thÀy, 

hay là huynh ÇŒ cûa ta. ñó là liên hŒ gi»a ngÜ©i và ngÜ©i.  

 

ñŒ tº thÃy mình nông n°i 

Con ÇÜ©ng chánh niŒm lãng xao 

ChÃt chÙa vô minh phiŠn não  

Tåo nên bao n‡i hÆn sÀu; 

 

Nông n°i là sÓng cån c®t, không tuŒ giác, không ti‰p 

xúc sâu s¡c trong tØng giây phút cûa Ç©i sÓng hàng ngày, 

nghïa là không có næng lÜ®ng cûa chánh niŒm. Ta Çã không có 

chánh niŒm khi nhìn, nghe, nói và làm viŒc trong Ç©i sÓng 

hàng ngày. Lãng xao là quên lãng, là không duy trì chánh 

niŒm, không th¿c tÆp miên mÆt. Vì sÓng trong thÃt niŒm lãng 

quên nhÜ vÆy cho nên trong m‡i giây phút ta ÇŠu chÃt chÙa 

thêm vô minh và phiŠn não, tåo ra thêm nh»ng n‡i oán hÆn và 

sÀu Çau cho ta và cho ngÜ©i khác. HÆn là s¿ giÆn h©n, s¿ oán 

thù, và sÀu là n‡i buÒn Çau cûa ta và cûa ngÜ©i kia.  

 

Có lúc tâm tÜ buÒn chán 

Mang ÇÀy d¢n v¥t lo âu 

 

Có nh»ng lúc tâm tÜ ta bÎ tràn ngÆp bªi cái buÒn và cái 

chán. BuÒn vì không thÃy niŠm vui trong s¿ sÓng, ta sinh ra 

chán nän không còn nghÎ l¿c Ç‹ Çi t§i. BuÒn và chán là nh»ng 

næng lÜ®ng tiêu c¿c làm ta kh° Çau và không còn muÓn sÓng. 

S¿ liên hŒ gi»a ta và ngÜ©i kia Çã trª nên quá xÃu, quá khó 

khæn và ta cäm thÃy bÃt l¿c. Ta thÃy h‰t hy v†ng và t¿ thÃy 

không có khä næng sÓng hånh phúc n»a. Tâm tÜ ta buÒn và 

chán. Chán ª Çây cÛng có nghïa là h‰t hy v†ng, muÓn bÕ 

cu¶c. D¢n v¥t là hÓi hÆn, thÙ hÓi hÆn không có ích l®i. Trong 

51 tâm sª có tâm sª g†i là hÓi. Tâm sª hÓi này là m¶t tâm sª 

bÃt ÇÎnh, vì nó có th‹ ho¥c tÓt ho¥c xÃu. HÓi có th‹ là m¶t tâm 

sª thiŒn ho¥c m¶t tâm sª bÃt thiŒn. Nó là tâm sª thiŒn khi nó 

có nghïa là sám, là khä næng nhÆn diŒn ÇÜ®c nh»ng l‡i lÀm và 

quy‰t tâm së không l¥p låi. Còn n‰u chÌ là m¥c cäm t¶i l‡i Çeo 

sát mình làm cho ta mÃt h‰t næng lÜ®ng thì nó là m¶t tâm sª 

bÃt thiŒn. M¥c cäm t¶i l‡i làm cho ta không còn næng lÜ®ng Ç‹ 

tu tÆp. D¢n v¥t ª Çây là s¿ Çau kh° gây ra do m¥c cäm t¶i l‡i. 

D¢n v¥t là s¿ dày vò. Ta bÎ d¢n v¥t bªi nh»ng l‡i lÀm trong 

quá khÙ mà không vÜ®t thoát lên ÇÜ®c, không làm m§i låi 

ÇÜ®c. Lo âu cÛng là m¶t tâm hành xÃu g†i là Üu. Ta s® hãi vŠ 

tÜÖng lai, ta s® r¢ng nh»ng cái không tÓt ÇËp, không hånh 

phúc së xäy ra cho ta mà ta không bi‰t làm sao Ç‹ có th‹ ngæn 

chúng xäy ra. Vì không bi‰t cách làm m§i, không bi‰t cách 

chuy‹n hóa nghiŒp cÛ cho nên ta cÙ mãi sÓng trong lo âu. 

 

Vì không hi‹u ÇÜ®c kÈ khác 

Cho nên h©n giÆn oán cØu 

 

Không hi‹u ÇÜ®c tÙc là không thÃy ÇÜ®c nh»ng khó 

khæn, nh»ng kh° Çau và Ü§c v†ng cûa ngÜ©i kia. Theo giáo lš 

Bøt dåy, ta chÌ có th‹ thÜÖng khi ta Çã hi‹u. Hi‹u bi‰t là chÃt 

liŒu cho thÜÖng yêu. Ta chÜa bao gi© có thì gi© Ç‹ nhìn kÏ 

ngÜ©i kia Ç‹ hi‹u ÇÜ®c nh»ng khó khæn, nh»ng tÆp khí cûa 

ngÜ©i Ãy. Ta không thÃy ÇÜ®c môi trÜ©ng giáo døc và sinh 

hoåt gia Çình cûa ngÜ©i Ãy trong quá khÙ cho nên ta m§i giÆn 

h©n, buÒn b¿c ngÜ©i Ãy vŠ nh»ng gì ngÜ©i Ãy Çã nói, Çã làm, 

Çã phän Ùng. MuÓn thÜÖng ta phäi thÃy và phäi hi‹u nh»ng 

khó khæn, nh»ng kh° Çau và nh»ng tÆp khí cûa ngÜ©i ta 

thÜÖng. Ta phäi quán chi‰u Ç‹ thÃy tåi sao ngÜ©i Ãy có nh»ng 

khó khæn, nh»ng kh° Çau, nh»ng tÆp khí Çó và khi hi‹u rÒi thì 

ta có th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c, và ta së không còn phän Ùng m¶t 

cách giÆn d» n»a. NgÜ©i kia cÛng vÆy, vì không hi‹u ÇÜ®c ta 

nên cÛng Çã h©n giÆn và oán cØu. Vì vÆy thÜÖng nhau trÜ§c 

h‰t là hi‹u nhau. Phäi cùng nhau tu tÆp, phäi nh© tæng thân soi 

sáng Ç‹ có th‹ hi‹u ÇÜ®c nhau. Th¿c tÆp ÇÜ®c nhÜ vÆy thì ta 

chÃp nhÆn ÇÜ®c nhau và tha thÙ cho nhau rÃt dÍ. 

  

Lš luÆn xong rÒi trách móc 

M‡i ngày m‡i chuÓc kh° Çau 
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Chia cách hÓ kia càng r¶ng 

 

ñó là cái vòng luÄn quÄn trong liên hŒ gi»a ta v§i 

ngÜ©i kia. Ta thÜ©ng hay lš luÆn Ç‹ Ç° l‡i cho ngÜ©i Ãy. Ta lš 

luÆn rÃt hay nhÜng lš luÆn không ÇÜa t§i k‰t quä gì. VÆy mà ta 

vÅn ti‰p tøc lš luÆn. Ta chÌ muÓn dùng lš luÆn Ç‹ giäi quy‰t 

liên hŒ gi»a ta v§i ngÜ©i kia, dù ta bi‰t lš luÆn chÌ làm cho cái 

hÓ ngæn cách gi»a hai bên càng ngày càng r¶ng. Chúng ta phäi 

t¿ nói v§i mình là hãy chÃm dÙt lš luÆn. Ta Çã lš luÆn bao 

nhiêu næm rÒi mà không thành công. ChÌ có chÃp nhÆn và tha 

thÙ m§i có th‹ giúp ta thay Ç°i và giúp ÇÜ®c ngÜ©i kia. N‰u ta 

chuy‹n hóa ÇÜ®c thì ta së b§t kh° Çi nhiŠu l¡m và ngÜ©i kia 

cÛng nh© Çó mà b§t kh°. Cho nên ta quy‰t tâm là không lš 

luÆn n»a, và nhÃt là không trách móc. MuÓn chuy‹n hóa liên 

hŒ gi»a ta v§i ngÜ©i kia, muÓn thi‰t lÆp låi s¿ truyŠn thông, ta 

phäi quy‰t tâm bÕ cái phÜÖng pháp lš luÆn và trách móc. ñó 

cÛng là m¶t trong næm ÇiŠu nguyŒn Ü§c trong nghi thÙc Çám 

cÜ§i cûa sách Nghi ThÙc Tøng NiŒm ñåi Toàn. ‘‘Chúng con 

nguyŒn t¿ nh¡c nhª r¢ng s¿ trách móc, s¿ h©n giÆn và lš luÆn 

chÌ làm hao t°n hòa khí và không giäi quy‰t ÇÜ®c gì. Chúng 

con bi‰t chÌ có s¿ hi‹u bi‰t và lòng tin cÆy m§i bÒi Ç¡p ÇÜ®c 

hånh phúc và s¿ an låc.” ñó ÇiŠu Ü§c nguyŒn thÙ tÜ. Không 

phäi nh»ng ngÜ©i Çang cÜ§i nhau m§i cÀn phát nguyŒn nhÜ 

vÆy. Là nh»ng ngÜ©i sÓng chung v§i nhau, muÓn có hånh 

phúc, chúng ta cÛng phäi làm giÓng hŒt nhÜ vÆy. Không lš 

luÆn, không trách móc n»a vì m‡i lÀn lš luÆn, m‡i lÀn trách 

móc là m‡i lÀn tåo thêm kh° Çau. Sª dï cái hÓ chia cách càng 

ngày càng r¶ng là vì lš luÆn và trách móc.  

Có ngày không nói v§i nhau  

CÛng không muÓn nhìn thÃy m¥t 

Gây nên n¶i k‰t dài lâu; 

 

ñiŠu này xäy ra rÃt thÜ©ng. ThÃy cái m¥t dÍ ghét 

quá, ta không muÓn nói và không muÓn nhìn n»a. Ta Çã có 

n¶i k‰t v§i nhau. TrÜ§c kia ta Çã nguyŒn thÜÖng yêu nhau, 

sÓng chung v§i nhau, chia xÈ tÃt cä v§i nhau, nhÜng gi© Çây 

cä hai không còn muÓn nhìn thÃy m¥t nhau n»a, không muÓn 

nói chuyŒn v§i nhau n»a. ñó là vì chúng ta Çã gây quá nhiŠu 

kh° Çau cho nhau. RÒi vì kh° Çau quá nhiŠu nên ta có khuynh 

hÜ§ng trách móc, Ç° l‡i cho nhau. Tôi kh° quá và tôi nghï 

r¢ng tÃt cä nh»ng cái kh° cûa tôi là do anh gây ra cho nên tôi 

ghét, tôi thù anh. NgÜ©i kia cÛng vÆy. S¿ chán ghét ÇÜ®c th‹ 

hiŒn rõ ràng trên nét m¥t m‡i ngÜ©i, vì vÆy không muÓn nhìn 

m¥t nhau là ÇiŠu tÃt nhiên. Nhìn nhau mà không hånh phúc thì 

ta Çâu muÓn nhìn n»a. Không bi‰t sº døng ái ng» nên khi nói 

v§i nhau ta cÛng không có hånh phúc và do Çó ta không muÓn 

nói n»a. Hai ngÜ©i cùng thÀm l¥ng ÇÒng š v§i nhau là nên 

cùng nhìn vŠ phía máy vô tuy‰n truyŠn hình cho Ç« kh°. Có 

m¶t nhà væn Pháp tên là Antoine de Saint Exupery nói: 

“ThÜÖng nhau không phäi là nhìn nhau mà là cùng nhìn vŠ 

m¶t hÜ§ng.” NhÜng khi cä hai ÇŠu nhìn vŠ hÜ§ng vô tuy‰n 

truyŠn hình và không muÓn nhìn nhau n»a tÙc là tình trång Çã 

trª nên quá khó khæn. ñó là thäm kÎch cûa không bi‰t bao 

nhiêu gia Çình. Có m¶t phóng viên cûa t© báo Elle, m¶t t© báo 

cûa phø n» tåi Paris, t§i Làng Mai sÓng m¶t th©i gian v§i các 

sÜ cô Ç‹ h†c vŠ phÜÖng pháp th¿c tÆp. Báo Elle bán rÃt chåy 

trong gi§i phø n» Pháp. Tôi có g¥p vÎ kš giä này và ÇŠ nghÎ bà 

nên vi‰t m¶t bài th¿c tÆp Ç‹ giúp cho phø n» Pháp. Tôi ÇŠ 

nghÎ r¢ng ª phòng khách cûa gia Çình, trong khi bà v§i ông 

Çang nhìn máy truyŠn hình, tÙc là cùng nhìn vŠ m¶t hÜ§ng, bà 

hãy quay vŠ phía ông, nhìn ông và nói: ‘‘Này anh yêu cûa em! 

Anh có th‹ t¡t cái máy truyŠn hình vài phút không? Em có 

m¶t vài chuyŒn cÀn muÓn nói v§i anh.” Bà phäi b¡t ÇÀu s¿ 

th¿c tÆp. CÓ nhiên là ông së t¡t máy truyŠn hình vì bà Çã nói 

m¶t cách dÎu dàng khác v§i thÜ©ng ngày. BÃy gi©, trong s¿ 

yên l¥ng bà nhìn ông và hÕi: ‘‘Này anh, chúng ta có phäi là 

m¶t c¥p có hånh phúc không?” Câu hÕi Çó Çã có th‹ ÇÜ®c g†i 

là thiŠn rÒi. ThiŠn là can Çäm nhìn vào s¿ thÆt Ç‹ tìm ra 

nguyên do cûa s¿ thÆt Çó. Nhìn tr¿c ti‰p, không s® hãi. Nhìn 

låi thì thÃy hai v® chÒng có nhà, có xe, có tû lånh, có trÜÖng 

møc ti‰t kiŒm, có Çû thÙ, m‡i tuÀn có th‹ Çi æn tiŒm m¶t hai 

lÀn, có th‹ Çi coi hát, vÆy mà tåi sao h† không có hånh phúc? 

Tåi vì s¿ liên hŒ gi»a hai v® chÒng Çã hÜ xÃu mÃt rÒi, Çã chÙa 

ÇÀy nh»ng kh° Çau. H† Çã làm kh° cho nhau, Çã gieo vào 

trong khu vÜ©n cûa nhau nh»ng håt giÓng rÃt xÃu. Vì nhìn 

nhau và nói v§i nhau không có hånh phúc cho nên cä hai phäi 

cùng nhìn vào cái máy truyŠn hình cho Ç« kh°. NgÜ©i Çàn bà 

có th‹ hÕi m¶t câu hÕi nhÜ th‰. Này anh, chúng ta còn trÈ, 

chúng ta có nhiŠu ÇiŠu kiŒn hånh phúc, nhÜng có thÆt là ta 

Çang có hånh phúc hay không? N‰u chúng ta không có hånh 

phúc là tåi vì sao? Hai chúng ta hãy thº quán chi‰u låi Ç‹ tìm 

ra nh»ng nguyên nhân cûa tình trång. N‰u cä hai ÇÒng š r¢ng 

câu chuyŒn này quan tr†ng hÖn viŒc coi truyŠn hình thì h† trª 

thành m¶t c¥p g†i là ÇÒng minh trong chuy‰n Çi tìm s¿ thÆt. 

N‰u thÃy ÇÜ®c s¿ thÆt là h† Çã hành xº vøng dåi v§i nhau, Çã 

chÌ bi‰t lš luÆn trách và móc nhau là h† Çã thành công và h† 

có th‹ sám nguyŒn Ç‹ b¡t ÇÀu làm m§i. Làm nhÜ vÆy tÙc là 

nhìn sâu Ç‹ có ÇÜ®c hi‹u bi‰t vŠ s¿ thÆt. Có bi‰t hi‹u là có th‹ 

giúp nhau ÇÜ®c. N‰u hai v® chÒng không có khä næng làm 

chuyŒn Çó thì h† phäi cÀn Ç‰n m¶t ngÜ©i thÙ ba, m¶t ngÜ©i 

bån. M¶t ngÜ©i bån Çã tØng th¿c tÆp chánh niŒm, Çã tØng th¿c 

tÆp thiŠn quán, Çã tØng th¿c tÆp hòa giäi, së giúp ÇÜ®c cho hai 

v® chÒng trong viŒc th¿c tÆp làm m§i. NgÜ©i kia Çóng vai trò 

cûa Bøt, vai trò cûa thÀy, cûa thiŒn trí thÙc Ç‹ giúp c¥p v® 

chÒng này. ñôi khi không nhÃt thi‰t là cä hai v® chÒng cùng 

phäi th¿c tÆp, có th‹ Ç†c xong bài báo là ngÜ©i Çàn bà có th‹ 

t¿ mình th¿c tÆp, c¶ng v§i s¿ giúp Ç« khéo léo cûa m¶t ngÜ©i 

bån tu. Bªi vì s¿ chuy‹n hóa cûa chính mình së dÅn Ç‰n s¿ 

chuy‹n hóa nÖi ngÜ©i kia. T¿ mình giác ng¶ và tØ s¿ giác ng¶ 

Çó mình giúp cho ngÜ©i bån hôn phÓi cûa mình giác ng¶ Ç‹ 

hai v® chÒng có th‹ làm m§i trª låi. Phäi b¡t ÇÀu tØ chính 

mình, phäi h†c phÜÖng pháp l¡ng nghe v§i hi‹u bi‰t v§i tØ bi, 

h†c phÜÖng pháp sº døng ngôn tØ hòa ái Ç‹ có th‹ thi‰t lÆp låi 

truyŠn thông tåi vì cä hai ÇŠu Çã Çánh mÃt khä næng l¡ng nghe 

và nói næng b¢ng ngôn ng» tØ ái.  

  

Gây nên n¶i k‰t dài lâu;  

 

N¶i k‰t là m¶t khÓi Çau kh° ª trong lòng. N‰u ta nhÆn 

diŒn ÇÜ®c n¶i k‰t và thÃy ÇÜ®c nguyên do phát sinh ra n¶i k‰t 

thì Çó Çã là m¶t s¿ giác ng¶ rÒi, và ta së ti‰p tøc Çi t§i tØ giác 

ng¶ Çó.  

 

Nay con hÜ§ng vŠ Tam Bäo  

ˆn næn khÄn thi‰t cúi ÇÀu. 

 

ˆn næn là hÓi hÆn, là tâm sª thiŒn, là muÓn làm m§i. 

Con không muÓn làm nhÜ vÆy n»a, con muÓn làm m§i. Làm 
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m§i v§i tÃt cä trái tim cûa con. Con cúi ÇÀu Ç‹ phát nguyŒn 

v§i Bøt và v§i chính con r¢ng con muÓn làm m§i. ñó là k‰t 

thúc Çoån thÙ ba nói vŠ sám hÓi, làm m§i vŠ quan hŒ gi»a 

ngÜ©i v§i ngÜ©i. 
 

 
 

Bây gi© chúng ta Çi t§i Çoån thÙ tÜ có th‹ g†i là S3. 

ñoån này có công næng giúp ta thÃy ÇÜ®c s¿ cÀn thi‰t cûa s¿ 

th¿c tÆp chánh niŒm và s¿ nhÆn diŒn tÆp khí cûa riêng ta.  

 

ñŒ tº bi‰t trong tâm thÙc 

Bao nhiêu håt tÓt lÃp vùi 

 

Ban ÇÀu ta nghï r¢ng trong ta chÌ có Çau kh°, nhÜng 

thÆt s¿ ta cÛng Çang có nh»ng håt giÓng cûa hånh phúc. ñiŠu 

này rÃt là quan tr†ng. ñây là tuŒ giác cûa Duy Bi‹u H†c. 

Trong ta có nh»ng håt giÓng xÃu nhÜng cÛng có nh»ng håt 

giÓng tÓt, trong Çó có håt giÓng cûa Çåi tØ, Çåi bi, Çåi hùng và 

Çåi l¿c. 

Håt giÓng thÜÖng yêu, hi‹u bi‰t 

Và bao håt giÓng an vui. 

NhÜng vì chÜa bi‰t tÜ§i tÄm,  

Håt lành không m†c tÓt tÜÖi.  

 

ñây là m¶t s¿ giác ng¶ khác. Giác ng¶ r¢ng trong ta 

có håt tÓt mà trong ngÜ©i kia cÛng có håt giÓng tÓt. NgÜ©i kia 

cÛng có th‹ hi‹u, có th‹ thÜÖng và cÛng có th‹ có hånh phúc. 

NhÜng trong quá khÙ ta chÜa bao gi© tìm cách Ç‹ tÜ§i tÄm 

nh»ng håt giÓng Ãy Ç‹ chúng m†c lên và ÇÖm hoa k‰t trái. Và 

nh»ng håt giÓng tÓt trong ta cÛng chÜa ÇÜ®c ai tÜ§i tÄm. 

Chính ta cÛng không bi‰t tÜ§i tÄm, cho nên cä hai ÇŠu Çã 

không có hånh phúc. Ÿ Làng Mai, pháp môn tÜ§i hoa ÇÜ®c 

chÌ dåy rÃt thÜ©ng. Ta phäi tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng tÓt mà 

ÇØng tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng xÃu nÖi ta và nÖi ngÜ©i kia. 

Hai bên phäi ngÒi låi v§i nhau Ç‹ kš m¶t hiŒp Ü§c, hiŒp Ü§c 

sÓng chung an låc. Này anh yêu cûa em, n‰u anh thÜÖng em 

thì xin anh ÇØng tÜ§i nh»ng håt giÓng xÃu nÖi em. ñØng tÜ§i 

tÄm håt giÓng ghen tuông cûa em, n‰u không së em trª thành 

ra m¶t bà ch¢ng rÃt khó chÎu. Không nh»ng em kh° mà em së 

làm cho anh kh°. Trái låi, xin anh tÜ§i giùm cho em m‡i ngày 

nh»ng håt giÓng tÓt trong em, håt giÓng hi‹u bi‰t và thÜÖng 

yêu, nh»ng håt giÓng cûa hånh phúc. Em cÛng có th‹ hi‹u, có 

th‹ thÜÖng, có th‹ có hånh phúc và nhÜ vÆy anh cÛng së có 

hånh phúc. PhÜÖng pháp này g†i là phÜÖng pháp tÜ§i tÄm håt 

giÓng m¶t cách khôn khéo (selective watering). Ta bi‰t là ta 

Çang tÜ§i håt giÓng nào. M‡i cái nhìn, m‡i hành Ç¶ng, m‡i l©i 

nói ÇŠu có th‹ có tác døng tÜ§i tÄm håt giÓng tÓt nÖi ngÜ©i 

khác. Chú š Ç‹ ÇØng tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng xÃu nÖi ngÜ©i 

kia. ChÌ tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng nÖi ngÜ©i Ãy tÓt thôi, ta së 

có hånh phúc ngay. N‰u tÜ§i tÄm có chánh niŒm thì chÌ cÀn 

m¶t ngày ho¥c hai ngày ngÜ©i kia cÛng Çã thay Ç°i. Tôi xin 

cam k‰t r¢ng tÜ§i tÄm m¶t gi© ÇÒng hÒ cÛng Çû cho quš vÎ 

thÃy ÇÜ®c k‰t quä tÓt. Khi trÒng hÜ§ng dÜÖng, trÒng bÜªi, 

trÒng quít ta phäi tÜ§i nhiŠu tháng nhiŠu næm m§i có hoa trái. 

NhÜng ngÜ©i kia rÃt nhåy cäm, ta chÌ cÀn tÜ§i m¶t gi© ho¥c 

hai gi© ÇÒng hÒ là ta Çã có hoa trái. Chúng ta tÜ§i hoa b¢ng 

nh»ng l©i nói dÎu dàng, nh»ng hành Ç¶ng sæn sóc, b¢ng ánh 

m¡t thÜÖng yêu, b¢ng tuŒ giác cûa ta. TÜ§i hoa ª Çây không 

có nghïa là nÎnh n†t. ñây là nói lên s¿ thÆt, nói ra nh»ng ÇiŠu 

tÓt ÇËp nÖi ngÜ©i kia. NgÜ©i kia th‰ nào cÛng có nh»ng håt 

giÓng tÓt, nh»ng tài næng và khä næng làm hånh phúc cho 

ngÜ©i và cho mình. Ta chÌ công nhÆn nh»ng håt giÓng Çó và 

tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng Çó.  

Tôi nh§ có lÀn m¶t c¥p v® chÒng ª Bordeaux vŠ d¿ 

PhÆt ñän ª Çây. Trong bu°i pháp thoåi, tôi Çã giäng vŠ 

phÜÖng pháp tÜ§i tÄm håt giÓng. Bà v® khóc, hai con m¡t ÇÕ 

hoe. Sau pháp thoåi và thiŠn hành, tôi nói riêng v§i ông Ãy 

‘‘Bông hoa cûa anh héo rÒi, anh phäi tÜ§i m§i ÇÜ®c.’’ Sau lÍ 

PhÆt ñän, hai v® chÒng trª vŠ Bordeaux. NgÜ©i Çàn ông nghe 

l©i thÀy vØa lái xe vØa th¿c tÆp tÜ§i tÄm. TØ Làng Mai vŠ 

Bordeaux Çi xe hÖi chÌ cÀn chØng m¶t gi© hai mÜÖi phút. VŠ 

t§i Bordeaux, ngÜ©i Çàn bà trª thành rÃt tÜÖi mát. MÃy ÇÙa 

con ngåc nhiên quá vì khi mË Çi thì héo nhÜ th‰ mà Ç‰n khi vŠ 

thì tÜÖi nhÜ th‰. Ba ÇÜa mË Çi và Çem vŠ cho các con m¶t bà 

mË rÃt m§i, rÃt tÜÖi mát và hånh phúc. ChÌ có hÖn m¶t gi© tÜ§i 

hoa thôi mà k‰t quä Çã tÓt nhÜ vÆy. Ta chÌ cÀn nói s¿ thÆt tích 

c¿c. Ta tÜ§i hoa cho ngÜ©i Çó và ta cÛng ÇÒng th©i phäi tÜ§i 

hoa cho ta. Trong khi Çi thiŠn, ngÒi thiŠn, nÃu cÖm, gi¥t áo, 

tøng kinh, niŒm Bøt, lÍ låy, nghe pháp và nói chuyŒn chúng ta 

hãy tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng tÓt cûa chính mình và cûa ngÜ©i 

khác. M‡i khi phát hiŒn r¢ng håt giÓng xÃu Çang ÇÜ®c tÜ§i 

tÄm và phát tri‹n, ta phäi tìm cách ngæn ch¥n và quay sang 

tÜ§i tÄm và chæm sóc nh»ng håt giÓng tÓt liŠn lÆp tÙc. Trong 

ta cÛng có khä næng hi‹u bi‰t, thÜÖng yêu và hånh phúc. Ta 

cÀn phäi tÜ§i m‡i ngày. S¿ tÜ§i tÄm Çó ta áp døng cho ngÜ©i 

kia và áp døng cho ta. Ta phäi có can Çäm ngæn ch¥n s¿ tÜ§i 

tÄm nh»ng håt giÓng xÃu và ngæn ch¥n m¶t cách khéo léo, 

b¢ng l©i ái ng» kèm theo s¿ thÜÖng yêu. Cä hai v® chÒng ÇŠu 

cÀn tÜ§i hoa cho nhau. Bªi vì n‰u ngÜ©i này có hånh phúc thì 

ngÜ©i kia cÛng së có hånh phúc. Cä hai bên cùng kš v§i nhau 

m¶t hiŒp Ü§c. Ta cÛng kš hiŒp Ü§c v§i sÜ chÎ, v§i sÜ anh, v§i 

sÜ em cûa ta. Kš hiŒp Ü§c v§i cha, v§i mË ta và v§i ngÜ©i bån 

hôn phÓi cûa ta. ñó có phäi là l©i nguyŒn mà chúng ta Çã nói 

trong bu°i ban ÇÀu hay không?  

 

CÙ Ç‹ kh° Çau tràn lÃp 

Làm cho Çen tÓi cu¶c Ç©i 

Quen lÓi bÕ hình b¡t bóng 

ñu°i theo hånh phúc xa v©i 

Tâm cÙ bÆn vŠ quá khÙ  

Ho¥c lo rong ru°i tÜÖng lai  

Quanh quÄn trong vòng buÒn giÆn  

Xem thÜ©ng bäo vÆt trong tay  

Dày Çåp lên trên hånh phúc  

Tháng næm sÀu kh° miŒt mài. 

  

Nh»ng câu trên Çây nói vŠ s¿ tu tÆp. Ta sÓng nhÜ th‰ 

nào Ç‹ có hånh phúc ngay trong gi© phút hiŒn tåi. ñây là trái 

tim cûa s¿ th¿c tÆp chánh niŒm. Trong quá khÙ ta cÙ nghï là 

hånh phúc không th‹ nào có m¥t trong hiŒn tåi. Ta phäi Çi tìm 

hånh phúc trong tÜÖng lai. Vì nghï r¢ng nh»ng ÇiŠu kiŒn cûa 

hånh phúc bây gi© chÜa có Çû nên ta m§i chåy Çi tìm chúng 

trong tÜÖng lai. Ho¥c là ta ti‰c nuÓi quá khÙ. Trong khi Çó 
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giáo lš cûa Bøt dåy là hiŒn pháp låc trú. N‰u chúng ta trª vŠ 

giây phút hiŒn tåi Ç‹ nhÆn diŒn nh»ng ÇiŠu kiŒn hånh phúc 

Çang có m¥t thì t¿ nhiên hånh phúc t§i liŠn lÆp tÙc. N‰u ta 

không có khä næng an trú trong hiŒn tåi thì ta së dày Çåp lên 

nh»ng ÇiŠu kiŒn cûa hånh phúc Çang có m¥t. Ta së quanh 

quÄn trong vòng buÒn giÆn, xem thÜ©ng bäo vÆt trong tay. 

Bäo vÆt tÙc là nh»ng ÇiŠu kiŒn quí báu mà ta Çang có, nhÜ tu°i 

trÈ, nhÜ hai m¡t còn sáng, Çôi chân còn khÕe månh cûa mình. 

TÃt cä nh»ng cái Çó ÇŠu có khä næng giúp ta có hånh phúc. 

Trª vŠ giây phút hiŒn tåi, ta nhÆn ra nh»ng y‰u tÓ cûa hånh 

phúc Çang có m¥t chung quanh ta. N‰u ta nhÆn diŒn ÇÜ®c 

nh»ng ÇiŠu kiŒn hånh phúc Çang có m¥t trong hiŒn tåi thì ta së 

không dày Çåp lên trên nh»ng ÇiŠu kiŒn hånh phúc Çó và 

tháng næm së không sÀu kh° miŒt mài nhÜ trong quá khÙ. Vì 

vÆy nh»ng câu này là ánh sáng chi‰u soi cho ta Ç‹ ta bi‰t 

chÃm dÙt chuyŒn bÕ hình b¡t bóng, kËt vào quá khÙ, rong ru°i 

vŠ tÜÖng lai, bi‰t trª vŠ v§i hiŒn tåi Ç‹ nhÆn diŒn hånh phúc 

Çang có thÆt trong hiŒn tåi.  

 

Gì© Çây trÀm xông bäo ÇiŒn 

Con nguyŒn sám hÓi Ç°i thay. 

 

Sám hÓi cÛng có nghïa là Ç°i thay, Ç°i thay cÛng có 

nghïa là sám hÓi. Tóm låi trong Çoån S3 này, chúng ta ÇÜ®c 

h†c là phäi th¿c tÆp nhÜ th‰ nào, phäi làm nhÜ th‰ nào Ç‹ 

không gây ra kh° Çau n»a. Dùng ánh sáng chánh niŒm chi‰u 

vào Ç‹ thÃy rõ ràng r¢ng là chúng ta cÀn phäi th¿c tÆp tÜ§i tÄm 

nh»ng håt giÓng tÓt ÇËp ª trong ta và trong ngÜ©i kia. Chúng 

ta cÀn phäi trª vŠ Ç‹ h†c sÓng trong giây phút hiŒn tåi, nhÆn 

diŒn ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu kiŒn hånh phúc Çang có m¥t Ç‹ có th‹ 

sÓng theo phÜÖng pháp Bøt dåy là hiŒn pháp låc cÜ, sÓng hånh 

phúc ngay trong gi© phút hiŒn tåi, không cÀn phäi có thêm 

m¶t ÇiŠu kiŒn nào n»a. Nh»ng ÇiŠu kiŒn chúng ta Çang có là 

Çû Ç‹ có hånh phúc rÒi. 

  

 
 

Hai Çoån ti‰p theo chúng ta g†i là N1 và N2. N tÙc là 

nguyŒn. Sau khi Çi qua phÀn th¿c tÆp sám, ta Çi t§i phÀn 

nguyŒn. Trong hai Çoån này ta së thÃy rõ cái gì cÀn phäi làm, 

ta mª l©i thŠ nguyŒn cam k‰t v§i ta, cam k‰t v§i Bøt, cam k‰t 

v§i ngÜ©i kia, dÀu ngÜ©i kia không có m¥t ª Çó, là ta së làm 

theo l©i nguyŒn này. PhÀn thÙ nhÃt có th‹ g†i là N1 và phÀn 

thÙ hai g†i là N2. PhÀn thÙ nhÃt N1 chú tr†ng vŠ næng lÜ®ng 

cûa tha l¿c và N2 chú tr†ng t§i næng lÜ®ng cûa t¿ l¿c.  

NguyŒn tÙc là mong Ü§c, là quy‰t tâm, là cÀu thÌnh. 

Trong phÀn N1 này chúng ta mong Ü§c và cÀu thÌnh Tam Bäo 

Bøt, Pháp và Tæng y‹m tr® Ç‹ chúng ta có th‹ làm m§i ÇÜ®c 

m¶t cách h»u hiŒu. NguyŒn là m¶t næng lÜ®ng rÃt l§n trong 

con ngÜ©i chúng ta, v§i næng lÜ®ng Çó chúng ta có th‹ làm 

ÇÜ®c rÃt nhiŠu chuyŒn. Khi ta Çã thÃy ÇÜ®c con ÇÜ©ng và 

quy‰t tâm Çi trên con ÇÜ©ng Çó, trong ngÜ©i chúng ta sinh ra 

rÃt nhiŠu næng lÜ®ng. Sám có công næng làm phát sinh næng 

lÜ®ng cûa NguyŒn trong ta. Th¿c tÆp sám mà næng lÜ®ng cûa 

nguyŒn tràn ÇÀy trong con ngÜ©i thì Çó là th¿c tÆp thành công. 

 

ñŒ tº tâm thành quy ngÜ«ng 

HÜ§ng vŠ chÜ Bøt mÜ©i phÜÖng  

Cùng v§i các vÎ BÒ Tát  

Thanh væn, Duyên giác, Thánh hiŠn 

Chí thành cÀu xin sám hÓi  

 

 S¿ th¿c tÆp sám hÓi cûa chúng ta ÇÜ®c Ç¥t trong 

khung cänh cûa s¿ chÙng minh, h¶ niŒm và nâng Ç« cûa chÜ 

Bøt và chÜ BÒ tát. Các vÎ Bøt và các vÎ BÒ tát ngày xÜa cÛng 

Çã tØng làm ra lÀm l« và các vÎ cÛng Çã bi‰t ngÜng låi, làm 

m§i và phát nguyŒn Çi trên con ÇÜ©ng sáng ng©i. Chúng ta 

hôm nay cÛng làm nhÜ th‰. ñã tØng gây ra nh»ng lÀm l«, bây 

gi© chúng ta quy‰t ÇÎnh chÃm dÙt nh»ng lÀm l« Çó và b¡t ÇÀu 

làm m§i. Chúng ta cÛng làm nhÜ chÜ Bøt và chÜ BÒ tát ngày 

xÜa Çã tØng làm, s¿ kiŒn Çó ÇÜa chúng ta låi gÀn Bøt và BÒ 

tát, vì chúng ta là ÇÜÖng s¿. Trong khung cänh sám hÓi, ta 

thi‰t lÆp ÇÜ®c liên hŒ truyŠn thông v§i tÃt cä vÎ Bøt và BÒ tát 

trong ta và chung quanh ta. Næng lÜ®ng cûa ta là næng lÜ®ng 

cá nhân nhÜng ÇÒng th©i cÛng là næng lÜ®ng cûa tÆp th‹, hai 

loåi næng lÜ®ng nÜÖng vào nhau mà hình thành cÛng giÓng 

nhÜ là c¶ng nghiŒp và biŒt nghiŒp. M¶t cá nhân Çang th¿c tÆp 

trong Tæng thân có th‹ ch‰ tác næng lÜ®ng, nhÜng Tæng thân 

cÛng Çang ch‰ tác næng lÜ®ng. N‰u phÓi h®p ÇÜ®c næng lÜ®ng 

cûa cá nhân vào næng lÜ®ng cûa Tæng thân và thØa hÜªng 

ÇÜ®c næng lÜ®ng Ãy thì s¿ thành công së rÃt l§n lao. Ta Çóng 

góp vào næng lÜ®ng cûa Tæng thân b¢ng s¿ th¿c tÆp cá nhân 

và ta thØa hÜªng næng lÜ®ng Tæng thân Ç‹ cho næng lÜ®ng cá 

nhân ÇÜ®c l§n. T¿ l¿c luôn luôn Çi Çôi v§i tha l¿c, trong t¿ l¿c 

có tha l¿c, trong tha l¿c có t¿ l¿c. Vì vÆy Çoån N1 tuy nói vŠ 

tha l¿c nhÜng cÛng có phÀn t¿ l¿c và Çoån N2 tuy nói vŠ t¿ 

l¿c nhÜng cÛng có phÀn tha l¿c; t¿ l¿c và tha l¿c ôm lÃy nhau.  

  

Cùng v§i các vÎ BÒ tát 

Thanh væn, Duyên giác, Thánh hiŠn 

 

Chúng ta Çang hÜ§ng vŠ chÜ Bøt mÜ©i phÜÖng. Các 

bÆc giác ng¶ b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt Çang có m¥t. Bøt là m¶t vÎ 

BÒ tát và BÒ tát là m¶t vÎ Bøt hiŒn tåi ho¥c tÜÖng lai. BÒ tát là 

nh»ng h»u tình, nh»ng chúng sanh, nh»ng con ngÜ©i Çang 

th¿c tÆp giác ng¶, Çang Çi t§i quä vÎ giác ng¶. Giác h»u tình 

hay h»u tình giác. BÒ tát là ti‰ng g†i t¡t cûa BÒ ñŠ Tát ñÕa, 

Bodhisattva, có hai nghïa: giác h»u tình và h»u tình giác, m¶t 

chúng sanh Çã giác ng¶ và Çang giúp ngÜ©i khác giác ng¶. 

Thanh væn tÙc là Çoàn th‹ cûa nh»ng ngÜ©i xuÃt gia ÇÜ®c tr¿c 

ti‰p nghe Bøt giäng dåy và hÜ§ng dÅn tu h†c. Duyên giác là 

các bÆc tu hành không cÀn nghe giäng dåy khai thÎ mà vÅn có 

th‹ t¿ mình quán chi‰u nguyên lš duyên sinh mà giác ng¶, có 

khi g†i là Ç¶c giác, tÙc là t¿ giác ng¶ không cÀn có s¿ khai thÎ 
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giúp Ç« cûa ngÜ©i khác. Thánh hiŠn tÙc là nh»ng bÆc giác ng¶ 

n¢m trong phåm trù bÓn Çôi và tám bÆc giäi thoát. ñó là 

nh»ng ngÜ©i Çã và Çang Çi trên con ÇÜ©ng t§i quä thÙ nhÃt hay 

là Çã Çåt ÇÜ®c quä thÙ nhÃt, nh»ng ngÜ©i Çang Çi trên con 

ÇÜ©ng Çi t§i quä thÙ hai và nh»ng ngÜ©i Çã Çåt t§i quä thÙ hai, 

nh»ng ngÜ©i Çang Çi trên con ÇÜ©ng t§i quä thÙ ba và nh»ng 

ngÜ©i Çã Çåt t§i quä thÙ ba, nh»ng ngÜ©i Çang Çi trên con 

ÇÜ©ng t§i quä thÙ tÜ và nh»ng ngÜ©i Çã Çåt t§i quä thÙ tÜ tÙc 

là quä A La Hán. ñó g†i là bÓn Çôi, chia ra thành tám bÆc 

thánh quä, tÃt cä ÇŠu g†i là Thánh hiŠn. Quä gÀn nhÃt là NhÆp 

LÜu hay là D¿ LÜu, tham d¿ vào trong dòng thánh. Khi th† 

gi§i, b¡t ÇÀu th¿c tÆp niŒm, ÇÎnh và tuŒ thì ta Çã ÇÜ®c tham d¿ 

vào dòng thánh quä, tuy chÜa Çåt ÇÜ®c quä thÙ nhÃt nhÜng 

Çang Çi trên con ÇÜ©ng t§i quä thÙ nhÃt. D¿ LÜu là tham d¿ 

vào dòng sông giác ng¶ Çang tuôn chäy vŠ bi‹n giác ng¶. D¿ 

lÜu cÛng ÇÜ®c g†i là NhÆp lÜu. D¿ là tham d¿. NhÆp là Çi vào. 

Chúng ta ít nhÃt cÛng là nh»ng ngÜ©i Çã tham d¿ vào dòng 

giác ng¶ và Çang ÇÜ®c g†i là nhÆp lÜu hÜ§ng. Khi Çã hoàn 

toàn có m¥t trong dòng sông Çang xuôi chäy vŠ bi‹n cä thì ta 

së Çåt t§i quä D¿ lÜu. Ai cÛng là d¿ lÜu hÜ§ng cä, nhÜng có 

ngÜ©i Çã Çåt thành d¿ lÜu quä, bi‰t rõ ràng mình không bao 

gi© còn Çi lui trª låi. Ví dø chúng ta Çi ra Ga St Foy la 

Grande, Ç‹ lÃy vé tàu TGV Çi Paris. Chúng ta có nguyŒn là Çi 

t§i Paris, tuy chÜa leo lên tàu nhÜng ta bi‰t r¢ng ta së leo lên 

tàu, tåi vì ta Çã có vé rÒi và có chû ÇÎnh muÓn Çi Paris. N‰u có 

ai m©i ª låi uÓng trà ho¥c Çi chÖi ta cÛng không ª låi. Không 

ai kéo ta ra khÕi viŒc Çi Paris ÇÜ®c là vì trong ta Çã có nguyŒn 

và có næng lÜ®ng Çi Paris. Khi Çã leo lên tàu TGV, ta bi‰t xe 

lºa này së t§i Paris trong vòng ba gi© ÇÒng hÒ và khi xe b¡t 

ÇÀu chuy‹n bánh thì ta Çã b¡t ÇÀu nhÆp lÜu nghïa là së không 

trª lui n»a. Tham d¿ vào rÒi thì s§m mu¶n gì cÛng t§i. NhÆp 

lÜu hÜ§ng th‰ nào cÛng ÇÜa t§i nhÆp lÜu quä. V§i quy‰t tâm 

Çó chúng ta tham d¿ vào dòng thánh. N‰u tu h†c tinh chuyên 

ta së Çåt t§i cä bÓn quä. Tæng thân gÒm nh»ng ngÜ©i thu¶c vŠ 

bÓn Çôi và tám bÆc thánh quä, có nh»ng ngÜ©i Çã Çåt t§i quä 

A La Hán. Ÿ Çây ch» Thánh hiŠn có nghïa là nh»ng bÆc n¢m 

trong bÓn Çôi và tám quä. Thanh væn, Duyên giác, Thánh hiŠn 

cÛng là nh»ng ngÜ©i Çã tØng làm ra lÀm l‡i và Çã tØng sám 

hÓi, Çã tØng phát nguyŒn và Çã tu h†c thành công. Chúng ta 

gi© Çây cÛng Çi theo bÜ§c chân h†. 

 

Chí thành cÀu xin sám hÓi 

 

Chí thành là v§i tÃt cä s¿ thành thÆt và s¿ khÄn thi‰t ª 

mÙc Ç¶ cao nhÃt. Xin các vÎ chÙng minh cho con. Ngày hôm 

nay con nguyŒn làm m§i, nguyŒn không làm l¥p låi nh»ng 

ÇiŠu l« lÀm ngày xÜa, xin quš vÎ hãy chÙng minh và y‹m tr® 

cho con. Chúng ta cÀu t§i næng lÜ®ng cûa Thánh hiŠn và cûa 

Tæng thân Ç‹ chúng ta có th‹ làm tr†n viŒc này. Tæng thân cûa 

chúng ta là m¶t th¿c tåi, không phäi là m¶t š niŒm mÖ hÒ, 

gÒm có nh»ng ngÜ©i Çã tØng làm lÀm l« nhÜng Çã tØng sám 

hÓi, phát nguyŒn và Çang Çi trên con ÇÜ©ng chuy‹n hóa và 

giác ng¶, Tæng thân là chuyŒn có thÆt. NÜÖng vào næng lÜ®ng 

này không phäi là chuyŒn cÀu xin mê tín. NgÒi trong Tæng 

thân ta thÃy v»ng chãi hÖn là khi ngÒi m¶t mình. Tåi sao vÆy? 

Tåi vì Tæng thân phát ra næng lÜ®ng và khi ngÒi trong Tæng 

thân ta ti‰p nhÆn ÇÜ®c næng lÜ®ng Çó. Chúng ta có Tæng thân 

ÇÎa phÜÖng và cÛng có Tæng thân mÜ©i phÜÖng. Trong Tæng 

thân ÇÎa phÜÖng có th‹ có nh»ng ngÜ©i Çã Çåt t§i thánh quä và 

trong Tæng thân mÜ©i phÜÖng ch¡c ch¡n có rÃt nhiŠu ngÜ©i  

Çåt t§i thánh quä trong Çó có quä vÎ La Hán, quä vÎ BÒ tát, quä 

vÎ Bøt. Chúng ta phäi bi‰t l®i døng s¿ có m¥t cûa Tæng thân 

trong mÜ©i phÜÖng, nÜÖng vào næng lÜ®ng cûa Tæng thân Ãy 

Ç‹ ta có th‹ Çi mau trong viŒc chuy‹n hóa và trÎ liŒu. CÛng 

nhÜ khi ta có quy‰t tâm Çi Paris, ta së Çi Paris b¢ng cách này 

hay cách khác. Có nh»ng chi‰c tàu ch® có th‹ dØng tåi nhiŠu 

ga nhÜng có nh»ng chi‰c tàu nhÜ TGV ÇÜa chúng ta t§i rÃt 

mau chóng. Tæng thân cÛng nhÜ vÆy, trong Tæng thân có 

nh»ng vÎ Bøt và BÒ tát có khä næng giúp Ç« ta t§i ÇÜ®c møc 

Çích giác ng¶ và giäi thoát rÃt mau. Bøt, BÒ tát, Thanh væn, 

Duyên giác và Thánh hiŠn là nh»ng th¿c tåi có thÆt trong cu¶c 

Ç©i, là nh»ng ngÜ©i Çã tØng Çau kh°, Çã tØng sám hÓi và phát 

nguyŒn. Vì vÆy trong s¿ th¿c tÆp chúng ta phäi bi‰t l®i døng 

næng lÜ®ng cûa các vÎ Ãy trong mÜ©i phÜÖng. ñó là š nghïa 

cûa phÀn N1 này; nÜÖng vào næng lÜ®ng cûa tha l¿c Ç‹ th¿c 

tÆp. Trong ánh sáng cûa næng lÜ®ng Çó ta muÓn ÇÜ®c chÙng 

minh là ta Çã quy‰t tâm làm m§i låi và së không l¥p låi nh»ng 

l‡i lÀm ngày xÜa. Ta cÀn s¿ chÙng minh cûa Tæng thân và cûa 

chÜ Bøt, chÜ BÒ tát và chÜ Thánh hiŠn. ñiŠu này rÃt là quan 

tr†ng, vì tuy m¶t mình ta, ta cÛng có th‹ làm m§i và có th‹ 

phát nguyŒn ÇÜ®c, nhÜng khi ta phát nguyŒn và làm m§i trong 

s¿ có m¥t cûa m¶t Tæng thân l§n gÒm có Bøt, BÒ tát, Thanh 

væn, Duyên giác và Thánh hiŠn thì næng lÜ®ng së tæng lên gÃp 

b¶i. CÛng nhÜ khi chúng ta ti‰p nhÆn Næm Gi§i quš báu v§i 

s¿ có m¥t và chÙng minh cûa m¶t Tæng thân Çông Çäo thì 

næng lÜ®ng cûa Næm Gi§i phát hiŒn hùng hÆu ª trong ta. Ÿ 

ngoài Ç©i m‡i khi làm Çám cÜ§i ngÜ©i ta m©i bån bè t§i Ç‹ 

chÙng ki‰n s¿ phÓi h®p. S¿ có m¥t cûa Çông Çäo bån bè và gia 

Çình hai bên là næng lÜ®ng giúp cho s¿ cam k‰t cûa h† ÇÜ®c 

v»ng månh. Ÿ Çây cÛng vÆy, s¿ tu hành, s¿ phát nguyŒn cûa ta 

cÀn ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i s¿ chÙng minh và h‡ tr® cûa chÜ Bøt, BÒ 

tát, Thanh væn, Duyên giác và Thánh hiŠn. Vì vÆy sám hÓi và 

phát nguyŒn trong khung cänh cûa Tæng thân thì ta m§i dÍ 

thành công. Tæng thân ÇÎa phÜÖng và Tæng thân mÜ©i phÜÖng 

có m¥t cùng kh¡p ª trong vÛ trø cho chúng ta.  

   

Chí thành cÀu xin sám hÓi 

Bao nhiêu lÀm l« triŠn miên 

Xin lÃy cam lÒ tÎnh thûy  

TÜ§i lên dÆp t¡t não phiŠn 

 

 TriŠn là trói låi, bu¶c låi, miên là kéo dài. Trong quá 

khÙ ta Çã gây ra lÀm l« nhÜng không phäi m¶t lÀn, mà nhiŠu 

lÀn. Vì ta ÇÖn Ç¶c nên thÃt båi này Çã Çi theo thÃt båi khác. 

Bây gi© nh© có Tæng thân nên ta ÇÜ®c nâng Ç«, ta có th‹ chÃm 

dÙt ÇÜ®c nh»ng lÀm l« Çó và chúng së không còn kéo dài.  

ChÜ Bøt, chÜ BÒ tát, La hán, Thanh væn và Duyên 

giác có s¿ thanh tÎnh, có lòng tØ bi; Çó là chÃt liŒu cam l¶ tÎnh 

thûy ª trong lòng cûa quš vÎ. ñó là Çåi trí và Çåi bi, Çó là nÜ§c 

mÀu nhiŒm. Chúng ta mª trái tim mình ra Ç‹ xin chÜ Bøt, chÜ 

BÒ tát, Thanh væn, Duyên giác, Thánh hiŠn rÜ§i vài gi†t nÜ§c 

cam l¶ Ãy vào trong trái tim Çang nóng h°i bÓc cháy cûa ta. 

Trái tim ta t¿ nhiên dÎu låi. Cam lÒ ti‰ng Phån là amrta, có khä 

næng dÆp t¡t phiŠn não, có khä næng làm cho cây khô héo trª 

thành cây xanh tÜÖi, làm cho m¶t ngÜ©i chán chÜ©ng trª nên 

ngÜ©i có næng lÜ®ng, bi‰n s¿ ch‰t thành s¿ sÓng. ThiŠn ÇÜ©ng 

trong Çó chúng ta Çang ngÒi tên là thiŠn Çu©ng Cam L¶.  
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Xin lÃy con thuyŠn chánh pháp  

ñÜa con vÜ®t nÈo oan khiên  

  

 Chúng ta thÜ©ng chìm Ç¡m trong bi‹n kh° Çau và 

sinh tº. Tæng thân và Çoàn th‹ các vÎ Bøt, BÒ tát, Thanh væn, 

Duyên giác và Thánh hiŠn là chi‰c thuyŠn giúp ta vÜ®t bi‹n 

kh° Çau và sinh tº Çó. Khi có thuyŠn, ta ch¡c ch¡n së không 

còn bÎ chìm Ç¡m trª låi. ChØng nào còn nÜÖng vào Tæng thân 

thì chØng Çó ta còn có thuyŠn. Gi© phút ta r©i Tæng thân là ta 

r©i bÕ chi‰c thuyŠn, Çánh mÃt næng lÜ®ng bäo h¶ v»ng ch¡c và 

nh»ng nguy hi‹m chìm Ç¡m có th‹ xäy ra. Vì vÆy ai cÛng phäi 

quay vŠ nÜÖng t¿a Tæng thân. 

 

 
 

 Tæng thân Çang th¿c tÆp theo chánh pháp, vì vÆy 

Tæng thân cÛng là con thuyŠn chánh pháp. S¿ th¿c tÆp cûa ta 

mà y‰u Çi thì ta có th‹ chìm Ç¡m, nhÜng con thuyŠn Tæng thân 

có Çû v»ng chãi Ç‹ chuyên chª ta. Trong quá khÙ ta Çã Çi vŠ 

nh»ng nÈo kh° Çau oan Ùc, nhiŠu khi ta không mª miŒng mà 

diÍn tä ÇÜ®c nh»ng oan kh° Ãy; bây gi© nh© có con thuyŠn 

Tæng thân mà ta ra khÕi vùng tûi nhøc, oan Ùc và hŒ løy Ç‹ Çi 

t§i nÖi hånh phúc và t¿ do. Vì vÆy tha l¿c trÜ§c h‰t ÇÜ®c ví 

nhÜ cam l¶ tÎnh thûy có khä næng dÆp t¡t nh»ng não phiŠn 

trong tâm, rÒi låi ÇÜ®c ví nhÜ m¶t chi‰c thuyŠn chª chúng ta 

ra khÕi nÈo hŒ løy và oan khiên. TÃt cä chúng ta ai cÛng ÇŠu 

cÀn t§i tha l¿c Ãy. 

 

Xin nguyŒn sÓng Ç©i tÌnh thÙc  

H†c theo Çåo lš chân truyŠn 

 

 ñây là l©i hÙa cûa chúng ta. Ta Çem t¿ l¿c này cÀu 

tha l¿c kia. CÛng nhÜ Çài phát thanh Çang phát ra nh»ng 

chÜÖng trình, và tín hiŒu cûa Çài phát thanh có m¥t kh¡p nÖi 

trong không gian, nhÜng ta phäi có m¶t máy thu thanh mª 

Çúng luÒng sóng ÇiŒn thì m§i nhÆn ÇÜ®c tín hiŒu và nghe ÇÜ®c 

nh»ng bu°i phát thanh. Ÿ Çây cÛng vÆy, næng lÜ®ng cûa chÜ 

Bøt, chÜ BÒ tát và chÜ Thánh hiŠn Çang phát ra rÃt hùng hÆu 

và chúng ta phäi Çem máy thu thanh cûa chúng ta ra, tÙc là s¿ 

th¿c tÆp t¿ l¿c, thì m§i có th‹ ti‰p thu ÇÜ®c nh»ng nguÒn næng 

lÜ®ng Ãy. Do Çó phÀn t¿ l¿c rÃt quan tr†ng. Không có chút t¿ 

l¿c nào thì ta không th‹ nào hÜªng ÇÜ®c næng lÜ®ng cûa Bøt 

và BÒ tát. NiŒm Bøt, Çi thiŠn hành, th¿c tÆp chánh niŒm là ta 

Ç¥t ta vào trong vùng næng lÜ®ng cûa Bøt và BÒ tát Ç‹ ti‰p 

nhÆn ÇÜ®c næng lÜ®ng l§n cûa Bøt và BÒ tát. Bøt và BÒ tát 

không phäi là nh»ng thÀn linh trong tÜªng tÜ®ng, Çó là nh»ng 

ngÜ©i b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt Çã và Çang sÓng quanh ta, nh»ng 

ngÜ©i Çã tØng Çau kh°, Çã tØng tu tÆp và Çã thoát ra khÕi 

nh»ng kh° Çau Çó. M‡i khi ta có niŒm, ÇÎnh, tuŒ và hÜ§ng vŠ 

nguÒn næng lÜ®ng cûa các vÎ thì ta ti‰p nhÆn ÇÜ®c næng lÜ®ng 

Ãy. Nh© t¿ l¿c ta ti‰p nhÆn ÇÜ®c tha l¿c, và tha l¿c ôm lÃy t¿ 

l¿c, do Çó tha l¿c v§i t¿ l¿c nÜÖng vào nhau mà có m¥t. 

 

Xin nguyŒn sÓng Ç©i tÌnh thÙc 

H†c theo Çåo lš chân truyŠn 

  

Vì lâu nay sÓng thÃt niŒm nên ta Çã bÕ rÖi r§t mÃt Çi 

nh»ng gì quš báu Çã ÇÜ®c t° tiên trao truyŠn låi. Có m¶t nŠn 

Çåo lš Çã ÇÜ®c truyŠn låi cho ta tØ 2600 næm vŠ trÜ§c, Çåo lš 

Çó là truyŠn thÓng cûa Bøt Thích Ca Mâu Ni. ñåo lš Ãy Çã 

ÇÜ®c nhiŠu th‰ hŒ truyŠn låi m¶t cách chân chính, không bÎ 

bóp méo, không bÎ bi‰n hình. CÓt tûy cûa giáo lš Çó vÅn còn 

nguyên vËn, không bÎ hi‹u lÀm và xuyên tåc, nên g†i là chân 

truyŠn.  

 

Th¿c tÆp nø cÜ©i hÖi thª 

SÓng Ç©i chánh niŒm tinh chuyên 

 

 Th¿c tÆp hÖi thª và nø cÜ©i chánh niŒm trong Ç©i 

sÓng hàng ngày là chuyŒn mà tÃt cä chúng ta ÇŠu có th‹ làm. 

Trong nh»ng tÜ th‰ Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi và làm viŒc ta ÇŠu có 

th‹ Ç¥t ta vào trong chánh niŒm. Có niŒm có ÇÎnh thì th‰ nào 

cÛng có tuŒ. Nh© vÆy mà chúng ta d¿ ÇÜ®c vào dòng thánh, 

ti‰p nhÆn ÇÜ®c næng lÜ®ng cûa Bøt và BÒ tát. Tinh chuyên có 

nghïa là không lÜ©i bi‰ng.  

Bây gi© chúng ta Çi sang Çoån chót cûa bài Sám 

NguyŒn, Çoån N2, là s¿ th¿c tÆp phát nguyŒn nÜÖng nhiŠu vào 

t¿ l¿c. Chúng ta së thÃy rõ ràng nh»ng ÇiŠu mà chúng ta phát 

nguyŒn, làm theo và sÓng theo. 

 

ñŒ tº xin nguyŠn trª låi  

SÓng trong hiŒn tåi nhiŒm mÀu 

 

 ñây là l©i phát nguyŒn muÓn buông bÕ nh»ng luy‰n 

ti‰c hay ray rÙt vŠ quá khÙ, nh»ng lo l¡ng và s® hãi vŠ tÜÖng 

lai. Có nh»ng lúc ta sÓng mà cÙ luy‰n ti‰c vŠ quá khÙ, t¿ hÕi 

tåi sao m¥t tr©i trong quá khÙ ÇËp hÖn bây gi©, Ç©i sÓng trong 

quá khÙ ÇËp hÖn bây gi©. ñó là tâm trång cûa nh»ng ngÜ©i 

luy‰n ti‰c quá khÙ, không tin r¢ng s¿ sÓng trong giây phút 

hiŒn tåi cÛng ÇËp và cÛng Çáng sÓng. Thái Ç¶ sÓng Çó không 

phäi là thái Ç¶ sÓng cûa ngÜ©i có chánh niŒm. Låi có lúc ta 

nghï r¢ng chÌ có trong tÜÖng lai ta m§i hy v†ng có hånh phúc, 

ta chåy Çi tìm hånh phúc ª tÜÖng lai. ñó cÛng là m¶t thái c¿c 

khác mà chúng ta cÀn phäi buông bÕ. S¿ th¿c tÆp cûa chúng ta 

là hiŒn pháp låc trú (drstadharma sukhavihara). Nguyên t¡c 

ÇÀu tiên là phäi trª låi sÓng trong giây phút hiŒn tåi. N‰u ta trª 

vŠ ÇÜ®c trong giây phút hiŒn tåi, thân tâm nhÃt nhÜ, thì ta së 

ti‰p xúc ÇÜ®c v§i nh»ng mÀu nhiŒm cûa s¿ sÓng có m¥t trong 

gi© phút hiŒn tåi. M¥t tr©i cÛng còn sáng r«, bÀu tr©i vÅn xanh, 

chim vÅn hót và nh»ng phép lå cûa s¿ sÓng vÅn còn có trong 

ta và chung quanh ta. Ta trª vŠ v§i hiŒn tåi thì ta ti‰p xúc ÇÜ®c 

v§i s¿ sÓng. Ta phäi làm chuyŒn Çó trong m‡i giây phút cûa 

Ç©i sÓng hàng ngày. ñây không phäi là m¶t s¿ hÙa hËn. NgÒi 

trong thiŠn ÇÜ©ng, ta phäi có an låc hånh phúc ngay trong khi 

ngÒi trong thiŠn ÇÜ©ng. Khi æn cÖm ta phäi có an låc ngay 

trong khi æn cÖm. Làm thÙc æn sáng cho ñåi chúng hay rºa 

bát, ta phäi có m¥t trong nh»ng giây phút Çó Ç‹ cho giây phút 

Çó trª thành niŠm vui. BÃt cÙ ngày nào cÛng phäi là m¶t ngày 

h¶i, bÃt cÙ gi© nào trong Ç©i sÓng hàng ngày cÛng là Ç‹ ca 

ng®i, Ç‹ æn mØng s¿ sÓng, thì hånh phúc së có m¥t liŠn lÆp 

tÙc. Ti‰p xúc v§i s¿ sÓng, Çó là phÜÖng pháp cûa chúng ta. 

Chúng ta ti‰p xúc v§i s¿ sÓng trong khi ngÒi thiŠn, khi Çi 

thiŠn hành, rºa bát, nÃu cÖm, gi¥t rºa, trong khi thª, trong khi 

nói cÜ©i. M‡i giây phút ta ÇŠu ti‰p xúc ÇÜ®c v§i s¿ sÓng. ñây 

là ÇiŠu ta có th‹ làm ÇÜ®c v§i ÇiŠu kiŒn là ta buông bÕ ÇÜ®c 
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quá khÙ, buông bÕ ÇÜ®c nh»ng n‡i s® hãi lo l¡ng và hy cÀu vŠ 

tÜÖng lai. ChÌ có khi nào hiŒn tåi kh° quá ta m§i hy cÀu vŠ 

tÜÖng lai mà thôi, n‰u hiŒn tåi có hånh phúc thì tåi sao ta phäi 

hy cÀu tÜÖng lai? BÕ hiŒn tåi tÙc là bÕ s¿ sÓng, tåi vì s¿ sÓng 

chÌ có m¥t trong giây phút hiŒn tåi mà thôi. 

 

VÜ©n tâm ÜÖm håt giÓng tÓt 

Vun trÒng hi‹u bi‰t thÜÖng yêu  

 

 Tâm ta là m¶t khu vÜ©n và trong khu vÜ©n phì nhiêu 

Çó m‡i ngày ta nên ÜÖm trÒng håt giÓng tÓt, håt giÓng cûa 

hi‹u bi‰t, cûa thÜÖng yêu, cûa tha thÙ. ChuyŒn này ta th¿c tÆp 

hàng ngày. Ta Ç†c sách là Ç‹ vÜ©n tâm cûa ta ÇÜ®c ti‰p nhÆn 

nh»ng håt giÓng tÓt, còn n‰u Ç†c sách mà Ç‹ cho nh»ng håt 

giÓng cûa nghi ng©, chán nän và buÒn bã rÖi vào trong tâm 

thÙc thì Çó là chúng ta Çã làm không Çúng. Nói chuyŒn cÛng 

vÆy, trong khi nghe m¶t ngÜ©i bån nói chuyŒn mà nh»ng håt 

giÓng cûa s¿ b¿c b¶i, chán nän và nghi ng© ÇÜ®c gieo vào 

trong tâm thÙc là ta không làm Çúng theo phÜÖng pháp vÜ©n 

tâm ÜÖm håt giÓng tÓt. Nói chuyŒn thÎ phi cûa ngÜ©i khác rÃt 

dÍ gieo vào tâm thÙc ta nh»ng håt giÓng xÃu. Trong khi sº 

døng máy vô tuy‰n truyŠn hình, sách vª, nghe nh»ng câu 

chuyŒn hàng ngày, ta có th‹ gieo vào tâm nh»ng håt giÓng xÃu 

ho¥c nh»ng håt giÓng tÓt. Chúng ta quy‰t tâm chÌ gieo nh»ng 

håt giÓng tÓt mà thôi. Hai håt giÓng tÓt quan tr†ng nhÃt có 

trong ta là håt giÓng hi‹u bi‰t và håt giÓng thÜÖng yêu. Chúng 

ta phäi tÜ§i tÄm chúng m‡i ngày. 

 

 

 

 Ta th¿c tÆp nhÜ m¶t ngÜ©i làm vÜ©n, chÎu trách 

nhiŒm vŠ khu vÜ©n cûa mình. Ta nhÃt ÇÎnh không gieo vào 

vÜ©n tâm nh»ng håt giÓng cûa s¿ nghi ng©, buÒn phiŠn và 

ganh tÎ. M‡i l©i nói, m‡i hành Ç¶ng cûa ngÜ©i kia có th‹ gieo 

vào trong vÜ©n tâm cûa ta nh»ng håt giÓng xÃu. Chúng ta là 

nh»ng ngÜ©i cùng th¿c tÆp v§i nhau, ta phäi cam k‰t v§i nhau 

là së chÌ gieo cho nhau nh»ng håt giÓng tÓt, trÜ§c h‰t là håt 

giÓng hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu. Em së giúp chÎ vun trÒng 

nh»ng håt giÓng hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu nÖi chÎ, chÎ së giúp 

em vun trÒng và tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng hi‹u bi‰t và thÜÖng 

yêu nÖi em. Hai chÎ em th¿c tÆp nhÜ vÆy là hai chÎ em làm ra 

hånh phúc cho tÃt cä m†i ngÜ©i. Nguyên t¡c th¿c tÆp là th‰. 

 

Xin nguyŒn h†c phép quán chi‰u  

TÆp nhìn tÆp hi‹u thÆt sâu 

ThÃy ÇÜ®c t¿ tánh các pháp  

Thoát ngoài sinh tº trÀn lao 

 

 BÓn câu này nói vŠ pháp nhìn sâu, là bän chÃt và cÓt 

lõi cûa thiŠn tÆp. ThiŠn tÆp gÒm có hai phÀn, chÌ và quán; chÌ 

là dØng låi, quán là nhìn sâu vào ÇÓi tÜ®ng Ç‹ thÃy ÇÜ®c bän 

chÃt ÇÓi tÜ®ng thiŠn quán cûa mình. Hai câu ÇÀu trong phÀn 

N2 là hiŒn pháp låc trú: 

 

ñŒ tº xin nguyŠn trª låi 

SÓng trong hiŒn tåi nhiŒm mÀu 

 

ñó là l©i phát nguyŒn, là m¶t quy‰t tâm th¿c hiŒn, 

quy‰t tâm sÓng sâu s¡c trong tØng giây phút cûa Ç©i sÓng 

hàng ngày. SÓng tÌnh thÙc, còn n‰u Ç‹ cho quá khÙ ám änh, 

tÜÖng lai lôi kéo thì chúng ta không Çi theo ÇÜ®c l©i phát 

nguyŒn và s¿ hành trì cûa chúng ta. Hai câu k‰ ti‰p:   

VÜ©n tâm ÜÖm håt giÓng tÓt 

Vun trÒng hi‹u bi‰t thÜÖng yêu  

 

Nói vŠ phép tÜ§i tÄm håt giÓng tÓt, Ç¥c biŒt là håt 

giÓng thÜÖng yêu và hi‹u bi‰t. BÓn câu ti‰p theo:  

  

Xin nguyŒn h†c phép quán chi‰u  

TÆp nhìn tÆp hi‹u thÆt sâu 

ThÃy ÇÜ®c t¿ tánh các pháp 

Thoát ngoài sinh tº trÀn lao 

 

Thu¶c vŠ quán chi‰u: tÆp trung tâm š và nhìn sâu. 

Khi th¿c tÆp sÓng m‡i gi© phút trong chánh niŒm ta ch‰ tác 

næng lÜ®ng cûa chÌ. Và khi dùng ÇÎnh l¿c và ánh sáng chánh 

niŒm chi‰u vào ÇÓi tÜ®ng là ta th¿c tÆp nhìn sâu. ñó là quán. 

S¿ th¿c tÆp chánh niŒm giúp cho chúng ta sÓng tØng giây phút 

cûa Ç©i sÓng hàng ngày m¶t cách sâu s¡c. TÜ§i cây, làm vÜ©n, 

æn cÖm, gi¥t áo, lau nhà ÇŠu phäi làm trong chánh niŒm Ç‹ 

chúng ta có th‹ sÓng ÇÜ®c sâu s¡c nh»ng giây phút trong Ç©i 

sÓng hàng ngày. Th¿c tÆp nhÜ vÆy thì niŒm l¿c và ÇÎnh l¿c 

cûa ta së månh. Khi niŒm và ÇÎnh månh rÒi thì chúng ta có th‹ 

nhìn sâu Ç‹ thÃy rõ ÇÜ®c t¿ tánh cûa các pháp. T¿ tánh cûa các 

pháp là vô thÜ©ng, vô ngã và ni‰t bàn. Nhìn vào bÃt cÙ hiŒn 

tÜ®ng nào nhÜ là cÖ th‹ cûa ta hay là cái buÒn, cái giÆn, bông 

hoa hay Çám mây mà có niŒm và ÇÎnh thì ta có th‹ thÃy ÇÜ®c 

t¿ tánh cûa các pháp. TrÜ§c h‰t là t¿ tánh vô thÜ©ng, rÒi t§i t¿ 

tánh vô ngã và sau h‰t là t¿ tánh ni‰t bàn. Ni‰t bàn tÙc là t¿ 

tánh không sinh không diŒt. ChÌ khi nào thÃu hi‹u ÇÜ®c, ti‰p 

xúc ÇÜ®c v§i t¿ tánh không sinh không diŒt thì ta m§i Çåt t§i 

giäi thoát hoàn toàn. BÓn câu này nói rõ chÜÖng trình tu h†c 

cûa ta. ñó là quán chi‰u. Chúng ta quán chi‰u không phäi chÌ 

trong gi© ngÒi thiŠn. Chúng ta th¿c tÆp quán chi‰u khi ta nÃu 

cÖm, rºa bát, gi¥t áo ho¥c tÜ§i cây. Tåi vì chính trong nh»ng 

hành Ç¶ng Çó mà chúng ta th¿c tÆp niŒm và ÇÎnh. Có niŒm và 

có ÇÎnh thì th‰ nào cÛng có tuŒ nghïa là có k‰t quä cûa s¿ quán 

chi‰u. TuŒ là hoa trái cûa quán chi‰u. TuŒ giác là cái thÃy sâu 

s¡c vŠ t¿ tánh cûa các pháp. ñó là lš do cæn bän Ç‹ chúng ta 

sÓng cu¶c Ç©i cûa ngÜ©i tu. ThÃy ÇÜ®c t¿ tánh các pháp rÒi thì 

m§i thoát ngoài sinh tº trÀn lao. TrÀn là bøi b¥m. Lao là s¿ 

kh° nhøc, s¿ giam gi» làm ta mÃt h‰t næng lÜ®ng, gây ra mŒt 

mÕi và ràng bu¶c. Giam hãm trong cu¶c Ç©i ÇÀy bøi b¥m g†i 

là trÀn lao. Ta trôi læn trong sinh tº. Møc Çích cûa s¿ tu h†c là 
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thoát ngoài vòng sinh tº, vòng ràng bu¶c, Çåt t§i hi‹u bi‰t l§n 

và thÜÖng yêu l§n. ThÃy ÇÜ®c t¿ tánh các pháp rÒi thì t¿ nhiên 

ta së thoát ra khÕi vòng sinh tº và trÀn lao.  

 

NguyŒn h†c nói l©i ái ng» 

ThÜÖng yêu chæm sóc s§m chiŠu 

ñem nguÒn vui t§i m†i nÈo 

Giúp ngÜ©i vÖi n‡i sÀu Çau.  

 

 

BÓn câu k‰ ti‰p này nói t§i k‰t quä cûa s¿ th¿c tÆp 

cûa ta ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i khác, nói t§i chí hÜ§ng Ç¶ ngÜ©i 

và gây hånh phúc cho ngÜ©i. Xin nguyŒn nói l©i ái ng». Ai 

cÛng có th‹ nói l©i ái ng» ÇÜ®c, nói l©i ái ng» thì t¿ nhiên Ç©i 

sÓng tÜÖi ÇËp lên liŠn lÆp tÙc, giÓng nhÜ m¶t phép lå vÆy. 

Trong ca dao ViŒt Nam có câu:  

L©i nói không mÃt tiŠn mua,  

L¿a l©i mà nói cho vØa lòng nhau. 

 

Ta không cÀn mÃt công sÙc gì nhiŠu, chÌ cÀn h†c 

nghŒ thuÆt nói l©i ái ng» là Çã có th‹ tåo ra không bi‰t bao 

nhiêu hånh phúc ª trong gia Çình, trong xã h¶i ho¥c trong 

Çoàn th‹ tu h†c cûa mình. Ta phäi vi‰t vào trong nhÆt kš, phäi 

phát nguyŒn là m‡i ngày së nói l©i ái ng» bao nhiêu lÀn. N‰u 

liên hŒ gi»a ta v§i ngÜ©i kia không ÇÜ®c tÓt l¡m thì nhÃt ÇÎnh 

ta phäi tÆp nói ái ng» v§i ngÜ©i Ãy nhiŠu hÖn cho Ç‰n khi mÓi 

liên hŒ trª nên tÓt ÇËp. ChuyŒn này ai cÛng có khä næng làm. 

ThÜÖng yêu ngÜ©i khác không phäi là chÌ nói ª ngoài miŒng. 

ThÜÖng yêu còn phäi ÇÜ®c bi‹u l¶ trong s¿ chæm sóc h¢ng 

ngày n»a. Ta thÜÖng anh, thÜÖng em, thÜÖng chÎ ta thì phäi tÕ 

l¶ ÇÜ®c s¿ thÜÖng yêu và s¿ chæm sóc Ãy. Ta phäi quán chi‰u 

Ç‹ hi‹u nh»ng kh° Çau cûa ngÜ©i kia và n‰u ta hi‹u ÇÜ®c 

nh»ng kh° Çau cûa ngÜ©i Ãy rÒi thì ta së không còn vô tình 

ho¥c dåi d¶t mà cÙ chåm vào nh»ng håt giÓng kh° Çau cûa 

ngÜ©i Ãy. Tránh không Ç¶ng chåm vào nh»ng kh° Çau, trái låi 

ta phäi giúp ngÜ©i Ãy ti‰p xúc v§i nh»ng håt giÓng hånh phúc 

có m¥t trong chiŠu sâu tâm thÙc cûa ngÜ©i Ãy. 

 

ñem nguÒn vui t§i m†i nÈo 

Giúp ngÜ©i vÖi n‡i sÀu Çau. 

  

ñây là chuyŒn hiŒn tåi, không phäi là chuyŒn tÜÖng 

lai. Ta Çang th¿c tÆp trong hiŒn tåi. NhiŠu khi ta không cÀn 

phäi Çi Çâu xa vì nh»ng ngÜ©i kh° Çau Çã tìm t§i v§i chúng ta. 

Khi có m¶t ngÜ©i kh° Çau tìm t§i thì ta låi có m¶t cÖ h¶i Ç‹ 

giúp ngÜ©i b§t kh°. ñØng nghï r¢ng nh»ng ngÜ©i kh° toàn là 

nh»ng ngÜ©i dÍ thÜÖng, nói rÃt dÍ thÜÖng và làm rÃt dÍ 

thÜÖng. Bªi vì n‰u h† Çã bi‰t nói dÍ thÜÖng và làm dÍ thÜÖng 

thì h† Çâu Çã bÎ kh° Çau Ç‰n nÜ§c Ãy. Tåi vì h† Çã nói không 

dÍ thÜÖng và làm không dÍ thÜÖng cho nên h† m§i có nhiŠu 

kh° Çau. NhiŠu kh° Çau cho nên h† m§i tìm t§i chúng ta. Vì 

vÆy chúng ta cÀn giúp h†. Nh»ng ngÜ©i nói dÍ thÜÖng và làm 

dÍ thÜÖng Çâu cÀn ta giúp, tåi vì thân, khÄu và š cûa h† ÇŠu tÓt 

và cu¶c Ç©i cûa h† Çã có hånh phúc rÒi. Vì vÆy khi t§i v§i ta 

mà ngÜ©i Ãy khó chÎu, nói næng không dÍ thÜÖng, hành xº 

không dÍ thÜÖng thì ta bi‰t Çó chính là cÖ h¶i Ç‹ ta giúp ngÜ©i 

vÆy. Có nhÜ th‰ ta m§i Çóng ÇÜ®c vai trò cûa ñÙc BÒ Tát 

Quán Th‰ Âm, Çem nguÒn vui t§i m†i nÈo, không phân biŒt. 

Ta tu h†c, ta có niŠm vui và muÓn Çem chia xÈ v§i m†i ngÜ©i. 

Tu nhÜ th‰ nào Ç‹ ta trª thành m¶t hÒ nÜ§c trong. Ta g¥p sÜ 

anh thì sÜ anh vui, g¥p sÜ chÎ thì sÜ chÎ vui, g¥p sÜ em thì sÜ 

em vui, tåi vì ta là hÒ nÜ§c trong và nÜ§c trong hÒ cûa ta ÇÜ®c 

phân phát cho tÃt cä nh»ng con råch xung quanh. Không nên 

nói r¢ng tôi chÌ Ç‹ dành nÜ§c trong cho con råch này thôi, còn 

các con råch kia dÍ ghét quá tôi không muÓn cho nÜ§c trong 

cûa tôi chäy vŠ phía Çó. Phäi phân phát ÇÒng ÇŠu và làm sao 

Ç‹ nÜ§c trong có th‹ chäy vào ÇÜ®c h‰t tÃt cä các con råch.  

 

ñŠn Çáp công Ön cha mË 

÷n thÀy, nghïa bån dày sâu.  

 

Hai câu này nói vŠ s¿ th¿c tÆp báo ân. Chúng ta th¿c 

tÆp báo ân ngay trong hiŒn tåi. M‡i bÜ§c chân, m‡i hÖi thª, 

m‡i nø cÜ©i cûa ta ÇŠu là m¶t hình thÙc ÇŠn Çáp låi Ön thÀy, 

Ön cha mË, Ön bè bån. Chúng ta có bÓn Ön là Ön cha mË, Ön 

thÀy, Ön bån và Ön chúng sanh. Ta ÇØng nghï r¢ng sau khi tu 

h†c thành tài rÒi ta m§i ÇŠn Çáp ÇÜ®c Ön ÇÙc Ãy. Không! Ta có 

th‹ ÇŠn Ön Ãy ngay trong Ç©i sÓng hàng ngày b¢ng s¿ th¿c tÆp 

cûa ta. Ta tu hành cho v»ng chãi thì t¿ nhiên gia Çình cûa ta 

v»ng ra và có hånh phúc liŠn lÆp tÙc. M‡i bÜ§c chân, m‡i hÖi 

thª cûa ta là m¶t s¿ ÇÀu tÜ vào hånh phúc cûa bÓn gi§i Çó. 

Gi§i thÀy, gi§i cha mË, gi§i bån h»u và gi§i chúng sanh. 

Thành ra ta là m¶t ngÜ©i ÇÀy ân tình, sÓng có ân có tình và chÌ 

cÀn th¿c tÆp cho v»ng chãi và có hånh phúc thì t¿ nhiên ta ÇŠn 

Çáp ÇÜ®c công Ön cûa cha mË, cûa thÀy, cûa bån và cûa chúng 

sanh trong m‡i giây phút cûa Ç©i sÓng.  

MÜ©i bÓn câu trên bi‹u l¶ công trình tu tÆp g†i là t¿ 

l¿c. Trong chúng ta không ai mà không làm ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu 

này. HÍ muÓn là làm ÇÜ®c và làm v§i s¿ y‹m tr® cûa nh»ng 

ngÜ©i cùng tu v§i ta, rÃt cø th‹. Ta bi‰t bài sám nguyŒn này 

không phäi là m¶t bài cÀu xin, không phäi là s¿ th¿c tÆp xin 

t¶i hay rºa t¶i mà là m¶t bài quán chi‰u Ç‹ ta có cÖ h¶i nhìn 

rõ tình trång và thÃy rõ ÇÜ®c con ÇÜ©ng Çi cûa mình. Con 

ÇÜ©ng cûa chÜ Bøt, BÒ tát và các vÎ Thánh hiŠn Çã Çi. Sau khi 

Ç†c xong bài này næng lÜ®ng trong ta tæng ti‰n rÃt nhiŠu. Và ta 

së Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi, nói næng và ti‰p xº th‰ nào Ç‹ có th‹ 

th¿c hiŒn ÇÜ®c chÜÖng trình Çó.  

 

Tín thành tâm hÜÖng m¶t nén  

ñài sen con nguyŒn hÒi ÇÀu  

 

Tâm hÜÖng là hÜÖng gi§i, ÇÎnh và tuŒ. HÜÖng mà 

chúng ta dâng lên phäi là hÜÖng ÇÓt tØ trái tim m§i ÇÜ®c. 

HÜÖng ÇÓt tØ trái tim không phäi hÜÖng trÀm, hÜÖng chiên 

Çàn mà ta mua ª ngoài ch®. Tâm hÜÖng này tÙc là s¿ th¿c tÆp 

hàng ngày cûa chúng ta. Trong Ç©i sÓng hàng ngày mà có 

gi§i, có ÇÎnh và có tuŒ thì chúng ta m§i có tâm hÜÖng Ç‹ dâng 

lên chÜ Bøt và chÜ vÎ BÒ Tát. Tâm hÜÖng Çó là nén tâm hÜÖng 

tín thành. Tín là niŠm tin rÃt v»ng chãi. Thành là s¿ thành 

khÄn cûa mình. Chúng ta tin tÜªng m¶t cách v»ng chãi và 

thành thÆt là con ÇÜ©ng mà ta Çã ch†n là con ÇÜ©ng sáng và ta 

dâng lên Tam Bäo nén tâm hÜÖng gi§i, ÇÎnh và tuŒ cûa ta. 

Dâng lên b¢ng tÃt cä niŠm tin và s¿ chí thành. Ta không tin 

Bøt nhÜ m¶t vÎ thÀn linh ban phúc và trØ tai h†a, mà tin Bøt là 

thÀy cûa mình. Chúng ta tin pháp nhÜ là con ÇÜ©ng ÇÜa t§i 

hånh phúc. Tin ch¡c r¢ng n‰u làm ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu Çã nguyŒn 

thì hånh phúc së có ÇÜ®c ngay hôm nay và cÛng së có trong 

ngày mai. ñó g†i là tín, chánh tín, không phäi là mê tín. 
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Chúng ta hoàn toàn tin tÜªng và thÆt lòng nghï nhÜ vÆy. V§i 

niŠm tin v»ng chãi và lòng chí thành, chúng ta hÜ§ng vŠ Çài 

sen, tÙc là vŠ hÜ§ng Bøt Çang ng¿ t†a, cÛng chính là nÖi trái 

tim cûa mình. Chúng ta muÓn quay vŠ Çài sen chÙ không 

muÓn trª låi hÀm lºa. HÀm lºa là ÇÎa ngøc còn Çài sen là nÖi 

tÜÖi mát. HÒi ÇÀu tÙc là quay ÇÀu trª låi.  

 

NguyŒn ÇÙc tØ bi che chª 

Trên con ÇÜ©ng Çåo nhiŒm mÀu. 

NguyŒn xin chuyên cÀn tu tÆp 

Vuông tròn Çåo quä vŠ sau. 

 

Chúng ta có niŠm tin nÖi con ÇÜ©ng, Çang Çi trên con 

ÇÜ©ng và xin ÇÙc Th‰ Tôn che chª cho chúng ta. ñó là con 

ÇÜ©ng Çåo rÃt nhiŒm mÀu. Chúng ta hÙa së tu tÆp m¶t cách 

tinh chuyên, Ç‹ cho hoa trái cûa s¿ giác ng¶ và hånh phúc 

ÇÜ®c th¿c hiŒn m¶t cách viên mãn, tròn ÇÀy. Ch» Hán là viên 

thành, viên thành Çåo quä. Viên là tròn. Thành t¿u m¶t cách 

tr†n vËn g†i là viên. Thành tÙc là th¿c hiŒn. Ÿ Çây chúng ta 

không dùng ch» viên, mà dùng ch» vuông. Vuông tròn cÛng là 

m¶t hình änh cûa s¿ toàn mÏ. Vuông thì thÆt là vuông, tròn thì 

thÆt là tròn. ñåo quä tÙc là hoa trái cûa s¿ th¿c tÆp. Chúng ta 

tin r¢ng hoa trái cûa s¿ th¿c tÆp së tròn ÇÀy trong tÜÖng lai. 

ñây là niŠm tin v»ng ch¡c cûa chúng ta. Tin v»ng ch¡c là vì 

nh»ng ÇiŠu ta k‹ ra Çó toàn nh»ng ÇiŠu ta có th‹ làm ÇÜ®c.  

Ti‰p theo bài này là bài chú DiŒt T¶i. ThÃt PhÆt DiŒt 

T¶i ChÖn Ngôn, Chân Ngôn DiŒt T¶i Cûa Bäy ñÙc Bøt. Bäy 

ÇÙc Th‰ Tôn Çem næng lÜ®ng vï Çåi cûa các vÎ Ç‹ ôm lÃy ta và 

giúp ta chuy‹n hóa. Sau Çó t§i bài kŒ sám hÓi: 

  

Con Çã gây ra bao lÀm l« 

Khi nói khi làm, khi tÜ duy 

ñam mê, h©n giÆn và ngu si 

Nay con cúi ÇÀu xin sám hÓi 

M¶t lòng con cÀu Bøt chÙng tri 

B¡t ÇÀu hôm nay nguyŠn làm m§i 

NguyŠn sÓng Çêm ngày trong chánh niŒm  

NguyŠn không l¥p låi l‡i lÀm xÜa. 

 

Bài kŒ này tóm t¡t låi tÃt cä nh»ng ÇiŠu ta Çã quán 

chi‰u trong bài sám nguyŒn. Ta công nhÆn m¶t s¿ thÆt. S¿ thÆt 

vŠ nh»ng gì ta Çã gây ra khi nói, khi làm, khi tÜ duy. ñó là ba 

nghiŒp: thân, khÄu và š. S¿ thÆt vŠ Çam mê, h©n giÆn và ngu 

si cûa chính ta. Ta nhÆn diŒn Çó là Ç¶ng l¿c chính gây ra 

nh»ng lÀm l«. Ta muÓn chÃm dÙt, muÓn thÆt s¿ làm m§i. Ta 

cÀu Bøt chÙng tri cho ta. ChÙng và bi‰t g†i là chÙng tri, Bøt 

làm chÙng cho ta và bi‰t cho ta. CÛng vì vÆy mà ta Çã t§i 

trÜ§c bàn th© Bøt, trÜ§c tæng thân Ç‹ sám hÓi. M¶t lòng là 

nhÃt tâm, tÙc là thân tâm ÇÜ®c thu nhi‰p vào trong ÇÎnh. Ta 

nguyŒn làm m§i, nhÃt ÇÎnh làm m§i. Ch» nguyŠn ÇÒng nghïa 

v§i ch» nguyŒn. Ch» nguyŒn là ti‰ng Hán ViŒt, ch» nguyŠn là 

ti‰ng ViŒt. S¿ làm m§i Çó chúng ta b¡t ÇÀu ngay hôm nay, 

ngay tØ gi© phút này và liên tøc Ç‹ không l¥p låi l‡i lÀm xÜa. 

ñó là trái tim cûa s¿ th¿c tÆp, Çó là s¿ cam k‰t. Chúng ta làm 

ÇÜ®c s¿ cam k‰t này là nh© có tæng thân giúp Ç«. Ngày xÜa ta 

Çã tØng cam k‰t rÒi nhÜng ta Çã không làm ÇÜ®c tåi vì không 

có tæng thân giúp Ç«, ngày hôm nay thì khác vì ta Çang có 

Tæng thân cùng th¿c tÆp và nâng Ç« cho ta. 

 

Nam mô BÒ Tát CÀu Sám HÓi.  

 

Hành Ç¶ng làm m§i Çó là bän chÃt cûa m¶t vÎ BÒ Tát, 

là tên cûa m¶t vÎ BÒ Tát. Chúng ta chính là vÎ BÒ Tát Çó. 

  

Bao nhiêu lÀm l‡i cÛng do tâm  

Tâm tÎnh còn Çâu dÃu l‡i lÀm 

Sám hÓi xong rÒi lòng nhË nhõm 

Ngàn xÜa mây båc vÅn thong dong.  

 

ñây là tuŒ giác rÃt cao cûa Çåo Bøt vŠ vÃn ÇŠ làm m§i. 

TÃt cä nh»ng lÀm l‡i ÇŠu do tâm mà ra. Tâm không chánh 

niŒm gây ra Çam mê, h©n giÆn, ganh ghét, ngu si v.v... Giáo lš 

này cho ta thÃy rõ r¢ng tÃt cä nh»ng lÀm l‡i và nh»ng v†ng 

tÜªng ÇŠu xuÃt phát tØ tâm ta. N‰u Çã do tâm mà sinh ra thì 

nh»ng l‡i lÀm Çó cÛng có th‹ do tâm mà chuy‹n hóa, cÛng 

nhÜ vÃp ngã ª Çâu thì ta chÓng ª ch‡ Çó mà ÇÙng dÆy. Nh»ng 

l‡i lÀm nào do tâm gây ra thì së tØ tâm mà chuy‹n hóa. ‘‘T¶i 

tùng tâm khªi tÜÖng tâm sám’’. T¶i tÙc là nh»ng lÀm l‡i. T¶i 

tØ tâm sinh ra thì Çem tâm mà làm m§i. Làm m§i trong Çåo 

Bøt không giÓng nhÜ làm m§i trong nh»ng truyŠn thÓng khác. 

Trong các truyŠn thÓng khác có th‹ là cÀu m¶t ÇÃng thÀn linh 

tha t¶i ho¥c rºa t¶i cho ta, nhÜng ª Çây ta không cÀu m¶t ÇÃng 

thÀn linh nào làm chuyŒn Çó. Ta bi‰t r¢ng t¶i l‡i tØ tâm mà ra, 

n‰u ta trª vŠ Ç‹ chuy‹n hóa n¶i tâm thì t¿ nhiên t¶i l‡i së tiêu 

bi‰n. Ta cÀu Bøt, cÀu BÒ Tát và Tæng thân có m¥t là Ç‹ chÙng 

tri cho ta, Ç‹ cho s¿ th¿c tÆp trª nên v»ng chãi. ChÙng tri và 

y‹m tr® cho ta, nhÜng do chính tâm cûa ta m§i có th‹ chuy‹n 

hóa ÇÜ®c t¶i. T¶i tùng tâm khªi tÜÖng tâm sám. TÜÖng tÙc là 

Çem ra. ñây là m¶t giáo lš rÃt mÀu nhiŒm. Khi tâm Çã chuy‹n 

hóa rÒi thì t¶i l‡i tan bi‰n h‰t nhÜ khi m¥t tr©i chi‰u trên tuy‰t 

thì tuy‰t së tan. Ta së không còn m¥c cäm t¶i l‡i n»a. Có 

nh»ng ngÜ©i æn næn, hÓi hÆn suÓt Ç©i, h† không có niŠm vui là 

vì h† không bi‰t r¢ng muÓn làm cho nh»ng lÀm l‡i Çó tiêu tan 

Çi thì phäi chuy‹n hóa tâm mình. Chuy‹n hóa tâm, làm m§i 

tâm thì lÀm l‡i së tan. ñiŠu này các nhà tâm lš trÎ liŒu cÀn 

phäi h†c Ç‹ có th‹ giúp cho các bŒnh nhân. Làm m§i së phát 

hiŒn m¶t nguÒn næng lÜ®ng rÃt l§n trong con ngÜ©i cûa ta và 

chính nguÒn næng lÜ®ng Çó së làm tiêu tan nh»ng m¥c cäm t¶i 

l‡i cûa quá khÙ. Ta së có rÃt nhiŠu niŠm vui tåi vì b¡t ÇÀu tØ 

ngày hôm nay trª Çi ta tåo ÇÜ®c niŠm vui cho không bi‰t bao 

nhiêu ngÜ©i. NgÜ©i Çã bÎ ta làm kh° së mÌm cÜ©i ª trong ta, së 

tha thÙ cho ta. Nh»ng dÃu v‰t l‡i lÀm không còn n»a và lòng 

ta nhË nhõm. Làm m§i xong thì tâm ta nhË nhàng. Có nh»ng 

ngÜ©i làm m§i m¶t bu°i, có nh»ng ngÜ©i làm m§i luôn bäy 

ngày, có ngÜ©i làm m§i luôn 21 ngày và sau th©i gian th¿c tÆp 

h† trª thành m¶t con ngÜ©i m§i có nhiŠu t¿ do. T¿ do nhÜ 

mây trên tr©i. Hình änh ª Çây rÃt ÇËp. ‘‘Båch vân t¿ khÙ lai’’: 

Ngàn xÜa mây båc vÅn thong dong. M¶t Çám mây bay thänh 

thÖi trên không gian, t¿ mình Çi hay t§i, thong dong không ai 

xô ÇÄy ho¥c kŠm thúc. ñó là trång thái cûa tâm ta sau khi Çã 

làm m§i. ☺  
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ñänh LÍ ñÙc Ph° HiŠn 
 

 Th¿c tÆp tåi Chùa Làng Mai vào dÎp cuÓi næm 

 

Chúng tôi là nh»ng ngÜ©i n» xuÃt gia, là nh»ng vÎ Tÿ 

KhÜu ni, là nh»ng Sa di ni, có ngÜ©i còn Çáng tu°i làm con 

gái cûa quš vÎ, có ngÜ©i còn Çáng tu°i làm em gái quš vÎ, 

nhÜng cÛng có ngÜ©i Çã Çáng tu°i làm chÎ cûa quš vÎ, låi có 

ngÜ©i Çã Çáng tu°i làm mË cûa quš vÎ. Tuy nhiên trong m‡i 

ngÜ©i chúng tôi ÇŠu có bóng dáng cûa BÒ Tát Quan Âm Çåi sï, 

bªi vì chúng tôi là ÇŒ tº cûa BÒ Tát Quan Âm Çåi sï và là s¿ 

ti‰p nÓi cûa Quan Âm Çåi sï. Chúng tôi muÓn låy xuÓng trÜ§c 

quš vÎ, nh»ng ngÜ©i nam xuÃt gia, nh»ng vÎ Tÿ KhÜu, nh»ng 

vÎ Sa di, trong quš vÎ có nh»ng ngÜ©i Çã Çáng tu°i làm cha 

chúng tôi, có nh»ng ngÜ©i Çáng tu°i làm anh chúng tôi, låi có 

nh»ng ngÜ©i Çáng tu°i làm em trai chúng tôi và nh»ng ngÜ©i 

m§i Çáng tu°i làm con trai chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi bi‰t 

trong m‡i quš vÎ ÇŠu có bóng dáng cûa BÒ Tát Ph° HiŠn Çåi 

sï, bªi vì quš vÎ ÇŠu là ÇŒ tº cûa BÒ Tát Ph° HiŠn Çåi sï và là 

s¿ ti‰p nÓi cûa Ph° HiŠn Çåi sï. Chúng tôi là con cûa Bøt và ÇŒ 

tº cûa ThÀy; quš vÎ cÛng ÇŠu là con cûa Bøt và ÇŒ tº cûa 

ThÀy. Vì vÆy chúng tôi và quš vÎ ÇŠu là con m¶t nhà, và ba 

cái låy cung kính này là Ç‹ chúng tôi t¿ nh¡c nhª chúng tôi và 

cÛng Ç‹ nh¡c nhª quš vÎ vŠ s¿ thÆt Ãy. Chúng ta phäi nh§ xem 

nhau nhÜ anh chÎ em ru¶t thÎt m¶t nhà và phäi bäo vŒ cho 

nhau Ç‹ tÃt cä m†i ngÜ©i trong chúng ta ÇŠu có th‹ sÓng tr†n 

vËn ÇÜ®c suÓt Ç©i cu¶c sÓng ÇËp Çë và có š nghïa cûa m¶t 

ngÜ©i xuÃt gia. Chúng tôi nguyŒn ngày Çêm t¿ bäo h¶ cho 

chúng tôi và cÛng là Ç‹ bäo h¶ cho quš vÎ, b¢ng gi§i luÆt và 

b¢ng uy nghi mà chúng tôi Çã ti‰p nhÆn ÇÜ®c tØ Bøt và tØ 

ThÀy.Và chúng tôi cÛng cÀu mong là quš vÎ cÛng phát nguyŒn 

ngày Çêm t¿ bäo h¶ cho quš vÎ và bäo h¶ cho chúng tôi b¢ng 

s¿ hành trì nh»ng gi§i luÆt và nh»ng uy nghi mà quš vÎ Çã ti‰p 

nhÆn. Låy Bøt, låy T°, låy ThÀy chÙng minh cho Ü§c nguyŒn 

cao cä cûa chúng tôi trong gi© phút chúng tôi chí thành låy 

xuÓng ba lÀn trÜ§c quš vÎ, và trÜ§c ñÙc Ph° HiŠn Çåi sï có 

m¥t trong m‡i quš vÎ. (Chuông) 
 

ñänh LÍ ñÙc Quan Âm 
 

 Th¿c tÆp tåi Chùa Làng Mai vào dÎp cuÓi næm 

  

Chúng tôi là nh»ng ngÜ©i nam xuÃt gia, là nh»ng vÎ Tÿ 

KhÜu, là nh»ng Sa di, có ngÜ©i còn Çáng tu°i Ç‹ làm con quš 

vÎ, có ngÜ©i còn Çáng tu°i làm em trai quš vÎ, có ngÜ©i Çã 

Çáng tu°i làm anh cûa quš vÎ, và có ngÜ©i cÛng Çáng tu°i làm 

cha cûa quš vÎ. Tuy nhiên trong m‡i ngÜ©i cûa chúng tôi ÇŠu 

có bóng dáng cûa BÒ Tát Ph° HiŠn Çåi sï, bªi vì chúng tôi là 

ÇŒ tº cûa BÒ Tát Ph° HiŠn Çåi sï và là s¿ ti‰p nÓi cûa Ph° 

HiŠn Çåi sï. Chúng tôi muÓn låy xuÓng trÜ§c quš vÎ, nh»ng 

ngÜ©i n» xuÃt gia, nh»ng vÎ Tÿ KhÜu ni, nh»ng vÎ Sa di ni, 

trong quš vÎ có nh»ng ngÜ©i Çáng tu°i làm mË chúng tôi, có 

nh»ng ngÜ©i Çáng tu°i làm chÎ chúng tôi, låi có nh»ng ngÜ©i 

Çáng tu°i làm em gái chúng tôi ho¥c làm con gái chúng tôi. 

Tuy nhiên chúng tôi bi‰t trong m‡i quš vÎ ÇŠu có bóng dáng 

cûa BÒ Tát Quan Âm Çåi sï, bªi vì quš vÎ ÇŠu là ÇŒ tº cûa BÒ 

Tát Quan Âm Çåi sï và là s¿ ti‰p nÓi cûa Quan Âm Çåi sï. 

Chúng tôi là con cûa Bøt và ÇŒ tº cûa ThÀy; quš vÎ cÛng ÇŠu 

là con cûa Bøt và ÇŒ tº cûa ThÀy. Vì vÆy chúng tôi và quš vÎ 

ÇŠu là con m¶t nhà, và ba cái låy cung kính này là Ç‹ chúng 

tôi t¿ nh¡c nhª chúng tôi và cÛng Ç‹ nh¡c nhª quš vÎ vŠ s¿ 

thÆt Ãy. Chúng ta phäi nh§ xem nhau nhÜ anh chÎ em ru¶t thÎt 

m¶t nhà và phäi bäo vŒ cho nhau Ç‹ tÃt cä m†i ngÜ©i trong 

chúng ta ÇŠu có th‹ sÓng tr†n vËn ÇÜ®c suÓt Ç©i cu¶c sÓng ÇËp 

Çë và có š nghïa cûa m¶t ngÜ©i xuÃt gia. Chúng tôi nguyŒn 

ngày Çêm t¿ bäo h¶ cho chúng tôi và cÛng là Ç‹ bäo h¶ cho 

quš vÎ, b¢ng gi§i luÆt và b¢ng uy nghi mà chúng tôi Çã ti‰p 

nhÆn ÇÜ®c tØ Bøt và tØ ThÀy.Và chúng tôi cÛng cÀu mong là 

quš vÎ cÛng phát nguyŒn ngày Çêm t¿ bäo h¶ cho quš vÎ và 

bäo h¶ cho chúng tôi b¢ng s¿ hành trì nh»ng gi§i luÆt và 

nh»ng uy nghi mà quš vÎ Çã ti‰p nhÆn. Låy Bøt, låy T°, låy 

ThÀy chÙng minh cho Ü§c nguyŒn cao cä cûa chúng tôi trong 

gi© phút chúng tôi chí thành låy xuÓng ba lÀn trÜ§c quš vÎ, và 

trÜ§c ñÙc Quan Âm Çåi sï có m¥t trong m‡i quš vÎ. (Chuông) 
 

Con ñÜ©ng HÜ§ng ThÜ®ng 
Chân NguyŒn Häi và Chân Vô Ngåi 

 

LÜ®c thuÆt chuy‰n Çi hÜ§ng dÅn các khóa tu tåi Úc 

Châu cûa thÀy NguyŒn Häi, thÀy Vô Ngåi, sÜ cô 

Trung Chính và sÜ cô ThuÀn Ti‰n 

 

Phái Çoàn Ç‰n Sydney ngày 22.3.98. 

Ngày 23.3.98, thÀy NguyŒn Häi nói pháp thoåi tåi 

Chùa Phúc Hâø, do thÀy Quäng Nghiêm trú trì. Có 120 ngÜ©i 

Ç‰n nghe. ThÀy nói s¿ tu tÆp giúp chúng ta sÓng sâu s¡c trong 

tØng giây tØng phút và tháo g« ÇÜ®c nh»ng s®i giây ràng bu¶c 

nhÜ giÆn h©n, ghen tuông, tham Ç¡m và nghi ng©, Çem låi 

hånh phúc cho chính bän thân gia Çình và xã h¶i. Và thÀy 

cÛng Çã nói r¢ng Çi chùa không phäi Ç‹ cÀu xin, khÃn vái hay 

Ç‹ h†c lš thuy‰t PhÆt Pháp cho nhiŠu, mà phäi Çi th‰ nào m‡i 

ngày có thêm an låc, nhË nhàng và thänh thÖi. Sau pháp thoåi, 

m¶t sÓ PhÆt tº Çã Ç‰n cäm Ön thÀy và nói r¢ng nh»ng l©i thÀy 

giäng rÃt giän dÎ mà thi‰t th¿c, và rÃt có l®i ích cho Ç©i sÓng.  

TÓi 24.3.98, ThÀy NguyŒn Häi nói pháp thoåi tåi Chùa 

Thiên ƒn, do thÀy NhÜ ñÎnh trú trì. Có trên 150 ngÜ©i Ç‰n 

nghe. PhÀn Çông là nh»ng ngÜ©i Çã nghe bài pháp thoåi Çêm 

trÜ§c. ThÀy giäng vŠ thói quen ‘‘tÆp khí’’ Çã ÇÜ®c trao truyŠn 

hay ‘‘luân hÒi’’ tØ ông bà, cha mË, bån bè, xã h¶i và h†c 

ÇÜ©ng. Tu tÆp chánh niŒm giúp chúng ta n¡m v»ng, làm chû 

ÇÜ®c l©i nói và hành Ç¶ng. ThÀy nói gi§i thÙ tÜ, tÙc là phÜÖng 

pháp th¿c tÆp l¡ng nghe và nói l©i ôn hòa, và gi§i thÙ næm tÙc 

là phÜÖng pháp th¿c tÆp æn uÓng và tiêu thø có chánh niŒm là 

hai phÜÖng pháp giúp chúng ta xây d¿ng và gìn gi» hånh phúc 

cá nhân và hånh phúc gia Çình. Giäng xong, thÀy ÇÜ®c thÀy 

trú trì m©i dùng cÖm tÓi v§i các anh chÎ Ti‰p HiŒn và tæng 

thân Sen Búp. NhiŠu ngÜ©i xin thÀy cho phát hành bæng Ç‹ 

thÌnh vŠ nghe thêm. 

TØ 27 Ç‰n 29.3.98 là khóa tu 3 ngày cho ÇÒng bào tåi 

Chùa Pháp Hoa, Adelaide do Hòa ThÜ®ng Thích NhÜ HuŒ trú 

trì. ChÜÖng trình tu h†c tØ sáng Ç‰n chiŠu. Bu°i tÓi có pháp 

thoåi cho m¶t sÓ ÇÒng bào bÆn viŒc ban ngày. Các thÀy 

NguyŒn Häi và Vô Ngåi thay phiên nhau nói pháp thoåi v§i 

chû ÇŠ ‘‘Con ñÜ©ng HÜ§ng ThÜ®ng’’. Th¿c tÆp næm gi§i là 

con ÇÜ©ng duy nhÃt ÇÜa Ç‰n an låc và hånh phúc trong hiŒn tåi 

và trong tÜÖng lai. SÜ cô ThuÀn Ti‰n hÜ§ng dÅn thiŠn buông 

thÜ rÃt hay. SÜ cô có gi†ng hát truyŠn cäm, Ãm và trong, ai 
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cÛng Üa thích.  

Sau thiŠn buông thÜ, SÜ cô Trung Chính hÜ§ng dÅn 

thiŠn næm låy rÃt thành công. SÜ cô có gi†ng Ç†c rÃt sinh 

Ç¶ng, trÀm và Ãm nhÜ ti‰ng chuông. NhiŠu ngÜ©i xin sÜ cô 

thâu bæng Ç‹ Çem vŠ nhà th¿c tÆp ti‰p. Có hÖn 129 ngÜ©i 

tham d¿ và hÖn 250 ngÜ©i Ç‰n nghe pháp thoåi vào bu°i tÓi. 

Có chÎ Chân TuŒ HÜÖng tØ Sydney Ç‰n phø tá. ChÎ rÃt vui 

sÜ§ng thÃy bà con h‰t lòng tu tÆp. Sau ba ngày tu ai cÛng vui 

tÜÖi và sung sÜ§ng. ChÎ không ng© khóa tu thành công nhÜ 

vÆy. TÃt cä các sách và bæng giäng cûa SÜ Ông Çã ÇÜ®c bà con 

thÌnh såch. Sau khóa tu có hai ngày nghÌ, Hòa ThÜ®ng Çã cho 

thÀy Hånh Pháp, sÜ cô NhÜ ThiŠn và m¶t sÓ PhÆt tº ÇÜa phái 

Çoàn Çi thæm cänh Adelaide. Ngày 1 tháng 4, phái Çoàn bay 

vŠ Melbourne. 

Anh chÎ HÒ Thånh (Tâm Tæng Thân) Çón phái Çoàn vŠ 

nhà nghÌ ngÖi. TÓi Çó, thÀy NguyŒn Häi nói pháp thoåi tåi 

Chùa Linh SÖn. ThÀy nói Çåo Bøt ra Ç©i là nh¡m Ç‰n møc 

Çích giäi quy‰t nh»ng vÃn ÇŠ hiŒn th¿c cûa con ngÜ©i và giúp 

con ngÜ©i giäi tÕa nh»ng n¶i k‰t trong lòng và giúp con ngÜ©i 

chuy‹n hóa ÇÜ®c nh»ng kh° Çau Ç‹ có giäi thoát và an låc.  

TÓi mùng 2, thÀy Vô Ngåi cho pháp thoåi, cÛng tåi 

Chùa Linh SÖn. ThÀy chia sÈ nh»ng phÜÖng pháp th¿c tÆp 

chánh niŒm và n‰p sÓng tÌnh thÙc Ç‹ ti‰p xúc v§i s¿ sÓng mÀu 

nhiŒm trong gi© phút hiŒn tåi. ChiŠu mùng 3, ThÜ®ng T†a 

Tâm PhÜÖng m©i phái Çoàn vŠ Tu ViŒn Quäng ñÙc dùng cÖm 

chiŠu và ngû låi. TÓi Çó sÜ cô ThuÀn Ti‰n Çã hÜ§ng dÅn bà 

con hát nhåc thiŠn. Ai vÛng vui thích. ThÀy NguyŒn Häi nói 

pháp thoåi v§i chû ÇŠ NghŒ ThuÆt Gìn Gi» Hånh Phúc Cho 

Nhau.  

Ngày 4.4.98 là ngày quán niŒm tåi Chùa Hoa Nghiêm 

do ThÜ®ng T†a Thích ThiŒn Tâm trú trì. ThÀy Vô Ngåi chia 

sÈ phÜÖng pháp th¿c tÆp các thi kŒ sº døng tØ sáng s§m thÙc 

dÆy cho Ç‰n khi Çi ngû. ThÀy nói m‡i ngày là m¶t t¥ng phÄm 

l§n cûa s¿ sÓng. Có hÖn 150 ngÜ©i tham d¿. Chánh ÇiŒn ª Çây 

hÖi nhÕ nên bà con Çã phäi ngÒi ª nhà t° k‰ bên. Bà con rÃt 

thích pháp môn thiŠn trà. NhiŠu ngÜ©i Çã xin thành lÆp tæng 

thân Ç‹ có th‹ duy trì s¿ th¿c tÆp chánh niŒm tåi Melboune. 

ThÀy NguyŒn Häi Çã gi§i thiŒu anh Tâm Tæng Thân v§i m¶t 

sÓ ngÜ©i có š muÓn lÆp tæng thân. 

Ngày 5.4.98 là ngày quán niŒm tåi Chùa Quang Minh. 

ThÀy PhÜ§c TÃn t° chÙc rÃt khéo. Có hÖn 250 ngÜ©i tham d¿, 

m¶t nºa là gi§i trÈ. ThÀy NguyŒn Häi nói vŠ chû ÇŠ Tu Thân 

và Tu Tâm. Vì có nhiŠu ngÜ©i trÈ nên thÀy Çã giäng rÃt rõ vŠ 

nh»ng loåi håt giÓng Çã ÇÜ®c ông bà và cha mË trao truyŠn låi 

và s¿ cÀn thi‰t th¿c tÆp gi§i luÆt Ç‹ Çem låi an låc, t¿ do và 

hånh phúc. TrÜ§c gi© pháp thoåi, thÀy Vô Ngåi hÜ§ng dÅn Çåi 

chúng Çi thiŠn hành thÆt im l¥ng và ÇËp Çë trên ng†n ÇÒi bên 

chùa. TØ ÇÒi cao nhìn xuÓng thung lÛng rÃt thÖ m¶ng. Hôm 

Çó có chÎ Chân LÜÖng tØ Sydney Ç‰n, t° chÙc thiŠn trà rÃt 

xuÃt s¡c. Vì có nhiŠu ngÜ©i muÓn chia sÈ nên bu°i thiŠn trà Çã 

kéo dài Ç‰n hai gi© ÇÒng hÒ.  

TÓi mùng 6, ThÀy NguyŒn Häi nói pháp thoåi cho 

ngÜ©i Úc tåi chùa Linh SÖn, thÀy PhÜ§c TÃn dÎch. Có khoäng 

40 ngÜ©i Ç‰n nghe. ThÀy nói vŠ thiŠn tÆp Ç‹ trÎ liŒu nh»ng kh° 

Çau, lo l¡ng, s® hãi và buÒn giÆn. Có m¶t ngÜ©i trong thính 

chúng tÕ š muÓn có tæng thân Ç‹ ti‰p tøc th¿c tÆp thiŠn.  

7.4.98: Phái Çoàn r©i Melbourne Ç‹ Çi Brisbane 

ThÜ®ng T†a NhÆt Tân, sÜ cô Quán Nghiêm và m¶t sÓ 

PhÆt tº Çã t° chÙc Çón ti‰p phái Çoàn thÆt chu Çáo. Tåi Çây, 

phái Çoàn có hai ngày nghÌ ngÖi, ÇÒng th©i cÛng trao Ç°i s¿ tu 

tÆp v§i tæng thân Thänh ThÖi. Ngày 10 và 11 là hai ngày quán 

niŒm tåi nhà anh Minh Tâm do tæng thân Thänh ThÖi t° chÙc. 

ThÀy NguyŒn Häi và thÀy Vô Ngåi Çã nói pháp thoåi v§i chû 

ÇŠ Xây D¿ng Tæng Thân. Xây d¿ng tæng là m¶t ÇiŠu cÀn thi‰t 

cho s¿ tu tÆp ª th©i Çåi cûa chúng ta. SÜ cô Trung Chính, sÜ 

cô Quán Nghiêm và sÜ cô ThuÀn Ti‰n hÜ§ng dÅn thiŠn buông 

thÜ, thiŠn låy, thiŠn trà, và pháp Çàm. Có gÀn 30 ngÜ©i tham 

d¿. Tuy sÓ ngÜ©i tham d¿ ít, nhÜng hai ngày quán niŒm rÃt Ãm 

áp, thân mÆt và sâu s¡c. ☺ 

 

TrÒng Låi Nø CÜ©i 
Chân Pháp NiŒm 

 

Chuy‰n Çi hÜ§ng dÅn các khóa tu cûa các thÀy và các 

sÜ cô Làng Mai mùa Thu næm 1998 
 

Phái Çoàn gÒm có các thÀy TÎnh Mãn, Pháp NiŒm, 

Pháp ñ¶, các sÜ cô Bän Nghiêm, ThuÀn Nghiêm và cô Bettina 

ngÜ©i ñÙc.  

TÓi 25.10.98, phái Çoàn có m¶t bu°i pháp thoåi cho 

ngÜ©i ñÙc và ngÜ©i ViŒt v§i chû ÇŠ ‘‘TrÒng Låi Nø CÜ©i’’. 

Có khoäng 60 ngÜ©i tham d¿. Phái Çoàn Çã chia xÈ cho ÇÒng 

bào làm sao Ç‹ ti‰p xúc v§i niŠm vui và hånh phúc trong giây 

phút hiŒn tåi. Hånh phúc là cái gì có thÆt trong ta và chung 

quanh ta. Ta có rÃt nhiŠu ÇiŠu kiŒn cûa hånh phúc; ví dø nhÜ 

s¿ kiŒn ta Çang còn sÓng, trái tim cûa ta còn tÓt, hai m¡t còn 

sáng có th‹ ng¡m ÇÜ®c tr©i xanh mây tr¡ng, có th‹ thÜªng 

thÙc cänh ÇËp mùa Thu, có th‹ nhìn thÃy ngÜ©i thÜÖng cûa ta 

còn sÓng bên cånh v.v... ChÌ cÀn trª vŠ v§i giây phút hiŒn tåi, 

thª vài hÖi cho thÆt thoäi mái, nhË nhàng, chánh niŒm, ÇÜa 

thân và tâm trª vŠ m¶t mÓi là ta có th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c ngay v§i 

nh»ng ÇiŠu kiŒn Ãy cûa hånh phúc. M‡i ngày ta phäi có thì gi© 

Ç‹ trª vŠ v§i chính ta, Ç‹ chæm sóc và nuôi dÜ«ng ta v§i niŠm 

vui. Ta có th‹ Çi thiŠn hành và thÜªng thÙc vÈ ÇËp cûa thiên 

nhiên ho¥c ngÒi cho yên Ç‹ thÜªng thÙc m¶t chén trà cho tr†n 

vËn. Ta không cÀn Çá Ç¶ng t§i kh° Çau, ta chÌ cÀn ti‰p xúc v§i 

ÇiŠu kiŒn cûa hånh phúc thôi. M‡i ngày ta trao cho nhau nø 

cÜ©i thÜÖng yêu, nø cÜ©i cûa hoan h› thì ta së thÃy tình trång 

cûa ta thay Ç°i, n‡i kh° trong ta ÇÜ®c chuy‹n hóa. Nø cÜ©i có 

khä næng trÎ liŒu rÃt mÀu nhiŒm.  

Ngày 24. 10, phái Çoàn hÜ§ng dÅn khóa tu hai ngày 

cho ÇÒng bào và m¶t sÓ anh chÎ trong nhóm tæng thân ngÜ©i 

ñÙc v§i chû ÇŠ ‘‘Con ÇÜ©ng ÇÜa Ç‰n an låc và hånh phúc’’. 

Phái Çoàn chia xÈ vŠ s¿ th¿c tÆp Næm gi§i quš báu và phép 

ti‰p xúc v§i niŠm vui và hånh phúc trong Ç©i sÓng hàng ngày. 

Chúng tôi nhÃn månh vŠ gi§i thÙ tÜ là các hånh ái ng» và l¡ng 

nghe và gi§i thÙ næm là ti‰p xúc và tiêu thø có chánh niŒm. 

Trong suÓt khóa tu, m†i ngÜ©i chÌ nói l©i thÜÖng yêu v§i nhau 

thôi, tÜ§i tÄm niŠm vui cho nhau và hi‰n t¥ng cho nhau s¿ có 

m¥t cûa mình. CuÓi khóa tu, chúng tôi t° chÙc bu°i thiŠn trà 

thân mÆt. M†i ngÜ©i ÇŠu chia xÈ niŠm vui và s¿ chuy‹n hóa 

cûa mình sau hai ngày tu h†c. Có m¶t anh chia xÈ là anh có 

tÆp khí hÃp tÃp, vøt chåc và hay quên. TÆp khí này làm cho 

anh kh° và bÃt an. Có m¶t bu°i sáng vào thiŠn ÇÜ©ng anh 

cÛng hÃp tÃp, vøt chåc và bÃt an nhÜ lúc ª trÜ©ng. Lúc Çó thÀy 

Pháp NiŒm Ç‰n và Ç¥t bàn tay lên vai anh, t¿ nhiên næng 

lÜ®ng bÃt an tan bi‰n và anh cäm thÃy bình an lå thÜ©ng. Các 

bác nói r¢ng các bác thÃy các thÀy và các sÜ cô Çã l§n lên rÃt 
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mau, trª nên khá ch»ng chåc, có th‹ ti‰p nÓi ÇÜ®c s¿ nghiŒp 

cûa SÜ Ông nên các bác rÃt sung sÜ§ng và niŠm lo s® vŠ s¿ ra 

Çi cûa SÜ Ông không còn n»a.  

TrÜa ngày 29. 10. 1998, phái Çoàn khªi hành Çi 

München. TÓi 29.10.98, nhóm tæng thân tåi München m©i 

phái Çoàn nói chuyŒn, chia xÈ kinh nghiŒm tu h†c cho ÇÒng 

bào PhÆt tº trong ba Çêm liên ti‰p, tØ 7h t§i 10h30. ChÜÖng 

trình Çã ÇÜ®c t° chÙc nhÜ nh»ng bu°i h†p m¥t gia Çình. 

Không khí rÃt thanh tÎnh, vui tÜÖi và Ãm cúng. Các thÀy hÜ§ng 

dÅn ÇÒng bào ngÒi tïnh tâm Ç¶ chØng 15 phút, sau Çó tøng 

kinh. ñÒng bào ÇÜ®c tøng kinh hoàn toàn b¢ng quÓc væn. 

Hôm ÇÀu vì chÜa quen nên tøng hÖi khó, nhÜng khi quen rÒi 

thì ai cÛng thích, vä låi tøng t§i Çâu thì hi‹u t§i Çó, rÃt sÜ§ng. 

Trong th©i gian câu hÕi và trä l©i, các thÀy cÛng hÜ§ng dÅn 

cho PhÆt tº th¿c tÆp nhÜ th¿c tÆp nghe chuông, uÓng trà trong 

chánh niŒm, mÌm cÜ©i ho¥c ca hát, v.v... Sau nh»ng bu°i tu 

h†c nhÜ vÆy, ngÜ©i nào cÛng cäm thÃy an låc và hånh phúc. 

Có m¶t cô Ç‰n nói v§i thÀy TÎnh Mãn: ‘‘ThÜa thÀy, mÜ©i mÃy 

næm rÒi vì bÆn chuyŒn làm æn, con Çã không Ç‰n chùa tu h†c 

ÇÜ®c, hôm nay ÇÜ®c nghe quš thÀy, quš sÜ cô nói pháp con 

cäm thÃy hånh phúc quá, nh»ng khó khæn trong con nhË b§t 

rÃt nhiŠu. Con së s¡p x‰p Ç‹ vŠ Làng tu h†c.’’ Cô vØa nói vØa 

rÜÖm rÜ§m nÜ§c m¡t.  

ThÀy Ç‰n München vào ngày 01.11.98, và phái Çoàn Çã 

tháp tùng theo ThÀy Çi hÜ§ng dÅn khóa tu m¶t tuÀn cho các 

bác sï tâm lš trÎ liŒu ngÜ©i ñÙc tåi Regensburg. Khóa tu chÃm 

dÙt, ThÀy và phái Çoàn Çi thæm trung tâm tu h†c Intersein m§i 

thành lÆp cûa tæng thân ñÙc. Ngày 11.11.98, phái Çoàn trª låi 

München. ThÀy cùng hòa thÜ®ng Minh Thành, sÜ cô Chân 

Không, sÜ cô ThuÀn Nghiêm và thÀy Pháp Häi Çi Áo Ç‹ dåy. 

Các thÀy TÎnh Mãn, Pháp NiŒm và Pháp ñ¶, các sÜ cô Bän 

Nghiêm và TuŒ Nghiêm và cô Bettina ª låi Ç‹ hÜ§ng dÅn ba 

bu°i tu h†c cho ngÜ©i ñÙc tØ 6h30 Ç‰n 9h30 do chÎ Chi t° 

chÙc. Tuy không có ThÀy, nhÜng ngÜ©i ñÙc t§i tu h†c khá 

Çông. Nh»ng bu°i tu h†c luôn luôn b¡t ÇÀu b¢ng 20 phút n¢m 

buông thÜ có hÜ§ng dÅn. ThiŠn sinh rÃt thích bªi vì sau m¶t 

ngày Çi làm thÃm mŒt ÇÜ®c buông thÜ là m¶t hånh phúc rÃt 

l§n. SÜ cô TuŒ Nghiêm hÜ§ng dÅn thiŠn quít dåy cho thiŠn 

sinh thÜªng thÙc trái quít. Sau khi m‡i ngÜ©i Çã có trái quít 

trong tay, sÜ cô m©i h† thª vào thª ra ba hÖi thÆt sâu, š thÙc 

s¿ có m¥t cûa trái quít rÒi nhìn sâu vào trái quít Ç‹ ti‰p xúc v§i 

Çám mây, v§i mÜa, v§i m¥t tr©i, v§i ÇÃt, v§i tÃt cä vÛ trø Çang 

có m¥t trong trái quít. Sau khi m†i ngÜ©i Çã ti‰p xúc và thÃy 

ÇÜ®c bän chÃt cûa trái quít rÒi, sÜ cô m©i h† æn quít và chÌ æn 

quít thôi không æn nh»ng d¿ án, buÒn lo v.v... ˆn nhÜ vÆy ta 

m§i thÜªng thÙc ÇÜ®c vÎ ngon, ng†t cûa trái quít. Ta thÃy r¢ng 

ta cÛng nhÜ trái quít kia. Ta có liên hŒ mÆt thi‰t v§i nh»ng gì 

Çang xäy ra chung quanh. Sau nh»ng bu°i tu h†c, ai cÛng mÌm 

nø cÜ©i an låc, hånh phúc và có nhiŠu sÙc sÓng. Ngày cuÓi, 

lúc chia tay, có nhiŠu ngÜ©i Ç‰n cám Ön các thÀy và các sÜ cô 

Çã giúp h† chuy‹n hóa kh° Çau và tåo cho h† cÖ h¶i ÇÜ®c 

sÓng nh»ng phút giây nhË nhàng, vui tÜÖi, an låc và hånh 

phúc. M¶t cô thiŠn sinh nói: ‘‘Làng Mai là quê hÜÖng cûa tôi. 

Tôi rÃt nh§ các thÀy và các sÜ cô, h† rÃt ng†t ngào.’’ 

Ngày 15.11.98 là ngày quán niŒm cho ÇÒng bào PhÆt 

tº. Quš thÀy và quš sÜ cô hÜ§ng dÅn bu°i sáng. Bu°i chiŠu sÜ 

cô Chân Không Ç‰n hÜ§ng dÅn thiŠn buông thÜ và thiŠn låy. 

Khoäng 4h30 chiŠu, SÜ Ông Ç‰n thæm ÇÒng bào. ThÃy SÜ Ông 

Ç‰n ai cÛng mØng. SÜ Ông m©i thÀy Pháp Häi ngÜ©i Úc tøng 

Tâm Kinh b¢ng ti‰ng ViŒt. ThÀy tøng rÃt chuÄn và hay, ÇÒng 

bào ai cÛng tÃm t¡c khen là giÕi. Ngày quán niŒm rÃt vui và 

ÇÀm Ãm. 

Trong suÓt chuy‰n Çi, phái Çoàn Çã sÓng chung và làm 

viŒc v§i nhau rÃt hòa ÇiŒu, hånh phúc và luôn luôn chæm sóc 

và nâng Ç« nhau. ñây là s¿ thành công quan tr†ng nhÃt cûa 

chuy‰n Çi ñÙc.  
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Chân Pháp ƒn 

Bao gi© ThÀy vŠ ViŒt Nam 

Có rÃt nhiŠu ngÜ©i hÕi: “ThÀy Çã Çi dåy và hÜ§ng dÅn 

các khóa tu kh¡p nÖi trên th‰ gi§i, bao nhiêu ngÜ©i Çã ÇÜ®c 

thØa hÜªng, vÆy thì chØng nào PhÆt tº và ÇÒng bào trong nÜ§c 

m§i ÇÜ®c ThÀy tr¿c ti‰p giäng dåy?’’ Không nh»ng PhÆt tº 

ViŒt Nam trong nÜ§c và ngoài nÜ§c Çã hÕi câu này mà rÃt 

Çông PhÆt tº ngoåi quÓc ÇŒ tº cûa ThÀy cÛng hÕi câu Ãy. 

Hàng ngàn PhÆt tº ngoåi quÓc có dÎp vŠ thæm chùa T° ª Hu‰ 

cÛng Çã hÕi câu hÕi Ãy.  

HÖn hai næm nay Çã có nh»ng cu¶c vÆn Ç¶ng ngoåi 

giao Ç‹ ThÀy có th‹ vŠ nÜ§c giäng dåy, nhÜng nh»ng vÆn 

Ç¶ng Çó chÜa thành công. Nhà nÜ§c ViŒt Nam chÌ muÓn cho 

ThÀy vŠ vi‰ng thæm các chùa và giäng dåy trong nh»ng bu°i 

giäng nhÕ trong chùa có xin phép. HÖn n»a ThÀy phäi Çi qua 

và tùy thu¶c vào Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam do nhà nÜ§c 

bäo tr®. ThÀy Çã nói là ThÀy không th‹ vŠ trong nh»ng ÇiŠu 

kiŒn Ãy.  

 

I.   TrÜ§c h‰t, ThÀy nói rõ r¢ng Giáo H¶i PhÆt Giáo 

ViŒt Nam hiŒn hành không Çåi diŒn ÇÜ®c cho tÃt cä các PhÆt 

tº ViŒt Nam, r¢ng Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt 

tuy không có ch‡ ÇÙng trong pháp luÆt hiŒn th©i cûa nhà nÜ§c 

nhÜng có ch‡ ÇÙng rÃt l§n trong tim ngÜ©i. ThÀy không th‹ 

phû nhÆn ÇÜ®c s¿ thÆt này b¢ng cách công nhÆn Giáo H¶i hiŒn 

th©i là Çåi diŒn duy nhÃt cho PhÆt tº. Trong lÎch sº PhÆt Giáo 

ViŒt Nam, chÜa bao gi© có m¶t t° chÙc PhÆt Giáo ki‹m soát 

m†i sinh hoåt và hành trì cûa PhÆt tº, dù Çó là Giáo H¶i Trúc 

Lâm Yên Tº do chính quyŠn nhà TrÀn y‹m tr®. Khi Çi giäng 

dåy ª các nÜ§c trên th‰ gi§i, ThÀy không bao gi© cÀn Ç‰n 

phép t¡c cûa m¶t giáo h¶i nào, k‹ cä Giáo H¶i Công Giáo La 

Mã khi ThÀy Ç‰nÝ. Tåi La Mã, ThÀy Çã giäng dåy tåi nhiŠu 

VÜÖng Cung Thánh ñÜ©ng mà không cÀn phäi có phép cûa 

tòa thánh Vatican, vÆy thì tåi sao vŠ ViŒt Nam ThÀy phäi có 

s¿ ÇÒng š cûa Giáo H¶i (nhà nÜ§c). Tuy ThÀy vÅn trân quš 

tình huynh ÇŒ gi»a ThÀy và các thÀy Çang phÜÖng tiŒn hành 

hóa trong Giáo H¶i PhÆt Giáo nhÜ các hòa thÜ®ng ThiŒn Siêu, 

Kim Cang, Trí TÎnh, Minh Châu, v.v... nhÜng ThÀy vÅn 

thÜÖng yêu kính n‹ các vÎ Çåo l» cûa ThÀy trong Giáo H¶i 

ThÓng NhÃt nhÜ các hòa thÜ®ng ThiŒn Minh, HuyŠn Quang, 

Quäng ñ¶ và ñÙc NhuÆn ... N‰u vŠ mà tåo dÎp ngÒi chung 

cho các vÎ thì ThÀy vŠ, n‰u vŠ mà phø lòng Çåo l» thì ThÀy vŠ 

làm chi? 

 

II.  ñiŠu thÙ hai ThÀy Çã nói rõ là phái Çoàn xuÃt gia 

cûa ThÀy khi vŠ nÜ§c phäi ÇÜ®c ª chùa, chÙ không th‹ b¡t 

phäi ª khách sån. Chính sách cûa chính quyŠn hiŒn tåi là 

khách tæng nhÆp cänh chÌ có quyŠn ª khách sån mà không có 

quyŠn ª chùa. ThÀy không th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c ÇiŠu Çó. Các 

ThÀy và các sÜ cô Làng Mai vŠ chùa T° hai lÀn trong quá khÙ 

ÇŠu Çã bÎ bu¶c ª khách sån, và dù ª khách sån, h† chÌ ÇÜ®c 

thæm vi‰ng chùa vài gi© chÙ không ÇÜ®c ª låi suÓt ngày Ç‹ 

ngÒi thiŠn tøng kinh và hành Çåo. RÓt cu¶c chính quyŠn ÇÎa 

phÜÖng Çã trøc xuÃt các vÎ ra khÕi Hu‰. ñây là m¶t ÇiŠu tûi 

nhøc cho væn hóa dân t¶c, bªi vì trong lÎch sº PhÆt Giáo, có 

th©i Çåi nào, k‹ cä nh»ng th©i Çåi phong ki‰n Ç¶c tài, mà 

ngÜ©i xuÃt gia bÎ b¡t bu¶c phäi ª ngoài l» quán, không cho 

nghÌ låi chùa? ñiŠu này chÙng tÕ nhà nÜ§c cûa ta không am 

tÜ©ng vŠ lÎch sº væn hóa dân t¶c. N‰u ThÀy vŠ v§i Tæng Çoàn 

mà ÇÜ®c ª chùa, thì sau này tÃt cä các khách tæng khi vŠ nÜ§c 

cÛng ÇÜ®c ª chùa, và Çó së là m¶t bÜ§c ti‰n b¶.  

 

III.  ñiŠu thÙ ba ThÀy nói rõ là s¿ t¿ do giäng dåy. 

ThÀy muÓn khi ThÀy vŠ ViŒt Nam, ThÀy cÛng së ÇÜ®c t¿ do 

giäng dåy nhÜ ª các nÜ§c khác nhÜ Trung QuÓc, NhÆt Bän, 

Nga và Ý. Nhà nÜ§c ViŒt Nam không muÓn cho ThÀy giäng 

diÍn ª Cung Væn Hóa Hà N¶i, Nhà Væn Hóa Hu‰ và Råp Hòa 

Bình ª Sài Gòn, nói r¢ng tu sï không có quyŠn giäng dåy tåi 

các nÖi Çó mà tÓi Ça chÌ có th‹ giäng dåy tåi chùa. Trong khi 

Çó thì các nhà væn hóa, lÎch sº, khoa h†c và nghŒ thuÆt trong 

nÜ§c và tØ nÜ§c ngoài låi ÇÜ®c giäng diÍn tåi các nÖi Ãy. NhÜ 

vÆy thì ngÜ©i xuÃt gia chÜa có toàn quyŠn công dân, ÇiŠu này 

là m¶t s¿ bÃt công. Ai không bi‰t Çåo PhÆt là viên Çá nŠn täng 

quan tr†ng nhÃt cûa nŠn væn hóa dân t¶c? ñåo PhÆt có th‹ là 

tôn giáo, nhÜng trÜ§c nhÃt Çåo PhÆt là m¶t nŠn væn hóa. Và 

trong m‡i ngÜ©i chúng ta có ai mà dòng máu luân lÜu trong 

huy‰t quän låi không có chÃt væn hóa cûa Çåo Bøt Lš, TrÀn? 

N‰u ThÀy ÇÜ®c giäng diÍn t¿ do thì tÃt cä các ThÀy khác 

(ThiŒn Siêu, Thanh TØ, Minh Châu, Trí TÎnh, TuŒ Sï, Quäng 

ñ¶, v.v...) cÛng có quyŠn làm nhÜ th‰. ñó có phäi là m¶t bÜ§c 

ti‰n cûa lÎch sº và cûa PhÆt Giáo sao? Tåi sao các thÀy trong 

Giáo H¶i hiŒn th©i không lên ti‰ng? Khi Çã có t¿ do và dân 

quyŠn nhÜ th‰ thì các thÀy cÀn gì lên ti‰ng phàn nàn vŠ chính 

quyŠn.  

 

IV.  ñiŠu thÙ tÜ ThÀy nói rõ là n‰u sách và bæng 

giäng cûa ThÀy còn bÎ tÎch thu tåi phi trÜ©ng và tåi nh»ng cÖ 

sª phát hành kinh sách các chùa trong nÜ§c thì ThÀy cÛng vÅn 

chÜa vŠ ÇÜ®c. Sách và bæng giäng còn bÎ tÎch thu và xóa Çi 

huÓng là ngÜ©i. Tåi sao sách cûa ThÀy ÇÜ®c xuÃt bän và phát 

hành kh¡p nÖi trên th‰ gi§i b¢ng Çû các thÙ ti‰ng mà tåi quê 

hÜÖng, sách ThÀy låi bÎ cÃm và tÎch thu? Các sách Ãy chÌ 

giäng dåy PhÆt pháp, ca ng®i hòa bình và cung cÃp phÜÖng 

pháp tu tÆp hóa giäi hÆn thù, xây d¿ng thÜÖng yêu, tåi sao låi 

cÃm? Chùa TØ Hi‰u Çã chính thÙc xin phép Ãn hành mÜ©i 

cuÓn sách cûa ThÀy, Ç‰n nay vÅn chÜa ÇÜ®c chính quyŠn ÇÎa 

phÜÖng trä l©i. ñÖn xin xây cÃt Pháp Bäo ViŒn tåi chùa bÎ bác, 

và công trình xây cÃt bÎ ngæn cÃm. Nh»ng bài pháp thoåi viÍn 

thông ThÀy nói vŠ chùa luôn luôn bÎ cúp ÇÜ©ng dây. Các thÀy 

ª chùa t° TØ Hi‰u xin xuÃt ngoåi qua Mai Thôn ñåo Tràng Ç‹ 

thø huÃn thêm chÜa bao gi© ÇÜ®c Giáo H¶i ThØa Thiên và 

chính quyŠn cho phép. Væn kiŒn tu h†c gºi vŠ chùa t° qua ngõ 

truyŠn chân (facsimile) cÛng bÎ tÎch thu. Tåi sao nÜ§c ta Çi 

chÆm nhÜ th‰ trên phÜÖng diŒn nhân quyŠn?  

 

V.  ñiŠu thÙ næm mà ThÀy nói rõ là trong chuy‰n Çi 

ThÀy có quyŠn m©i theo gi§i báo chí quÓc t‰ trong Çó có 

phóng viên các Çài truyŠn hình và nh»ng vÎ nhân sï quen bi‰t 

Ç‹ h† có th‹ quan sát Ç‹ xem trong chuy‰n Çi, ThÀy có ÇÜ®c t¿ 

do giäng dåy và ti‰p xúc hay không, và Ç‹ h† có th‹ tÜ©ng 
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thuÆt cho dân chúng nÜ§c h† là ViŒt Nam Çã th¿c s¿ Ç°i m§i 

và có t¿ do, dân quyŠn và nhân quyŠn hay chÜa. Nh»ng hình 

änh cûa t¿ do và dân chû, n‰u có, së thuy‰t phøc ÇÜ®c th‰ gi§i 

là ViŒt Nam Çã cªi mª, Çã Ç°i m§i th¿c s¿. S¿ có m¥t cûa các 

vÎ nhân sï và gi§i báo chí cÛng së là m¶t y‰u tÓ bäo vŒ cho an 

ninh cûa ThÀy. N‰u nhà nÜ§c không ÇÒng š vŠ Çi‹m này, 

ThÀy cÛng së không vŠ ÇÜ®c. Có nh»ng vÎ nhÜ ThÜ®ng nghÎ sï 

Bernard Dussaut Çã vi‰t thÜ cho ông B¶ TrÜªng Ngoåi Giao 

ViŒt Nam xin ÇÜ®c Çi theo ThÀy thæm ViŒt Nam. 

 

VI.  ñiŠu thÙ sáu mà ThÀy nêu ra là trÜ§c khi phái 

Çoàn cûa ThÀy vŠ nÜ§c, m¶t sÓ sách cûa ThÀy cÀn ÇÜ®c cho 

phép Ãn loát và lÜu hành, và m¶t sÓ bài vi‰t vŠ nh»ng giáo lš 

và các cu¶c ho¢ng pháp cûa ThÀy trên quÓc t‰ cÀn ÇÜ®c in 

trong các báo chí trong nÜ§c nhÃt là trên các t© báo lâu nay 

chÌ có nh»ng bài vi‰t không trung th¿c vŠ ThÀy, ÇÜ®c Çæng 

v§i chû Çích là xuyên tåc ThÀy. M¶t væn phòng cûa Làng Mai 

cÀn ÇÜ®c cho phép thi‰t lÆp tåi chùa ñình Quán ª Hà N¶i Ç‹ 

cung cÃp nh»ng bài báo Ãy, Ãn hành nh»ng tin tÙc Ãy và có Çû 

thì gi© sáu tháng chuÄn bÎ các khóa tu cho ngÜ©i xuÃt gia, 

nh»ng ngày quán niŒm cho ngÜ©i cÜ sï và nh»ng bu°i diÍn 

thuy‰t công c¶ng mà hàng ngàn ÇÒng bào có th‹ Ç‰n nghe. 

N‰u không ÇÜ®c phép làm nh»ng viŒc này thì làm sao ThÀy có 

th‹ vŠ ÇÜ®c? 

 

VII.  Ngày 28, 29 và 30 tháng 10 næm 1998 M¥t TrÆn 

T° QuÓc và Ñy Ban Tôn Giáo Chính Phû Çã triŒu tÆp khoäng 

250 vÎ sÜ trÜªng và trú trì trong vùng Sài Gòn Gia ñÎnh Ç‹ 

h†c hÕi và ÇÜ®c cänh cáo vŠ chuyŒn chuÄn bÎ Çón ti‰p ThÀy. 

H† nói ThÀy là chÓng cách mång, chÓng c¶ng, chÓng chính 

quyŠn, chÌ muÓn vŠ Ç‹ mª ÇÜ©ng cho các ThÀy chÓng c¶ng 

khác nhÜ Hòa ThÜ®ng Tâm Châu và Hòa ThÜ®ng Mãn Giác 

cùng vŠ. H† nói chính quyŠn Çã hÙa y‹m tr® cho Giáo H¶i 

(nhà nÜ§c) thì së không bao gi© bÕ rÖi các thÀy cûa Giáo H¶i 

(nhà nÜ§c). BÓn vÎ ni sÜ ÇÜ®c m©i qua tham d¿ ñåi Gi§i ñàn 

Tæng H¶i ª Làng Mai Çã không ÇÜ®c cÃp h¶ chi‰u vì chính 

quyŠn không muÓn thÀy nào và sÜ cô nào trong nÜ§c Çi qua 

Làng Mai. N‰u qua ÇÜ®c là vì xuÃt kÿ bÃt š, vŠ thì bÎ cåo gió 

rÃt n¥ng, nhÜ các Ni SÜ Minh Tánh và Ni SÜ Gi§i Minh. VÎ 

xuÃt gia nào muÓn xuÃt ngoåi thì phäi Çi qua hai cºa äi: Çó là 

Giáo H¶i PhÆt Giáo và Ban Tôn Giáo Chính Phû. Còn ngÜ©i 

Ç©i có tóc thì khÕi phäi Çi qua hai cºa äi khó khæn Çó. Các 

thÀy trÈ cûa Giáo H¶i ÇÜ®c phép qua Pháp ÇŠu phäi hÙa v§i 

công an là së không t§i Làng Mai và ti‰p xúc v§i ThÀy và tæng 

thân Làng Mai. VÆy thì nói ngÜ©i xuÃt gia là công dân hång 

nhì, ÇiŠu này không có gì quá Çáng. ThÀy muÓn vÆn Ç¶ng Ç‹ 

ngÜ©i xuÃt gia cÛng có ÇÜ®c Çû quyŠn công dân nhÜ bao nhiêu 

công dân khác. N‰u thành công, thì Çó há ch£ng là m¶t bÜ§c 

ti‰n Çáng k‹ hay sao? TÃt cä các kinh sách xuÃt bän cÛng cÀn 

phäi Çi qua hai cºa äi kia, và vì vÆy ÇØng có ai mong r¢ng 

sách ThÀy së ÇÜ®c in Ãn và phát hành t¿ do, n‰u nhà nÜ§c vÅn 

duy trì chính sách sº døng Giáo H¶i và Ñy Ban Tôn Giáo nhÜ 

nh»ng phÜÖng tiŒn ki‹m soát PhÆt tº. 

 

Ông Chû TÎch cûa Ñy Ban Tôn Giáo cûa Chính Phû Lê 

Quang VÎnh trong dÎp ñåi H¶i PhÆt Giáo tåi Hu‰ Çã nói: Nhân 

ñåi H¶i tôi xin nh¡c låi quan Çi‹m trÜ§c sau nhÜ m¶t cûa 

ñäng và Chính Phû: ‘‘ChÌ có Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam là 

t° chÙc h®p pháp duy nhÃt cûa PhÆt Giáo ViŒt Nam ÇÜ®c nhà 

nÜ§c công nhÆn và bäo vŒ; tÃt cä m†i cá nhân ho¥c t° chÙc 

nhân danh PhÆt Giáo nhÜng hoåt Ç¶ng ngoài Giáo H¶i PhÆt 

Giáo ViŒt Nam ÇŠu là bÃt h®p pháp, dÙt khoát phäi bÎ loåi 

trØ.’’ NhÜ vÆy thì Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam Çang bÎ sº 

døng làm công cø ki‹m soát PhÆt tº ViŒt Nam; s¿ th¿c rõ ràng 

còn che dÃu sao ÇÜ®c? ChÜa bao gi© trong lÎch sº PhÆt Giáo 

ViŒt Nam mà có tình trång thi‰u bao dung nhÜ th‰. 

 

VIII.  Cu¶c vÆn Ç¶ng Ç‹ ThÀy vŠ nÜ§c Çã không do 

ThÀy chû Ç¶ng mà Çã do các gi§i ÇŒ tº cûa ThÀy tåi các nÜ§c 

Âu châu và MÏ châu. Trong hai næm nay cu¶c vÆn Ç¶ng Ãy là 

m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng ngoåi giao không la lÓi, không chiêng 

trÓng. Các nhân sï cûa Pháp, Thøy Sï và Hoa Kÿ, qua các tòa 

Çåi sÙ cûa các nÜ§c này, Çã tr¿c ti‰p vÆn Ç¶ng v§i nhà nÜ§c 

ViŒt Nam, qua Thû TÜ§ng và qua ông b¶ trÜªng Ngoåi Giao 

NguyÍn Månh CÀm.  

 
Tåi Pháp các thÜ®ng nghÎ sï nhÜ Jean François Poncet, 

Bernard Dussaut và Philippe Marini, Çã vi‰t nh»ng lá thÜ Ç‹ 

can thiŒp cho ThÀy vŠ nÜ§c hành Çåo. T°ng thÓng cûa Liên 

Bang Thøy Sï Flavio Cotti cÛng Çã t¿ thân vi‰t m¶t lá thÜ cho 

Thû TÜ§ng ViŒt Nam ngày 9.11.1998. T°ng ThÓng vi‰t: 

‘‘ThiŠn sÜ NhÃt Hånh Çã bÎ lÜu Çày tØ 34 næm nay, tØ ngày 

ông dÃn thân kêu g†i hòa bình. Và cÛng tØ lâu ông Çã trª nên 

m¶t trong nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam n°i ti‰ng và ÇÜ®c kính n‹ 

nhÃt trên th‰ gi§i. Tôi tin r¢ng nh»ng giáo huÃn ÇÀy tØ hòa cûa 

ông së không có gì chÓng ÇÓi v§i quyŠn l®i cûa ÇÃt nÜ§c ViŒt 

Nam.’’ 

 

Tåi Hoa Kÿ, m¶t sÓ NghÎ sï Hå ViŒn Çã tr¿c ti‰p Çi 

ViŒt Nam Ç‹ g¥p quÓc h¶i và chính quyŠn, trong Çó có NghÎ 

sï Rick Boucher, m¶t trong nh»ng vÎ TrÜªng lão Hå ViŒn có 

änh hÜªng l§n trong QuÓc h¶i. ThÜ®ng nghÎ sï John McCain, 

ngÜ©i së ÇÙng ra Ùng cº chÙc vÎ T°ng ThÓng Hoa Kÿ kÿ t§i, 

Çåi diŒn cho Çäng C¶ng Hòa, ngày 24.3.1998 Çã vi‰t cho Thû 

TÜ§ng Phan Væn Khäi: ‘‘Tôi bi‰t r¢ng ThiŠn SÜ Thích NhÃt 

Hånh, m¶t tu sï và m¶t h†c giä ViŒt Nam n°i ti‰ng Çang hành 

Çåo tåi Pháp, Çã không ÇÜ®c vŠ nÜ§c tØ ngày ông tØ giã quê 

hÜÖng trong nh»ng ngày ÇÃt nÜ§c ông còn bÎ chi‰n tranh dày 

nát Ç‰n nay. Dù tôi chÜa ÇÜ®c dÎp tr¿c ti‰p g¥p thiŠn sÜ, tÃt cä 

các bån h»u cûa tôi ÇŠu nói v§i tôi r¢ng ông Ãy là m¶t bÆc 

giác ng¶, và tuŒ giác cûa ông vŠ hòa bình và công b¢ng xã h¶i 

Çã khi‰n cho bao nhiêu ngÜ©i ÇÜ®c g¥p g« và h†c hÕi v§i ông 

Çem lòng thÜÖng quš ông. Chính vì vÆy mà vÎ lãnh tø phong 

trào dân quyŠn Hoa Kÿ là Martin Luther King Çã tØng ÇŠ cº 

ông cho Giäi Nobel Hòa Bình. Theo tôi Çó là m¶t vinh d¿ l§n 

lao cho m¶t ông ThÀy tu rÃt n°i ti‰ng vŠ ÇÙc khiêm cung Ãy.’’ 
 

‘‘Thích NhÃt Hånh n°i ti‰ng là m¶t vÎ Çåo sÜ hoàn 

toàn không có chû š chính trÎ. Ki‰n thÙc, tuŒ giác và chiŠu sâu 

tâm linh cûa ông së có th‹ phøng s¿ Ç¡c l¿c cho quê hÜÖng và 

dân t¶c cûa ông n‰u ông ÇÜ®c phép vŠ nÜ§c giäng dåy. Dù tôi 

không Çi ÇÜ®c v§i thiŠn sÜ NhÃt Hånh kÿ này vŠ ViŒt Nam, 

nhÜng các bån ÇÒng liêu cûa tôi, nhÃt là ông Bruce Morrison, 

trÜ§c Çây Çã là nghÎ viên cûa Hå ViŒn, së có th‹ hÜ§ng dÅn 

các bån Ãy cùng Çi v§i thiŠn sÜ NhÃt Hånh vŠ Hà N¶i, trong 

hy v†ng có th‹ mª ÇÜ®c m¶t cu¶c ÇÓi thoåi v§i quš chính 

quyŠn. Xin Thû TÜ§ng vui lòng chiêm nghiŒm vŠ l©i yêu cÀu 

này cûa tôi và rÃt mong ÇÜ®c Thû TÜ§ng phúc Çáp.’’ 
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Ñy Ban PhÆt Giáo VÆn ñ¶ng ñÓi Thoåi và Hi‹u Bi‰t, 

mà Çåi diŒn là ñåi ñÙc Thích Chân Pháp ƒn và Çåo h»u Chân 

Tæng Thân, cùng v§i dân bi‹u Rick Boucher cûa Hå ViŒn Hoa 

Kÿ, ngày 9.7.98 Çã t§i nh© ông ñåi SÙ NguyÍn Chi‰n Th¡ng 

tåi tòa Çåi sÙ ViŒt Nam tåi Pháp chuy‹n vŠ Hà N¶i m¶t hÒ sÖ 

xin cho m¶t phái Çoàn Làng Mai vŠ nÜ§c hành Çåo. HÒ sÖ Çã 

nêu rõ nh»ng Çi‹m mà ThÀy thÌnh cÀu phía trên. Dù hÒ sÖ Ãy 

Çã có bän sao gºi Ç‰n các tòa Çåi sÙ Pháp, Hoa Kÿ và Thøy Sï 

ª Hà N¶i và dù các tòa ñåi SÙ Ãy Çã can thiŒp, nhà nÜ§c ViŒt 

Nam vÅn chÜa trä l©i. Nhà nÜ§c ViŒt Nam vÅn nói: ‘‘ThÀy 

NhÃt Hånh phäi Çi qua Giáo H¶i.’’ 

 
Cu¶c vÆn Ç¶ng ngoåi giao im l¥ng Çã không thành 

công. Chúng tôi nghï ch¡c ch¡n phäi có m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng 

công khai toàn diŒn trong các gi§i nghŒ sï, nhân bän và tôn 

giáo. ThÀy nói r¢ng ThÀy có th‹ ch©. ThÀy Çã có m¥t tåi ViŒt 

Nam rÒi, trong lòng ngÜ©i PhÆt tº cÛng nhÜ trong lòng dân 

t¶c, dù ThÀy chÜa Ç¥t chân lên ÇÃt nÜ§c. Ai vŠ quê hÜÖng 

cÛng nhÆn ra r¢ng ThÀy Çang có m¥t bên Ãy, trong s¿ thÆt và 

trong lòng ngÜ©i. ☺ 

 

 

 
Hoa trái công phu 

Vài nét phän änh s¿ th¿c tÆp cûa tæng thân. ñây 

không phäi là bài vi‰t Ç‹ Çæng báo, mà là s¿ sÓng có 

thÆt và nguyên chÃt trong Ç©i sÓng hàng ngày cûa 

tæng thân. 

Hoa Trái Công Phu 

SÓng chung hòa h®p 
Chân Pháp ñæng  

 

Mùa ñông næm nay thÀy ñåo TrÎ và con ÇÜ®c ThÀy và 

Çåi chúng ÇŠ cº Ç‹ lo cho s¿ tu h†c cûa Çåi chúng chùa Pháp 

Vân. ñây là m¶t công trình th¿c tÆp sÓng chung hòa h®p, làm 

viŒc hòa ÇiŒu v§i m†i ngÜ©i và cùng nhau sæn sóc cho thiŠn 

sinh. ñây là m¶t s¿ tu tÆp quan tr†ng cho con. Bi‰t r¢ng mình 

không th‹ nào gánh vác n°i công viŒc này con luôn nuôi 

dÜ«ng tâm niŒm r¢ng con chÌ là m¶t thành phÀn cûa tæng thân 

và con së nÜÖng t¿a nÖi tæng thân và các thÀy l§n Ç‹ cùng 

nhau gánh vác trách nhiŒm ÇÜ®c giao phó và tu tÆp sÓng 

chung hòa ÇiŒu. 
SÓng chung hòa h®p là m¶t th¿c tÆp không phäi ÇÖn 

giän tåi vì trong m¶t chúng tu h†c, m‡i ngÜ©i m‡i š, m‡i 

ngÜ©i m‡i cách suy nghï và ai cÛng có nh»ng khó khæn, nh»ng 

vÃn ÇŠ và nhu y‰u khác nhau. MuÓn th¿c s¿ sÓng hòa h®p và 

thÜÖng yêu, con tÆp quán chi‰u Ç‹ thÃy và hi‹u nh»ng khác 

biŒt cÛng nhÜ nh»ng khó khæn cûa m‡i ngÜ©i và chính s¿ tu 

tÆp v»ng bŠn hÖi thª chánh niŒm, bÜ§c chân thiŠn hành và 

nghe chuông chánh niŒm trong Ç©i sÓng h¢ng ngày Çã giúp 

con gi» ÇÜ®c s¿ bình an trong thân tâm. An tâm là cæn bän cho 

s¿ sÓng chung hòa h®p. Bên cånh, con còn h†c thêm nh»ng 

phÜÖng pháp cûa Ç©i sÓng tæng Çoàn và các tác pháp y‰t ma. 

Tác pháp y‰t ma là phép tu tÆp Ç‹ giäi quy‰t nh»ng công viŒc 

cûa chúng tæng trong tinh thÀn hòa h®p. Nghïa là trong tæng 

thân, ai cÛng vui vÈ chÃp nhÆn s¿ viŒc mà tæng Çã quy‰t ÇÎnh, 

vì th‰ bän chÃt cûa m¶t tæng Çoàn hånh phúc là s¿ thanh tÎnh 

và hòa h®p.  

M‡i khi có viŒc gì hÖi có tÀm quan tr†ng, con ÇŠu h¶i 

š v§i thÀy ñåo TrÎ và m¶t sÓ huynh ÇŒ khác trong chúng Ç‹ 

anh em cùng nhau quy‰t ÇÎnh. N‰u g¥p viŒc quá quan tr†ng 

nhÜ ngÒi låi Ç‹ th¿c tÆp soi sáng, quy‰t ÇÎnh cho ngÜ©i xuÃt 

gia, Ç°i gi© bÓ tát tøng gi§i... con luôn h¶i š v§i thÀy ñåo TrÎ 

Ç‹ xin Çåi chúng xuÃt gia m¶t bu°i h†p. TrÜ§c bu°i h†p chúng 

con Ç†c l©i quán nguyŒn Ç‹ nh¡c nhª cho nhau vŠ s¿ th¿c tÆp 

š hòa ÇÒng duyŒt. Là ngÜ©i chû t†a cûa bu°i h†p, con n¡m lÃy 

hÖi thª chánh niŒm Ç‹ l¡ng nghe và ti‰p nhÆp tÃt cä nh»ng š 

ki‰n cûa anh em. CuÓi cùng con nêu lên nh»ng š hay và ÇËp 

cûa m†i ngÜ©i Ç‹ rÒi phÓi h®p låi thành m¶t š ki‰n chung. 

Còn nh»ng š ki‰n khác biŒt thì con phÓi låi theo phép tác pháp 

y‰t ma và nêu lên m¶t lÀn các š ki‰n Ãy và Ç‹ Çåi chúng bi‹u 

quy‰t. N‰u m†i ngÜ©i ÇÒng š thì š ki‰n ÇÜ®c chÃp thuÆn, n‰u 

m¶t sÓ Çông không ÇÒng š và nêu ra lš do chính Çáng thì š 

ki‰n Ãy bÎ phû quy‰t. N‰u chÌ có m¶t vài ngÜ©i không ÇÒng š 

thì con thÜÖng lÜ®ng låi v§i nh»ng ngÜ©i này Ç‹ m†i ngÜ©i 

cùng nhau vui vÈ chÃp nhÆn š ki‰n chung. Sau bu°i h†p, 

thÜ©ng thÜ©ng m‡i ngÜ©i trong Çåi chúng ÇŠu hoan h› buông 

bÕ š ki‰n riêng cûa mình Ç‹ chÃp nhÆn š ki‰n chung cûa Ça 

sÓ. 

CÛng vÆy m‡i khi l¡ng nghe các anh em nhÜ thÀy tri 

s¿, sÜ chú tri khách v.v... trình bày š ki‰n, con cÛng ÇŠu th¿c 

tÆp n¡m lÃy hÖi thª chánh niŒm Ç‹ l¡ng nghe mà không phän 

Ùng liŠn dù mình có ÇÒng š hay không ÇÒng š. Thª chánh 

niŒm và gi» tâm thanh tÎnh là m¶t phép tu thiŠn ÇÎnh rÃt cao 

có công næng mª ra nhÎp cÀu thông cäm. Con ngÜ©i thÜ©ng dÍ 

bÎ kËt vào thành ki‰n và nhÆn thÙc riêng vì th‰ m‡i khi nghe 

ngÜ©i khác nói mà không th¿c tÆp hÖi thª chánh niŒm thì 

mình së theo thói quen cûa thành ki‰n và nhÆn thÙc cá nhân Ç‹ 

rÒi phán xét, phän Ùng, ÇÒng š, không ÇÒng š... ñó là nguÒn 

gÓc cûa s¿ bÃt hòa. Nghe trong chánh niŒm, tâm mình trong 

sáng và mình hi‹u ÇÜ®c nh»ng cái hay cái ÇËp cûa ngÜ©i, 

ÇÒng th©i cÛng thÃy ÇÜ®c nh»ng Çi‹m cÀn phäi xét låi. Có 

nh»ng š ki‰n có tính chÃt nuôi dÜ«ng và xây d¿ng cho Çåi 

chúng thì con vui vÈ tán thán và ûng h¶. N‰u š ki‰n Ãy änh 

hÜªng t§i s¿ sÓng hòa h®p và thanh tÎnh cûa Çåi chúng thì con 

xin có thêm thì gi© Ç‹ bàn låi v§i thÀy ñåo TrÎ và m¶t sÓ các 

thÀy l§n. Phäi nh§ r¢ng trong m¶t chúng tu h†c ít có ai hoàn 

toàn h®p š v§i mình, và š cûa mình không phäi luôn luôn là 

hay là Çúng. Nh© làm viŒc chung v§i chúng, con thÃy ÇÜ®c 

nh»ng khó chÎu và nh»ng ch‡ kËt trong con. M¶t hôm, sau hai 

ti‰ng chuông b»a cÖm chiŠu thÙ Næm, nhiŠu ngÜ©i trong Çåi 

chúng quên th¿c tÆp im l¥ng hùng tráng. Phän Ùng ÇÀu trong 

tâm con là Ç‰n thÌnh chuông Ç‹ nh¡c h† nhÜng con Çã không 

làm theo cái š Ãy vì con thÃy trong t¿ thân Çang có s¿ khó 

chÎu. Con vØa æn cÖm vØa nhìn vào s¿ b¿c b¶i Ãy. Con thÃy 

m†i ngÜ©i Çang nói chuyŒn vui vÈ và có lë h† chÌ quên Çây là 

gi© th¿c tÆp im l¥ng mà thôi và chÌ vì con bÎ kËt vào hình thÙc 

tu tÆp cho nên Çã t¿ tåo ra s¿ khó chÎu này. May quá, lúc Ãy có 
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ti‰ng ÇÒng hÒ Çánh nhåc lên và m†i ngÜ©i t¿ Ç¶ng trª vŠ hÖi 

thª. Luôn tiŒn Çó con thÜa: “Kính thÜa Çåi chúng, tÓi nay xin 

chúng ta vÅn gi» im l¥ng sau hai ti‰ng chuông Ç‹ nâng Ç« cho 

nh»ng ngÜ©i còn Çang æn. Xin Çåi chúng thông cäm cho.” Vì 

vÆy sÓng chung, s¿ th¿c tÆp l¡ng nghe v§i trái tim Ç‹ ÇØng kËt 

vào cái š riêng cûa mình rÃt quan tr†ng, có th‹ bäo vŒ an låc 

cho con và cho ngÜ©i. Có nh»ng lãnh v¿c làm viŒc mà con 

bi‰t rÃt ít cho nên con tin cÆy nÖi các anh em chuyên môn vŠ 

lãnh v¿c Ãy và Ç‹ cho các anh em phát tri‹n h‰t tài næng cûa 

mình. Nh© vÆy con cäm thÃy khÕe và låi ÇÜ®c h†c hÕi thêm tØ 

các anh em. 

Thi‰u s¿ hành trì hÖi thª chánh niŒm, thi‰u bÜ§c chân 

thiŠn hành và thi‰u s¿ th¿c tÆp nghe chuông chánh niŒm, tâm 

con dÍ bÎ cæng th£ng và lo l¡ng, và con không th‹ gi» ÇÜ®c s¿ 

an låc và bình tïnh Ç‹ Ç‰n v§i anh em. Con thÃy chÌ cÀn anh 

em vui vÈ và thÜÖng yêu nhau là Çû l¡m rÒi còn nh»ng chuyŒn 

khác chÌ là thÙ y‰u. Có s¿ vui vÈ và hòa ÇiŒu trong anh em thì 

không có chuyŒn gì mà không thành. Næm nay ai cÛng Çóng 

góp tài næng cûa mình trong viŒc tu tÆp và xây Ç¿ng tæng thân 

vì vÆy công viŒc lo cho chúng không còn là m¶t gánh n¥ng 

cho con n»a. Trong mùa ñông này, chÜa có m¶t chuyŒn gì 

Çáng k‹ xäy ra trong chúng và các thiŠn sinh ngoåi quÓc vŠ tu 

tÆp rÃt Çông. Sau khi r©i Làng, ai cÛng cäm Ç¶ng tÕ niŠm bi‰t 

Ön Çåi chúng vŠ s¿ an låc và chuy‹n hóa cûa h†. M¶t sÓ thiŠn 

sinh nói r¢ng: “I love the people here; they are all kind and 

happy.” Theo con Çó là k‰t quä tu tÆp sÓng chung hòa h®p cûa 

Çåi chúng xuÃt gia.  

Con, 

Chân Pháp ñæng 
 

Ð§c MÖ ñÖn Giän  
Tâm PhÜ§c TrÀn Nguyên ñÙc 

 

TØ khi còn nhÕ, ª nhà hay ª trÜ©ng, trong sách hay 

chuyŒn ÇÜ®c nghe k‹, con ÇÜ®c dåy: ‘‘thÜÖng ngÜ©i nhÜ th‹ 

thÜÖng thân’’, r¢ng yêu thÜÖng ÇÃt nÜ§c giÓng nòi, sÓng Ç©i 

sÓng phøng s¿, Çó là nh»ng tình cäm, lÓi sÓng cao ÇËp nhÃt. 

Nh»ng nhân vÆt tình ti‰t cûa Tam QuÓc Chí, Thûy Hº, ñông 

Châu LiŒt QuÓc, và nh»ng ti‹u thuy‰t Ti‰u Ngåo Giang HÒ... 

cûa Kim Dung là thÙc æn cho lÓi suy nghï, cái nhìn cûa con. 

Con là m¶t ‘‘quân tº Tàu’’. 

Khi con r©i ViŒt Nam næm 17 tu°i, nh»ng lo âu d¢n v¥t 

cûa Ç©i sÓng ÇÜ®c con che lÃp h¢ng Çêm và xoa dÎu b¢ng 

nh»ng giÃc mÖ trª vŠ. Con mÖ h†c xong rÒi së ÇÜ®c vŠ, Ç‹ 

xây d¿ng låi ÇÃt nÜ§c, làng xóm. HÒi Çó, không hi‹u tåi sao, 

con chÌ có nh»ng Ü§c mÖ ÇÖn giän tÀm thÜ©ng Çó thôi. Con 

không bao gi© mÖ làm anh hùng, làm chuyŒn vá tr©i lÃp b‹. 

Trong nh»ng næm con Çi h†c, con mÖ mua máy cày, b¡t ÇiŒn, 

mª trÜ©ng h†c cho con nít, thành lÆp công Çoàn... Chính 

nh»ng Ü§c mÖ này giúp con h†c hành rÃt Çàng hàng. NhÜng 

may m¡n cho con là sau khi h†c xong, con Çã g¥p liŠn nhiŠu 

ÇiŠu bÃt nhÜ š. Không tìm ra viŒc làm nên con buÒn và bÎ 

bÎnh. Gi© Çây nhìn låi con cám Ön nh»ng gì Çã xäy ra. Con Çã 

thÃy ÇÜ®c khá s§m nhiŠu ÇiŠu không toåi nguyŒn, không Çáp 

Ùng ÇÜ®c nh»ng hoài bão, nguyŒn v†ng sâu xa nhÃt cûa con, 

n‰u con ti‰p tøc sÓng Ç©i sÓng này. Con mÖ hÒ bi‰t r¢ng có 

m¶t lÓi sÓng khác, có m¶t con ÇÜ©ng khác. Trong th©i gian 

con bÎ bÎnh, lÀn ÇÀu tiên con có ÇÜ®c m¶t š niŒm nào Çó vŠ 

Çåo PhÆt qua s¿ ti‰p xúc cûa con v§i Tâm Kinh Giäng Giäi 

cûa cø Chánh Trí Mai Th† TruyŠn. Con l© m© thÃy hình nhÜ 

có m¶t cái ÇËp khác, m¶t lÓi sÓng khác, m¶t cái nhìn khác vŠ 

cu¶c Ç©i. Con thÃy gi© Çây, nÖi Çây tåi Làng con Çang sÓng và 

th¿c hiŒn ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu ngày xÜa con mÖ Ü§c. Con cÛng lái 

máy cày, b¡t ÇiŒn, xây d¿ng làng, trÒng tr†t, thành lÆp h®p tác 

xã, t° chÙc công Çoàn. Con Çang bäo vŒ và phát tri‹n m¶t n‰p 

sÓng và làm nh»ng viŒc làm có š nghïa. ñó là n‰p sÓng giäi 

thoát an låc và tØ bi. Con Çang cùng m†i ngÜ©i trÒng tr†t 

nh»ng loåi cây quš giá có th‹ Çem låi hoa trái ÇËp nhÃt cho 

cu¶c Ç©i. 

Con là m¶t ngÜ©i có hånh phúc. 

Con 

Tâm PhÜ§c TrÀn Nguyên ñÙc 
 

Tháng Ngày Thänh ThÖi 
 Chân Uy Nghiêm 

 

30.6.98  
Sáng nay tôi låi chåy xuÓng dÜ§i thiŠn ÇÜ©ng PhÆt Mã. 

BÓn bŠ tïnh l¥ng. Không gian mang cho tôi thêm nhiŠu hånh 

phúc. Khi có không gian thì chÌ cÀn nghe ti‰ng chim hót ho¥c 

là ti‰ng gió reo thôi cÛng Çû làm cho tôi hånh phúc l¡m rÒi. 

Trên ÇÜ©ng trª vŠ, tôi có hái thêm m¶t ít trái rasberries. SÜÖng 

trên cÕ Çã làm Ü§t cä hai våt áo nhÆt bình cûa tôi. Tôi Ç‰n bên 

gÓc cây sau nhà nÖi tôi Çã chuÄn bÎ s¤n tÃm träi b¢ng bao rác 

Ç‹ ngÒi thiŠn và tÆp vi‰t nhÆt kš. Tôi ngÒi không ÇÜ®c bao lâu 

thì Çã phäi trª vào vì tr©i s¡p Ç° mÜa. Tôi Çi lên phòng vi‰t 

ÇÜ®c m¶t ít rÒi trª xuÓng chuÄn bÎ cÖm trÜa cho SÜ cô. Tôi 

cho sÜ cô dùng cÖm gåo lÙc v§i canh spinach, rau sÓng chÃm 

dÆu hÛ kho tÜÖng và món cäi xào håt ÇiŠu. SÜ cô æn ngon 

miŒng l¡m. Giá nhÜ bøng ThÀy khÕe hÖn thì tôi Çã có th‹ thay 

chÎ ThiŠu Nghiêm nÃu æn cho ThÀy. M¶t tháng rÜ«i qua làm 

thÎ giä cho ThÀy, tôi Çây hånh phúc hÖn bao gi© h‰t. Dù r¢ng 

tôi bi‰t mình không phäi là m¶t thÎ giä giÕi: không bi‰t nÃu 

æn, nhÃt là cåo gió thì låi càng không. NhÜng tôi bi‰t ThÀy 

thÜÖng tôi l¡m. Không phäi vì tôi phäi bi‰t nh»ng thÙ Ãy 

NgÜ©i m§i thÜÖng tôi mà NgÜ©i chÌ thÜÖng tôi thôi. TrÜ§c khi 

trª vŠ làng, ThÀy Çã hÕi tôi: ‘‘ThÀy có d¥n con ÇiŠu gì chÜa? 

Con nh¡c låi cho ThÀy nghe.’’ Tôi chÌ ngÒi yên không trä l©i. 

Tôi không muÓn nh¡c låi nh»ng chuyŒn nhÜ: ‘‘ThÀy dåy tôi 

nghŒ thuÆt sÓng cûa m¶t ngÜ©i xuÃt gia - sÓng v§i Tæng thân 

và sÓng m¶t mình; nÖi nào có tình thÜÖng thì cu¶c sÓng nÖi Çó 

có š nghïa; ho¥c th¿c tÆp Çem låi hånh phúc cho m†i ngÜ©i 

ngay bây gi© không cÀn phäi Ç®i th† gi§i l§n hay làm giáo 

th†, v.v...’’ Ho¥c ‘‘chæm sóc cho sÜ cô Chân ñÙc và nh§ vi‰t 

thÜ cho ThÀy’’... ThÀy Öi, qua nh»ng bài giäng cûa ThÀy, qua 

cách sÓng cûa ThÀy, qua tØng bÜ§c chân và ánh m¡t cûa ThÀy, 

Çâu có lš nào con låi không thÃy và không nh§ nh»ng ÇiŠu 

ThÀy d¥n. 
 

2.7.98  
Hôm qua mây Çi luân hÒi làm cho tr©i xanh và Ãm hÖn. 

Ch¡c là khu vÜ©n rau cûa sÜ chÎ Th¡ng Nghiêm hånh phúc 

l¡m. Tôi Çây rÃt yêu mÜa. MÜa luôn luôn mang Ç‰n cho tôi 

m¶t cäm giác mát mÈ và Ç°i m§i. Có m¶t lÀn ª khóa tu St. 

Michael, ThÀy ngÜng giäng m¶t chút và m©i m†i ngÜ©i nghe 

mÜa. Tôi Çã không chÌ ngÒi nghe mÜa mà Çã hòa mình vào 

mÜa. Tôi cùng mÜa Çi g¥p tÜÖng nhÆp và tÜÖng tÙc. Chúng tôi 

vui vÈ quá cho Ç‰n không muÓn làm gì n»a h‰t, k‹ cä muÓn 
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nghe pháp thoåi.  

 Dù là mÜa xuÃt hiŒn không phäi Ç‹ cho m¶t mình tôi 

xem; mÜa rÖi không chÌ Ç‹ cho m¶t mình tôi nghe. Vì n‰u nhÜ 

mÜa chÌ rÖi riêng cho m¶t mình tôi thì có lë tôi Çã không yêu 

mÜa Ç‰n th‰. Và thÀy tôi, cÛng nhÜ mÜa kia, mang hånh phúc 

cho cä muôn loài. TØ bi, trí tuŒ và tài næng cûa NgÜ©i không 

ai Ç‰n mà không ÇÜ®c l®i låc. ñáng ti‰c là ch» nghïa cûa tôi 

không Çû Ç‹ tán dÜÖng phÜ§c hånh cûa NgÜ©i. Tôi Çây chÌ có 

vài câu nhÜ sau:  

 

XÜa sanh Thiên Trúc nay ÇÃt ViŒt 

TrÜ§c sau vÅn chÌ m¶t lòng tØ 

Chuy‹n th©i måt pháp thành chánh pháp 

Cây khô, mÜa xuÓng nào còn khô? 

Trí tuŒ, tØ bi ÇŠu viên mãn 

Dang tay ôm tr†n cä thái hÜ 

Chúng sanh m†i loài ÇÜ®c l®i låc 

÷n sâu, nay thÃy låi càng sâu. 

 

M¥c dù mÜa Çã do mây hóa thành nhÜng cäm giác cûa 

mÜa Çâu giÓng nhÜ cäm giác cûa mây. Gi© phút Ç†ng låi 

thành gi†t nÜ§c thì mây Çã quên mình là mây rÒi. Mây Çã có 

m¶t hình tÜ§ng m§i, m¶t hành trang m§i. NhÜng mây bi‰t 

mình vô ngã cho nên mây không s® vô thÜ©ng. 
 

3.7.98  
Hôm nay là ngày thÙ næm cûa tuÀn lÍ làm bi‰ng. ñåi 

chúng t° chÙc Çi pinic ª tåi Xóm Thåch. Chúng tôi làm 

barbeque mà lò nÜ§ng thì chÌ m§i ÇÜ®c mua chiŠu hôm qua. 

Chúng tôi còn mua ÇÜ®c b¡p Ç‹ nÜ§ng n»a. Có sÜ cô Chân 

ñÙc, cô Viên NghiŒp, chÎ H›, chÎ Th¡ng, chÎ TÜ©ng, chÎ 

H¢ng, sÜ anh Pháp Låc, tôi, cô Terry và gia Çình sÜ chÎ Bích 

Nghiêm. Chúng tôi Ç¥t lò nÜ§ng cånh b© hÒ cûa trà thÃt. Các 

sÜ cô trÈ và sÜ anh Pháp Låc ngÒi ngay bên lò nÜ§ng, Ç‹ 

nÜ§ng xong que nào là æn liŠn que Çó. Chúng tôi cÜ©i nói vui 

vÈ: Çích th¿c là m¶t gia Çình hånh phúc. M†i ngÜ©i æn xong 

h‰t thì sÜ anh Pháp Ân m§i vØa vŠ t§i. SÜ anh phäi Çi làm 

photocopy vài giÃy t© gì Çó. NhÜng sÜ anh cÛng không bÎ lÈ 

loi bªi vì sau Çó chúng tôi còn có tiŒc cà-rem n»a. 

Trong Tæng thân ª dây tôi là ngÜ©i nhÕ nhÃt và ÇÜ®c 

quš sÜ chÎ rÃt thÜÖng. Tôi không bi‰t sau này, nh»ng khi thÃy 

cái khuy‰t Çi‹m l§n nhÃt cûa tôi ch¡c là quš sÜ chÎ Çã phäi 

‘‘thª’’ d» l¡m. Khuy‰t Çi‹m này là do tánh cÙng ÇÀu cûa tôi 

mà ra. ThÜ©ng thì tôi rÃt hiŠn và dÍ thÜÖng nhÜng khi tôi làm 

ÇiŠu gì trái š ai mà ngÜ©i Çó không nói th£ng v§i tôi mà låi Çi 

nói v§i ngÜ©i khác và làm m¥t nghiêm Ç‹ cÓ š cho tôi s® thì 

tôi Çây Çã không s® mà låi còn làm nghiêm hÖn n»a. Và tôi 

bi‰t khi tôi làm m¥t nghiêm thì trông tôi dÍ ghét l¡m. HÖn n»a 

tôi có cái phän Ùng khá nhanh. Tôi phäi sºa cái ‘‘th¡ng m¥t’’ 

và cái ‘‘th¡ng miŒng’’ låi. ChÙ m‡i khi có ngÜ©i nào Çó nói 

nh»ng chuyŒn gì Çâu ho¥c làm nh»ng chuyŒn không h®p th©i 

h®p lš, thì tôi së ho¥c nói ho¥c là cho h† thÃy nh»ng cº chÌ 

không vØa lòng cûa tôi. Tôi hÙa së th¿c tÆp hay hÖn. 

SÜ chÎ Th¡ng Nghiêm trÜa nay Çã ch†c chÎ TÜ©ng, chÎ 

H¢ng và tôi cÜ©i m¶t trÆn.  

ChÎ Th¡ng Nghiêm: ‘‘ñÓ Uy Nghiêm, bánh tráng 

ngÜ©i B¡c g†i là gì?’’ SÜ chÎ ti‰p: ‘‘Em không bi‰t chÙ gì? ñÓ 

H¢ng Nghiêm Çó. Có th‹ H¢ng Nghiêm së bi‰t. Bi‰t thì ÇØng 

trä l©i nghe.’’ 

Tôi: ‘‘Là bánh Ça chÙ gì.’’ 

SÜ chÎ: ‘‘Tåi sao em bi‰t?’’  

Tôi: ‘‘Thì em là ngÜ©i B¡c mà.’’ 
 

25.8.98 
Hôm nay tôi nÃu phª Çãi Çåi chúng. ChÎ TÜ©ng 

Nghiêm nói là së dåy tôi và giúp tôi nÃu. NhÜng tôi nÃu gÀn 

xong rÒi sÜ chÎ vÅn chÜa xuÓng. Cô Terry cÙ Çi t§i Çi lui hÕi 

xem tôi có cÀn giúp hay không. T¶i nghiŒp cô Ãy, nhÜng tôi Çã 

nói: ‘‘No, I want sister TÜ©ng Nghiêm.’’ Và cô Ãy phäi Çi g†i 

sÜ chÎ xuÓng ngay cho tôi. 

Tôi nh§ bu°i tÓi trÜ§c ngày ThÀy vŠ, tôi ÇÜ®c Çi thiŠn 

hành cùng NgÜ©i. ñêm Ãy træng non và ThÀy bäo tôi: ‘‘Khi 

nào træng tròn con Çi thiŠn hành giùm ThÀy nghe.’’ ñêm nay 

træng tròn và sáng quá. VÆy là ThÀy Çã r©i Thanh SÖn gÀn nºa 

tháng rÒi. Tôi gi» l©i hÙa và Çi thiŠn hành cho ThÀy. Tôi nói 

v§i træng: ‘‘Je suis revenue.’’ Vui vÈ trên ÇÜ©ng vŠ, tôi Çã làm 

m¶t bài thÖ: 

 

V¢ng v¥c m¶t ánh træng thanh 

Hiu hiu gió mát ÇÜa cây Ç¶ng cành 

Mây vŠ quyŒn núi ôm non 

Hoa hiên tÕa nhË hÜÖng trên ÇÜ©ng thiŠn. 
 

2.8.98 
Tôi thÆt là làm bi‰ng quá. Không muÓn vi‰t n»a. Th©i 

khóa và công viŒc tÜÖng ÇÓi hÖi nhiŠu so v§i m¶t Çåi chúng 

nhÕ nhÜ vÆy. HÖn n»a, sÙc khÕe cûa quš sÜ chÎ låi kém. 

Không bi‰t là ThÀy có th‹ gºi các sÜ anh, sÜ chÎ l§n ª bên 

Làng qua s§m hÖn hay không. 

TÓi nay có bu°i làm m§i. SÜ chÎ Th¡ng Nghiêm và tôi 

muÓn làm cho không khí nhË nhàng và vui hÖn nên Çã tr¶n lÅn 

thiŠn trà vào. Cô Terry rÃt thích cái cách này và nói là së k‹ 

låi cho nh»ng ngÜ©i ª xóm Hå bi‰t và ÇŠ nghÎ Xóm Hå cÛng 

làm nhÜ th‰. 
 

24.8.98 
Båch ThÀy kính thÜÖng, 

ThÀy Öi, ThÀy muÓn con vi‰t m¶t lá thÜ cho nh»ng 

ngÜ©i giÆn ThÀy nhÜng con chÌ bi‰t xin h† là ÇØng giÆn ThÀy 

thôi. Xin ÇØng giÆn m¶t ngÜ©i dÍ thÜÖng nhÜ vÆy. ThÀy Çã 

nhÜ mÜa, mÜa xuÓng tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng bÒ ÇŠ trong 

m‡i chúng con. PhÀn l§n nh»ng ngÜ©i giÆn ThÀy ÇŠu là nh»ng 

ngÜ©i nhà cûa các sÜ cô và các sÜ chú ho¥c là ngÜ©i thÜÖng 

cûa các sÜ cô, sÜ chú. N‰u nhÜ các sÜ cô, sÜ chú không có håt 

giÓng bÒ ÇŠ s¤n do nh»ng ngÜ©i thÜÖng cûa mình gieo trÒng 

thì dù mÜa có rÖi bao nhiêu Çi n»a cÛng vÆy thôi. Tuy là giÆn 

ThÀy nhÜng con bi‰t quš vÎ chÌ giÆn m¶t chút thôi. ThÆt ra lúc 

ban ÇÀu thì quš vÎ Ãy có cäm tÜªng nhÜ ngÜ©i thÜÖng cûa 

mình bÃy lâu, nay b‡ng dÜng bÎ m¶t ngÜ©i xa lå không thân 

thu¶c ÇÜa Çi mÃt. NhÜng trong chiŠu sâu tâm thÙc các vÎ Ãy 

rÃt lÃy làm hãnh diŒn vŠ s¿ ch†n l¿a con ÇÜ©ng Çi cûa các sÜ 

cô và sÜ chú. Quš vÎ bi‰t ÇÜ®c cây bÒ ÇŠ nÖi các sÜ cô và sÜ 

chú Çang vÜÖn mình làm bóng mát cho bi‰t bao nhiêu ngÜ©i 

và bao nhiêu loài. Càng có không gian thì cây së càng to càng 

l§n. Quš sÜ cô và sÜ chú càng có t¿ do thì së càng có nhiŠu 

ngÜ©i ÇÜ®c l®i låc. NhÃt là khi quš vÎ thÃy có rÃt nhiŠu thanh 

niên, thi‰u n» hiŒn gi© Çang bÎ lôi cuÓn theo Çám Çông, bÎ lôi 

cuÓn theo danh l®i, s¡c døc, ma túy, c© båc, rÜ®u chè, v.v... 
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Nhìn låi ngÜ©i thÜÖng cûa mình là quš sÜ cô và sÜ chú bi‰t 

sÓng m¶t Ç©i sÓng an låc, nhË nhàng, hånh phúc và Çang dåy 

cho ngÜ©i khác bi‰t sÓng Ç©i sÓng nhÜ vÆy thì h† không hãnh 

diŒn sao ÇÜ®c, phäi không thÜa ThÀy.  

Sáng nay con chåy xuÓng con ÇÜ©ng dÅn lên thiŠn 

viŒn. Khi trª vŠ con thÃy ÇÜ®c m¶t trái bóng bay màu hÒng. 

Nó bÎ rÖi xuÓng vì trÆn mÜa Çêm qua, rÒi bÎ vÜ§ng vào cái cây 

ª mé rØng. Con nh¥t lên, th¡t ch¥t cái gút låi và cÀm vŠ. 

NhÜng trên ÇÜ©ng vŠ con Çã lÕng tay làm cho bong bóng trÜ®t 

khÕi và bay mÃt. Làm theo tÆp khí cûa mình, con kêu lên: 

‘‘Oh, no.’’ Con nhìn theo trái bóng bay lên cao dÀn, xa dÀn. 

S¿ nhË nhàng cûa bong bóng khi ÇÜ®c bay lên cao làm cho 

con cÛng nhË nhàng. Con mÌm cÜ©i, vÅy tay chào cái bong 

bóng và nói: ‘‘Oh, yes.’’ Con vui suÓt trên con ÇÜ©ng vŠ. G¥p 

cô Terry, con Çã k‹ låi cho cô Ãy nghe. Cô Ãy cÛng vui và gÆt 

ÇÀu luôn. ThÀy Öi, con së cùng ThÀy làm mây tr¡ng thong 

dong. ThÀy trò mình së Ç‰n, së Çi, së sinh, së diŒt. Mình Ç‰n, 

mình Çi m¶t cách t¿ do. Mình sinh, mình diŒt m¶t cách không 

s® hãi. (Cái Çó ch£ng phäi là hånh phúc l§n hay sao.☺) ThÀy 

trò mình hãy cÙ viŒc rong chÖi. Khi mŒt thì gÓi ÇÀu lên mây 

mà nghÌ, t¿a vai trên núi mà n¢m. ThÀy có b¢ng lòng không? 

Ai Ç†c nh»ng giòng này ch¡c cÛng thÃy h‰t hÒn. ☺ 
 

2.9.98 
BÓ mË kính yêu. 

LÍ Vu Lan s¡p Ç‰n rÒi. NiŠm hånh phúc cûa con còn 

ÇÜ®c cä bÓ lÅn mË không th‹ nào diÍn tä ÇÜ®c. Con thi‰t nghï 

m¶t ngÜ©i hånh phúc nhÃt trên Ç©i này cÛng chÌ hånh phúc 

Ç‰n ngÀn Ãy thôi. Nh§ Ç‰n th©i gian con còn ª nhà, con thÃy 

con thÆt là hÜ quá phäi không thÜa bÓ mË? Con Çã làm cho bÓ 

mË thÆt lo thÆt buÒn vì con. Dù con Çã làm thÆt nhiŠu lÀm l‡i, 

bÓ mË cÛng ÇŠu tha thÙ, không vì l‡i Çó to ho¥c nhÕ. BÓ mË 

Çã yêu thÜÖng con h‰t m¿c. TØ nhÕ cho Ç‰n l§n viŒc gì con 

muÓn làm cÛng ÇŠu ÇÜ®c thuÆn š. Con không bi‰t tåi sao bÓ 

mË låi có th‹ thÜÖng con Ç‰n nhÜ vÆy. Có lë bÓ mË nào cÛng 

thÜÖng con mình nhÜ bÓ mË Çây thÜÖng con. NhÜng Çâu phäi; 

bÓ mË ch£ng thÃy mÃy ÇÙa bån cûa con ÇŠu Çã muÓn ÇÜ®c Ç°i 

ch‡ cûa con Çó sao. Con bi‰t cái t¶i cûa con không ª bên cånh 

bÓ mË, chæm lo cho bÓ mË là không phäi nhÕ. NhÜng con 

ch†n con ÇÜ©ng xuÃt gia cÛng vì bÓ mË Çã thÜÖng con quá Çi. 

BÓ mË Çã cho con thÃy ÇÜ®c cái l®i l§n cûa s¿ yêu thÜÖng. BÓ 

mË Çã trao låi cho con và gieo vào ÇÃt tâm con bi‰t bao là håt 

giÓng tÓt. Nh»ng håt giÓng thÜÖng yêu, hi‹u bi‰t; nh»ng håt 

giÓng r¶ng lÜ®ng bao dung, nh»ng håt giÓng Çäm Çang, nhË 

nhàng, nh»ng håt giÓng thông minh, khéo léo; nh»ng håt 

giÓng th£ng th¡n, ÇÖn giän và còn nhiŠu, thÆt nhiŠu n»a. Nh© 

con th¿c tÆp chánh niŒm, có th©i gian quán sát låi mình nên 

con Çây Çang nhÆn ra nh»ng håt giÓng Çó và Çang tu tÆp Ç‹ 

tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng tÓt Ãy. Con cäm Ön bÓ mË thÆt nhiŠu 

Çã tåo tác cho con thân lành này, Çã nuôi dÜ«ng con và dÅn 

d¡t con vào ÇÜ©ng chánh. ÷n nghïa này m¶t Ç©i trä ch£ng 

xong. Vì niŠm tin thÜÖng cûa bÓ mË con quy‰t tu tÆp tinh 

chuyên, m¶t bÜ§c ch£ng lùi. Con kính låy bÓ mË. 

Con, Chân Uy Nghiêm. 
 

5.9.98 
LÍ Vu Lan hôm nay tåi ñåo tràng Thanh SÖn ÇÜ®c gÀn 

cä træm ngÜ©i tham d¿. Thi‰u nhi cÛng Ç‰n rÃt Çông. Tôi Ç†c 

bài Bông HÒng Cài Áo và hát luôn bài hát Bông HÒng Cài 

Áo. TrÜ§c Çó thÀy Giác Thanh cho pháp thoåi b¢ng ti‰ng ViŒt 

ª trong thiŠn ÇÜ©ng cûa cÜ xá Båch Vân, và sÜ cô Chân ñÙc 

cho pháp thoåi b¢ng ti‰ng Anh ª dÜ§i thiŠn ÇÜ©ng PhÆt Mã. 

M†i ngÜ©i sau Çó không Çi thiŠn hành vì phäi æn cÖm quä 

ÇÜ©ng s§m Ç‹ kÎp gi© làm lÍ. Bu°i lÍ thÆt ÇÀy š nghïa. Tôi 

thích nhÃt cái lúc ÇÜ®c cài hoa và låy xuÓng. M‡i lÀn sáu 

ngÜ©i lên nhÆn hoa. Tôi m¶t lÀn n»a ÇÜ®c cài hoa ÇÕ. Sau bu°i 

lÍ tôi Çi nhanh vŠ g†i mË. Nghe ÇÜ®c ti‰ng mË bên ÇÀu giây 

ÇiŒn thoåi tôi mØng quá hÕi mË: ‘‘MË Öi, mË bi‰t con có tin 

mØng gì không?’’ MË hÕi låi tôi: ‘‘Tin mØng gì?’’ Tôi vui vÈ 

trä l©i: ‘‘Hôm nay vØa làm xong lÍ Vu Lan và con ÇÜ®c cài 

hoa hÒng ÇÕ.’’ Hai mË con cÜ©i sung sÜ§ng. Tôi ti‰p: ‘‘Con 

muÓn hát cho mË m¶t bài.’’ MË s® tôi phäi tÓn tiŠn ÇiŒn thoåi 

cho nên nói: ‘‘Cúp Çi, Ç‹ mË g†i låi cho con rÒi hát.’’ MË g†i 

låi. Tôi hát bài Bông HÒng Cài Áo. MË khen tôi hát hay nhÜng 

tôi Çã làm cho mË khóc rÒi. MË nói tháng chín này cä nhà së 

lên Thanh SÖn thæm tôi. 

Hånh phúc quá Çi! 

SÜ cô Chân Uy Nghiêm 
 

Tình Thâm Nghïa Thâm 
 Chân Pháp Cänh 

 

ThŒ NhÆt SÖn, ngày 12/2/97 

Kính thÜa ThÀy, 

ThÙ Bäy vØa qua (mÒng 2 T‰t) con có xin cø NguyÍn 

Du hai câu ÇÀu næm. Con hÕi Cø tr©i ÇÃt næm nay së nhÜ th‰ 

nào và con nên làm gì cho Çúng. Cø trä l©i cho con nhÜ th‰ 

này: 

‘‘LÃy tình thâm trä nghïa thâm 

NÜ§c non Ç‹ ch» tÜÖng phùng ki‰p sau.’’ 

 

Nghïa thâm thì con có th‹ Çoán là gì rÒi, nhÜng tình 

thâm kia là chi? N‰u nói là s¿ tu tÆp hàng ngày thì có vÈ t°ng 

quát quá, không rõ ràng. Có lë tình thâm kia là nh»ng lá thÜ 

nhÜ th‰ này, s¿ th¿c tÆp an trú trong hÖi thª, m‡i bÜ§c chân 

Çem låi hånh phúc và bình an cho cu¶c Ç©i. Nhìn vào Çåi 

chúng, con thÃy có nhiŠu ngÜ©i làm ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu này cho 

nên con có niŠm tin là con cÛng së làm ÇÜ®c. BÓn ch» tÜÖng 

phùng ki‰p sau ÇËp quá. BÓn ch» này làm cho m¶t ngÜ©i tu 

nhÜ con thÆt Ãm lòng vì thÃy r¢ng ki‰p sau mình vÅn ÇÜ®c ti‰p 

tøc tu. 

 

Næm m§i con xin kính chúc SÜ Ông vån s¿ an lành, 

chúng sanh khä Ç¶ và ti‰n dÀn Ç‰n quä bÒ ÇŠ, giäi thoát, an 

vui. 

 

Chi‰c lá ÇÀu næm, 

Con: Chân Pháp Cänh 

Soi GÜÖng ThÃy Mình 
Chân Viên NghiŒp 

 

SÜ Ông kính thÜÖng, 

SÓng trong tæng thân con hånh phúc thÆt nhiŠu. Các sÜ 

chÎ sÜ em thÜÖng và nh¡c nhª con thÜ©ng. Con rÃt xúc Ç¶ng 

trÜ§c s¿ chÃp nhÆn cûa các sÜ chÎ sÜ em trong suÓt th©i gian 

con sÓng tåi Tu ViŒn Thanh SÖn. Con có tÆt làm viŒc quên 

trÜ§c quên sau. M§i ÇÀu các sÜ em con có buÒn con vì thÃy 

con cÙ quên, nhÜng khi bi‰t con không phäi cÓ tình, các sÜ em 
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chÌ thÜÖng và nh¡c con thôi. Con bi‰t Ön các sÜ em con nhiŠu 

l¡m. Båch SÜ Ông, trong nh»ng lúc ngÒi cùng tæng thân soi 

sáng cho các sÜ em, con thÃy con có rÃt nhiŠu l‡i. ñÜ®c nghe 

l‡i cûa các sÜ em, con lÆp tÙc quay vŠ ki‹m Çi‹m con và sºa 

Ç°i không dám chÆm trÍ, nhÜng m¶t mình con thì con không 

thÃy h‰t nh»ng tÆp khí tiêu c¿c Çó cûa con. Vì vÆy con rÃt 

mong ÇÜ®c tæng thân soi sáng cho con. Hôm nay, con ÇÜ®c SÜ 

Cô Chân ñÙc trao cho con bän soi sáng, con cÀm bän soi sáng 

Ç†c rÃt chÆm nh»ng Çi‹m Üu tæng thân thÃy vŠ con. Con Ç†c 

Çi Ç†c låi phÀn này nhiŠu lÀn và Ç†c chÆm Ç‹ cho nh»ng l©i 

này thÃm vào lòng con, cho con sÙc månh Ç‹ Ç†c ti‰p vŠ 

nh»ng khi‰m khuy‰t mà tæng thân thÃy vŠ con. Khi Ç†c Ç‰n 

Çi‹m khuy‰t thÙ nhÃt, con Çau thÆt nhiŠu vì con t¿ thÃy mình 

không xÙng v§i công lao SÜ Ông bÕ ra Ç‹ dåy chúng con. 

NhÃt là khi ngÒi chuông, vì con bi‰t SÜ Ông rÃt nghiêm trong 

viŒc thÌnh chuông. Con thÃy con r§t thÆt n¥ng, vì ngay ª Çi‹m 

SÜ Ông nhÃn månh thì con låi không thành. NhÜng nh§ Ç‰n 

SÜ Ông dåy chúng con hãy chÃp nhÆn bän thân mình, nên con 

lÆp tÙc trª vŠ hÖi thª và Ç†c ti‰p. Con låi té lÀn thÙ hai khi bi‰t 

rõ bÜ§c chân cûa con chÜa v»ng. Và ti‰p theo viŒc æn cÖm còn 

hÖi nhanh. Và Ç†c cho Ç‰n h‰t phÀn khuy‰t thì con nhÆn thÃy 

trong các tÜ th‰ Çi ÇÙng và ngÒi thì con ÇŠu không thành công 

cä. 

 Con b‡ng thÃy sao s¿ thÃt båi l§n quá. Con rÃt muÓn 

dâng lên SÜ Ông, SÜ Bà, MË và tÃt cä nh»ng ngÜ©i con kính 

thÜÖng s¿ v»ng chãi cûa con, nhÜng sao con cÙ phø lòng quš 

Ngài hoài. Con cäm thÃy trong lòng chao Çäo. Con cäm thÃy 

insecure. 

 Con Çem bän soi sáng cÃt dÜ§i ÇÀu n¢m. BuÒn quá, 

con không làm ÇÜ®c gì, chÌ thª và muÓn Çi ngû s§m hÖn m†i 

hôm. ñ‰n sáng hôm sau, trÜ§c gi© công phu, con Çem ra Ç†c 

låi. Con ch®t thÃy dâng lên m¶t s¿ bình an và m¶t niŠm 

thÜÖng yêu thÆt l§n. 

 Båch SÜ Ông, trong bän soi sáng, tæng thân Çã soi 

sáng nh»ng cái tæng thân thÃy vŠ con: cách con làm viŒc, thÌnh 

chuông, Çi thiŠn hành và Çã giúp con thÃy ÇÜ®c nh»ng Än 

khuÃt trong tâm ÇÜa Ç‰n nh»ng vøng vŠ bên ngoài. 

 Con b‡ng thÃy thÜÖng con l¡m và bi‰t Ön tæng thân 

thÆt nhiŠu. 

 TÓi d‰n, ngày 20 tháng 11, là th©i hån cuÓi con phäi 

trình kŒ lên SÜ Ông, con hãy còn có cäm giác insecure - con 

nhìn bän soi sáng, rÒi nhìn t© giÃy tr¡ng cånh máy fax, con 

ngÒi yên Ç¶ m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ ª Çó. Con hÕi cô Terry bây gi© 

là mÃy gi© ª bên Pháp. Cô nói 9 gi© mÃy. Con muÓn ngÒi yên 

thêm tí n»a, nhÜng s® fax trÍ phiŠn gi© nghÌ cûa ThÀy. Con 

ch®t thÃy tình thÜÖng và niŠm tin SÜ Ông trong con rÃt månh. 

B°n phÆn ThÀy Çã xong, phÀn con sao con låi chÆm trÍ và liŠn 

lúc Çó con fax qua SÜ Ông bài kŒ cûa con. 

 Båch SÜ Ông, hôm qua là ngày con nÃu æn. Khóa tu 

mùa ñông này, chÎ HÜÖng Nghiêm và con làm chung m¶t Ç¶i. 

ChÎ và con nÃu æn thÆt vui. Hôm nay trên c¶t chÃp tác, con 

ÇÜ®c nghÌ và chÌ chÃp tác viŒc cûa chúng n‰u có. ViŒc chúng, 

con thÃy còn nhiŠu, nhÜng sáng nay, con quy‰t ÇÎnh nghÌ Ç‹ t° 

chÙc låi cách làm viŒc và gi© giÃc làm viŒc cûa con Ç‹ tránh 

trÜ©ng h®p tæng cÜ©ng tÓc Ç¶ rong chåy trong tâm. Båch SÜ 

Ông, con hånh phúc thÆt nhiŠu vì t© soi sáng Çã ghi xuÓng 

nh»ng khi‰m khuy‰t thành m¶t khÓi, giúp cho con thÃy rõ con 

hÖn. Sáng nay, con xuÓng thiŠn ÇÜ©ng, lúc Ãy vÎ tri chung và 

m†i ngÜ©i chÜa vào. Con cúi ÇÀu Çi nhè nhË Ç‰n gÀn chuông. 

Con ch¡p tay xá và ngÒi trÜ§c chuông thÆt v»ng v§i tØng hÖi 

thª m¶t. Con hånh phúc khi thÃy chuông. Hai bàn tay con s© 

vào chuông. Con nói thÀm: ‘‘Xin l‡i chuông.’’ Và xúc Ç¶ng 

quá con không nói ÇÜ®c gì thêm, nhÜng con b‡ng thÃy chuông 

mÌm cÜ©i. SÜ Ông Öi! Cái chuông bi‰t nói, bi‰t hi‹u và bi‰t 

cÜ©i. 

 

GÆy vàng vØa gõ cºa ngõ thông 

Tay vàng vØa vÅy g†i con dØng bÜ§c 

Ch®t thÃy quanh con vån nø cÜ©i 

 

 Sau gi© công phu sáng, con ra Ç‰n nhà b‰p, con nhìn 

thÃy cái chén, cái tô, cái chäo, cái nÒi... Con ch®t thÃy các cô 

bån nhÕ này Çã Ç®i con lâu rÒi. Con mÌm cÜ©i và nói: ‘‘Bi‰t 

rÒi! I am here for you!’’ 

 Båch SÜ Ông, bây gi© con không nh»ng có quš sÜ 

anh, sÜ chÎ, sÜ em là bån ÇÒng hành mà con còn có bi‰t bao 

nhiêu là ngÜ©i bån Çang ûng h¶ và y‹m tr® con trong công 

phu tu tÆp m‡i ngày. 

 TØ ngày con nhÆn ÇÜ®c bän soi sáng, con k‰t thân 

v§i hai ngÜ©i bån, Çó là cái ÇÒng hÒ và quy‹n s° c« trung có 

Çû ngày tháng con dùng Ç‹ vi‰t xuÓng nh»ng công viŒc cÀn 

làm trong ngày. 

 TÓi Ç‰n con an tâm Çi ngû, không còn s® quên công 

viŒc cÛng nhÜ trong ÇÀu con không có ÇÀy công viŒc. 

Båch SÜ Ông, Çây là lÀn ÇÀu tiên con ÇÜ®c nhÆn m¶t 

t© soi sáng có Çû Üu và khuy‰t, giúp cho con thÃy ÇÜ®c nh»ng 

tÆp khí lâu Ç©i cûa mình. Con thÜ©ng làm viŒc quá sÙc và quá 

gi©, rÒi Çùng m¶t cái con ÇuÓi sÙc bÎ bŒnh ho¥c ÇÀy ¡p trong 

lòng và không còn ti‰p tøc ÇÜ®c n»a. Con thÃy con ÇÜ®c 

phÜ§c duyên lành, ÇÜ®c tæng thân soi sáng, giúp con tránh 

trÜ©ng h®p quœ ngã nºa chØng. Con b‡ng nhiên thÃy rõ, công 

viŒc là s¿ sÓng. Con m©i cái nÒi, cái bàn chäi Çánh ræng, cái 

khæn lau m¥t, cái máy computer... cùng con thª. 

Båch SÜ Ông, chÌ trong vòng m¶t hai ngày thôi, m†i 

thÙ b‡ng chÆm låi và nh»ng bài thi kŒ hàng ngày t¿ Ç¶ng tuôn 

ra Ç‹ giúp con. 

Båch SÜ Ông, hôm nay là ngày làm bi‰ng, trong lòng 

cÛng nhÜ bÜ§c chân cûa con không còn giøc giã nhÜ nh»ng 

ngày trÜ§c. T© soi sáng không khác ti‰ng Bøt g†i SÜ Ông å. 

Hôm nay quš sÜ em con chuÄn bÎ vŠ Làng. M†i 

ngÜ©i có viŒc riêng, quš sÜ cô l§n nÃu æn cho chúng con, th® 

vÅn ti‰p tøc làm thiŠn ÇÜ©ng và phòng ª garage. Ti‰ng cÜa, 

ti‰ng máy, ti‰ng Ç¶ng nhiŠu, nhÜng m†i chÓn vÅn bình an. 

Båch SÜ Ông, nhân dÎp quš sÜ chú và sÜ cô vŠ Làng, 

con vi‰t thÖ kính dâng lên SÜ Ông bän tÜ©ng trình vŠ s¿ th¿c 

tÆp cûa con, và nh»ng niŠm vui trong chúng, các sÜ cô và sÜ 

chú ch¡c không khÕi hånh phúc Ç‹ k‹ SÜ Ông nghe. 

 

Con kính chúc SÜ Ông khÕe và vui. 

Kính låy, 

Con cûa ThÀy, 

Chân Viên NghiŒp 
 

�ch N¢m ñáy Gi‰ng 
Chân Pháp Døng 

 

ThÀy thÜÖng, 

Lúc này Çi thiŠn hành, con không Çi m¶t mình n»a. 
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Con thÃy mình Çi cùng núi Yên Tº hay núi Trà Cú. Có lúc con 

b¡t g¥p mình Çang Çi cùng sông HÜÖng ho¥c sông Cºu Long. 

Con thÃy Çoàn ngÜ©i Çang Çi thiŠn hành là m¶t dòng sông. 

Con là dòng sông Çó. Hay là con thÃy h† là m¶t trái núi. Con 

là trái núi Çó. Con Çi thiŠn hành cùng bi‰t bao ngÜ©i trên quê 

hÜÖng. ñi nhÜ vÆy con thÃy mình có hånh phúc. 

Nhìn tâm mình, con thÃy lâu nay con cÜ xº v§i mình 

quá tŒ. Con sÜ tº là chúa t‹ cûa rØng núi. ƒy vÆy mà ngÜ©i ta 

chÌ dùng nó Ç‹ bi‹u diÍn nhäy qua vòng lºa Ç‹ ki‰m tiŠn. Tâm 

cûa con, nó có khä næng tåo ra không bi‰t bao nhiêu là hånh 

phúc. Khä næng thÜÖng yêu cûa nó, không bi‰t sao mà lÜ©ng 

ÇÜ®c. Nó không phäi chÌ là m¶t, nó còn có th‹ nhiŠu. Con là 

con, mà con còn là sÜ em Pháp ng thÆt hiŠn lành, là sÜ anh 

Pháp ñæng ÇÀy sÙc sÓng, là sÜ em Giäi Nghiêm thÆt bao 

dung... 

ThÀy Öi, không phäi tâm chÌ có khä næng Ç‹ chÃp nhÆn 

nh»ng cái ÇËp. Tâm còn có khä næng thÜÖng cä nh»ng lÀm l«. 

Con ngÜ©i së ÇËp thêm bi‰t mÃy, khi con ngÜ©i Çó có khä 

næng chÃp nhÆn nh»ng l‡i lÀm, y‰u kém... cûa mình và cûa 

bao nhiêu ngÜ©i khác. Có lÀn, m¶t sÜ em giÆn con và nói v§i 

con m¶t câu n¥ng. Con rÃt Çau. NhÜng con nhìn vào niŠm Çau 

và nói: Tâm Öi, em không phäi chÌ là niŠm Çau. Em r¶ng l§n 

vô cùng.’’ 

Khi Çó , con vØa thÃy ÇÜ®c tích môn cûa tâm, vØa nhìn 

thÃy ÇÜ®c chiŠu sâu cûa nó. Và khi con Çang Çau,con vÅn thÃy 

ÇÜ®c hÜ§ng Çi cûa mình. Con vØa chæm sóc cho niŠm Çau, 

con vØa làm cho tâm l§n lên, r¶ng ra, cho Ç‰n khi nào con Çû 

sÙc Ç‹ chÃp nhÆn và tha thÙ cho sÜ em cûa mình. Mình cÛng 

Çã tØng lÀm l«, Çã tØng nói n¥ng khi giÆn. Mình Çã tØng tha 

thÙ. Và con Çã tha thÙ cho sÜ em. Con tha thÙ không phäi nhÜ 

m¶t cá nhân. Con tha thÙ b¢ng trái tim cûa thÀy, cûa tæng 

thân. 

Con thÃy n‰u mình khéo dùng, thì nh»ng gì mình Çang 

có cÛng trª thành rÃt ÇËp. Cái con Çi tìm, cÛng là cái xÜa nay 

con vÅn có. CÛng nhÜ con ‰ch, xÜa nay nó vÅn có bÀu tr©i. 

NhÜng n¢m dÜ§i Çáy gi‰ng, nó tÜªng bÀu tr©i chÌ là cái vung. 

Nó phán xét và giÆn h©n cái vung cûa nó. Nó Çòi hÕi, nó chê 

bai và Çi tìm cái vung l§n hÖn và ÇËp hÖn. NhÜng rÒi khi ra 

khÕi gi‰ng thì nó gi¿t mình. Cái vung ‘‘cûa mình’’! Nó cäm 

thÃy h° thËn và khôi hài. BÀu tr©i Çâu phäi là cái vung! 

NhÜng cái ví dø cûa con nó cÛng buÒn cÜ©i, phäi 

không thÀy? Con ngÒi yên và thª vài lÀn Ç‹ bi‰t r¢ng mình 

Çang sÓng thÆt. N‰u con nói là con Çã thành t¿u ÇÜ®c cái này, 

thành t¿u ÇÜ®c cái kia thì lÓ bÎch l¡m. Th¿c ra con Çã bi‰t 

ÇÜ®c kh° Çau là gì. Con bi‰t kh°. N‰u có m¶t sÜ th¿c tÆp mà 

con thành t¿u ÇÜ®c, thì chính là th¿c tÆp này. Chính vì con Çã 

bi‰t kh° mà con hi‹u ÇÜ®c tâm cûa con thÜa thÀy. TØ ngày mà 

con bi‰t th¿c tÆp nhÆn diŒn kh° Çau thì con thÃy mình và s¿ 

sÓng cùng ÇËp ra. Con bi‰t t¿ kính tr†ng mình và bi‰t tôn 

tr†ng s¿ sÓng. Nh© con bi‰t kh° mà con trª nên kiên nhÅn 

hÖn. Con Çã Çi tìm cái gì ? Con Çã tìm ra cái mà con Çi tìm 

chÜa? TrÜ§c tiên, con thÃy mình Çã tìm ra gi§i. Con bi‰t tôn 

tr†ng gi§i bªi vì con thÃy mình cÀn h†c tôn tr†ng chính bän 

thân cûa mình. T¿ gây kh° Çau cho bän thân là lÀm l‡i cæn 

bän mà nhiŠu ngÜ©i vÃp phäi. ñó là m¶t m¥c cäm. Chính vì 

mình m¥c cäm, thi‰u t¿ tin vŠ mình mà m¥c tình cho con 

thuyŠn bé cÙ bÃp bênh gi»a dòng. MÜ©i hai b‰n nÜ§c, trong 

nh© Çøc chÎu.  

Mình thÆt là ngây thÖ. Mình cÙ cho là cái gì mình suy 

nghï trong ÇÀu và hành Ç¶ng trong bóng tÓi là không ai bi‰t 

ÇÜ®c. NgÜ©i ta bi‰t ÇÜ®c hay không thÆt ra không hŒ tr†ng 

b¢ng chính mình bi‰t ÇÜ®c hay không. Ý con muÓn vi‰t là: 

Mình phäi bi‰t ÇÜ®c cái ÇiŠu Çó. N‰u Çó là m¶t suy nghï hay 

m¶t hành Ç¶ng Çang gây ra kh° Çau thì mình phäi bi‰t. Phäi 

mang tÃt cä ra ngoài ánh sáng. Mình phäi phÖi bày nó ra cho 

rõ ràng trong vùng ánh sáng Çó. N‰u mình còn ti‰p tøc hoang 

mang, sÓng m¶t cách lÆp Çi lÆp låi nhÜ m¶t cái máy ÇÀy vÃn 

ÇŠ là tåi vì mình không bi‰t là mình Çang làm gì và nghï gì. 

T¿ nguyŒn không gây thêm kh° Çau cho mình n»a là 

m¶t bÜ§c quan tr†ng trên con ÇÜ©ng giäi thoát, là mình b¡t 

ÇÀu thÃy ÇÜ®c chính mình. 

                          Con cûa thÀy:  

Chân Pháp Døng 
 

MÃy Ngày ñÀu Làm SÜ Cô 
 Chân Anh Nghiêm 

 

Kính båch ThÀy, 

 Hôm nay là ngày thÙ ba con ÇÜ®c làm sÜ cô. Con 

cäm thÃy rÃt bình thÜ©ng vì ngoài cái ÇÀu không có tóc và 

chi‰c áo tu con vÅn là con. Con là sÜ cô Anh Nghiêm mà con 

cÛng là Thøc HiŠn ho¥c bé Tí. NhÜng có m¶t ÇiŠu quan tr†ng 

là con có s¿ t¿ do rÃt l§n. Bây gi© không còn bÃt cÙ m¶t ÇiŠu 

gì, ho¥c m¶t ngÜ©i nào có th‹ chÆn ÇÜ©ng con låi ÇÜ®c n»a. 

Con cäm nhÜ ‘‘nothing can stop me, except I stop myself’’ và 

con së quy‰t tâm ‘‘not to let me stop myself.’’ Con thÃy ai 

muÓn làm gì ho¥c nghï gì tÓt hay xÃu vŠ con thì m¥c h† nhÜng 

chính con së mª r¶ng lòng con và hÜ§ng vŠ ÇiŠu tÓt lành ÇÓi 

v§i tÃt cä. Con thÃy vì b§t Çi s¿ lo l¡ng ho¥c s® hãi vŠ viŒc 

ngÜ©i khác nghï vŠ con nên con cäm thÃy t¿ do vô cùng. Con 

có th‹ hÜ§ng 100 phÀn træm con ngÜ©i con vŠ Bøt và Pháp, 

nuôi dÜ«ng tØ bi trong m†i hành Ç¶ng và m†i hoàn cänh. 

 Khi ngÒi æn cÖm hay Çi qua låi, con nhìn xung quanh 

và Ç‹ š t§i các sÜ chÎ, sÜ em và các bån thiŠn sinh và con cäm 

tÃt cä ÇŠu cÀn tình thÜÖng. ThÃy nhÜ vÆy con nguyŒn mª r¶ng 

lòng Ç‹ ti‰p xº v§i m†i ngÜ©i, không trØ ai. 

 ñ©i sÓng tu h†c ÇËp quá SÜ Ông Öi. Con rÃt vui SÜ 

Ông là ThÀy cûa con và con Çã ÇÜ®c sanh ra trong m¶t gia 

Çình tÓt ÇËp. Con mong con së Çem vŠ nhiŠu niŠm vui cho SÜ 

Ông, cho quš thÀy, quš sÜ cô và tÃt cä së hãnh diŒn vŠ con.  

 

Con kính thÜÖng ThÀy, 

Con, Anh Nghiêm 

Good luck in Germany daddy! 

Tâm Hành Êm ñŠm và NhË Nhàng  
Chân Phúc Nghiêm 

 

Kính trình SÜ Ông 

 GÀn hai tuÀn qua con có nh»ng cái thÃy nhÕ bé vŠ 

n¶i tâm cûa con. M‡i lÀn nghÎch cänh xäy ra thì con ÇŠu nhÆn 

diŒn ra ÇÜ®c nh»ng nguyên do Çã làm cho con không an vui. 

TØ ngày con th¿c tÆp chæm sóc cho con thì con có thÃy có 

nhiŠu bình an hÖn, s¿ bình an này có thÜ©ng tr¿c hÖn ª trong 

con. ñó là ÇiŠu làm cho con rÃt hånh phúc. Hånh phúc bây gi© 

cûa con là cäm nhÆn ÇÜ®c r¢ng các tâm hành con êm ÇŠm, nhË 

nhàng hÖn trÜ§c và không nh¶n nhÎp nhiŠu cäm xúc nhÜ xÜa. 

 Kính båch SÜ Ông, qua nh»ng lÀn vÃp ngã con m§i 

thÃy ÇiŠu này thÆt quan tr†ng. Con thÃy nh»ng vøng dåi, lÀm 
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l‡i Çã gây ra có th‹ tåo ÇÜ®c cho mình s¿ v»ng chãi, làm nŠn 

täng cho s¿ thành công sau này. Con Çã bi‰t th‰ nào là kh° 

Çau, vì vÆy mà con trân quš nh»ng gì con Çang có trong tÀm 

tay. Con còn th¿c tÆp chÃp nhÆn nh»ng y‰u kém trong con. 

Làm ÇiŠu này cÛng Çû cho con có nhiŠu an vui, và con Çang 

th¿c tÆp ti‰n xa hÖn n»a, là chÃp nhÆn r¢ng có lúc ngÜ©i 

thÜÖng không dÍ thÜÖng. N‰u con không chÃp nhÆn ÇÜ®c thì 

ngÜ©i Çau kh° trÜ§c là chính con, rÒi sau Çó cái kh° cûa con 

së làm cho ngÜ©i thÜÖng cûa con Çau kh°. Th¿c tÆp ÇÜ®c thì 

con Çã thÃy vŠ nguyên do và chÃt liŒu cûa tình thÜÖng giúp 

cho con an trú Ç‹ không t¿ gây thêm s¿ h©n giÆn. Kính båch 

SÜ Ông, mÃy hôm trÜ§c, em gái cûa con ª ViŒt Nam có gªi 

thÜ, hình và tÃm thiŒp mØng thôi nôi cho con, tÃm thiŒp là 

hình vë trái tim, có rÃt nhiŠu hoa lá. NhÆn ÇÜ®c con có rÃt 

nhiŠu niŠm vui và hånh phúc, bªi vì em con Çã gªi t¥ng cho 

con trái tim có ÇÀy thÜÖng yêu và s¿ sÓng, và vì th‰ con thÃy 

con phäi th¿c tÆp nhÜ th‰ nào Ç‹ trái tim con luôn luôn r¶ng 

mª, có th‹ ôm Ãp ÇÜ®c tÃt cä nh»ng gì cÀn ôm Ãp. 

 Kính båch SÜ Ông, sª dï con có rÃt nhiŠu niŠm vui và 

hånh phúc nhÜ trên là do con nh© ÇÜ®c SÜ Ông dåy: Tâm tØ bi 

là cái ÇËp nhÃt cûa con ngÜ©i, n‰u con có nhiŠu tØ bi thì con 

së có nhiŠu hånh phúc. ñiŠu này SÜ Ông Çã dåy nhiŠu lÀn và 

nh»ng ÇiŠu quš giá khác n»a con së không bao gi© quên ÇÜ®c. 

Con thÃy rÃt quan tr†ng là ÇÙng trÜ§c th¿c tåi cûa hoàn cänh 

con có nh§ Ç‹ th¿c hành hay không mà thôi. Mà muÓn nh§ là 

phäi bi‰t thÜ©ng xuyên th¿c hành hÖi thª chánh niŒm trong 

Ç©i sÓng hàng ngày. 

Kính låy, 

Con: Phúc Nghiêm 
 

L¡ng lòng nghe âm ba cûa bi‹n 
Chân Phúc Nghiêm 

 

SÜ Ông kính thÜÖng, 

ChiŠu tÓi này con ÇÜ®c quš sÜ chÎ, sÜ em làm tiŒc sinh 

nhÆt và t¥ng quà. ñây là lÀn thÙ 3 con ÇÜ®c Çón nhÆn nh»ng 

l©i chúc an lành và nh»ng món quà giän dÎ mà chan chÙa 

thÜÖng yêu. Con cäm thÃy rÃt Ãm áp và bình an trong tình 

thÜÖng Ãy. 

 ChiŠu hôm qua, con ÇÜ®c sÜ cô trø trì t¥ng cho con 

m¶t chÆu bông cúc tr¡ng và cô hÕi: ‘‘Có phäi em thích màu 

tr¡ng không?’’ Con trä l©i: ‘‘Då, con thích màu tr¡ng.’’ 

 Kính båch SÜ Ông cûa con, ÇÀu næm nay, con ÇÜ®c 

cø NguyÍn Du cho hai câu thÖ này: 

BÃy lâu m§i ÇÜ®c m¶t ngày 

Ng†n Çèn khêu nguyŒt, ti‰ng chày nŒn sÜÖng. 

 

 Con chÜa hi‹u h‰t tÜ©ng tÆn š nghïa cûa hai câu thÖ 

Ãy, nhÜng con bi‰t con phäi cÓ g¡ng th¿c tÆp nhiŠu l¡m. Trong 

næm này, gia Çình huy‰t thÓng cûa con Çã có 3 cái tang. ñiŠu 

này ít nhiŠu cÛng änh hÜªng Ç‰n con. NhÜng nh© có s¿ th¿c 

tÆp, có tæng thân, có s¿ y‹m tr®, nâng Ç« và cäm thông cûa 

tæng thân nên con Çã ít Çau kh°. Nhìn vŠ khía cånh cûa s¿ th¿c 

tÆp con thÃy Çây là cÖ h¶i cho con h†c quán chi‰u và š thÙc 

nhiŠu hÖn vŠ vô thÜ©ng, và ÇiŠu này cÛng giúp cho con thÃy 

rõ hÖn giá trÎ cûa s¿ th¿c tÆp. 

 SÜ Ông Öi, con thÃy con có rÃt nhiŠu may m¡n là có 

duyên lành ÇÜ®c xuÃt gia. ñiŠu trÜ§c tiên là con thoát ÇÜ®c s®i 

dây ái ân chÒng v® và con cái trong Ç©i này. ñiŠu thÙ hai là vì 

con Çã xuÃt gia nên con nghï và làm ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu lành, và 

hÒi hÜ§ng cho ngÜ©i thân cûa con khi h† g¥p khó khæn hay tØ 

trÀn. ñó là phÜ§c ÇÙc l§n cho con cÛng nhÜ cho gia Çình và 

dòng h† huy‰t thÓng cûa con. Con kính xin cúi ÇÀu låy tå ân 

SÜ Ông và Çåi chúng. Và con thÃy ân ÇÙc này quá l§n, vì th‰ 

con không th‹ Çòi hÕi gì hÖn n»a. Chính vì nghï nhÜ th‰ con 

Çã không thÜa lên SÜ Ông chuyŒn cûa mË con muÓn sang Çây 

thæm con m¶t cách rõ ràng, và chuyŒn này Çã kéo dài gÀn hai 

næm. M‡i lÀn mË con hÕi: ‘‘Có th‹ nào cho mË qua bên Ãy 

chÖi và thæm con ÇÜ®c không? MË bây gi© Çã già rÒi, bây gi© 

mË còn có ÇiŠu kiŒn và sÙc khÕe Ç‹ Çi, chÙ mai mÓt già y‰u 

dù có ÇiŠu kiŒn cÛng chä Çi ÇÜ®c.’’ Nghe mà ru¶t con nó xÓn 

xang. Tình mË ân n¥ng, nghïa dày làm sao con låi không bi‰t! 

Ân cûa SÜ Ông và sÜ cô Chân Không cûa con cÛng n¥ng b¶i 

phÀn bút m¿c nào con có th‹ tä h‰t! PhÆn làm con ÇÙng gi»a 

Çôi ÇÜ©ng có lúc con cäm thÃy vô døng; con bÙt rÙt và khó xº 

vô cùng. Con Çã khóc tÙc tÜªi và Çã vi‰t thÜ giäi thích và xin 

l‡i mË con vì con không th‹ làm ÇÜ®c. Vä låi Çã sÓng trong 

m¶t Çoàn th‹ tu h†c con không th‹ nào nghï và làm m¶t ÇiŠu 

gì có tính cách vÎ k›, riêng tÜ và l®i ích cho cá nhân con hay 

nh»ng ngÜ©i thân cûa con. Con xin ÇÜ®c sám hÓi trÜ§c SÜ 

Ông vì con Çã làm nh†c lòng SÜ Ông, ÇiŠu này con không bao 

gi© muÓn cä. 

 SÜ Ông kính thÜÖng cûa con, con muÓn nói r¢ng con 

thÜÖng SÜ Ông thÆt nhiŠu và con cÛng thÜÖng sÜ cô Chân 

Không cûa con thÆt nhiŠu. Tình thÜÖng vô b© b‰n cûa SÜ Ông 

Çã chinh phøc ÇÜ®c tâm hÒn cûa con vÓn không có nhiŠu tin 

tÜªng vào Ç©i sÓng. 

 MÃy tháng nay tâm hÒn cûa con nhÜ cänh tr©i mùa 

Thu. Mùa Thu cûa con ÇËp và bình an l¡m SÜ Ông å, chÙ 

không có xÖ xác Çâu, và là m¶t trong nh»ng mùa con yêu 

thích nhÃt. Vì nó có vÈ ÇËp Ç¢m th¡m, êm ÇŠm và chín ch¡n. 

Con Ç‹ nhiŠu thì gi© Ç‹ ngÒi yên, Ç‹ l¡ng tai nghe tâm tÜ hay 

ti‰ng chim hót, và ti‰ng gió th°i rì rào có khi con tÜªng Çó là 

âm ÇiŒu cûa nh»ng làn sóng bi‹n v‡ vào b©. Con rÃt vui sÜ§ng 

khi ti‰p xúc ÇÜ®c v§i nh»ng âm thanh Ãy. Chuy‰n Çi bi‹n chÖi 

vØa qua con rÃt thích. Nó chuy‹n hóa ÇÜ®c trong con ít nhiŠu 

nh»ng tÆp khí xô bÒ, vøt chåc, bi løy và buÒn phiŠn. ñây là 

lÀn ÇÀy tiên con ÇÜ®c ra Çäo và thÃy bi‹n ÇËp m¶t cách kÿ 

diŒu nhÜ th‰. S¿ phän chi‰u màu s¡c cûa bi‹n, mây tr©i, nh»ng 

cánh buÒm, nh»ng con chim häi âu có b¶ lông màu tr¡ng Çøc, 

v.v... nh»ng cänh tÜ®ng này rÃt m§i lå ÇÓi v§i con mà trÜ§c 

Çây con chÌ ÇÜ®c nghe k‹ ho¥c Ç†c trong sách. Con thích Çi 

dåo và ngÒi ng¡m nh»ng làn sóng ngoài khÖi Çang Çua nhau 

chåy ào åt vào b© rÒi tan thành nÜ§c. Con nh§ nhiŠu vŠ SÜ 

Ông và chuyŒn SÜ Ông k‹ Çã có lÀn SÜ Ông ngÒi chÖi ba ngày 

ngoài bi‹n chÌ Ç‹ nghe ti‰ng sóng v‡ b©. Con cÛng muÓn h†c 

làm nhÜ th‰. NgÒi l¡ng lòng nghe âm ba cûa bi‹n, con cäm 

ÇÜ®c s¿ l¡ng dÎu và yên tïnh Çang hình thành trong tâm hÒn 

con. Gi»a cänh tr©i bi‹n bao la, con thÃy mình thÆt bé nhÕ. 

Con có gì Çâu Ç‹ xÜng Ta, Ç‹ m¥c cäm r¢ng mình không ÇÜ®c 

toàn häo; Çâu có gì Çâu Ç‹ con t¿ hào? RÒi con buông bÕ m†i 

š niŒm, niŠm suy tÜ Ç‹ sÓng v§i gi© phút hiŒn tåi thÆt an vui 

và h‰t lòng... 

     Kính låy, 

Con: Phúc Nghiêm 
 

ThÜ gºi MË 
Chân Phúc Nghiêm 
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 MË Öi, MË có bi‰t là con thÜÖng MË nhiŠu l¡m 

không? Trong nh»ng næm tháng sÓng trong tu viŒn m‡i lÀn 

nghï nh§ vŠ MË, lòng con råt rào niŠm thÜÖng MË, thÜÖng BÓ. 

BÓ MË Çã vì Ç©i sÓng cûa chúng con mà làm løng vÃt vä cho 

chúng con ÇÜ®c ÇÀy Çû mi‰ng cÖm, manh áo. Chúng con ÇÜ®c 

ÇÀy Çû cÖm áo hôm nay thì rÒi thì BÓ MË låi lo cho cÖm áo 

ngày mai và nh»ng ngày sau cho chúng con. Sau khi lo cho 

các con ÇÀy Çû MË låi lo cho các cháu. Cä cu¶c Ç©i cûa MË Çã 

hi‰n tr†n cho gia Çình bên ngoåi, bên n¶i; cho BÓ, cho các con 

và các cháu cûa MË m¶t cách chu toàn. MË là m¶t ngÜ©i con 

hi‰u thäo cûa ông bà ngoåi và ông bà n¶i cûa chúng con. 

Nh»ng ngày cuÓi Ç©i cûa bà ngoåi và bà n¶i dù ª xa nhÜng 

MË cÛng thu x‰p Ç‹ vŠ chæm sóc, hÀu hå cho Ç‰n khi bà tØ giã 

cõi Ç©i. 

 MË là m¶t ngÜ©i v® Çäm Çang cûa BÓ con. H‰t lòng 

thÜÖng yêu chÒng, thay chÒng chæm sóc mË chÒng và các con 

thÖ dåi khi chÒng Çi nghïa vø vì ÇÃt nÜ§c, quê hÜÖng. M¶t 

mình MË, MË Çã lo viŒc nhà, viŒc ÇÒng áng, viŒc làng xã tØ 

trong ra ngoài m¶t cách toàn vËn. MË là m¶t ngÜ©i MË hiŠn 

v§i tÃm lòng thÜÖng yêu, chæm sóc và lo l¡ng cho các con cûa 

MË không có b‰n b©, không có ÇiŠu kiŒn. Có khi con cûa MË 

phåm phäi l‡i lÀm MË không vì th‰ mà ghét giÆn hay tØ bÕ. 

Con nh§ có lÀn anh cûa con vì nóng giÆn tÙc th©i mà dang tay 

tát m¶t cái thÆt månh vào m¥t cûa MË, Ç‰n n‡i in cä dÃu tay 

trên khuôn m¥t MË. Con nh§ lúc Ãy m¡t MË mª to nhìn anh 

con trân trân nhÜ vØa rÃt thÜÖng con dåi d¶t, vØa kinh ngåc và 

ánh m¡t MË nhÜ nói lên: ‘‘Con ôi, Çánh MË là m¶t t¶i n¥ng, 

sao con låi làm th‰?’’ Và cái nhìn cûa MË nhÜ bào ch»a cho 

anh con r¢ng anh con chÜa tØng có hành Ç¶ng båo ngÜ®c. Khi 

BÓ con hay tin, BÓ tính b¡t anh con lên phÜ©ng Çi h†c tÆp, 

nhÜng MË Çã xin ngay: ‘‘Ông Öi, con dåi cái mang, ÇØng b¡t 

nó Çi!’’  

 MË Öi, gÀn m¶t Ç©i cûa MË, MË Çã hi‰n dâng và dành 

tr†n cho BÓ cûa con rÒi. ñ‰n lúc này con mong Ü§c MË hãy 

làm nh»ng ÇiŠu Ãy cho MË. Nh»ng ngày MË ª Çây MË nên tÆn 

døng cÖ h¶i này Ç‹ tåo tác phúc ÇÙc, g¶t rºa thân, tâm cho 

thanh tÎnh. MË hãy trang bÎ tâm hÒn mình cho thÆt nhË nhàng, 

thanh thän. HiŒn gi© MË có l®i th‰ là Çang ª trong khung cänh 

có ThÀy chÌ dÅn và có bån tÓt cùng tu vì vÆy MË nên bÕ ra 

ngoài nh»ng tánh Ç©i phàm tøc. Nh»ng gi© ränh r‡i ho¥c Çêm 

n¢m không ngû ÇÜ®c MË nên Ç‹ tâm niŒm PhÆt. MË hãy nhÆn 

diŒn ra cái may m¡n và phúc ÇÙc vô cùng là MË Çang ÇÜ®c 

sÓng ª Çây. Trong ngày hai bu°i sáng, tÓi MË ÇÜ®c lên thiŠn 

ÇÜ©ng tÎnh tâm và nghe tøng kinh. RÒi trong nh»ng b»a cÖm 

MË ÇÜ®c ngÒi æn m¶t cách thong thä, nhË nhàng không có hÃp 

tÃp, v¶i vã. MË låi ÇÜ®c Çi thiŠn hành m¶t cách thänh thÖi, 

không Çi nhÜ bÎ ma Çu°i ª sau lÜng nhÜ khi MË ª ViŒt Nam. 

Và còn có rÃt nhiŠu ÇiŠu khác n»a MË có thÃy vÆy không? 

 MË Öi, bây gi© là th©i gian mà MË phäi chuÄn bÎ cho 

s¿ trª vŠ cûa MË. Trª vŠ Çâu? Trª vŠ v§i bän tính chân nhÜ, 

trong sáng, trª vŠ v§i PhÆt. MuÓn vŠ nh»ng nÖi Ãy thì MË phäi 

quy‰t tâm tØ bÕ cái tâm læng xæng, bÆn r¶n mà hãy tÆp cho 

mình cái tâm trÀm tïnh, trong sáng và buông xä. MË hãy 

buông xä m†i š niŒm mà xÜa kia MË nghï r¢ng phäi có nhÜ s¿ 

góp nh¥t tiŠn cûa vÆt chÃt, vì nh»ng thÙ Ãy MË không mang 

theo ÇÜ®c, và nó chÌ có tác døng làm n¥ng vai MË trên con 

ÇÜ©ng trª vŠ. 

 Con khÄn thi‰t xin MË hãy nghe l©i con nói: ‘‘ñây là 

m¶t cÖ h¶i l§n, m¶t phúc ÇÙc l§n cûa MË. MË hãy quš tr†ng, 

ÇØng bÕ phí mà sau này hÓi ti‰c thì không còn kÎp n»a.’’ 

Con cûa MË  

ThÜÖng MË thÆt nhiŠu  

Chân Phúc Nghiêm 
 

Tam Bäo Có M¥t Kh¡p M†i NÖi 
 Chân Vô Ngåi 

 

 Ngày xÜa lúc m§i b¡t ÇÀu bi‰t Çåo con nghï Bøt là 

m¶t vÎ thÀn linh có quyŠn næng ban phúc lành cho nh»ng ai tin 

tÜªng và cÀu nguyŒn Ç‰n ngài. Bøt là m¶t vÎ rÃt tôn quš và 

cao xa. Mình và m†i ngÜ©i chÌ ÇÜ®c phép tôn th© mà không 

th‹ th¿c tÆp giÓng nhÜ ngài ÇÜ®c. Ho¥c giä muÓn tu cho ÇÜ®c 

giÓng ngài thì cÛng rÃt khó khæn và lâu Ç©i, lâu ki‰p l¡m.  

 Tuy nghï ÇÖn sÖ nhÜ vÆy, nhÜng quä thÆt niŠm tin Çó 

cÛng có giúp con trên con ÇÜ©ng h†c Çåo và tu Çåo cûa mình. 

Bây gi© thì con nghï khác và có kinh nghiŒm vŠ Bøt rÃt khác. 

Bøt là m¶t vÎ thÀy Çã giác ng¶ và Çem khä næng giác ng¶, tÌnh 

thÙc Ãy Ç‹ ÇÜa ÇÜ©ng chÌ lÓi cho m†i ngÜ©i sÓng tÌnh thÙc và 

giác ng¶ chân lš vŠ cu¶c Ç©i giÓng nhÜ ngài. Và khä næng tÌnh 

thÙc Ãy tÃt cä m†i ngÜ©i ai cÛng có và có th‹ làm ÇÜ®c. Bøt có 

m¥t trong t¿ thân m†i ngÜ©i, nên ai cÛng có th‹ sÓng có tình 

thÜÖng, có chánh niŒm và lành månh trong cu¶c Ç©i. Tuy vÆy 

trong ta vÅn còn nh»ng håt giÓng cûa thÃt niŒm, cûa tham 

giÆn, si mê cho nên Çôi khi ÇÙc Bøt trong tâm cûa ta chÜa 

ÇÜ®c bi‹u l¶ ra m¶t cách tr†n vËn mà thôi. 

 Có hôm con thÃy Bøt ÇÜ®c bi‹u hiŒn trong m¶t Çóa 

hoa. Bªi vì Çóa hoa có m¥t Çó Ç‹ làm tÜÖi mát và làm ÇËp cho 

cu¶c Ç©i. Bøt cÛng vÆy, Bøt ra Ç©i cÛng là Ç‹ làm ÇËp và làm 

tÜÖi mát cho cu¶c Ç©i, giÓng nhÜ Çóa hoa. 

 Có khi con thÃy Bøt là cây xanh. Vì cây xanh có khä 

næng che chª và Çem låi bóng mát cho m†i ngÜ©i và m†i loài. 

Có khi con thÃy Bøt là ti‰ng chim hót, vì pháp âm cûa Bøt 

cÛng thanh thoát và vui tÜÖi có khä næng Çem hånh phúc cho 

ngÜ©i nghe nhÜ ti‰ng hát cûa loài chim. 

 Có khi con thÃy Bøt là cây xà lách mà con Çang æn. 

Pháp Bøt có khä næng nuôi dÜ«ng và trÎ liŒu. Có khi con thÃy 

Bøt là chi‰c áo vì chi‰c áo có khä næng làm Ãm dÎu lòng ngÜ©i 

trong nh»ng Çêm gió mÜa, lånh lëo. Có khi con thÃy Bøt là 

tr©i xanh vì tr©i xanh có khä næng bao dung và ôm Ãp tÃt cä. 

Tình thÜÖng và s¿ hi‹u bi‰t cûa Bøt cÛng ôm trùm tÃt cä m†i 

ngÜ©i, m†i loài không bÕ sót m¶t ai. 

 Có khi con thÃy Bøt là Çám mây vì Çám mây g¥p 

lånh së bi‰n thành mÜa và nh»ng håt mÜa rÖi xuÓng tÜ§i kh¡p 

các loài cây cÕ mà không phân biŒt. Giáo pháp cûa Bøt không 

phân biŒt da vàng, da tr¡ng hay da nâu. NgÜ©i nào có duyên 

may g¥p ÇŠu có th‹ tu tÆp ÇÜ®c cä. VÃn ÇŠ là có muÓn hay 

không mà thôi. 

 Khi con làm thÖ, con cÛng chÌ nói lên nh»ng gì mình 

cäm nhÆn và hi‹u bi‰t mà thôi. Trong con có tính Bøt nhÜng 

trong m†i loài cÛng có tính Bøt Çó không khác. Bøt cûa bän 

môn, cûa pháp thân thì có m¥t kh¡p m†i nÖi. Tuy nhiên thÃy 

Bøt cûa pháp thân thì dÍ dàng hÖn thÃy cûa Bøt t¿ thân nÖi 

mình và nÖi ngÜ©i. Con có nhiŠu Çi‹m thánh thiŒn, tÓt ÇËp và 

bình an nhÜng con cÛng có nhiŠu håt giÓng cûa s¿ ích k› và 

xÃu xa. 

 ThÜ©ng con ít thÃy ÇÜ®c tính Bøt nÖi nh»ng ngÜ©i 

bån ÇÒng tu cûa mình. ñây là Çi‹m y‰u cûa con. Con phäi tu 
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tÆp nhiŠu hÖn n»a Ç‹ thÃy Bøt nÖi mình và nÖi m†i ngÜ©i nhÜ 

là Bøt cûa Pháp thân vÆy. Và con cÛng mong ÇÜ®c Ç©i Ç©i 

ki‰p ki‰p tu h†c theo Bøt Ç‹ làm bi‹u hiŒn cho ÇÜ®c Bøt t¿ 

thân cûa mình. Con rÃt có hånh phúc khi ch†n con ÇÜ©ng tu 

h†c này. Con ÇÜ©ng có nhiŠu thänh thÖi, v»ng chãi và có 

nhiŠu t¿ do. N‰u không tu ch¡c con không th‹ nào có nhiŠu 

ÇiŠu kiŒn hånh phúc và không gian thênh thang nhÜ bây gi©. 

Con thÃy r¢ng Çi tu con không thi‰u thÓn gì cä vŠ vÆt chÃt 

cÛng nhÜ tinh thÀn. Trái låi càng tu, con càng thÃy mình có 

ÇÜ®c tÃt cä.  

 TØ con ÇÜ©ng thiŠn hành, tØ n¡ng Ãm cûa bu°i mai, 

ti‰ng chim hót, bông hoa trÜ§c ngõ, bãi cÕ xanh và hàng tùng 

mÜ§t. Nh»ng ÇiŠu kiŒn thuÆn l®i này nuôi dÜ«ng con rÃt 

nhiŠu. M¥c dÀu con cÛng có nhiŠu kh° Çau, nhiŠu lÀm låc và 

Çôi khi có nh»ng khó khæn trong vÃn ÇŠ giao ti‰p v§i các 

huynh ÇŒ cûa con... NhÜng con tin ch¡c r¢ng chÌ có tu h†c và 

th¿c tÆp m§i có th‹ chuy‹n hóa ÇÜ®c nh»ng tr¡c trª này mà 

thôi. Bây gi© thì con thÃy trong con tình trång Ç« hÖn nhiŠu 

l¡m rÒi. Con vÅn tu, vÅn h†c và có nhiŠu bình an hÖn, không 

giao Ç¶ng nhÜ trÜ§c n»a. ñÒng th©i con cÛng rÃt bi‰t Ön s¿ 

nuôi dÜ«ng và dÆy d‡ cûa ThÀy. Con nhÆn thÃy ÇÜ®c lòng tØ 

bi và s¿ cªi mª cùng tuŒ giác và hi‹u bi‰t l§n cûa ThÀy có Çû 

Ç‹ giúp Ç« cho chính bän thân con Çi tr†n con ÇÜ©ng mà mình 

Çã phát nguyŒn và tæng thân là nÖi nÜÖng t¿a v»ng chãi nhÃt 

cûa chính con. Khi vi‰t nh»ng dòng này con thÃy tâm mình rÃt 

nhË và rÃt vui. Con bi‰t ThÀy cÛng së vui. Con có làm m¶t bài 

thÖ vŠ Tam Bäo, vŠ ÇÙc Th‰ Tôn: 

 

Tam Bäo có m¥t kh¡p m†i nÖi 

Trong tØng hÖi thª nø cÜ©i tÜÖi 

BÀu tr©i xanh mát và trong sáng 

Cä ti‰ng chim ca, ánh n¡ng soi 

Gió nhË cÛng là Tam Bäo hiŒn 

VÀng mây, træng tÕ cÛng là NgÜ©i 

Cæn nhà, chi‰c áo tØng che chª 

Nh»ng Çêm lành lånh ti‰ng mÜa rÖi 

Gi†t nÜ§c c†ng rau ÇŠu có m¥t 

Ngày Çêm nuôi dÜ«ng bi‰t bao loài 

Tam Bäo muôn màu, muôn vÈ ÇËp 

Muôn hình muôn dång kh¡p muôn nÖi 

Bùn lÀy nÜ§c Ç†ng càng dÍ g¥p 

N‰y ai chánh niŒm nh§ Ç‰n NgÜ©i 

ChÌ cÀn dØng låi bao v†ng niŒm 

Thì Ön Tam Bäo së bØng soi 

Con nguyŒn Ç©i Ç©i vŠ nÜÖng t¿a  

Tam Bäo trong con, gi»a m†i loài 

 

Con kính, 

Thích Chân Vô Ngåi 

 

 
 

Có MË Bên Con 
Chân Pháp ng 

 

Me thÜÖng kính cûa con, 

Con có vi‰t thÖ cho sÜ chÎ Bäo Nghiêm cûa con. Con 

gªi kèm theo Çây Ç‹ Me cùng góp š. 

Con rÃt t¿ hào vì có Me cùng Çi v§i con vŠ hÜ§ng an 

låc v§i rÃt nhiŠu nghÎ l¿c. Trong Làng quš thÀy, quš sÜ cô ÇŠu 

khen Me h‰t lòng v§i s¿ th¿c tÆp chuy‹n hóa n‡i kh° niŠm 

Çau thành s¿ tÜÖi mát, nhË nhàng, thÜÖng yêu và cäm thông. 

Gia Çình mình Ç¶i Ön Tam Bäo nhiŠu l¡m, Me Öi. 

HÖn bao gi© h‰t con không muÓn mÃt Me lÀn thÙ hai. 

Có lÀn con Çã Çánh mÃt Me vì s¿ dåi d¶t và h©n lÅy cûa con. 

Bây gi© Çây có Me bên con, con không muÓn Çánh Ç°i m¶t 

cái danh, m¶t cái l®i, m¶t s¡c ÇËp nào h‰t Ç‹ làm mÃt tình 

thÜÖng cao ÇËp cûa Me dành cho con. 

Con sÓng và tu tÆp ª Làng rÃt hånh phúc. Và nh© có 

Me con còn có thêm niŠm tin và sÙc sÓng Ç‹ ti‰p tøc con 

ÇÜ©ng phøng s¿ Bøt, Pháp và Tæng thân. 

Me thÜÖng cûa con Öi, con chÜa có nhiŠu dÎp Ç‹ bi‹u l¶ 

tình thÜÖng cûa con v§i Ba Me. N‰u tÓi nay con có nh¡m m¡t 

qua Ç©i nhÜ ThÀy dåy, thì con vÅn có an tâm vì sáng nay con 

Çã ÇÜ®c ôm Me vào lòng v§i tÃt cä chánh niŒm rÒi. Và con 

cÛng an tâm là Me Çang ÇÜ®c th¿c tÆp theo pháp cûa Bøt. 

Pháp cûa Bøt Çã và Çang nuôi dÜ«ng, ch»a lành con ngÜ©i cûa 

Me. Me có ch‡ Ç‹ trª vŠ th¿c tÆp tình thÜÖng và niŠm tin ª 

nÖi Me Çang ÇÜ®c l§n dÀn. 

 Và n‰u l« ra tÓi nay ho¥c tÓi mai Me có hŠ gì, thì con 

cÛng an tâm, bªi vì trong lòng cûa Me có pháp cûa Bøt së 

hÜ§ng dÅn Me vŠ nÖi TÎnh ñ¶ nhÜ là ª Làng Çây, và còn hÖn 

th‰ n»a, bªi vì Me có hÜ§ng Çi an låc cho nên Ba, Ông Ngoåi, 

Bà Ngoåi, Ông Bà T° Tiên, Månh, Thi, Tân, anh Ki‹m, chÎ 

H¢ng và bé Khiêm m†i ngÜ©i ÇŠu có niŠm tin trª vŠ v§i Bøt, 

Pháp mà Me Çang th¿c tÆp m‡i ngày. 

 Me thÜÖng cûa con Öi, 

 Ba Çã nh¡m m¡t ra Çi, trong lòng có nhiŠu n‡i kh° 

niŠm Çau, bªi vì tình thÜÖng nÖi Ba Çã ít ÇÜ®c khuy‰n khích 

b¶c l¶ do hoàn cänh không may. Tuy vÆy nh© s¿ th¿c tÆp 

Pháp Bøt cûa gia Çình mình và h† hàng làng xóm dÜ§i s¿ 

hÜ§ng dÅn cûa thÀy Pháp ƒn là Çåi diŒn cho Bøt, Pháp và 

Tæng thân mà Ba Çã ti‰p nhÆn và khai mª tình thÜÖng nÖi Ba. 

Ba tÜÖi mát ra nhiŠu l¡m, nhË nhàng ra nhiŠu l¡m.  

 Ba n¢m Çó, trÈ trung và an lành. Bªi vì Ba Çã thÃy 

pháp Bøt mÀu nhiŒm rÒi. Ba thÃy ÇÜ®c hÜ§ng an låc rÒi, m¥c 

dÀu có nh»ng khó khæn Çang Ç®i ch© s¿ th¿c tÆp ª trong lòng. 

 Trong s¿ th¿c tÆp næm cái låy con thÃy tình thÜÖng 

cûa Ông Bà T° Tiên trong hai gia Çình tâm linh và huy‰t 

thÓng có khä næng ôm Ãp, chÃp nhÆn và chuy‹n hóa nh»ng tûi 

h©n, tuyŒt v†ng, trách móc, Ç¶c tài... ª trong lòng con. 

 Và con cÛng có ÇÙc tin và hãnh diŒn vŠ Me cÛng 

Çang chuy‹n hóa nh»ng khó khæn trª thành an låc. 

 Con nguyŒn v§i chính con së th¿c tÆp tình thÜÖng và 

kiên nhÅn hÖn n»a ÇÓi v§i Me và gia Çình huy‰t thÓng cÛng 

nhÜ gia Çình tâm linh cûa con. 

Kính thÜÖng, 

Chân Pháp ng 
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Nh»ng NiŠm Vui NhÕ 
Thích TÎnh Mãn  

 

SÜ Ông kính thÜÖng,  

TrÜ§c h‰t con kính thæm sÙc khÕe SÜ Ông và kính chúc 

SÜ Ông luôn dÒi dào sÙc khÕe và trí tuŒ viên toàn Ç‹ dìu d¡t 

chúng con và chúng sanh trên con ÇÜ©ng an låc và thänh thÖi. 

SÜ Ông Öi, kÿ Çi ñÙc vØa rÒi con thÃy con l§n lên rÃt 

nhiŠu. Tuy r¢ng s¿ th¿c tÆp cûa con còn y‰u nhÜng nh© sÓng 

chung hòa h®p v§i anh chÎ em, con Çã h†c ÇÜ®c nhiŠu cách 

thÙc ti‰p xº chánh niŒm rÃt cÀn thi‰t Ç‹ t¿ nâng Ç« tinh thÀn 

và làm niŠm tin cho quÀn chúng. 

Khi Çi ra ngoài ti‰p xúc v§i quÀn chúng con thÃy nhà 

nào cÛng tràn ngÆp kh° Çau và b‰ t¡c trong s¿ truyŠn thông 

gi»a v® chÒng, con cái và anh em. Nhìn låi, con thÃy con rÃt 

may m¡n ÇÜ®c g¥p thÀy lành bån tÓt, sÓng chung trong Çåi 

chúng có nhiŠu an låc và tÜÖi mát. M‡i ngày con ÇŠu ÇÜ®c 

gieo vào tâm thÙc nh»ng håt giÓng cûa thÜÖng yêu và hi‹u 

bi‰t, nuôi dÜ«ng tâm bÒ ÇŠ m‡i ngày l§n månh. NiŠm tin nÖi 

Tam Bäo và pháp môn ngày càng thÃm vào da thÎt con. 

 Hôm thÙ næm (19.11.98) sau khi nghe pháp thoåi con 

có làm bài kŒ: 

 

Ÿ Çây uÓng cam l¶ 

Nuôi dÜ«ng thân và tâm 

An låc tØng hÖi thª 

Cªi bÕ m†i låc lÀm 

Buông bÕ h‰t chÃp thû 

ñi ÇÙng trong thong dong 

NhÆn diŒn th† và tÜªng 

V†ng niŒm trª thành không. 

  

Nh»ng niŠm vui nho nhÕ hàng ngày giúp con có nhiŠu 

niŠm tin và sÙc sÓng trên con ÇÜ©ng tu tÆp. M‡i lÀn nghe pháp 

thoåi hay nghe bæng giäng cûa SÜ Ông con cäm nhÆn trong 

lòng có rÃt nhiŠu nhË nhàng và an låc. 

 Theo Çåi chúng tu tÆp công khóa ÇŠu Ç¥n giúp con có 

nhiŠu phÃn khªi và næng lÜ®ng Ç‹ vÜ®t qua nh»ng tâm hành 

b¿c b¶i m‡i khi chúng n°i dÆy. Càng tu con càng dÍ dàng 

chÃp nhÆn nh»ng l‡i lÀm và y‰u kém cûa con hÖn, nhÃt là 

không còn gièm pha hay chê bai l‡i lÀm cûa ngÜ©i khác mà låi 

có th‹ xem Çó là tÃm gÜÖng Ç‹ soi låi chính con. 

 ñó là vài niŠm vui cûa con xin kính ÇÜ®c bày tÕ cùng 

SÜ Ông. 

 Kính SÜ Ông, 

 Con: TÎnh Mãn 

 
 

Sinh NhÆt Cûa M¶t Gi†t SÜÖng 
NhÃt Hånh  

 

Các con, 

Sáng nay Çi thiŠn hành thÀy nghe ti‰ng cûa m¶t gi†t 

sÜÖng g†i. Gi†t sÜÖng không g†i b¢ng âm thanh mà g†i b¢ng 

nh»ng tia ánh sáng muôn mÀu. ThÀy dØng låi, Ç‰n gÀn gi†t 

sÜÖng. Gi†t sÜÖng n¢m ª ÇÀu m¶t chi‰c lá, m¶t chi‰c lá liÍu 

buông dài nhÜ m¶t ngón tay. Gi†t sÜÖng Çã ôm lÃy m¥t tr©i và 

gi†t sÜÖng tóe chi‰u ánh sáng muôn màu vŠ phía thÀy. Gi†t 

sÜÖng r¿c r« không kém vÀng thái dÜÖng. ThÀy ch¡p tay chào 

gi†t sÜÖng và thÀy nghï: N‰u m¡t thÀy thÃy ÇÜ®c gi†t sÜÖng 

Çang tÕa chi‰u hào quang thì Óng kính cûa chi‰c máy änh 

cÛng thÃy ÇÜ®c. Và thÀy Çã Çi vào thÜ viŒn tìm chi‰c máy 

chøp hình. ThÀy Çã kê sát Óng kính vào gi†t sÜÖng và thÃy Çã 

thành công ghi låi hình änh gi†t sÜÖng lÃp lánh hào quang ngÛ 

s¡c. 

Ban ÇÀu thÀy nghï gi†t sÜÖng trên ÇÀu chi‰c lá là m¶t 

hiŒn tÜ®ng mong manh. NhÜng sau Çó thÀy thÃy gi†t sÜÖng 

cÛng có tính bÃt sinh bÃt diŒt. Bu°i sáng nào Çi thiŠn hành qua 

cây liÍu thÀy cÛng có th‹ thÃy ÇÜ®c gi†t sÜÖng dù là trong m¶t 

bình minh sáng chói hay là trong m¶t ngày tr©i âm u. ThÀy Çã 

thÃy ÇÜ®c m¶t lÀn rÒi thì thÀy có th‹ thÃy ÇÜ®c mãi mãi. 

SÜ Bà ñàm L¿u cûa các con là m¶t gi†t sÜÖng lóng 

lánh bÃt sanh bÃt diŒt. Trong liên ti‰p ba ñåi Gi§i ñàn Cam 

L¶, HÜÖng Tích và N‰n Ng†c, SÜ Bà Çã có m¥t Ç‹ làm thÀy 

truyŠn gi§i cho các con. Các con Çã ÇÜ®c gÀn gÛi và h†c hÕi 

nhiŠu lÀn tØ SÜ Bà. SÜ Bà Çã Çi xuÃt gia tØ hÒi còn tu°i nhÕ, 

Çã träi qua nhiŠu gian nan và trª ngåi l§n lao và Çã vÜ®t th¡ng 

tÃt cä Ç‹ thành công nhÜ m¶t ngÜ©i tu n». Tâm bÒ ÇŠ cûa SÜ 

Bà chÜa tØng bao gi© xao Ç¶ng. Chi‰c áo ngÜ©i tu SÜ Bà ti‰p 

nhÆn tØ ngày xuÃt gia, SÜ Bà Çã trân quš m‡i ngày ‘ñËp thay 

áo giäi thoát, áo ru¶ng phÜ§c nhiŒm mÀu, con cúi ÇÀu chÃp 

nhÆn, ngàn Ç©i nguyŒn mang theo’ Chí khí cûa SÜ Bà cao 

khi‰t và hùng l¿c không kém gì chí khí cûa m¶t bÆc nam tº, 

có khi còn cao khi‰t và hùng l¿c hÖn. SÜ Bà Çã nhiŠu phen tÕ 

bày ÇÙc vô úy, bÃt chÃp m†i Çe d†a, dù nh»ng Çe l†a Ãy t§i tØ 

phía nào. Cái gì Çúng và ÇËp thì SÜ Bà làm. Cái gì không 

Çúng và không ÇËp thì SÜ Bà nhÃt dÎnh không tham d¿. ThÀy 

Çã nhiŠu lÀn nghiêng mình trÜ§c ÇÙc vô úy Ãy. 

SÜ Bà có n‰p sÓng tâm linh sâu s¡c nhÜng SÜ Bà cÛng 

là m¶t mÅu ngÜ©i hành Ç¶ng. B¢ng hai cánh tay cûa mình, SÜ 

Bà Çã xây d¿ng lên cÖ ÇÒ ho¢ng pháp, v§i bao nhiêu trì chí, 

kiên nhÅn và tình thÜÖng. ñÒ chúng cûa SÜ Bà ÇÜ®c SÜ Bà ôm 

Ãp và che chª nhÜ m¶t bà mË. Ai cÛng thÃy ÇÜ®c ÇÙc tØ bi cao 

cä cûa SÜ Bà. 

ThÀy có rÃt nhiŠu ân nghïa v§i SÜ Bà. TØ gÀn bÓn chøc 

næm nay, bÃt cÙ m¶t ÇŠ xÜ§ng nào cûa thÀy trong phåm vi 

PhÆt s¿, SÜ Bà ÇŠu y‹m tr®. Y‹m tr® m¶t cách thÀm l¥ng và 

y‹m tr® m¶t cách chính thÙc. Không có m¶t bu°i h†p nào vŠ 

tÜÖng lai cûa ngÜ©i thanh niên h†c tæng mà SÜ Bà không Ç‰n 

tham d¿. Không có m¶t khóa tu nào cho ngÜ©i thanh niên h†c 

tæng mà SÜ Bà không gºi ÇŒ tº t§i h†c. Và chính SÜ Bà cÛng 

Ç‰n tham d¿ ban phát niŠm vui trong các khóa tu ÇÀm Ãm Ãy. 

M¶t lÀn Çi thæm khóa tu vŠ, SÜ Bà Çã hát ‘Boong, boong, tôi 

là chuông Çåi hÒng, ngôi chùa xÜa trên ÇÌnh núi’ khi‰n các sÜ 

cô ÇŒ tº ngÜ©i nào cÛng ngåc nhiên thích thú. 

Tåi Xóm M§i Chùa TØ Nghiêm, Làng Mai, SÜ Bà nói 

thÀy là MË Âu CÖ có m¶t træm con xuÃt gia. NhÜng trong sÓ 

các con, có ai không phäi là con cûa SÜ Bà? Con gái cÛng vÆy 

mà con trai cÛng vÆy. TÃt cä các con ÇŠu là con cûa SÜ Bà, bªi 

vì có ÇÙa nào mà Çã không ÇÜ®c SÜ Bà thÜÖng yêu và chæm 

sóc? Các con có nh§ ngày thÀy trò mình thæm vi‰ng SÜ Bà 

trong mùa thu næm ngoái không? SÜ Bà ÇÙng tên cùng bäo tr® 

khóa tu, th©i thuy‰t giäng công c¶ng cho Çông Çäo ÇÒng bào 

và bu°i Çi khÃt th¿c trong Công Viên San Jose và trong Chùa 

ñÙc Viên... 

SÜ Bà còn Çó, nhÜ m¶t gi†t sÜÖng long lanh ngàn Ç©i 

bÃt diŒt. M‡i bu°i sáng, ta ÇŠu có th‹ thÃy ÇÜ®c SÜ Bà. Ngày 

hôm nay là sinh nhÆt cûa SÜ Bà. Ngày hôm nay là ngày sinh 
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nhÆt cûa ngÜ©i tu n» Ãy. Ngày nào cÛng là ngày sinh nhÆt cûa 

ngÜ©i tu n» Ãy. Các con hãy vi‰t m‡i ngÜ©i vài dòng Ç‹ làm 

quà sinh nhÆt cho ngÜ©i. 

 

ThÀy cûa các con 

NhÃt Hånh 
 

Nø Hoa NhÕ, H¢ng Hà Sa Bøt 
Chân Không 

 

SÜ Bà thÜÖng kính cûa chúng con! 

Chúng con Çang h†c quán chi‰u vào nh»ng nét ÇËp rÃt 

Ç¥c biŒt cao quš cûa nh»ng bâc tôn túc N» tæng häi ngoåi 

Çang còn sÓng mà SÜ Bà ÇÙng hàng ÇÀu. TÃt cä chúng con 

nh»ng ÇÙa con xuÃt gia cûa SÜ Bà Çang h†c hånh không 

vÜ§ng m¡c cûa SÜ Bà. SÜ Bà bÜ§c Çi trên tiŠn tài mà không 

bén bøi tiŠn tài, trên danh v†ng mà không bén chút danh v†ng, 

ÇÙng gi»a ma l¿c Çe d†a mà không vÜ§ng chút s® hãi. SÜ Bà 

xây d¿ng tùng lâm l§n mà không vÜ§ng bøi tùng lâm. Có bao 

ngÜ©i thÜÖng quš mình mà SÜ Bà không vÜ§ng m¡c tình cäm, 

bªi vì SÜ Bà thÃy rÃt rõ, SÜ Bà là núi cao, là sông r¶ng, là bi‹n 

cä mênh mông, là gi†t sÜÖng nhÕ, là nø hoa im l¥ng làm ÇËp 

con ÇÜ©ng thiŠn hành cûa h¢ng ha sa sÓ Bøt, bªi vì nø hoa 

cÛng là h¢ng hà sa sÓ Bøt, bªi vì gi†t sÜÖng cÛng là h¢ng hà 

sa sÓ Bøt, bi‹n cä, núi cao cÛng là h¢ng hà sa Bøt. Bªi vì 

không vÜ§ng m¡c tình cäm v§i ai nên SÜ Bà có m†i ngÜ©i mãi 

mãi. Chúng con Çang h†c hånh cûa SÜ Bà Ç‹ Çem cái ÇËp Ãy 

truyŠn låi cho th‰ hŒ các em cháu chúng con. ChÌ m‡i m¶t cái 

ÇËp Çó thôi, trong h¢ng nghìn cái ÇËp khác cûa SÜ Bà, cÛng Çû 

làm giàu chúng con suÓt Ç©i. Mùa Thu næm 1999 nÀy, trong 

chuy‰n Çi hành hóa cûa SÜ Ông ª Hoa Kÿ tháng 9, chúng con 

có dành m¶t ngày Ç‹ Çi ñÙc Viên, không phäi Ç‹ t° chÙc 

thuy‰t pháp cho SÜ Ông, mà chÌ Ç‹ nhìn SÜ Bà và nghe SÜ Bà 

dåy d‡.Chúng con låy Bøt cÀu cho SÜ Bà s§m bình phøc Ç‹ 

tháng chín næm nay, chúng con ÇÜ®c nhÆn và mang theo thêm 

nhiŠu nét ÇËp n»a cûa SÜ Bà mà Çi vŠ tÜÖng lai. 

ThÜÖng kính Çänh lÍ 

Con Chân Không 

 

 Ti‰p Xúc và Ti‰p Tr® 
SÜ Cô Chân Không báo cáo 

 

Trong Lá ThÜ Làng Mai næm 1998, chúng tôi Çã m©i 

quš bån vi‰ng thæm t°ng quát nh»ng chÜÖng trình ti‰p xúc và 

ti‰p tr® cûa Làng Mai. Chúng tôi Çang ti‰p tr® cho 1956 h†c 

sinh nghèo mÒ côi và sinh viên xuÃt s¡c hi‰u h†c nhÜng 

không có Çû phÜÖng tiŒn Ç‹ Çi h†c. Chúng tôi cÛng Çang ti‰p 

tr® cho 956 bô lão cô ÇÖn và cho 528 giáo viên và 38 l§p mÅu 

giáo bán trú ª các làng måc xa thành phÓ không có trÜ©ng 

h†c. Chúng tôi cÛng Çã m©i quš bån Çi thæm m¶t vài Làng 

Çi‹n hình nhÜ L¶c Hòa, Phú Vang và ThØa Thiên. Ÿ nh»ng 

nÖi Ãy, quš bån Çã ÇÜ®c ti‰p xúc v§i các Tác Viên Xã H¶i cûa 

chÜÖng trình Hi‹u và ThÜÖng và Çã thÃy công tác Giúp NgÜ©i 

T¿ Giúp mà h† Çã khai mª.  

Trong møc Ti‰p Xúc næm nay, chúng tôi chÌ kính m©i 

quš bån Çi thæm m¶t vòng quê hÜÖng Ç‹ ti‰p xúc nh»ng Ç®t 

cÙu Çói và cÙu ng¥t (vì bão løt) cûa chÜÖng trình Ti‰p Xúc và 

Ti‰p Tr® tåi Làng Mai. ñ®t ÇÀu chúng tôi Çã tr® giúp th¿c 

phÄm nhÜ gåo và chæn mŠn. ñ®t hai chúng tôi së bÜ§c sang 

công tác Giúp NgÜ©i T¿ Giúp. Giúp NgÜ©i T¿ Giúp tÙc là 

ngoài viŒc cÙu ng¥t, chúng tôi còn cho mÜ®n vÓn (nhÜng thÆt 

s¿ là t¥ng luôn) Ç‹ m‡i gia Çình t¿ ÇÙng dÆy và gây d¿ng låi 

Ç©i sÓng cûa mình.  

 ViŒc cÙu Çói cÙu ng¥t nÀy tuy cÀn t§i nh»ng sÓ tiŠn 

l§n nhÜng vì không thÃy rõ tÜÖng lai nên các bån ngoåi quÓc 

không thích giúp. NhÜng máu chäy ru¶t mŠm, Làng Mai luôn 

luôn dành nh»ng ngân khoän Ç‹ vÜÖn tay t§i ti‰p tr® nh»ng 

vùng nghèo Çói xa xôi ít có ai ngó ngàng t§i 
 

ThÜ cûa SÜ Ông T.ñ. 
 

“Thanh Hóa là vùng có bi‹n, có núi nhÜng ÇÃt Çai phÀn 

nhiŠu là cát và sÕi Çá. Dân chúng ª vùng này rÃt Çói kh°, 

không cách gì làm ra ÇÜ®c håt gåo Ç‹ æn. NhiŠu ngÜ©i trai trÈ 

vì không kham n°i s¿ ng¥t nghèo nên phäi Çành lòng bÕ bÓ 

mË già và em dåi ra Çi. Dân chúng ª miŠn bi‹n sÓng vŠ nghŠ 

chài lÜ§i nhÜng h¢ng næm låi có nh»ng trÆn bão løt liên ti‰p 

cuÓn Çi h‰t nh»ng ngÜ©i trai tráng trong vùng. Có nhiŠu gia 

Çình ª thôn quê chÌ còn mË và con nhÕ vì bÓ và anh Çã bÎ ch‰t 

trên bi‹n. 

MiŠn núi Thanh Hóa rÃt ÇËp và hùng vï nhÜng Ç©i sÓng 

cûa dân chúng thì quá khó khæn. Tr©i chÜa mÜa, nÜ§c Çã 

ngÆp. Lúa chÜa ÇÖm håt Çã khô. HŒ thÓng nÜ§c máy không 

th‹ täi ÇÜ®c lÜ®ng nÜ§c kh°ng lÒ tØ trên núi Ç° xuÓng. M‡i 

khi tr©i mÜa, nÜ§c tØ trên núi tuôn xuÓng ào ào nhÜ thác Ç°, 

và có khi kéo dài hàng tuÀn, hàng tháng m§i rút. Khi nÜ§c vØa 

rút thì sâu b† xuÃt hiŒn rÃt nhiŠu và tàn phá h‰t lúa. Sau mùa 

mÜa låi Ç‰n hån hán. Ru¶ng ÇÃt không có nÜ§c Ç‹ tÜ§i. Vì 

th©i ti‰t và ÇÃt Çai kh¡c nghiŒt nhÜ th‰, nên phÀn Çông dân 

chúng bÎ thÃt h†c. Khi vào Nông CÓng phát quà cÙu Çói do 

Làng Mai ti‰p tr®, chúng tôi thÃy gÀn nºa sÓ ngÜ©i chû h¶ 

không bi‰t kš tên cûa mình. Vì nghèo Çói và thÃt h†c låi 

không bi‰t k‰ hoåch sinh ÇÈ nên h† sinh con quá Çông. Gia 

Çình nào cÓ th¡t lÜng bu¶c bøng l¡m m§i có th‹ nuôi con æn 

h†c thành tài. ThÜ©ng thÜ©ng các cháu Çó h†c rÃt giÕi. NgÜ©i 

nào vÜ®t ÇÜ®c khó khæn thì ngÜ©i Çó rÃt cÙng cáp, xÙng Çáng 

là ngÜ©i con cûa dân t¶c. 

 Chúng tôi Çi vŠ Yên ñÎnh bán sÖn cÜ§c Ç‹ ti‰p tr® 

nh»ng mái nhà tranh v§i nh»ng bÙc tÜ©ng b¢ng tre trát ÇÃt, rÃt 

tàn tå. M¶t hôm tôi chÙng ki‰n gia Çình v® chÒng anh H. và 

bÓn cháu quây quÀn quanh mâm cÖm, trên mâm có sáu chi‰c 

bát trÓng và m¶t Çïa rau lu¶c. Tôi nghï là có cÖm ª trong nÒi, 

nhÜng khi mª n¡p nÒi thì tôi chÌ thÃy nh»ng cû khoai bi nâu. 

Khoai bi trông t¿a khoai tây nhÜng chÌ nhÕ b¢ng ngón tay út, 

rÃt khó æn låi ngÙa. H† æn không cÀn bóc vÕ. Tôi rÃt ngåc 

nhiên và hÕi ra m§i bi‰t là h† phäi æn cä vÕ m§i Çû no. Khi 

chúng tôi leo lên ÇÒi mª cÖm v¡t ra æn, t¿ nhiên có rÃt Çông 

trÈ em xúm låi. Chúng tôi tÜªng các cháu xúm låi xem vì thÃy 

chúng tôi là ngÜ©i lå. NhÜng khi thÃy m¡t cûa các cháu hau 
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háu nhìn vào n¡m cÖm v¡t thì chúng tôi hi‹u nên t¥ng luôn 

mÃy v¡t cÖm cho các cháu. NhÆn cÖm rÒi các cháu chia cho 

nhau và æn. Nhìn các cháu æn, chúng tôi bi‰t là Çã lâu l¡m 

chúng nó chÜa ÇÜ®c æn cÖm. Các cháu chÌ æn khoai bi Ç‹ trØ 

b»a. Vì vÆy cÙ vào tháng mùa giáp håt, có rÃt nhiŠu thi‰u niên 

Ç¶ 14/15 tu°i leo chui lên tàu lºa theo vào Nam Ç‹ tìm k‰ sinh 

nhai cho Ç« tÓn cÖm, áo cûa bÓ mË.” 

Hay tin các trÆn bão sÓ 5 và sÓ 6 Çang tàn phá các tÌnh 

tØ Phú Khánh Ç‰n Quäng Bình, Ban Ti‰p Xúc và Ti‰p Tr® cûa 

Làng Mai Çã lÆp tÙc gºi tiŠn vŠ cho quš Tôn Túc chÜ Tæng và 

chÜ Ni Ç‹ cÙu tr®. Quš Tôn Túc Çã làm viŒc rÃt tích c¿c và 

ÇÀy tình thÜÖng Ç‹ giúp ÇÒng bào b§t kh°, các vÎ giÓng nhÜ 

hiŒn thân cûa bÒ tát Quán Th‰ Âm.  
 

ThÜ tØ Quäng Nam 24/1/99 
 

  “Trong Ç®t cÙu tr® ÇÀu chúng con cùng Çi v§i quš SÜ 

Cô ban TØ ThiŒn ThØa Thiên. Næm tuÀn sau, chúng con cùng 

v§i anh TrÜÖng Bºu Çi thæm các vùng nghèo kh° nhÃt cûa 

Quäng Nam trong mùa lÛ løt và chúng con Çang xúc ti‰n viŒc 

cÙu tr® thêm nh»ng vùng cÖ c¿c Çã bÎ bÕ quên. Kính thÜa SÜ 

Ông, hiŒn nay ª miŠn bi‹n có 51 ngôi nhà hoàn toàn bÎ nÜ§c 

cuÓn mÃt không tìm ra dÃu tích. SÓ nhà còn låi phÀn nhiŠu ÇŠu 

xiêu vËo, tang thÜÖng. Nh© cÙu tr® cûa nhà nÜ§c và các Çoàn 

th‹ tØ thiŒn khác nên tình trång có Ç« ng¥t m¶t chút, nhÜng 

hÀu h‰t nån nhân vÅn còn æn ª lây lÃt trên các vÌa hè phÓ ch®. 

Tam Häi cÛng thu¶c vŠ vùng bi‹n. ThuyŠn, lÜ§i và nhà cºa 

cûa dân vùng này ÇŠu bÎ cuÓn trôi. MÃt thuyŠn và lÜ§i ÇÓi v§i 

ngÜ dân là mÃt tÃt cä ÇiŠu kiŒn sÓng. Có khoäng 45 h¶ Çang 

rÃt Çói kh°. Chúng con Çang xúc ti‰n cÙu tr® thêm các xã nhÜ 

Tiên Cänh, Tiên Kÿ, Tiên MÏ, Tiên HiŒp, Tiên Th†, Tiên LÆp 

và Tiên Ng†c... cûa huyŒn Tiên PhÜ§c. HuyŒn Tiên phÜ§c bÎ 

thiŒt håi rÃt n¥ng nŠ. TrÜ§c Çó, tr©i hån hán rÃt lâu, hoa mÀu bÎ 

cháy h‰t không thu hoåch ÇÜ®c gì. Bây gi© låi có thêm nån lÛ 

løt làm cho ÇÒng bào vô cùng khÓn ÇÓn, Çói kh°. Có th‹ h† 

phäi bÕ quê cha ÇÃt t° ra Çi n‰u chúng ta không kÎp th©i cÙu 

giúp. NhÃt là hai xã Tiên Ng†c và Tiên Lãnh n¢m sâu trong 

miŠn núi. Dân chúng ª Çây hoàn toàn không có gì Ç‹ æn dù là 

cû mì hay Ç†t non cûa cây dåi. M¶t vùng khác n»a cÛng rÃt 

Çói kh° và ng¥t nghèo là huyŒn Núi Thành- xã Tam MÏ. Vùng 

này n¢m tÆn trong miŠn núi xa, nÖi này cÛng có m¶t ngôi chùa 

tên là Phú SÖn, có 20 vÎ nam tæng Çang cÜ ngø. Các thÀy sÓng 

rÃt c¿c kh°. Vùng Duy Xuyên, thÜ®ng lÜu sông Thu BÒn, 

cÛng bÎ tai nån lÛ løt tàn phá n¥ng nŠ nhÜng vì ª xa trong núi 

nên ít có Çoàn cÙu tr® bi‰t Ç‰n. Vì vÆy dân chúng Çang bÎ nån 

Çói hoành hành. Chúng con cÛng Çã ti‰p tr® cho 286 h¶ rÃt 

ng¥t nghèo trong Çó có 89 h¶ Çói ª ñåi HÒng, thu¶c huyŒn 

ñåi L¶c 2, và Khe Lâm - HuyŒn Hòa SÖn.” 
 

ThÜ tØ Quäng Ngãi ngày 27 tháng 1/1999  
 

“Kính båch SÜ Ông, Chúng con, chÜÖng trình Hi‹u và 

ThÜÖng tØ ThØa Thiên Çã ÇÜ®c dÎp tháp tùng v§i Ni SÜ Hånh 

Toàn cùng v§i PhÆt tº Quäng Ngãi Çi cÙu tr® cho ÇÒng bào bÎ 

thiên tai bão løt. ñây là lÀn ÇÀu tiên chúng con Ç‰n vùng này. 

Ni SÜ Hånh Toàn Çã Çi nhiŠu Ç®t nh© s¿ tr® giúp tÆn tình cûa 

Làng Mai. Chúng con Ç‰n Xã Bình Thånh- HuyŒn Bình SÖn. 

Vùng này ª sát bi‹n và núi. Phong cänh rÃt ÇËp, cát bi‹n tr¡ng 

tinh, nhÜng dân chúng thì nghèo kh° vô cùng. NgÜ©i nào cÛng 

xÖ xác, xanh xao, nhÃt là các bà mË. H† không có s»a cho con 

bú. Nhìn cháu bé thoi thóp gÀy còm chúng con thÜÖng xót vô 

ngÀn. Có trên hai træm h¶ bÎ Çói mà chúng con thì chÌ Çem 

100 phÀn quà thôi và m‡i phÀn chÌ có 100,000 ÇÒng. N‰u chia 

hai thì không thÃm vào Çâu cä. ƒy vÆy mà ÇÒng bào s¤n sàng 

và vui vÈ chia ÇŠu cho nhau mà không có m¶t ti‰ng phàn nàn 

tranh cãi nào cä. Dân chúng ª Çây sÓng rÃt có tình nghïa. H† 

chia sÈ quà cho nhau trong tinh thÀn hòa ái, trong tinh thÀn 

chúng con kh° nguyŠn xin cÙu kh°. Không ai vòi vïnh xin 

thêm. H† Çón nhÆn v§i tÃt cä s¿ bi‰t Ön và t¿ tr†ng. Chúng 

con chÜa thÃy có nÖi nào nhÜ nÖi này. Chúng con rÃt cäm 

phøc. Bu°i chiŠu chúng con låi ti‰p tøc Çi phát quà cho hai xã 

TÎnh Hà và TÎnh Long. TÃt cä các tÌnh trên, PhÆt tº chû Ç¶ng 

lÆp lÃy danh sách và t¿ Çi phát quà nhÜng h† làm viŒc rÃt hài 

hòa v§i chánh quyŠn. Ÿ huyŒn miŠn núi SÖn Tây, tình th‰ 

cÛng hài hòa l¡m, khác h£n ª ThØa Thiên. Ÿ Çây, ÇÜ©ng xá 

dÓc ngÜ®c låi có bùn lÀy rÃt khó Çi. Xe hÖi chª chúng con Çi 

bÎ gãy ‘‘láp’’, nên chúng con Çã tìm cách chuy‹n qua xe khác. 

Chúng con khªi hành tØ 5 gi© sáng và mãi t§i 2h30 trÜa m§i 

Ç‰n và phát quà cho ÇÒng bào. ñÒng bào ª Çây Ça sÓ là ngÜ©i 

thÜ®ng du. H† Çã Çi m¶t ngày ÇÜ©ng, ª låi m¶t Çêm, và trÜa 

nay h† m§i nhÆn ÇÜ®c quà. Có nh»ng ngÜ©i Çang bÎ sÓt mà 

cÛng g¡ng Çi Ç‹ nhÆn quà (vì chúng con không dám phát cho 

ai không có m¥t, s® danh sách không thÆt). Dân chúng ª Çây 

thÆt quá nghèo kh°. CÖm không có mà cû mì cÛng không có 

Ç‹ æn, nói chi Ç‰n áo m¥c. Khi Óm Çau thì không thuÓc men 

Ç‹ uÓng. Tråm y t‰ cÛng không có. ñÃt Çai toàn dÓc, chÜa bi‰t 

trÒng ÇÜ®c thÙ gì. Ÿ Çây không có trÜ©ng h†c nào cä. NhÜng 

làm sao có chÜÖng trình giáo døc trong khi h† không có 

mi‰ng cÖm Ç‹ æn. H† vô cùng hånh phúc khi ÇÜ®c chúng con 

t¥ng cho m¶t chi‰c mŠn!  

Chúng con vŠ Ç‰n chùa tåi ThÎ Xã Quäng Ngãi vào lúc 

11 gi© khuya. Sáng hôm sau chúng con Çi thæm nh»ng ngÜ©i 

tàn tÆt và chúng con Çã t¥ng h† ÇÜ®c hai chi‰c xe læn. Chúng 

con cÛng Çi quan sát xã Bình Minh và vùng L¶c TÎnh. Ÿ Çây 

dân chúng sÓng trên ÇÒi ÇÃt båc màu (cát tr¡ng pha lÅn ÇÃt 

nâu). ñÃt ª Çây tÜÖng ÇÓi khá, có th‹ trÒng tr†t ÇÜ®c nhÜng 

hÖi hËp. Dân chúng ª d†c theo chiŠu dài khoäng næm cây sÓ. 

Vùng này có rÃt nhiŠu trÈ em nhÜng chÜa hŠ có m¶t l§p mÅu 

giáo nào. ñÒng bào muÓn mÜ®n m¶t sÓ vÓn Ç‹ trÒng dÜa. Con 

nghï ÇÒng bào ª vùng này và dân chúng ª xã Bình Thånh có 

th‹ có Çû y‰u tÓ Ç‹ ÇÜ®c hÜ§ng dÅn làm viŒc phát tri‹n c¶ng 

ÇÒng Hi‹u và ThÜÖng. Ÿ Çây Ni SÜ Hånh Toàn làm viŒc rÃt 

khéo léo và làm theo tinh thÀn tæng thân. Ni SÜ cho xem s° 

sách chi, tiêu cûa viŒc cÙu tr® rÃt rõ ràng. Ni SÜ chÌ còn 

khoäng 500 USD thôi. Con nghe nói mai ho¥c mÓt Ni SÜ låi 

Çi cÙu tr® ti‰p. Ni SÜ nói nhu cÀu cÀn giúp cûa ÇÒng bào còn 

quá nhiŠu. Ni SÜ cÛng cho chúng con xem chÜÖng trình trÒng 

cây do bên Làng Mai bäo tr®. Ni SÜ mua máy bÖm nÜ§c 

nhÜng chÜa có tiŠn Ç‹ trä. BÓn l§p mÅu giáo tåi thÎ xã Quäng 

Ngãi do ni sÜ trông coi tåi chùa còn quá thi‰u høt. Kính xin 

Ban Ti‰p Xúc va Ti‰p Tr® tåi Làng Mai lÜu š cho thêm h†c 

b°ng cho các cháu mà gia Çình quá nghèo, không Çû góp phÀn 

gåo. ” 

 
 

Nh»ng sÓ tiŠn Çã ÇÜ®c liên ti‰p gªi vŠ Ç‹ cÙu tr® 
 

Ngày 5/9/98 
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  ♦   7.000 MÏ kim Çã ÇÜ®c chuy‹n vŠ cho tæng thân Hà N¶i 

Ç‹ cÙu Çói tåi nh»ng vùng sau Çây : 

Thanh Hóa - 20 h¶ ª PhÜ©ng TrÜ©ng Thi, ThÎ Xã 

Thanh Hóa 

HuyŒn Nông CÓng, có 100 h¶ Çói kiŒt, th©i kÿ giáp håt 

và 50 h¶ ª Yên Hòa, Yên Lai,Yên Ninh, Yên …m, Yên NÄm, 

Yên Phú, Phú ña và Tân Bình. 

HuyŒn Yên Phú (Bäo HiŒu)-10 triŒu ÇÒng VN. 

HuyŒn Yên ñÎnh, 12 triŒu ÇÒng cho 129 h¶ tåi xã Yên 

Låc, 14 h¶ tåi xã Häi Hà, 11 h¶ (rÃt Çói) tåi xã Häi Y‰n, 20 h¶ 

tåi Quÿnh PhÜÖng và cho chÜ Tæng nghèo tåi Thanh Hóa, 

500,000 VN. 1,400,000 ÇÒng cho 14 h¶ ª Nam Hà và 

1,000,000 cho 10 h¶ ª xã Liên Hòa, TÌnh Häi DÜÖng. 

Hà SÖn Bình, HuyŒn Låc Thûy- 10 triŒu cho 100 h¶ rÃt 

cÖ c¿c và 20 triŒu cho 200 h¶ rÃt cÖ hàn tåi TÌnh Hòa Bình, 

HuyŒn Yên Thûy.  

Các vùng ngoåi ô cách xa Hà N¶i: 1,300,000 ÇÒng cho 

13 h¶ tåi xã Tây M‡, HuyŒn TØ Liêm, 18 h¶ tåi xã Phú DiÍn, 

15 h¶ xã ñåi M‡, 15 h¶ xã KiŠu Mai rÃt cÖ hàn. HuyŒn Sóc 

SÖn, Nam SÖn 22 h¶ rÃt cÖ hàn, Minh Phú 31 h¶ và B¡c Phú 

23 h¶ rÃt Çói. 

  ♦  3000 MÏ kim ÇÜ®c chuy‹n vŠ Hu‰ Ç‹ SÜ Cô NhÜ Minh 

và tæng thân Quäng TrÎ cÙu Çói tåi Quäng TrÎ.  

 

Ngày 18/11/98 

      ♦  3.000 MÏ kim ÇÜ®c chuy‹n vŠ tæng thân Quäng TrÎ (SÜ 

Bà DiŒu Trí, SÜ Cô NhÜ Minh và Minh Tánh) 

Ngày 28/11/98 

      ♦   10.000 MÏ kim ÇÜ®c chuy‹n vŠ tæng thân ThØa Thiên 

(Ni SÜ NhÜ Minh, DiŒu ñåt, DiŒu Thành, Minh Tánh và Minh 

Tú) Ç‹ ti‰p tr® nh»ng vùng Quäng Bình , Quäng TrÎ, ThØa 

Thiên và Quäng Nam.  

      ♦   2500 MÏ kim ÇÜ®c chuy‹n vŠ Quäng Ngãi qua Ni SÜ 

Hånh Toàn 

Ngày 8/12/1998 

♦ 6.000 MÏ kim Çã ÇÜ®c chuy‹n vŠ Quäng Ngãi qua Ni 

SÜ Hånh Toàn 

♦ 10. 500 MÏ kim Çã ÇÜ®c chuy‹n vŠ Quäng Ngãi qua 

Ni SÜ Hånh Toàn 

18/12/98 

♦ 18.000 MÏ kim Çã ÇÜ®c chuy‹n vŠ tæng thân ThØa 

Thiên, nhóm Phát Tri‹n C¶ng ñÒng Hi‹u và ThÜÖng 

♦ 6.000 MÏ kim Çã ÇÜ®c chuy‹n vŠ tæng thân ThØa 

Thiên Ç‹ Çi Quäng Nam cÙu Çói v§i s¿ c¶ng tác cûa Gia ñình 

PhÆt tº Quäng Nam. 

♦ 2.000 MÏ kim Çã ÇÜ®c chuy‹n vŠ tæng thân Phú 

Khánh. 

♦ 15.000 MÏ kim Çã ÇÜ®c chuy‹n vŠ Quäng Ngãi Ç‹ cÙu 

tr® Ç®t II, nói là cho vay vÓn Ç‹ phát tri‹n c¶ng ÇÒng nhÜng 

thÆt ra së t¥ng luôn. 

 (Nh»ng sÓ tiŠn Làng Mai phäi gºi vŠ ViŒt Nam m‡i 3 tháng 

Ç‹ giúp 1956 h†c sinh và sinh viên, Ç‹ bäo tr® 38 l§p mÅu 

giáo bán trú, 528 cô thÀy giáo các vùng xa, 856 bô lão cô ÇÖn, 

các Çoàn y t‰, các tråi cùi.... Çã không ÇÜ®c kê vào Çây. ñây 

chÌ là nh»ng sÓ tiŠn cÙu Çói cÙu ng¥t.) 

 

Báo cáo tài chánh nhÆn ÇÜ®c tØ thân h»u Làng Mai 
 

Cho Ç‰n ngày 7/2/1999 H¶i Partage Çã gºi: 100.000 

Francs. 

Các bån gºi tr¿c ti‰p cho Làng tØ nh»ng trái tim 

thÜÖng m‰n: Làng Çã nhÆn tØ m‡i vÎ ít nhÃt cÛng 50 Francs tØ 

Pháp và 5 MÏ kim tØ Hoa Kÿ. NgÜ©i cho nhiŠu nhÃt là 1500 

MÏ kim. 

Các sÓ tiŠn nhÆn ÇÜ®c gÒm có 66.677 quan Pháp, 1.450 

Anh kim, 13.961 MÏ kim (tr¿c ti‰p vŠ Làng), 21.750 MÏ kim 

(vŠ tu viŒn RØng Phong), 1.130 Gia Kim, 1.350 quan Thøy Sï, 

3.550 ñÙc Mã, và 1.575 ÇÒng Hòa Lan. TÃt cä tiŠn låc quyên 

Ç°i ra thành 77.192 MÏ kim  

 T°ng k‰t là Làng Mai Çã gºi ÇÜ®c vŠ nÜ§c 83.000 MÏ 

kim, trong Çó có nh»ng sÓ tiŠn thu ÇÜ®c trong các chuy‰n Çi 

hÜ§ng dÅn nh»ng khóa tu h†c chánh niŒm cûa quš thÀy và quš 

sÜ cô, và tiŠn bán mÆn, sách, mÛ len do quš sÜ cô Çan và thi‰p 

chúc T‰t do quš sÜ chú vë. 
 

Báo cáo cûa Ni SÜ Hånh Toàn vŠ s¿ sº døng các sÓ 

tiŠn nhÆn tØ Làng Mai: 
 

6.12.98: 200 phÀn quà tåi Bình ñông. 

14.12.98: 320 phÀn quà tåi Bình ñông và Nghïa Hành. 

21.12.98: 205 phÀn quà tåi Bình SÖn và 210 phÀn tåi Bình 

Hòa 

22.12.98: Tåi Chùa Quang PhÜ§c Nghïa Hành, 106 phÀn quà 

do Hòa ThÜ®ng HuyŠn Quang Çích thân ÇÙng phát. 

27.12.98: tåi thÎ trÃn Nghïa Hành, 200 phÀn quà trong Çó Làng 

Mai Çóng góp 100 phÀn và Çoàn th‹ các nÖi 100 phÀn. 

28.12.98: Làng Mai góp 100 phÀn quà, các nÖi khác 200 phÀn 

Ç‹ phân phÓi tåi SÖn Tây : SÖn Tân, SÖn Duy và SÖn Mùa. 

6.1.1999: (Tåi huyŒn Minh Long) 300 phÀn quà cho các xã 

SÖn Hå, Long HiŒp, Long An và Long Hòa. 

12.1.99: Làng Mai t¥ng 168 phÀn quà, các Çoàn th‹ khác 200 

phÀn Ç‹ phát tåi hai xã Hành ThiŒn và Hành PhÜ§c ª huyŒn 

Nghïa Hành và 362 phÀn quà Ç‹ t¥ng cho Bình SÖn, SÖn TÎnh, 

M¶ ñÙc và ñÙc Ph°.  

 
Tin TÙc 

Khóa tu mùa hè næm 1999 tåi Làng Mai 
 

Khóa tu mùa hè næm 1999 së b¡t ÇÀu vào ngày thÙ næm 

15 tháng 7 và k‰t thúc ngày thÙ næm 12 tháng 8 (thay vì ngày 

15 tháng 8 nhÜ m†i næm).  

LÎch các ngày lÍ trong khóa tu: 

ThÙ tÜ 21/7  Gi° T° Tiên 

Chû nhÆt  25/7  MØng Træng Lên 

Chû nhÆt 1/8  Bông HÒng Cài Áo 

ThÙ Sáu  8/8  Thä Çèn cÀu nguyŒn 

ThÙ TÜ 11/8  Tå ÷n 
 

Khóa Tu Mùa Hè ÇÀu tiên tåi  

Tu ViŒn RØng Phong 
 

Khóa tu mùa hè ÇÀu tiên tåi tu viŒn RØng Phong së b¡t 

ÇÀu ngày 19 tháng 6 và chÃm dÙt ngày 3 tháng 7 næm 1999. 

Quš thiŠn sinh muÓn ghi danh tham d¿ khóa tu, xin liên låc 
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v§i Tu ViŒn RØng Phong, Khóa Tu Mùa Hè ’99, P.O. Box 

182, Hartland-4-Corners, VT 05049. ñiŒn thoåi: (802) 436-

1103, (802) 457-2786.  
 

 

LÎch hành hóa cûa SÜ Ông NhÃt Hånh 

næm 1999  
 

Tåi Pháp:  

 5 tháng 3 Ç‰n 5 tháng 5-1999: khóa tu Mùa Xuân tåi Làng 

(Công Phu Nª ñóa Sen Nghìn Cánh)  

 16 Ç‰n 22 tháng tÜ 1999: Khóa Tu nói ti‰ng Pháp     

 

Tåi Anh quÓc :  
 2 bu°i thuy‰t pháp ngày 25 và 26/3 b¢ng Anh ng» 
 27-31/3/99: khóa tu cho ngÜ©i Anh gÀn Luân ñôn. 

Liên låc ghi tên trÜ§c: ChÎ Chân MÏ 00/44/181.692.17.37  

 

Tåi Trung QuÓc: 

20 ngày chánh niŒm v§i thÀy tåi Trung QuÓc tØ 14 tháng 5 

Ç‰n 3 tháng 6-1999: 

 15 tháng 5: ban ngày thæm PhÆt H†c ViŒn tåi B¡c Kinh 

19 gi© Thuy‰t pháp: NghŒ ThuÆt SÓng trong Chánh NiŒm 

 16/5: ñi thæm Vån Lš TrÜ©ng Thành 

 17/5: ñi xe bušt t§i Chùa Bách Lâm cûa t° TriŒu Châu, 

Hà B¡c 

4g chiŠu : Hòa ThÜ®ng TÎnh HuŒ ti‰p rÜ§c và giäng vŠ 

ThiŠn cûa T° TriŒu Châu.    

7 gi© : SÜ Ông giäng vŠ NghŒ ThuÆt Nhìn Sâu. 

 18/5: ñi thæm chùa và vi‰ng tháp T° Lâm T‰.   

TÆp Çi b¢ng Çôi chân cûa T° Lâm T‰ 

          b¶ b¶ dÅm lên thÆt ÇÎa 

4g: HT TÎnh HuŒ nói vŠ ThiŠn cûa t° Lâm T‰ 

7g: SÜ Ông dåy vŠ ThÜÖng Yêu theo phÜÖng pháp Bøt 

dåy 

 19-20 tháng 5: Khóa tu cuÓi tuÀn tåi chùa Bách Lâm 

Næm phép tÆp luyŒn chánh niŒm: Næm gi§i 

 21/5: Trª vŠ B¡c Kinh Ç‹ bay Çi Nam Kinh (bay lúc 5g 

35 chiŠu. LÃy xe bušt Çi ThiŠn ViŒn Cao Mân ª DÜÖng 

Châu  

 22 t§i 27 tháng 5: Khóa tu 6 ngày tåi Tu ViŒn Cao Mân  

ThiŠn SÜ ñÙc Lâm dåy vŠ ThiŠn cûa thiŠn sÜ Lai Quä 

ThiŠn SÜ NhÃt Hånh dåy vŠ chánh niŒm, ti‰p xúc v§i gÓc 

rÍ, chuy‹n hóa và trÎ liŒu, nghŒ thuÆt l¡ng nghe... 

 28 /5: ñi thæm Chùa ñåi Minh và Tây HÒ 

Bay Çi Phúc Châu lúc 8g25 tÓi 

 29/5: ñi xe Ç‰n Chùa Quäng Hóa 

SÜ Ông NhÃt Hånh thuy‰t: TØng BÜ§c Chân Thänh ThÖi 

 30 /5: Hòa ThÜ®ng Xue Cheng thuy‰t pháp 

 31/5: Trª vŠ Phúc Châu. Bay Çi Quäng Châu lúc 5g05 

chiŠu 

 1 tháng 6: T§i Chùa Nam Hoa cûa Løc T° HuŒ Næng 

Hòa ThÜ®ng Trø Trì nói vŠ Løc T° 

SÜ Ông NhÃt Hånh nói vŠ TÎnh ñ¶ và ThiŠn 

 2/6: Trª vŠ Quäng Châu du lÎch, mua quà trong chánh 

niŒm 

 3/6: Bay vŠ tØ Quäng Châu hay tØ HÒng Kông (n‰u bay 

tØ HÒng Kông tÓn thêm 76 MÏ kim, Çi xe lºa thì tÓn 34 

MÏ kim). Trong khóa tu thiŠn sinh æn ngû tåi Chùa, trong 

các ngày khác ª khách sån. 

 

Liên låc v§i SÜ Cô ñÎnh Nghiêm, 13 Martineau, 33580 

Dieulivol Fax 00 (33) 5.56.61.61.51  
 

Khóa tu Mùa Hè bÓn tuÀn tåi Làng( tØ 15 tháng 7 

Ç‰n 12 tháng 8). Xem chi ti‰t ª trên. 
                       

MÏ quÓc 

 22-28/8/99: Khóa tu Anh ng» - MiŠn ñông Hoa Kÿ, Tu 

ViŒn RØng Phong t° chÙc.  

ñiŒn thoåi: (802) 436-1102/1103 

 1-5/99: Khóa tu ViŒt ng» - MiŠn Tây Hoa kÿ tåi ñåi H†c 

Santa Barbara, California, ñiŒn thoåi: Nhóm Nø HÒng 

(714) 841-7044;   (714) 556-2683 

 6-11/99: Khóa tu Anh ng», tåi ñåi H†c Santa Barbara, 

Cali. CLM Hoa Kÿ t° chÙc (510) 525-0101 

 12/9/99: B¡c Cali, Thuy‰t pháp cho ÇÒng bào, San Jose. 

Tu ViŒn Kim SÖn (408)848-1541 

 14-17/9: Khóa tu cho quš thÀy và sÜ cô. Tu ViŒn Kim 

SÖn. ñiŒn thoåi: (408)848-1541, Watsonville, B¡c Cali. 

 18/9: Ngày Quán NiŒm Anh ng» tåi công viên Oakland, 

gÀn San Francisco, Bay Area, California. CLM Hoa Kÿ t° 

chÙc. ñiŒn thoåi: (510) 525-0101 

 19/9: Ngày Quán NiŒm ViŒt ng», Tu ViŒn Kim SÖn, B¡c 

California. C (408) 848-1541 

 21/9: Bu°i thuy‰t pháp Anh ng» tåi B¡c Cali, CLM. ñiŒn 

thoåi: (510) 525-0101 

 22/9: ñi thæm SÜ Bà ñÙc Viên 

 23/9: VŠ tu viŒn RØng Phong MiŠn ñông Hoa Kÿ 

 24/9: ThÙ Sáu, bu°i thuy‰t pháp Anh ng» ª trÜ©ng ñåi 

H†c tåi Burlington, Vermont, Tu ViŒn RØng Phong t° 

chÙc. ñiŒn thoåi: (802) 436-1102 

 26/9-1/10: Khoá tu Anh ng» tåi Omega Institute. ñiŒn 

thoåi: (800)944-1001 

 2/10- 5/10/ 99: Tu ViŒn RØng Phong, Khóa Tu Gia 

ñình PhÆt Tº. ñiŒn thoåi: (802) 436-1102/ 1103 

 29/10-2/11/99: Khóa Tu cho các thÜÖng gia (ti‰ng 

Anh) tåi Làng Mai, 13 Martineau, 33580 Dieulivol. 

 

 
 

Liên Låc v§i Làng Mai 
 

Internet: 

English  http://www.plumvillage.org 

Vietnamese http://www.langmai.org 

E-mail:  info@plumvillage.org 

 

 

Chùa Pháp Vân, Xóm ThÜ®ng 
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Le Pey 24240 Thenac, France 

Tel.:  +(33) 5.53.58.48.58 

Fax.:  +(33) 5.53.57.34.43 

E-mail:   UH-Office@plumvillage.org 

 

Chùa TØ Nghiêm, Xóm M§i 

13 Martineau 33580 Dieulivol, France 

Tel.:  +(33) 5.56.61.66.88 

Fax.:  +(33) 5.56.61.61.51 

E-mail:   NH-Office@plumvillage.org 

 

Chùa Cam L¶, Xóm Hå 

Meyrac 47120 Loubès-Bernac, France 

Tel.:  +(33) 5.53.94.75.40 

Fax.:  +(33) 5.53.94.75.90 

E-mail:   LH-Office@plumvillage.org 

 

ñåo Tràng Thanh SÖn 

P.O. Box 182  

Hartland-Four Corners, VT 05049 

USA 

Tel.:  (1) 802 436-1103/1102 

Fax.:   (1) 802-436-1101 

E-mail:   MF-Office@plumvillage.org 

 

Tu ViŒn RØng Phong 

P.O. Box 354 

South Woodstock, VT 05071 

USA 

Tel.:  (1) 802 457-2786 

Tel./Fax.:   (1) 802 457- 9442 

E-mail:   MF-Office@plumvillage.org 

Møc løc  

 

Lá ThÜ Làng Mai thÙ 22  

Xuân K› Mão 1999 
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Hình •nh Làng Mai 

 

 

 
 

Tháp chuông Chùa Cam L¶, Xóm Hå 

 

 

 
 

CÓc NgÒi Yên Chùa Pháp Vân, Xóm ThÜ®ng 

 

 

 
 

CÀu Thông Cäm, Xóm Trung 

 

 

 

 

 

 
 

ThiŠn dÜ©ng Træng Ràm Chùa TØ Nghiêm, Xóm M§i 

 

 

 
 

ThiŠn ÇÜ©ng Chuy‹n Hóa Chùa Pháp Vân, Xóm ThÜ®ng 

 

 

 
 

ThiŠn ÇÜ©ng N‰n HÒng Chùa Cam L¶, Xóm Hå 

 


