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ách Liên Tông Bảo Giám ghi rằng:“Niệm Phật là pháp cốt yếu trong các pháp; hiếu 
dưỡng là hạnh đứng đầu trong trăm hạnh. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu khác chi hạnh 
Phật? Muốn được đạo lớn như chư Phật, trước phải lo hiếu dưỡng song thân”. 

Đạo hiếu có hiếu của Phật tử tại gia và hiếu của giới xuất gia. Khác nhau thế nào? 
Người tại gia gần gũi cha mẹ già yếu như lo săn sóc thức ăn, chỗ nghỉ, tắm rửa, giặt giũ… 
khi cha mẹ ốm đau lo cơm cháo, thuốc thang, dìu đỡ, thăm hỏi, an ủi… làm cho các vị vui 
lòng. Còn hàng xuất gia thân phải ở chùa, cắt đứt tình ái, lìa bỏ người thân, tiết chế việc ăn 
uống, tu tập giữ giới, là đáp đền ân đức sanh thành, nương theo hạnh giải thoát để tự độ và 
độ người. Đó là cách báo hiếu mẹ cha thực tiễn và hiệu quả, không những được lợi ích ngay 
hiện tại mà trong tương lai cũng được phần công đức. Như Đức Thích Ca Từ Phụ lên cung 
trời Đao Lợi thuyết pháp độ mẫu thân giúp mẹ tiêu trừ nghiệp chướng chứng đạo giải thoát 
tại  vườn Hoan Hỷ; Ngài an cư dưới cội cây Ba lỵ chất đa la trong ba tháng rồi mới trở lại 
cõi trần (theo Kinh Ma Da); về thành Ca Tỳ La viếng cha, lúc vua Tịnh Phạn nằm trên 
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giường bệnh sắp băng hà. Ngài vận dụng thần túc về tận nơi thăm viếng và thuyết pháp cho 
cha nghe, nhờ đó Đức vua ra di một cách nhẹ nhàng yên ổn (Phật thuyết Tịnh Phạn Vương 
Bát Niết Bàn Kinh). Còn chúng đệ tử xuất gia của Phật mà đức hiếu luôn sáng ngời như các 
Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và nhiều Thầy khác. Trong số có Ngài Tất Lăng Già Bà Tá 
(Pilingavatsa) xuất gia, nhưng cha mẹ nghèo khó, không có gì ăn uống. Dù biết vậy, Ngài 
chẳng dám đem của tín thí mà nuôi cha mẹ, bèn đem tự sự bạch Phật. Phật dạy ông nên 
khuyên cha mẹ thọ Tam Quy Ngũ Giới; và sau đó mỗi khi đi khất thực được phép mang thức 
ăn về cúng dường cha mẹ (theo Đại luận có ghi). Tại trường hạ Minh Quang của Giáo Hội 
năm nay chư Tăng Ni có hội luận kỹ vấn đề: người con xuất gia Trụ Trì một ngôi chùa, đem 
cha mẹ về chùa săn sóc. Phải làm sao để tránh cho cha mẹ khỏi mang tội về sau này mà 
khoan nghĩ về hiếu nhất thời trước mắt. 

Nếu không hướng thiện và hướng thượng cha mẹ để các vị hành xử theo thế thường, làm 
cho chúng lý trong chùa xáo trộn, bất hòa, nghi kỵ nhau… vô tình Thầy Tỳ kheo Chủ sự đó 
không báo hiếu cho song thân mà ngược lại còn bất hiếu là đằng khác. Điều này chính Đức 
Phật biết trước, nhân câu chuyện của Thầy Tất Lăng Già, Ngài chế điều giới dạy chư Tỳ 
Kheo rằng: “Từ nay về sau, nếu vị xuất gia  nào chẳng làm đúng như vậy mà dùng của tín thí 
để nuôi cha mẹ thì phạm giới”. 

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, tụng kinh đại báo Phụ Mẫu trọng ân tới đoạn Phật đi hành 
hoá gặp đống xương khô, Ngài liền sụp lạy qua những câu đầy xúc động: 

… Đáo bán lộ rành rành mắt thấy 
Đống xương khô bỏ đấy lâu đời 
Thế Tôn bèn vội đến nơi 
Lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng… 
Là Phật tử, chúng ta chỉ cần làm được một phần như Phật hoặc như các đại đệ tử của 

Ngài, là đã báo đáp được ân đức sanh thành trong muôn một, để cho hai đấng từ thân an vui 
thanh thản sống những ngày cuối đời thân không bệnh, tâm không não. 

Ban Biên Tập Pháp Bảo  
 

Chương trình Đại Lễ Vu Lan PL.2554 
Chủ nhật ngày 22.8.2010 tại chùa Pháp Bảo  

(Nhằm ngày 13 Tháng 7 năm Canh Dần) 
 

9.30 giờ -  Quý đồng hương và Phật tử tề tựu 

10.15  - Thuyết pháp 

11.00 - Thỉnh 3 hồi chuông trống Bát Nhã  

                  Chư Tăng Ni quang lâm lễ đài. 

11.15  - Lễ chào cờ 

   - Phút nhập từ bi quán 

   - Giới thiệu thành phần tham dự 

   - Diễn văn khai mạc (Trưởng BTC – ĐĐ Thích Phổ Huân) 
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   - Đạo từ Vu Lan (HT Giáo Hội Trưởng) 

   - Vũ dâng hoa và gắn hoa hồng (GĐPT PB) 

   - Lễ niệm hương 

   - Khóa lễ Kinh Vu Lan (tất cả đồng tụng) 

   - Cúng ngọ 

   - Cúng tiến chư hương linh thờ tại chùa 

12.30  - Lễ cúng dường trai tăng 

   - Phật tử thọ trai 

14.00  - Cúng Mông Sơn thí thực  

17.00  - Hoàn mãn. 

 
Tinh thần hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên bất diệt 

 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN 
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand 

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 
     * Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia 

    Tel 08-84478477 ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com 
* Văn phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia 

Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ;  
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com 

  
Số: 38 – 03/HĐĐH/HC/TB                  PHẬT LỊCH 2554, ngày 25 tháng 7 năm 2010 

 
 THÔNG BẠCH 

 
Đại Lễ Vu Lan năm Canh Dần 2010 của Hòa Thượng Thích Như Huệ, 

Hội chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
Kính gởi:  Chư Tôn Đức Tăng Ni 
   Cùng toàn thể quí thiện nam tín nữ Phật tử 
 
Kính thưa quý vị, 
 
Truyền thống  hiếu đạo lâu đời của đạo Phật và của dân tộc Việt hòa quyện vào nhau thành 
một thực thể không thể phai mờ trong tâm khảm của người con Phật, dù sống ở bất cứ quốc 
độ nào trong cõi Ta bà gọi là kham nhẫn này. 
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Theo như Tăng Chi Bộ Kinh, chương ba Pháp có nêu kẻ Hiền trí và bậc Chân nhân hàm dung 
đủ bố thí, xuất gia và hầu hạ cha mẹ theo như lời đức Phật dạy. 
 
Hạnh bố thí không chấp tướng khó hành nên không phải ai cũng làm được mà chỉ hàng 
BồTát, bậc căn trí thông lợi mới đủ tâm lượng bao dung thể hiện hạnh nguyện sâu rộng, vào 
đời cứu khổ, trừ nguy biến khổ đau thành an lạc, chuyển nhiệt não thành thanh lương và đem 
lại thanh bình, tịnh lạc cho mọi người và mọi loài chúng sanh. Các Ngài cũng hướng tâm từ 
tới cảnh vô tình thế gian như môi trường sinh thái, cỏ cây, đất đá, núi rừng, sông biển…cho 
đời sống nhân sinh an ổn, thái hòa. Nhờ đó, mọi người hoan hỷ tích cực dồn hết tâm lực vào 
việc xây dựng; cũng như hy sinh đóng góp tài năng, trí tuệ để phát triển quốc gia, dân tộc 
theo chân tinh thần Phật Giáo. 
 
Xuất gia không những là một hạnh nguyện, hơn nữa chính là thệ nguyện mà xưa nay được 
tán dương công đức. Bởi vì hạnh xuất gia rất khó, vô cùng cao quý và thật cần thiết trong 
hoàn cảnh hôm nay, nhất là tại hải ngoại. Phật đạo phải có người nối truyền thừa kế, nếu 
thiếu vắng người phát tâm cầu đạo để duy trì gia bảo của Như Lai thì ngôi Tam Bảo không 
thể duy trì và phát huy được. Vấn đề mang tính nhất thời và không đồng bộ, nên chỉ có hàng 
Phật tử tại gia thuần thiện mới đủ điều kiện chia sẻ mối ưu tư hàng đầu này của Tăng Già 
Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại. Bằng cách khuyến khích hoặc trợ duyên cho con em của quý 
vị xuất gia để cho tương lai của Đạo Pháp được quang huy, đó là công đức không nhỏ vậy. 
 
Hầu hạ cha mẹ là một trong bốn đại ân đức mà tứ chúng đệ tử Phật cần phải noi gương Đức 
Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, các bậc Thánh Tăng như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên…Tự 
thân các Ngài đã là gương đại hiếu đối với bậc sanh thành mà Phật tử chúng ta học hỏi suốt 
đời chưa chắc đủ. Mùa Vu Lan thắng hội năm nay, đúng dịp lễ đại tường Đức Tăng Thống 
Thích Huyền Quang của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Ngài viên tịch ngày 5 
tháng 7 năm 2008 tại Bình Định Việt Nam. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, trang trọng làm lễ tưởng niệm Đức Tăng Thống tại thủ 
đô Canberra-Tu Viện Vạn Hạnh-qui tụ đông đủ Chư Tôn Đức Tăng Ni và chư thiện nam, tín 
nữ Phật tử tâm thành hướng về quê Mẹ tri tạ ân đức của Ngài đã hy hiến trọn đời cho Đạo 
pháp và Dân tộc, dù phải bị ức chế tù đày hơn nửa đời người. Nhưng Ngài vẫn kiên tâm bền 
chí như bậc đại sĩ không khiếp nhược trước thế lực bạo quyền, dám mạnh dạn nói lên tiếng 
nói bất khuất đòi chính quyền Cộng sản phải tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt 
Nam. Uy dũng Bồ Tát của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang biểu trưng cho những người 
Hiền trí, bậc Chân nhân xứng đáng đại diện cho tám mươi phần trăm (80%) là Phật tử. 
 
Nhân dịp Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, chúng tôi kính gởi đến Chư Tôn Đức trưởng lão và Chư 
Tôn Đức Tăng Ni lời chúc mừng khánh tuế sau mùa lễ Tự Tứ năm Canh Dần này được vô 
biên Pháp lạc, đạo thọ diên trường. Đồng thời nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Phật 
tử đạo tâm kiên cố, thân tâm an tịnh, cùng gia quyến luôn được đoàn viên hạnh phúc. Nhất 
tâm cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ, Lịch Đại Tôn Thân nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta 
tùy sở trú xứ thường an lạc, và cầu cho pháp giới chúng sanh được nhuần ân lợi lạc. 
 
  
                                                                      TM. Hội Đồng Điều Hành 

                                                                           Hội Chủ, 
 
                                                                                      (Ấn ký) 
   
                                                              Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ 
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Buổi nói chuyện 
thân mật 

 
Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma 
Chuyển ngữ: H.T Thích Trí Chơn 

Trích từ cuốn sách: “Universal 
Responsibility 

and the Good Heart” 

 
 

 

hi lần đầu tiên đặt chân đến 
Tây Phương, tôi nhận thấy một số sự việc 
tại đây không giống ở Đông Phương, và 
đặc biệt nhất là đối với đất nước Tây Tạng 
chúng tôi. Tuy nhiên, điều dễ dàng để hiểu 
những sự khác biệt bên ngoài này hoàn 
toàn liên quan đến nền tảng văn hóa, lịch 
sử và địa dư mà chúng đã tạo thành nếp 
sống và phong tục tập quán đặc thù của 
mỗi quốc gia dân tộc. Nhưng trong ý 
tưởng của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng 
các bạn là con người giống như tôi, cho 
nên trên căn bản tất cả chúng ta đều giống 
nhau là những con người. Sự khác biệt rất 
ít, vì điều cốt yếu tất cả chúng ta là con 
người,  do đó  mọi người  chúng ta  đều  

 
 

giống nhau. Tôi muốn có hạnh phúc và 
không thích khổ đau, các bạn cũng vậy. 
Tôi ước mong thành đạt sự hạnh phúc đó, 
các bạn cũng có quyền giống như tôi vậy. 

Cho nên, không có điều sai khác căn 
bản giữa những dân tộc Đông và Tây 
Phương hay giữa các bạn và tôi. Những sự 
khác biệt ấy chỉ là bề ngoài và giả tạo cho 
nên chúng không thể phân cách tách rời 
giữa con người với người. Khi gặp “những 
khách ngoại quốc” tôi cảm thấy không có 
sự ngăn chia giữa họ và chúng tôi. Đối với 
tôi những cuộc gặp gỡ đó là mối quan hệ 
thân thương giữa người với người và sự 
tiếp xúc giữa hai con tim. 
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Mối giao hảo, liên quan giữa người 
với người rất khẩn cấp cần thiết. Ngày nay 
thế giới con người ngày càng thu nhỏ lại 
và tương quan, lệ thuộc với nhau nhiều 
hơn. Tất cả chúng tôi đều phải nương nhờ 
vào nhau để sống còn. Thời xưa, mọi vấn 
đề khó khăn phần lớn giới hạn trong gia 
đình, cho nên phương cách giải quyết cũng 
ở mức độ gia đình, nhưng bây giờ hoàn 
cảnh không còn giống như trước. Ngày 
nay chúng ta ngày càng chặt chẽ phụ thuộc 
liên hệ với nhau mà nếu thiếu nhận thức 
trách nhiệm toàn cầu, chúng ta rất khó tồn 
tại và sống còn. 
 Chẳng hạn, những vấn đề của một 
quốc gia không thể tự mình đơn phương 
giải quyết hoàn toàn và trọn vẹn cho có kết 
quả, bởi lẽ còn tùy thuộc vào thái độ và sự 
hợp tác của nhiều nước khác. Cho nên, tôi 
tin rằng muốn tìm hạnh phúc cho con 
người, hành động của con người cần đặt 
nền tảng trên sự quan tâm, và giúp đỡ cho 
những kẻ khác. Qua nhiều thời đại, một số 
vị giáo chủ các tôn giáo đã cố gắng thuyết 
giảng cùng một giáo lý và tôi nghĩ ngày 
nay có thể chúng ta cần đến tín ngưỡng 
nhiều hơn trước đây. 
 Trừ phi chúng ta ý thức được trách 
nhiệm phổ quát, có chung cảm nghĩ sự đau 
khổ của tha nhân là của chính mình, hay 
nói khác là hành động với tâm hồn vị tha, 
thực khó có thể thành đạt hạnh phúc cho 
nhân loại và nền hòa bình thế giới. Tôi 
nghĩ mối liên hệ chân tình giữa con người, 
vượt qua những hàng rào ngăn cách như 
màu da và tôn giáo, có thể giải quyết nhiều 
vấn đề đang gây khó khăn cho chúng ta 
hiện nay. Nhờ vậy, chúng ta có thể thông 
cảm và hiểu biết nhau hơn, một sự hiểu 
biết thành thực, không còn đối xử vô nhân 
đạo giữa con người với nhau nữa. 
 Nếu chúng ta có thể phát triển sự hiểu 
biết giữa chúng ta, rồi trên căn bản của sự 
hiểu biết đó, chúng ta có thể chia xẻ và cố 

gắng diệt trừ nỗi đau khổ, cũng như sẽ 
mang hạnh phúc lại cho kẻ khác. Tôi nghĩ 
số ít nên phát tâm hy sinh cho nhiều 
người. Hãy so sánh giữa chúng ta, các bạn 
và tôi, rõ ràng quý vị là số đông trong khi 
tôi chỉ là một cá nhân. Cho nên, tôi nghĩ 
các bạn (thính giả) là quan trọng hơn tôi, 
vì quý vị đa số. 
 Lòng từ bi cứu giúp kẻ khác (quên bản 
thân mình) là một trong những giáo lý căn 
bản của nền Phật giáo Đại thừa. Trong ý 
nghĩa này, tôi muốn trích dẫn lời Phật dạy 
sau đây diễn tả ý tưởng đó: 
 
“Nếu các bạn không thể đánh đổi hạnh 
phúc của mình 
Cho nỗi khổ đau của những kẻ khác  
Quý vị không hy vọng thành đạt quả vị 
Phật 
Cũng như sẽ không có hạnh phúc trong 
đời hiện tại” 
  

Nghĩa là nếu chúng ta có thể hành 
động không đi ngược lại tư tưởng của lời 
dạy này, các bạn không những chỉ đạt 
được mục đích tối thượng là thành Phật, 
mà sẽ còn có thể khắc phục những khó 
khăn hằng ngày để có tâm an lạc qua sự 
thực hành lời Phật dạy trên. Điều căn bản 
của tông phái Đại thừa mà chúng ta cố 
gắng tu tập là thể hiện lòng từ bi. Theo 
Phật Giáo Bắc Tông, các bạn cần hy sinh 
quên chính bản thân để đạt được sự giải 
thoát qua hành động cứu độ mọi chúng 
sanh. 
 Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân 
của “Đấng Đại Từ Đại Bi”, nhưng ý nghĩa 
chính của từ “Quán Thế Âm” 
(Avalokitesvara) là lòng từ bi. Nói khác, 
đức Quán Thế Âm là biểu tượng cho đức 
hạnh cao quý nhất của dân tộc Tây Tạng. 
Đây là đức tính chúng ta nên cố gắng tu 
tập hành trì từ mức độ giới hạn đến vô 
hạn. Tâm đại bi không phân biệt, không 
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tính toán và không hạn cuộc dành cho tất 
cả này rõ ràng không phải là tình thương 
thông thường đối với bạn bè, thân quyến 
hay gia đình của các bạn. 
 Tình thương chỉ giới hạn trong phạm 
vi các người gần gũi và thân yêu sẽ bị chi 
phối bởi vô minh và lòng tham đắm. Tình 
thương bao la chân thật là lòng từ bi mà 
quý vị có thể ban bố đến ngay cả người đã 
gây tai hại cho mình. Đây là tâm từ bi 
được gửi đến mọi người và bao trùm khắp 
tất cả chúng sanh. 
 Sự phát triển tình thương, thân mến 
gần gũi mọi người không can dự với bất 
cứ loại tình cảm nào của tôn giáo mà 
chúng ta thường liên hệ. Tình thương đó 
không chỉ dành cho kẻ có tôn giáo, mà cho 
tất cả mọi người, không phân biệt chủng 
tộc, tín ngưỡng hay đảng phái chính trị. 
Nó được dành cho bất cứ ai tự nhận mình 
trước tiên và trên hết là một thành viên 
trong đại gia đình của nhân loại, với cái 
nhìn mọi vật trong ý nghĩa rộng rãi hơn.  
 Có ai trong chúng ta, ngay vừa lúc mới 
chào đời, không nhờ tình thương của cha 
mẹ nuôi dưỡng? Chúng ta có ai không 
đồng ý rằng tình thương đóng một vai trò 
quan trọng trong đời sống con người? Nó 
an ủi khi chúng ta buồn khổ và không ai 
giúp đỡ. Nó vỗ về khi các bạn đến tuổi già 
và cô đơn. 
  Tình thương là năng lực chủ động mà 
chúng ta nên phát triển và thực hành, 
nhưng chúng ta thường hay xao lảng quên 
nó, đặc biệt vào thời kỳ khi tuổi còn trẻ. 
Lý do chính đáng khiến chúng ta yêu 
thương kẻ khác vì mọi chúng sanh đều có 
quyền và ước muốn sống trong hạnh phúc 
và không thích khổ đau. Hơn nữa vì nhận 
thức rằng bạn, như một cá nhân cũng là 
một phần tử của sự sống khi so sánh với 
nhiều vô số kẻ khác đang không ngừng đi 
tìm hạnh phúc. 

 Theo Phật giáo Đại Thừa các bạn 
không những chỉ nên thương xót con 
người mà là tất cả chúng sanh. Và cuối 
cùng thì chúng sanh nào cũng có khả năng 
thành Phật. Cho nên, chú ý đến ba điểm 
chúng tôi đã trình bày trên gồm có sự ước 
mong, có quyền cũng như có thể đạt được 
hạnh phúc và tránh khổ đau của con 
người. Chúng ta cũng luôn luôn nhớ rằng 
mình liên hệ cứu giúp một người không 
quan trọng bằng giúp đỡ cho nhiều người. 
Do vậy, có thể nói rằng chúng ta nên hy 
sinh quyền lợi cá nhân mình cho phúc lợi 
của những người khác. Khi bạn hành trì tu 
tập trong tinh thần ấy, thì ý nghĩa đích 
thực của tình thương, lòng từ bi và kính 
trọng mọi người sẽ trở thành một điều có 
thể làm và thực hiện được. 
 Hành động với cái nhìn tĩnh thức 
không mang ý nghĩa của một tập quán 
luân lý hay tôn giáo; nó không những chỉ 
tốt đẹp cho người mình muốn giúp đỡ mà 
cũng có lợi ích cho chính bản thân quý vị. 
Kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta xác 
nhận rằng người ích kỷ gặp khó khăn 
không những chỉ gây tai hại cho xã hội mà 
còn chính cá nhân họ nữa. Họ không giải 
quyết được vấn đề mà còn làm gia tăng sự 
khó khăn thêm. Ví dụ, khi chúng ta gặp 
một việc rắc rối, nếu chúng ta tự biết do 
lỗi của mình chứ không phải người khác, 
nhờ đó chúng ta có thể kiềm chế giữ được 
tâm thanh tịnh. 

Trái lại, khi gặp một điều bất hạnh, 
chúng ta quy trách nhiệm và khiển trách 
những người khác, rồi chúng ta sanh tâm 
giận dữ, oán thù và ganh ghét họ. Tất cả 
những ý tưởng xấu này tăng trưởng dẫn 
đến kết quả là, chúng ta cảm thấy đời sống 
không có hạnh phúc. Chẳng hạn khi chúng 
ta buồn phiền, chúng ta sẽ ngũ không yên 
giấc, rồi chúng ta đau khổ. Các bạn và 
những người hàng xóm cũng không mấy 
gì vui. 
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Ngược lại, nếu khi gặp những điều 
không may, chúng ta biết tự chê trách lấy 
mình cũng như kính trọng và yêu thương 
mọi người khác; nếu hành động được như 
vậy, chúng ta có thể mang lại sự an lạc cho 
chính mình và tha nhân. Đây là lời dạy căn 
bản của Đại thừa Phật giáo. 

Tôi sẽ chứng minh cho điều tôi nói 
bằng cách trích dẫn các lời dạy trong Phật 
giáo dưới đây: 

 
“Tôi xem tất cả chúng sanh, còn quý hơn 
ngọc như ý. 
Với quyết tâm thành đạt mục đích cao cả 
nhất. 
Cho nên lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc 
cứu giúp cho họ.” 
 

Lời khuyên thứ hai cũng rất hữu ích 
cho cuộc sống hằng ngày của tôi là: 
 
“Bất cứ ai tôi gặp gỡ tiếp xúc, 
Tôi luôn luôn nghĩ rằng họ có đức hạnh 
hơn tôi” 

 
Cho nên khi gặp kẻ nào có ác tâm 

muốn làm hại hay gây đau khổ cho quí vị, 
chúng ta nên nghĩ đến các đức tính tốt của 
họ, nhờ đó các bạn có thể phát tâm từ bi 
xót thương họ. 

Chúng ta nên ghi nhớ lời Phật dạy 
thâm thúy nhất như sau: 
“Nếu có người mà ta đã hết lòng giúp đỡ, 
Và từ một kẻ mà ta mong chờ sẽ đối xử tốt 
với mình, 
Nhưng trái lại, người đó đã làm hại gây 
nhiều khổ đau cho ta, 
Ta vẫn xem họ như một bậc thầy cao quý 
nhất của mình.” 

Người này là vị thầy vĩ đại của 
chúng ta vì lúc ta vui vẻ hay không bị các 
bạn thân chỉ trích thì ta khó tìm thấy 
những thói hư tật xấu của mình. Nhưng 
khi có người phê bình, vạch chỉ lỗi lầm 

của ta, lúc ấy ta mới biết điều sai quấy mà 
sửa đổi. 

Cho nên kẻ thù của chúng ta là 
người bạn lành của ta vì nhờ họ giúp ta tu 
tập kiềm chế được nội tâm, phát khởi lòng 
từ bi và đối xử tốt với mọi người. Do đó, 
họ là vị thầy chân chính của ta. Thay vì 
oán giận hay thù ghét, ta nên kính trọng và 
biết ơn họ. 
Mặc dù trên đây tôi trình bày các ví dụ 
trích dẫn từ nền giáo lý Phật giáo Đại thừa, 
nhưng mục đích phát triển tình bạn, anh 
em chân thật, cũng như lòng từ bi và yêu 
thương mọi người là điều căn bản được 
tìm thấy trong tất cả những tôn giáo. Các 
tín ngưỡng đều giúp tâm con người đạt 
đến sự thanh tịnh và an lạc, nhưng không 
nhất thiết một người cần phải theo một đạo 
giáo để có điều hạnh phúc trên. 

Người ta có thể dùng phương pháp 
tu tập của Phật giáo nhằm rèn luyện các 
đức tính tốt để có tâm an lạc mà không cần 
trở thành một Phật tử. Tôi nghĩ những 
thiện tánh này vốn tự nhiên sẵn có nơi con 
người. Nếu chúng ta có lòng từ bi, tình 
thương, biết kính yêu mọi người, thành 
thực và khiêm cung, được vậy chúng ta có 
thể tự gọi mình đích thực là một con 
người. Các tính xấu như giận hờn, tham 
lam, sân hận, ganh ghét và kiêu căng là 
những kẻ thù chung của chúng ta. Nếu 
chúng ta muốn trở thành những con người 
toàn hảo, chúng ta cần phải tu tập, rèn 
luyện các thiện tính, nhờ đó mà chúng ta 
tránh khỏi bớt phiền não và khổ đau. 

Ngày nay, nhân loại đang phải đối 
đầu với nhiều vấn đề. Riêng các thiên tai 
thì chúng ta đành phải chấp nhận và nên 
tích cực đối phó. Nhưng có những khó 
khăn do chính con người tạo ra vì các ý 
nghĩ và hành động xấu ác, thì chúng ta nên 
cố gắng ngăn tránh. Một vài rắc rối phát 
xuất từ sự tranh chấp về ý thức hệ hay tôn 
giáo rồi con người bắn giết lẫn nhau và 
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xem đó như là phương tiện để đạt cứu 
cánh gây tổn hại cho những kẻ khác. 

Mọi tôn giáo và chủ trương chính trị 
chỉ là các phương tiện để đạt mục đích 
mang lại hạnh phúc cho con người trong 
cuộc đời này. Cho nên chúng ta không nên 
đặt phương tiện lên trên cứu cánh và luôn 
luôn nghĩ đến quyền lợi của con người 
vượt trội hơn hẳn vật chất. Những ý thức 
hệ, đảng phái chính trị và tôn giáo của thế 
giới đều nhằm giúp nhân loại thành đạt 
hạnh phúc cho con người. 

Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều 
từ các bạn thân quen trong những chuyến 
đi du thuyết của chúng tôi. Về phương 
diện vật chất, Tây Tạng là một quốc gia vô 
cùng lạc hậu. Trong quá khứ dân chúng 
Tây Tạng chưa bao giờ được hưởng cuộc 
sống đầy đủ tiện nghi và xa hoa như các 
bạn tại những nước tân tiến có nền khoa 
học và kỷ thuật văn minh tiến bộ. Nhưng 
về mặt tinh thần Tây Tạng rất giàu. Ngoài 
Phật Giáo vốn bắt rễ sâu xa trong lòng dân 
tộc, nhiều nền khoa học, nghệ thuật và tư 
tưởng vĩ đại thời cổ tại các quốc gia láng 
giềng cũng đã tìm thấy sự phát triển của 
chúng ở Tây Tạng mà dần dần nó trở 
thành nơi tụ cư của các nền văn minh Á 
Châu. Trước khi du hành thuyết giảng, 
chúng tôi vẫn nghĩ rằng kho tàng tâm linh 
của Tây Tạng là vĩ đại, và phần đông 
không ai biết đến sự lạc hậu về đời sống 
vật chất của chúng tôi. 

Điều gây kinh ngạc cho tôi trong 
chuyến đi khi nhận biết rằng nhiều người 
Tây Phương đều lo âu về sự tiến bộ vật 
chất mà quí vị đã có được. Một số đông 
các bạn đã than phiền chống lại sự phát 
triển vật chất và trong khi ấy, điều nghịch 
lý mâu thuẩn là thế giới Tây Phương lại rất 
hãnh diện vì điều ấy. Tôi thấy không có gì 
sai lầm khi con người ưu tiên nghĩ đến sự 
tiến bộ vật chất. Thực vậy, tôi tin tưởng 
chắc chắn rằng để giải quyết những vấn đề 

khó khăn của con người trên mọi khía 
cạnh, chúng ta có thể kết hợp và hòa hợp 
những tiến bộ vật chất bên ngoài với sự 
phát triển tinh thần ở nội tâm. 

Theo tôi, sự tiến bộ vật chất rất cần 
thiết, và là một việc tốt vì nó giúp ích cho 
nhân loại. Điều căn bản và để đạt nhiều lợi 
ích hơn là chúng ta nên làm cho cân bằng 
giữa tiến bộ vật chất với sự phát triển tâm 
linh. Tại các buổi nói chuyện trong những 
ngày vừa qua với đông đảo thính giả thuộc 
đủ mọi thành phần, tôi đã nhấn mạnh rằng 
con người cần đặt lên trên duy vật chủ 
nghĩa và chúng ta phải nhận thức rõ về 
chân giá trị của hạnh phúc con người. Chủ 
nghĩa vật chất nên phục vụ cho con người 
chứ con người không phục vụ cho tiến bộ 
vật chất. 

Khi còn nhỏ tôi đã thích khoa học và 
kỹ thuật. Tôi nhận thức rằng hơn lúc nào 
hết hiện nay sự tiến bộ vật chất rất cần 
thiết cho nhân loại. Cùng lúc tôi cũng tin 
rằng vật chất giúp đời sống con người 
thêm tiện nghi, nhưng không mang lại sự 
an lạc nội tâm. Như tôi đã trình bày trên 
đây, những đức tính tốt của con người như 
ngay thẳng, thành thực và lòng từ bi không 
thể dùng tiền bạc để mua hay sản suất 
bằng máy móc, mà chỉ phát xuất từ chính 
nơi tâm của quí vị. Chúng ta có thể gọi đó 
là ánh sáng tâm linh, phúc lành của 
Thượng đế hay đức hạnh của con người. 
Đây là điều thiết yếu của nhân loại. 

Nhằm phục vụ lợi ích cho con 
người, các tôn giáo đã đóng một vai trò rất 
quan trọng. Mặc dù khác biệt quan niệm 
về vũ trụ, hay đời sống sau khi chết vân 
vân, nhưng điều căn bản của các tôn giáo 
đều giống nhau trong mục đích nhằm phát 
triển các đức tính tốt nơi tâm các bạn, hầu 
giúp chúng ta có thể trở thành những con 
người tốt hơn. Nếu muốn nghiên cứu sự 
khác biệt giữa các tín ngưỡng, dĩ nhiên, 
quí vị sẽ tìm thấy có rất nhiều vấn đề. 
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Nhưng điều căn bản của tôn giáo là mở 
rộng tâm hồn, phát triển tình anh chị em 
ruột thịt, kính mến và yêu thương tất cả 
mọi người.  

Những bạn nào hâm mộ Phật Giáo 
và đã trở thành Phật tử, bởi nhận thấy nó 
phù hợp với mình, mong quí vị cứ giữ 
niềm tin như vậy. Vì quyền lợi vật chất 
hay lý do không còn ưa thích tín ngưỡng 
bạn đang theo, chúng ta cũng không nên 
thay đổi tôn giáo. Tôn giáo là phương tiện 
tốt nhất giúp chúng ta thúc liễm thân tâm 
để làm các việc lành. Tôn giáo tồn tại 
không ngoài mục đích hướng dẫn con 
người kiểm soát tâm của mình nhằm cải 
đổi những ý tưởng xấu ác như giận hờn, 
tham lam, ngã mạn, ganh ghét và hận thù 
trở thành các đức tính tốt. Khi nhận thức 
bản chất tai hại của những ác niệm, chúng 
ta cần thực hành tôn giáo để chế ngự, diệt 
trừ chúng, và theo Phật giáo đại thừa, 
chúng ta tu tập như vậy không những chỉ 
lợi ích cho chính mình mà còn giúp được 
nhiều người khác. 

Trong tôn giáo không có biên giới 
quốc gia hay đường phân chia do con 
người tạo ra. Bất cứ dân tộc hay cá nhân 
nào cũng có thể theo tôn giáo khi nhận 
thấy có lợi ích cho họ. Điều quan trọng 
của mỗi tín đồ là tự chọn lựa cho mình 
một tôn giáo thích hợp nhất. Tuy nhiên tôi 
tin rằng khi một người theo tôn giáo đặc 
biệt như Phật giáo không có nghĩa là họ 
chống đối lại tín ngưỡng khác hay quay 
lưng với chính cộng đồng của họ. 

Thực vậy, những ai đã theo Phật 
giáo, việc chủ yếu là họ không nên cắt đứt 
liên hệ với đoàn thể của mình mà quý vị 
nên tiếp tục chung sống với cộng đồng và 

các thành viên trong đó. Hành động như 
thế không những chỉ có lợi cho chính bản 
thân mà còn giúp cho nhiều người khác, 
bởi lẽ khi từ chối quay lưng với cộng 
đồng, chúng ta không có cơ hội giúp đỡ 
cho họ, mà đó chính là mục tiêu căn bản 
của tôn giáo. 
 Ở Tây Tạng, có số ít người theo Thiên 
chúa giáo, nhưng họ vẫn luôn luôn bảo vệ 
nếp sống văn hóa, thuần phong mỹ tục của 
dân bản xứ. Một nhà sư Tây Tạng thời xưa 
có câu tục ngữ như sau: “Bạn thay đổi 
trong tâm, nhưng cố gắng giữ bản chất bên 
ngoài của mình”. Chúng ta nên kính trọng 
các tôn giáo. Như tôi đã nói trên mục đích 
căn bản của những tín ngưỡng đều giống 
nhau, là thể hiện ý nghĩa chân thực của 
tình huynh đệ anh em, mở rộng tâm hồn 
và kính mến mọi người. Nếu từ trong tâm, 
các bạn phát triển được những đức tính tốt 
này, tôi nghĩ chúng ta có thể thành đạt sự 
an bình chân thật. 

Trên hết quý vị nên tưởng nghĩ 
đến mọi người, và hãy quên bản ngã cá 
nhân mình đi. Mọi việc làm và suy nghĩ 
của chúng ta cần hướng dẫn bởi tâm từ bi 
xót thương những kẻ khác. Để thực hiện 
tinh thần này, chúng ta phải chấp nhận sự 
việc đơn giản là bất cứ điều gì các bạn 
muốn thì người khác cũng ước mong như 
vậy . Mọi cá nhân đều thích có hạnh phúc 
chứ không ưa gặp cảnh khổ đau. Trong 
cuộc sống nếu quý vị ích kỷ với ý đồ lợi 
dụng kẻ khác nhằm phục vụ cho quyền lợi 
cá nhân mình thì chúng ta có thể thành 
công trong nhất thời, nhưng về lâu dài các 
bạn sẽ thất bại không bao giờ có được 
hạnh phúc chân thật./. 
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hổng tử tên là Khâu, tự là Trọng 
Ni, lập giáo ở miền tây nước Lỗ. Ông sinh 
năm 550 trước Tây Lịch, không những là 
một triết gia mà còn là nhà lập thuyết, gọi 
là Khổng giáo tức đạo Khổng, với thuyết: 
tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.  

Khổng tử sinh vào thời kỳ đất nước 
Trung Hoa nhiễu nhương loạn lạc ở cuối 
thời Xuân Thu mà những nước hùng mạnh 
thay nhau làm bá chủ bằng vào bạo lực 
như Tề, Tấn, Sở, Tống, Ngô, Việt, Tần 
làm cho dân tình lầm than khốn khổ, chiến 

tranh cứ tiếp diễn liên miên… Năm lên 19 
tuổi Khổng Tử lập gia đình, 22 tuổi dạy 
học, năm 33 tuổi ra làm quan. Năm 55 tuổi 
ông được vua Lỗ mời làm chức Trung Đô 
Tế, rồi được phong làm Đại Tư Khấu, sau  

 
 
 

lên tới Nhiếp Tướng Bộ đặc trách hình án, 
ấn định luật lệ. Theo sách “Triết học chính 
trị Khổng giáo”, giáo sư Trần Quang 
Thuận viết: “Trong thời gian 4 năm tại 
chức, Khổng Tử đã đem lại cảnh thanh 
bình thạnh trị cho nước Lỗ, nhưng rồi vua 
Lỗ đam mê tửu sắc, sau nhiều lần can gián 
không có hiệu quả, Khổng Tử treo ấn từ 
quan, qua nước Vệ, Tần, Tống suốt 14 
năm không được trọng dụng. Cuối cùng, 
ông trở về nước Lỗ dạy học và san định 
Kinh Dịch, Thi, Thư, Lễ, Nhạc và biên 
soạn kinh Xuân Thu, xiển dương thuyết 
Chính Danh, nền tảng triết học chính trị 
của Khổng Tử” (Triết học chính trị Khổng 
giáo của Trần Quang Thuận do viện Triết 
Lý Việt Nam và triết học thế giới tái bản 
năm 2004 tại California – Hoa Kỳ). Tưởng 
cần nhấn mạnh thêm ý hướng hay chủ 
trương kiến lập hòa bình theo quan niệm 
Khổng giáo qua bốn giai đoạn tu - tề - trị -  
bình. Lấy cá nhân làm đơn vị, rồi lấy gia 
đình làm nền tảng, xã hội là môi trường để  
thi triển tài năng và cuối cùng xây dựng 
quốc gia dân tộc an bình thịnh đạt. Muốn 
cho thiên hạ thái bình, trước hết mỗi quốc 
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gia phải lo ổn định đất nước, muốn ổn 
định đất nước phải làm cho gia đình hòa 
thuận, muốn gia đình hòa thuận mỗi thành 
viên cần phải tu sửa thân tâm. Khổng giáo 
chủ trương thuyết Tam cương, Ngũ 
thường và được xã hội Trung Hoa áp dụng 
trong tiến trình xây dựng đất nước suốt 
hơn 2000 năm. Tam cương là ba giềng 
mối giữa đạo vợ chồng, cha con và vua tôi 
(quân thần, phụ tử, phu thê) chẳng hạn 
như: vua khiến bầy tôi chết, bầy tôi không 
chịu chết là bất trung (quân sử thần tử, 
thần bất tử bất trung), cha khiến con chết, 
con không theo là con bất hiếu ( phụ sử tử 
vong, tử bất vong bất hiếu), chồng nói vợ 
phải nghe theo ( phu xướng phụ tùy) tuyệt 
đối. Ngũ thường là năm điều luân thường: 
nhân, nghĩa, lễ, trí, tín để mọi người sống 
theo như năm giới không sát sanh (nhân), 
không trộm cắp (nghĩa), không tà dâm (lễ), 
không uống rượu (trí), không nói dối (tín) 
của người Phật tử tại gia để xây dựng phát 
triển đất nước.  

Một hôm Khổng Tử cùng các môn đệ 
đi dạo chơi trên một cổ xe. Khi đi được 
một đoạn đường thầy trò gặp một đám trẻ 
chạy chơi giởn vui vẽ, trong số đó có chú 
bé không chơi. Khổng Tử cho dừng xe lại 
và hỏi:  

- Mấy đứa trẻ kia chơi giởn, sao mày 
không chơi?  

Nó trả lời gọn lỏn:  
- Phàm hể chơi là vô ích. Quần áo 

rách khó vá; trên nhục cha mẹ, dưới xấu 
họ hàng. Hẳn đấu tranh phải hao tổn mà 
lại vô ích, đâu phải là việc tốt, cho nên con 
không chơi. Rồi nó cắm đầu lấy gạch chất 
lên xây thành.  

Khổng Tử trách nó: 
- Sao mày không tránh xe ta chứ? 
Thằng bé trả lời:  
- Từ xưa tới nay hể xe phải tránh 

thành chứ, có đâu thành tránh xe bao giờ? 

Khổng Tử biết chú bé có khí tiết hơn 
người, bèn dừng lại và xuống xe đến gần 
hỏi chuyện thân thiện. Con tuổi còn nhỏ 
sao coi bộ luyến thắng lắm vậy? 

Chú bé trả lời liền:  
- Con người ba tuổi biết phân biệt nhận 

ra cha mẹ, con thỏ sanh ba ngày biết chạy 
đi kiếm ăn, loài cá đẻ ba hôm đã biết bơi 
lội trong sông hồ…Trời sanh con tự nhiên 
thế, đâu có thể cho rằng giảo hoạt được.  

Khổng Tử hỏi:  
- Con tên họ gì? Ở làng xã nào? Tự là 

gì? 
Nó đáp:  
- Con ở làng Tệ, đất Tiện, họ Hạng tên 

Thác; chưa có tên Tự. 
Khổng Tử nói:  
- Ta muốn đi chơi với con, ý con thế 

nào? 
Chú bé trả lời:  
- Nhà con có cha nghiêm nên phải tôn 

kính, có mẹ từ nên phải nuôi dưỡng, có 
anh hiền nên phải thuận thảo, có em còn 
nhỏ dại nên phải dạy dỗ, có minh sư nên 
cần phải theo học; con đâu có rảnh để đi 
chơi được. 

Khổng Tử nói trong xe ta có 32 quân 
cờ, ta cùng con thử đấu chơi một ván ý 
con thế nào? 

Nó trả lời:  
- Vua đấu giỏi thiên hạ trong bốn 

phương mất thế dựa; chư hầu đấu thắng có 
hại cho chính sách, sĩ phu thắng, học 
nghiệp bỏ phế, tiểu nhơn đấu thắng làm 
suy não gia đình, công bộc đấu giỏi hẳn bị 
roi vọt, người nông dân đấu giỏi, trồng tỉa 
(cày cấy) nói chung việc canh tác không 
đúng thời vụ…Vì thế, con không đấu cờ 
vậy.  

Khổng Tử hỏi:  
- Ta muốn bàn việc thiên hạ với con, ý 

con thế nào? 
Nó trả lời:  
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- Thiên hạ hay trời đất nói chung không 
bằng phẳng như “có chỗ núi cao, chỗ sông 
hồ, khe suối; có vương hầu, cũng có nô 
tỳ… San bằng núi cao chim thú không nơi 
trú ẩn, lấp đầy sông hồ cá tôm, loài thủy 
tộc không thể sống được. Vứt bỏ vương 
hầu dân chúng đa phần rơi vào phạm pháp; 
chấm dứt nô tỳ, người giàu sang lấy ai xử 
dụng? Trời đất gập ghềnh đâu có thể san 
bằng được chứ?  

Khổng Tử hỏi: 
- Con biết việc trời đất, vậy ta hỏi lửa 

nào không khói? Nước gì không cá? Núi 
nào không đá? Cây gì không cành? Sao 
người nam không vợ? Sao người nữ không 
chồng? Trâu gì không sanh nghé (trâu 
con)? Ngựa gì không sanh con? Sao gà 
trống không là gà mái? Tại sao gà mái 
không là gà trống? Quân tử là sao? Thế 
nào là tiểu nhân? Thế nào là không đủ? 
Thế nào là dư thừa? Thành gì không có 
chợ? Người nào không tên tự?  

Cậu bé trả lời: 
- Lửa con đom đóm không có khói. 

Nước giếng không có cá. Núi đất không 
đá; cây khô không nhánh. Người tiên 
không vợ; ngọc nữ không chồng. Trâu đất 
không trâu nghé; ngựa gỗ không sanh con. 
Gà trống lẽ không gà mái; gà mái lẽ không 
gà trống. Người hiền là quân tử, kẻ ngu là 
tiểu nhân. Ngày đông không đủ, ngày hạ 
có thừa. Thành hoàng không chợ, tiểu 
nhân không có tên tự. 

Khổng Tử nói:  
- Con biết giềng mối đất trời, thủy 

chung của âm dương, vậy gì là trái? gì là 
phải? Cái gì biểu hiện? Cái gì ẩn bên 
trong? Gì là cha? Gì là mẹ? gì là chồng? gì 
là vợ? Gió từ đâu lại? Mưa từ đâu đến? 
Mây từ đâu ra? Sương từ đâu có? Trời đất 
tương sanh diệu vợi… 

Cậu bé trả lời:  
- 9x9 thành 81 là giềng mối trời đất; 

9x8 thành 72 là thủy chung của âm dương. 

Trời là cha, đất là mẹ, mặt trời là chồng, 
mặt trăng là vợ, phương đông bên trái, 
hướng tây bên phải. Bên ngoài biểu hiện, 
bên trong ẩn tàng, Gió từ cây thương ngô, 
mưa từ ngoài chợ, mây từ núi phát xuất, 
sương từ đất nổi lên… trời đất giao hòa 
mênh mông mịt mịt. Đông – Tây – Nam - 
Bắc đều có chỗ ký thác vậy.  

 Khổng Tử hỏi:  
- Con cho cha mẹ là thân tình hay vợ 

chồng là thân? 
Cậu bé trả lời:  
- Cha mẹ là thân, vợ chồng chẳng thân.  
Khổng Tử hỏi:  
- Vợ chồng sống chung giường, chết 

chung mồ, sao lại nói không thân?  
Đứa bé nói:  
- Người ta không vợ như cổ xe di 

chuyển tự do. Không di chuyển lại được 
xe mới. Người vợ chết bèn yêu sách tìm 
kiếm được vợ mới. Con gái gia đình nhà 
hiền đức hẳn lấy được người chồng giàu 
sang. Nhà 10 gian phải có đòn dông cột 
chống, cửa sổ, vách tường thông, không 
giống như ánh sáng của một nhà. Cũng 
như trên bầu trời nhiều sao vẫn sáng tỏ 
hơn một mặt trăng duy nhất tỏa chiếu. Ân 
đức cha mẹ đâu dễ quên sót hay sao?  

 Khổng Tử tán thán rằng:  
- Hiền thay! hiền thay!  
Chú bé hỏi Khổng Tử:  
- Nảy giờ Ngài đã hỏi Thác, Thác nhứt 

nhứt trả lời. Bây giờ, Thác muốn đức Phu 
Tử dạy cho một lời sáng tỏ để nhắc cho 
Thác dịp may này không nên bỏ qua.  

Rồi nó tiếp hỏi:  
- Vịt ngỗng vì sao nổi trên mặt nước?  
- Chim hồng nhạn nhờ gì kêu tiếng 

lớn? 
- Tùng bách tại sao xanh tươi mùa 

đông?  
Khổng Tử đáp:  
- Ngỗng vịt nổi trên mặt nước là nhờ 

chân có màng mỏng. 
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- Chim hồng nhạn kêu to được là nhờ 
cổ dài.  

- Tùng bách mùa đông vẫn xanh là do 
đặc ruột.  

Cậu bé cải lại: Không đúng! 
- Loài cá trạnh nhởn nhơ trên mặt nước 

đâu có chân, con ểnh ương kêu to đâu nhờ 
cổ dài.  

- Trúc mùa đông lá vẫn xanh đâu phải 
do đặc ruột.  

Và nó lại hỏi:  
- Trên trời lồng lộng có bao nhiêu sao? 
Khổng Tử nói:  
- Đang nói việc dưới đất cớ gì hỏi việc 

trên trời?  
Nó hỏi:  
- Mặt đất san sát có bao nhiêu nhà cửa? 
Khổng Tử nói:  
- Hãy bàn việc trước mắt, tại sao nói 

chuyện trên trời dưới đất chứ? 
Nó hỏi:  
- Nếu nói việc trước mắt, xin hỏi lông 

mi mấy sợi? 
 Khổng Tử bèn cười trừ không trả lời 

được, rồi quay sang nói với các môn đệ: 
hậu sanh khả úy (kẻ hậu sanh đáng nể 
sợ!); có nhiều hy vọng nhưng không phải 
bây giờ, ngay đó Ngài lên xe mà đi… 

- Chú bé sinh trong gia đình nề nếp lễ 
giáo: trên cha mẹ, dưới có anh em sống 
hòa hài thuận thảo nhau thật là an lạc hạnh 
phúc. Điều này chính miệng nó nói ra, gia 
đình nó cha nghiêm, tức là người cha mẫu 
mực đáng kính cho các con bài học xử thế 
thực tiễn ở đời. Người mẹ hiền đức trong 
vóc dáng người đàn bà Á Đông thùy mị 
đoan trang, lo bổn phận trợ lực chồng, 
nuôi con nên người hữu ích trong xã hội. 
Nó cũng có người anh hòa nhã dễ thương 
và đứa em trai còn nhỏ đáng quý cần phải 
được nâng đỡ mọi mặt. Cậu còn cho hay 
nhà mình còn có bậc minh sư nữa, tức là 
thầy dạy học là thầy gia giáo dạy kèm con 
những gia đình khá giả đàng hoàng. Điều 

ấy còn chứng tỏ rằng, gia đình rất mực 
thước kỷ cương mà qua cung cách cậu bé 
đủ cho thấy rõ điều này. Thay vì, nô đùa 
giỡn cợt với các đứa trẻ khác, cậu ta chỉ 
chú tâm vào việc xây thành. Xây thành 
cũng tức xây dựng nền móng hay xây 
thành đắp lũy vững chắc trong việc phòng 
hộ phố phường, nhà cửa xóm làng, lãnh 
thổ, quốc gia v.v…giữ yên bờ cõi không 
để ngoại bang xâm chiếm. Ý thức trách 
nhiệm đó là của mọi người hay toàn dân 
cùng nhau chung lưng hợp lực tạo thành 
một sức mạnh vô hình phòng vệ đất nước 
bất cứ lúc nào, cho dù thời bình hay thời 
chiến.  

 
Như người tu hành giữ gìn giới luật 

làm bức tường hay rào ngăn chận tất cả, 
mọi xâm phạm dù từ trong nội tâm hay 
bên ngoài hoàn cảnh để được tự tồn trong 
an lành và lợi lạc. Cũng như quốc gia lập 
Bộ Quốc Phòng để giữ gìn lãnh thổ, nên 
không thể lơ là bỏ ngỏ, cho dù trong bất 
cứ trường hợp nào của thời buổi đất nước 
trong cảnh loạn ly hay thời kỳ an bình 
thịnh trị.  

 
- Chủ trương, kêu gọi hòa bình thế giới 

không phải chỉ qua ngôn từ mang tính 
cách ngoại giao mà đạt được. Ít nhất mỗi 
thành viên trong cộng đồng nhân loại, nhất 
là những vị Nguyên Thủ lãnh đạo quốc 
gia, phải nêu gương trước nhất, ngõ hầu 
đạt ý hướng phụng sự nền hòa bình đích 
thực được thể hiện từ đơn vị cá nhân của 
mỗi gia đình.   

 
Bài học lịch sử này của tiền nhân đã 

nhiều nghìn năm qua mà ngày nay chúng 
ta vẫn chưa thẩm thấu. Mầm mống chiến 
tranh luôn vẫn chờ châm ngòi trong từng 
giây phút. Thế giới ngày nay được mệnh 
danh bằng những mỹ từ thật kêu như toàn 
cầu hóa, hợp tác kinh tế thị trường, huynh 
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đệ đại đồng, sống chung hòa bình… Trên 
thực tế không như điều chúng ta chứng 
kiến hay phải kinh qua muôn vàn khổ 
nhục trầm thống cũng vì những chiêu bài, 
nhãn hiệu mới nhìn qua chỉ làm chói mắt 
mà thôi.  

 
 
* Vài điều nhận xét:  
 
 Qua câu chuyện của cuộc đối thoại 
giữa một nhân vật nổi danh một thời như 
Đức Khổng Tử và một đứa bé vô danh mà 
ta không được biết rõ nó độ bao nhiêu 
tuổi. Theo như bút giả dự đoán chú bé chỉ 
vào khoảng 6,7 tuổi là cùng, nhưng phong 
độ qua cách đối thoại về nhiều vấn đề của 
đời sống cho ta rút tỉa được mấy bài học 
sâu sắc:  

- Luận về vui chơi của chú bé thật hết 
sức đơn giản, nó có liên quan tới việc 
khiêu chiến đấu đá mà hễ đấu đá là phải có 
hơn thua. Bên được thì hỉ hạ, còn bên thua 
giận tức, buồn đau, thống hận, rồi tìm đủ 
mọi cách phục hận. Việc gì sẽ xảy ra sau 
đó? Đó là bài học thứ nhất.  

- Xây thành tức là làm bức thành án 
ngữ để ngăn chận bất cứ nhằm đối tượng 

nào. Chú bé coi thiên hạ như chỗ không 
người nên bày binh bố trận gạch đá ngỗn 
ngang giăng chắn cả lối đi, khiến Khổng 
Tử bực mình mắng trách nó. Nó lý luận 
thật logic không sao người lớn qua nó 
được. Buộc lòng nhà hiền triết dùng biện 
pháp kẻ cả áp đảo nó, cho rằng thằng bé 
giảo hoạt không thành thật. Lại một lần 
nữa, người lớn nghe trẻ thuyết minh loài 
vật sống trên mặt đất, là bài học thứ hai.  

- Ngã chấp, pháp chấp theo nhà Phật 
là bức rào cản dày cao làm con người 
không thoát ra được. Nhà hiền triết hơi 
chạm tự ái bèn hỏi chú bé tên họ, chỗ ở và 
tên tự của nó. Chú trả lời cách nhanh gọn, 
nhưng cũng thật hết sức tinh tế và không 
kém phần pha trò nữa như làng tên Tệ tức 
là ngôi làng tồi tàn xấu xí; đất Tiện là 
vùng đất nghèo xơ xác cày lên sỏi đá; họ 
Hạng là cứng đầu không chịu khuất phục 
ai; tên Thác là rèn; cái túi đựng không có 
đáy, chưa có tên tự vì còn nhỏ tuổi…Về nề 
nếp gia phong, người cha là chủ gia đình 
có tính cương trực, nghiêm nghị mới điều 
hành dạy dỗ con cái nên người được. 
Người mẹ điềm đạm bao dung hiền từ mở 
rộng tấm lòng quảng đại. Còn anh em, chị 
em cũng hiếu đễ, thuận thảo với nhau. 
Ngoài ra, có minh sư dạy điều hay lẽ phải 
để trò nên người tốt cho gia đình và xã hội 
mai sau. Là bài học thứ ba. 

- Cuộc cờ để giải trí hay ăn thua đều 
lãng phí thì giờ vô ích, lơ là những bổn 
phận và trách nhiệm từ trên xuống dưới, từ 
vua quan đến hàng dân giả…đều gây nên 
một số trở ngại, tắc ách không nhỏ đối với 
công cuộc mở mang, phát triển đất nước. 
Đó là bài học thứ tư.  

- Về thiên văn, địa lý, nhân sinh, 
triết học, muôn loài, vạn vật…đều cộng 
thông với vấn đề vận hành vũ trụ từ vô 
thủy tới vô chung không đầu mối, nhưng 
vô cùng mầu nhiệm. Đó là bài học thứ 
năm.  
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Sau cùng, Khổng Tử đưa ra nhận xét 
một vài việc cụ thể xưa nay theo quan 
niệm thông thường như loài ngỗng vịt nhờ 
bộ chân có màng như mái chèo nên nổi 
trên mặt nước, giống chim hồng nhạn vì 
cổ dài nên cất tiếng kêu to lanh lãnh cả 
một góc trời; cũng như tùng bách xanh 
tươi suốt mùa đông rét buốt do nhờ ruột 
đặc…Đó là những gì thực tiễn trong cuộc 
sống chúng ta. Thế nhưng, qua cái nhìn 
thực tế cụ thể, chú bé đã làm đảo lộn suy 
nghĩ của ta từ trước tới nay. 

Con người vốn tự hào rằng quán thông 
kim cổ, khám phá ra nhiều hành tinh mới 
xa lạ cách mặt đất chúng ta hàng ngàn 
quang niên ánh sáng. Thế nhưng, những 
vấn đề ở ngay trước mắt như nhà cửa, phố 
xá…cũng chưa có ai làm thống kê biết 
chính xác. Thậm chí, việc gần nhất ở trên 
khuôn mặt mình mà hàng lông mi có mấy 
sợi, chúng ta cũng đành chịu bất lực đầu 
hàng không  sao kiểm chứng được!  

 
Ta thử tìm hiểu xem tại sao đưa hai 

hình ảnh tương phản giữa một nhà lập 
thuyết và một trẻ thơ như thế vào trong 
câu chuyện? Có lẽ câu chuyện mang một 
ẩn dụ: Trẻ thơ tượng trưng sự trong trắng 
chưa nhiễm tình đời, tánh bộc trực ngay 
thẳng không mách qué, lươn lẹo tìm đủ 
mọi cách áp đảo, triệt tiêu bằng bất cứ giá 
nào như người thế lực, kẻ nắm quyền 
thường hành xử xưa nay. Mặc dù, lúc đầu 
Khổng Tử cũng muốn bắt bí chú bé như 
rầy rà nó: sao không tránh sang chỗ khác 

chơi cho xe ta đi qua mà mày lại nghịch 
ngợm làm tường bít lối. Nhưng qua câu trả 
lời xác chuẩn của nó làm nhà hiền triết 
không còn lý luận vào đâu được cả. Và 
còn những điều lý thú khác chung quanh 
vấn đề vũ trụ, nhân sinh… cũng đâu phải 
là việc giản đơn để cho ta tự hào biết nhiều 
lại đâm ra kiêu ngạo rồi hiêu hiêu tự đắc 
vẽ khinh đời; mà coi thiên hạ không ai ra 
gì!  

Ngoài ra, đồng tử xuất hiện cản đường 
Đức Khổng Tử biết đâu lại không là Bồ 
Tát hiện thân thử tài trí bậc chân nhân để 
cho đời học hỏi, hầu tránh bớt những 
vướng chấp sai lầm, để xây dựng một 
nhân sinh quan tốt đẹp, lành mạnh. Theo 
tinh thần Phật đạo: vũ trụ vạn hữu do nhân 
duyên sanh và do nhân duyên diệt. Con 
người cũng chỉ là sinh vật li ti trong biển 
pháp giới của sum la vạn tượng hay nói 
theo kinh Hoa Nghiêm là trùng trùng 
duyên khởi.  

Mong được đón nhận ý kiến đóng góp 
chia sẻ của độc giả. Được vậy, bút giả vô 
cùng vinh hạnh để học hỏi thêm kiến thức 
uyên bác của quý vị đã dày công tài bồi 
vào gia tài văn hóa nhân loại ngày thêm 
phong phú.  

 
Viết tại tu viện Đa Bảo, Campelltown 

Ngày 24 tháng 2 năm 2010 
 

Sa môn Thích Bảo Lạc 

 
 
________ 
 
Tài liệu tham khảo:  

 
- Triết học chính trị Khổng giáo của giáo sư Trần Quang Thuận do viện Triết Lý Việt 

Nam và triết học thế giới tại California, Hoa Kỳ tái bản năm 2004. 
- Kinh Hoa Nghiêm do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch. 
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- Lịch xem ngày “Tụ Bảo Lâu” chữ Hán năm Canh Dần phần truyện bằng tranh từ 
trang 111-114 do nxb Giang Môn - Quảng Đông – Trung Quốc ấn hành 2010. 
 

 
 

ỗi rằm tháng Bảy hằng năm, 
Phật tử Việt Nam có dịp đến chùa lễ Phật, 
đọc kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân, nguyện 
cầu cha mẹ hiện tiền an vui khoẻ mạnh 
sống đời với con cháu; hay cha mẹ quá 
vãng được siêu sanh Tịnh độ. 

Ý nghĩa báo hiếu thương kính cha mẹ, 
ông bà đã có từ ngàn xưa; truyền thống 
tâm linh ngẫu nhiên đó, được khai sinh 
ngay khi con người ý thức thân thể máu 
huyết nầy do cha mẹ sinh ra. Không khác 
với con người, một số loài thú cũng có 
hiểu biết thương yêu cha mẹ chúng. 

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay 
(2010), chúng ta nên ôn lại lời Phật dạy 
qua cách đối xử thật chan hòa tình thương, 
thật căn bản giữa cha mẹ, con cái với 
nhau.  

Trong Kinh Trường A Hàm thuộc 
Đại Tạng Kinh, phẩm Phật nói kinh con 
trai của Thiện Sanhi, kể rằng, con của vị 
cư sĩ Thiện Sanh muốn báo hiếu cha, nên 
vâng lời cha dạy, lễ lạy sáu phương, mong 
được đền ơn báo hiếu cha mình. Nhưng 
khi được Phật hỏi, ý nghĩa sáu phương là 
thế nào, thì con ông Thiện Sanh lại không 
hiểu biết. 

Nhân đây Phật dạy: 
-Này con ông cư sĩ, lời nói của cha anh 
không phải là sáu phương này. Dẫu anh 
muốn sáng sớm, ngồi lễ bái sáu phương, 
nhưng có hành vi xấu ác, cấu uế của bốn 
việc không thể sám hối thì khi thân này 

chết tinh thần sẽ sanh vào trong cõi ác 
như địa ngục. Phàm con người vì bốn việc  
 
 
này mà bị lao khổ, anh cần phải biết rõ. 
Những gì là bốn? 

1-Ham thích sát sanh 
2-Ham thích trộm cắp 
3-Tà hạnh dâm dục 
4-Thích nói dối. 
Trên đây là lời dạy y theo giới căn bản 

cho hai hàng Phật tử xuất gia, tại gia, chỉ 
có thiếu giới uống rượu. Có lẽ vì con ông 
Thiện Sanh chưa xin Phật quy y, nên Phật 
chưa đề cập đến giới uống rượu; hơn nữa 
bốn giới căn bản, hãy còn xa lạ với vị 
thiện nam này, do đó Phật chưa nói thêm 
giới thứ năm. 

Trước khi Phật dạy bốn điều ác nên 
tránh làm, Phật còn nhấn mạnh: Dẫu anh 
muốn sáng sớm, ngồi lễ bái sáu phương, 
nhưng có hành vi xấu ác, cấu uế của bốn 
việc không thể sám hối thì khi thân này 
chết tinh thần sẽ sanh vào trong cõi ác 
như địa ngục. 

Anh thiện nam con ông Thiện Sanh sẽ 
khó hiểu lời Phật dạy! Vì bởi tại sao vâng 
lời cha mình lễ lạy sáu phương trở nên vô 
ích! Đương nhiên anh được Phật giải 
thích, nếu bốn điều ác không tránh được, 
thì không những việc lạy sáu phương 
không lợi ích, ngược lại còn bị đọa địa 
ngục khổ đau. 
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Anh phải có nghi vấn, và chưa kịp 
thưa hỏi, Phật liền kể rõ bốn điều ác cho 
anh nghe. 

Đoạn kinh trên cho thấy, hoàn cảnh 
của vị thiện nam con ông cư sĩ Thiện 
Sanh, chẳng khác gì chúng ta trong vô số 
kiếp quá khứ.  

Sự không khác của con ông cư sĩ với 
chúng ta, là vẫn còn trong sinh tử, vẫn 
không biết cách cứu cha mẹ ra khỏi sinh tử 
luân hồi. Vị thiện nam tử chỉ biết lễ lạy 
sáu phương một cách vô nghĩa, giống như 
chúng ta chỉ biết đền ơn cha mẹ một cách 
máy móc cho xong. Hay có thật tình hiếu 
hạnh đi nữa, thì hành động đó chỉ là quả 
báo nhân thiên; điều đó vẫn còn trong luân 
hồi đau khổ, cho nên chẳng khác gì việc 
làm phí phạm từ bao kiếp sống vô thỉ đến 
nay. 

Con ông Thiện sanh còn xa lạ với đạo 
giải thoát, nên Phật dạy tránh bốn điều ác, 
mà không nói đây là giới luật căn bản là 
nhân giải thoát luân hồi; còn chúng ta quy 
y Phật Pháp Tăng, hiểu thêm giới uống 
rượu, cộng lại là năm điều nên tránh, trở 
thành năm giới căn bản giải thoát, đó là 
điều khác hơn vị thiện nam tử ở trên. Thế 
mà chúng ta vẫn không khác vị thiện nam 
này! Không khác, là biết cũng như không 
biết, vì giữ không tròn. 

Tiếp theo Phật giảng cho con ông 
Thiện Sanh, ý nghĩa của sáu phương, qua 
bài kệ: 

Phương Đông là cha mẹ 
Thầy dạy ở phương Nam 
Phương Tây là vợ con 
Bằng Hữu ở phương Bắc  
Người hầu ở phương Dưới 
Sa môn Phạm chí trên 
Như vậy nên đảnh lễ  

Sáu phương Phật dạy là phương cách 
cư xử của một người thiện, sống đúng 
nhân nghĩa, đúng với tinh thần cao thượng 
của các bậc mô phạm thánh nhân. 

 Ở đây xin được tìm hiểu chỉ một 
phương Đông là cha mẹ, nhân trong mùa 
Vu Lan báo hiếu. 
Phật dạy: 

Lại nữa, này con ông cư sĩ, hướng về 
Đông thì cũng như con hướng về cha mẹ. 
Do đó người con phải lấy năm việc để 
cung kính, phụng dưỡng và an ủi một cách 
chân chánh đối với cha mẹ. 
Những gì là năm? 
1. Nhớ nghĩ báo đáp ân cha mẹ. 
2. Phải lo thay thế gánh vác. 
3. Phải biết an ủi can ngăn. 
4. Chỉ mong được cung cấp, nuôi dưỡng 
cha mẹ. 
5. Chỉ làm vui cho cha mẹ.  

Ta thử tìm hiểu năm việc Phật dạy cho 
người con hiếu đối với cha mẹ. 

 
Nhớ nghĩ báo đáp ân cha mẹ. 
Báo đáp ân cha mẹ, ai có thể làm 

được? Xin thưa chỉ có Phật mà thôi! Tại 
sao? Chứng minh! Vì Phật là bậc giác ngộ, 
thấy được vạn pháp sinh diệt; thấy được 
sinh tử luân hồi, chúng sinh lặn hụp không 
biết đường ra, tạo thành khổ đau từ vô thỉ 
đến nay không dứt. Phật dạy phương pháp 
tu hành, nhận diện bốn sự thật của con 
người: Sinh, lão, bệnh, tử. Rồi chỉ rõ bốn 
chân lý Khổ, Tập, Diệt, Đạo, làm nhân tu 
tập, làm quả giải thoát.  

KHỔ: chính là quả báo, là nước mắt 
cuộc đời không ngừng chảy, là vô thường 
sinh diệt, giả dối, không bao giờ làm ta hài 
lòng thỏa mãn bất cứ việc gì, trừ khi 
chứng đạo giải thoát. TẬP, là nguyên 
nhân: tham, giận, si mê, khiến ta mờ mịt 
không thấy ánh sáng sinh diệt vô thường 
của vạn pháp vốn duyên sanh vô ngã. 
DIỆT: là quả Niết Bàn, là cảnh giới giải 
thoát trong tâm hồn, khi trừ diệt được 
tham, sân, si; và tiếp theo đó chính là 
nhân là ĐẠO: phương cách thực hành 
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chánh pháp, như Bát Chánh Đạo một giáo 
lý căn bản giải thoát của Như Lai. 

Thế thì ta hiểu, tại sao chỉ có Phật mới 
đền đáp rốt ráo hiếu hạnh hiếu nghĩa với 
cha mẹ. Chứng minh thêm: Ngày Phật còn 
tại thế, nghe tin vua cha Tịnh Phạn lâm 
sàng, chuẩn bị bỏ thân ngũ uẩn, Phật liền 
đích thân về thăm, rồi dạy thân phụ hiểu 
đạo giải thoát, quán chiếu vạn pháp vô 
thường sinh diệt, tức thì thân phụ liễu 
pháp, chứng đạo đi vào Niết Bàn, không 
khác gì một bậc Thánh Tăng nhập diệt. 
 Cho nên trả lời rằng, ai là người đền 
đáp trọn vẹn ân đức cha mẹ, câu trả lời sẽ 
là, ngoài Phật không có một ai.  
 Như vậy, nếu nghe rằng ngày nay hay 
ngày xưa, ai đó đã đền được ân, báo được 
hiếu cho cha mẹ, thì người đó chắc chắn 
phải biết, thế nào là thực hành theo lời 
Phật dạy, để hướng dẫn cha mẹ tu tập theo 
giáo lý giải thoát của Như Lai.  

Thế thì ngày nay giáo lý giải thoát vẫn 
còn hiện hữu trên thế gian, tất cả chúng 
sanh làm người hiện còn cha mẹ trên đời, 
sẽ có cơ hội học hiểu và báo hiếu như 
đấng Thế Tôn đã từng báo hiếu. Bằng 
không ngược lại, chỉ là phụng dưỡng 
thường tình nuôi thân vật chất, hay bằng 
tình thương luyến ái, đã lập đi lập lại từ vô 
số kiếp luân hồi đau khổ mà thôi. Đến khi 
cha mẹ chết rồi, đành phải ngậm ngùi 
thương tiếc, không biết bao giờ gặp lại; 
nếu có gặp lại cũng không thể nhận ra, vì 
thọ mạng quả báo đời sau không giống đời 
này. Thế là đối xử với nhau như xa lạ chưa 
hề quen biết; có khi còn gây gỗ hóa thành 
kẻ thù gây oan chuốt oán.  

Việc luân hồi trả vay là sự thật, điều 
đó chúng ta đã từng hiểu biết và kinh 
nghiệm qua sự kiện nghiệp báo xảy ra 
trong đời sống: con cái bất hiếu cha mẹ, 
trong khi cha mẹ một mực hy sinh không 
màng gì con ngỗ nghịch. Nhưng đôi khi 
cũng có cha mẹ không biết thương con, lại 

còn hủy hoại con mình, đành chối bỏ đi 
những ngày cưu mang đau khổ! Như thế 
ngoài Phật ra, có ai biết được cha mẹ 
mình, hay con cái chúng ta, đã bao lần bao 
kiếp vay trả với nhau.  

 
 
Tóm lại đền ơn cha mẹ phải theo lời 

Phật dạy, phải giúp cha mẹ hiểu biết sinh 
tử luân hồi, biết tu nhân quả; đến khi cha 
mẹ thoát khỏi luân hồi, đó mới gọi là trọn 
hiếu báo đáp ân sâu cha mẹ. 
 Vậy thì năm điều cung kính phụng 
dưỡng cha mẹ, đó là việc phải làm của một 
người con biết đền đáp công lao nuôi nấng 
dạy dỗ của cha mẹ. 
 Và khi hiểu biết làm sao giúp cho cha 
mẹ không còn sinh tử luân hồi, vậy đó đã 
rốt ráo trọn hiếu của một người con thảo.  

Bốn điều tiếp theo Phật dạy, là điều tất 
nhiên phải có. Nhưng tuyệt đối chúng ta 
phải nhớ, Phật dạy những điều căn bản 
vẫn là sinh tử luân hồi; nếu còn sinh tử, thì 
dù hiếu hạnh của thế gian có cao thượng, 
cao quý thế nào, cũng là quả báo nhân 
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thiên, mà vòng luân hồi sinh tử không khi 
nào ra khỏi.  
 Sở dĩ Phật phải dạy rõ từng việc căn 
bản thường tình như: phải lo thay thế gánh 
vác  nặng nhọc cho cha mẹ; phải biết an ủi 
can ngăn mỗi khi cha mẹ làm sai. Chỉ 
mong được cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ 
đến khi nào cha mẹ mất; và quyết lòng 
suốt đời chỉ làm vui cho cha mẹ, vì đó là 
cơ bản phương tiện bước đầu học Phật.  

Người học Phật trước hết phải sống 
tốt, sống đúng như thế gian, mà không thể 
ngược lại đạo đức luân lý thế gian được. 
Chẳng khác gì Phật bảo con ông Thiện 
Sanh, hãy lạy mỗi phương, là mỗi ân nghĩa 
tình thâm của cha mẹ, thầy tổ, vợ con, bạn 
hữu, người hầu và tu sĩ. 

Những ân nghĩa này phải được đầy đủ, 
thì người con mới gọi là thật hiếu, người 
trò mới trọn ân, người vợ người chồng 
trọn nghĩa, người bạn mới gọi bạn hiền, 
người hầu mới gọi đáng tín, và người học 
đạo mới đúng nghi lễ. 

Gọi là hiếu, lại thiếu ân tình ân nghĩa 
với người chung quanh với trách nhiệm xã 
hội… người này không thể nào gọi là thật 
hiếu với cha mẹ. Vì sao? Vì người con làm 
cho cha mẹ vui nhất, có nghĩa cha mẹ 
được tiếng thơm, tiếng lành từ đứa con 
hiền đức của mình; chứ cha mẹ khó thể 
nào vui, dù có phụng dưỡng hy sinh thế 
nào cho cha mẹ; nhưng lại làm cho mẹ 
nghe tiếng dữ, tiếng không hay của con 
mình đối với mọi người, với quốc gia xã 
hội. 

Đó là tóm lược ý nghĩa bổn phận của 
người con. Riêng đối với bổn phận của cha 
mẹ thì thế nào? Phật dạy như sau:  

Cha mẹ cũng phải lấy năm việc để 
yêu thương con cái. Những gì là năm? 
1- Tạo cơ nghiệp cho con. 
2- Lo tài lợi cho con. 
3- Lo dựng vợ gả chồng cho con. 
4- Dạy con học theo kinh sách đạo lý 

5- Đem của cải giao phó cho con 
Lời Phật dạy cho người làm cha mẹ 

đối với con cái, tương hợp đối đãi với sự 
cung kính hiểu thảo của con mình; điều 
này cho thấy giáo lý giải thoát hài hòa tôn 
trọng đức tính của mỗi chúng sanh. 

Đương nhiên chúng ta phải hiểu, cha 
mẹ ngoài bổn phận lo cho con cái từ tài 
lợi,  việc lập gia đình, đến học làm người 
biết đạo lý, cuối cùng lo cho tương lai đời 
sống của con mình. Nhưng phần quan 
trọng nhất vẫn là học đạo hiểu biết để ứng 
xử với nhân gian. Đành rằng cha mẹ nào 
cũng phải dạy con đạo lý làm người, khi 
con bắt đầu hiểu biết; tuy nhiên như đã tìm 
hiểu bổn phận của người con hiếu, phải 
tránh bốn điều dữ, thì cha mẹ cũng phải 
hiểu biết và làm theo bốn điều này.  

Bốn điều nên tránh mà đức Phật dạy 
cho con ông Thiện Sanh, để thể hiện đúng 
ý nghĩa hiếu thảo của người con, cũng là 
thầm dạy cho chính vị thiện nam này, khi 
lớn lên biết đối xử với con cái mình; và 
điều đó phải là việc nên làm của tất cả 
chúng sanh muốn có cuộc sống hiếu thuận 
hòa ái với nhau.  

Tóm lại chúng ta có thể thấy được qua 
bài kinh Phật dạy con ông Thiện Sanh, có 
hai việc quan trọng: Một là đạo làm người, 
và một là Thánh đạo giải thoát 

Đạo làm người: Là phương tiện giải 
thích sáu phương, trong ý nghĩa trải hết ân 
tình đạo lý từ cha mẹ cho đến Thầy tổ, vợ 
chồng…với nhau. Đó là cơ bản của nhân 
đạo, trước khi tiến lên Thánh đạo.  

Thánh Đạo: Phật bảo vị thiện nam 
này hãy tránh bốn điều ác nếu muốn việc 
lễ lạy của mình có ý nghĩa. Bốn điều ác 
nên tránh, chính là bốn giới hạnh của một 
cư sĩ, không khác giới hạnh của tu sĩ học 
đạo giải thoát. Bốn điều này sẽ là nền tảng 
cho việc học tu giải thoát, hay nói đúng 
hơn là con đường Thánh đạo, mà chắc 
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chắn rằng tương lai vị thiện nam này sẽ 
nhận hiểu ra.  

Thế thì ta có thể hiểu ý nghĩa Vu Lan 
trong mùa hiếu hạnh mỗi năm, không chỉ 
đơn thuần hướng về cha mẹ, hướng đến 
ông bà, mà ý nghĩa Vu Lan là niệm hiếu 
sinh hiếu dưỡng, hướng đến tất cả chúng 
sinh bốn loài không phân biệt. Vì tất cả 
chúng sinh chưa chứng đạo giải thoát, đều 
đang sống trong luân hồi sinh tử, đều từng 
liên hệ với nhau.  

Sự liên hệ đó là cùng sống chung trên 
cõi Ta Bà, cùng cộng hưởng niềm vui nỗi 
khổ; nhưng vì phàm phu không có thiên 
nhãn, không nhìn thấy được quá khứ luân 
hồi, nên chỉ biết hạn cuộc gia đình, hạn 
cuộc người thân bà con thân tộc. Đợi khi 
nghe cảnh thiên tai họa hoạn, chết chóc 
xảy ra đâu đó trên địa cầu, thì mới thấy tự 
nơi tâm mình dâng lên niềm đau xót, 
không còn phân biệt kẻ lạ người dưng. 
Điều này nói lên sự liên hệ nghiệp cảm, 
mà ta với tất cả mọi người đã từng gần gũi 
thương yêu nhau.  

Theo luật nhân quả nghiệp báo, theo 
duyên sanh thọ mạng của tất cả chúng 
sanh còn trong nghiệp thức luân hồi, nếu 
không phải từ ái dục sinh ra, thì ta đã 
không sanh ra trong cảnh Dục giới này. 
Cũng chính do ái dục thọ sanh cộng 
nghiệp, nên con người nào cũng dễ sinh 
luyến ái với nhau; và cũng chính do 
nghiệp thức sân, si nên chúng sanh nào 

cũng khiến cho ta sân giận. Chứng minh 
việc này, là con người có thể ngã lòng 
thương hại đến bất cứ ai, dù là kẻ thù 
truyền kiếp; và ngược lại cũng có thể sân 
giận thù ghét ngay đến cả người thương 
kính nhất của mình.  

Thế thì có phải tất cả chúng sanh đã 
từng luyến ái với nhau từ vô thỉ kiếp, đã 
từng thân thuộc với nhau. Cho nên Phật 
dạy, người lớn tuổi hơn ta nhiều, nên xem 
như cha mẹ, lớn hơn vài tuổi xem như anh 
chị ruột của mình, và nhỏ hơn thì xem như 
em ruột của ta… 

Nếu mọi người trên địa cầu này quán 
tưởng tư duy được như vậy, thì hạnh phúc 
thế gian sẽ là hiện thực; và giáo lý giải 
thoát của Thế Tôn sẽ không phải khó khăn 
để thực hành, không phải khó khăn giảng 
giải. Vậy còn khó khăn gì để thực hiện 
hiếu hạnh đối với hai đấng sanh thành, khi 
niềm tôn kính mọi người như tất cả người 
thân không phân biệt. 

Nhân mùa hiếu hạnh Vu Lan lại về 
như mỗi năm, nguyện cầu tất cả chúng 
sanh trong pháp giới tương lai chứng 
thành Phật quả. 
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kỷ niệm Vu Lan năm Canh Dần - 2010  
 
Thích Phổ Huân. 
 

 
1 Kinh Trường A Hàm số 2 – thuộc Bộ A Hàm 
II – Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc 
Xuất Bản:  các trang: 252, 261, 264.  
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Lung linh neán ngoïc 
 
Ta ngồi bên cốc trà xanh 
Thiền hoa đã nở tinh anh đóa vàng 
Lung linh nến ngọc hàng hàng 
Tịnh tâm vào cõi Lạc Bang giờ nầy 
 
Nhớ xưa rừng Trúc mây bay 
Phật ngồi giảng Pháp giải bày lý chân 
Thiền Hoa khai hội mấy lần 
Dư hương tịnh thủy hồng trần gội đi 
 
Khép hờ nhè nhẹ hàng mi 
Đếm vào hơi thở ta thì buộc tâm 
Vọng nào ngăn được thì ngăn 
Niệm nào còn sót cài then khóa vào 
 
Buộc lòng chỉ một niệm thôi 
Thở ra thì biết hít vào thì hay 
Lần tràng trợ lực nhớ ngay 
Tâm kia tịnh chỉ niệm nầy cũng tan 
 
Xa xa nhìn áng phù vân 
Hóa ra sen nở giáng trần độ ta 
Phóng quang, Đức Phật Di Đà 
Quan Âm, Thế Chí cùng là Lạc Bang 
 
Màu hoa xanh đỏ trắng vàng 

Rực lên muôn sắc, bảy hàng cây xanh 
Chim ca tiếng nhạc trên cành 
Lâng lâng dìu dịu thanh thanh Pháp mầu 
 
Nước trong công đức tám mùi 
Vị ngon như thể cõi người dường không 
Ao sen bảy báu vàng ròng 
Lung linh đáy nước ngược dòng tử sinh 
 
Vào ra tự tại tâm mình 
Hoa trời khắp nẽo chúc lành đưa hương 
Cảnh nầy cảnh Phật chân thường 
Đó là hoa, đó là hương hội nầy. 
 

Muøi höông röøng truùc 
 

Rừng trúc mùa hoa ngát ngát vàng 
Bầu trời ngủ sắc ướp hương lan 

Nhạc trời vi diệu trong vô tận 
Rơi rơi từng điểm hạt thời gian 

 
Mùa AN còn mãi trong CƯ lặng 

Nối nhau đi vào rừng sâu biển vắng 
Tiếng chiều nghiêng triền phược cũng 

qua đi 
Nhưng còn mãi hương thời gian sâu 

lắng 
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Phật vẫn còn đây chưa cách xa 

Hương lan Pháp nhủ vị chan hòa 
Lớp bụi trầm luân trong đáy vực 
Đã nở thành hoa thắm giữa tòa 

 
Chuông mõ xua tan hồi trống trận 

Tờ Kinh xưa vỗ an trên ụ trấn 
Giấc vô minh trầm mặc cũng qua rồi 
Hương rừng trúc truyền đi chừng vô 

tận 
 

Cửa đã mở đường cao hơn gió mây 
Vó xưa ngựa vút khỏi phương nầy 
Không gian trầm lắng ngoài hư ảo 

Bản giác soi cùng lối cỏ cây... 
 

 
Đọc trong đêm thiền trà 

tối 15-7-2010 
tại Minh Quang Thiền Viện, Sydney, 

Australia 
Lâm Như Tạng 

 

 
(Lịch Sử Phật Giáo Úc Châu từ 1956-1971)

 
Nguyên tác: Paul Croucher 

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
 

Lời người dịch: đây là cuốn sách đầu 
tiên ghi lại lịch sử Phật Giáo ở Úc Châu 
và ảnh hưởng của Phật Giáo đối với thơ 
ca, mỹ thuật và đời sống tâm linh của 
người Úc. Cuốn sách theo dõi quá trình 
hình thành của Phật Giáo vào giai đoạn 
sơ khai, thế kỷ mười chín, cho đến việc 
thành lập những hội Phật Giáo đầu tiên 
vào đầu thập niên năm mươi của thế kỷ 
hai mươi, các phong trào học Phật của 
người Úc và sau cùng là những người tị 
nạn đến từ châu Á. Hơn thế nữa, đây là 
câu chuyện lịch sử,  một bức tranh mà 
trong đó những nhân vật lập dị, những kẻ 
giả danh, những người nổi tiếng, đây đó 
vài bậc thánh thiện, làm cho cuốn sách 
hấp dẫn hơn là chỉ nói về những người 
Phật tử bình thường tại xứ sở Nam Bán 
Cầu này. 

 Paul Croucher, tác giả tập sách, sinh 
năm 1961, trưởng thành ở Sydney và lần 
đầu tiên tiếp xúc với sách Phật Giáo và 
Lão Giáo trong thời gian làm việc ở một 
tiệm sách vào năm 1979. Tuy chú tâm vào 
Thiền học nhưng các vị thầy đầu tiên của 
ông lại là Lạt Ma Tây Tạng, trong số đó là 
Lạt Ma Geshe Nyawang Leyden và Lạt Ma 
Yeshe. Năm 1983, ông viếng thăm Nhật 
Bản, Thái Lan, và những nơi có người Tây 
Tạng lưu vong ở miền Bắc Ấn Độ, và từ 
năm 1984, ông nghiên cứu lịch sử Á Châu 
và học tiếng Nhật ở đại học Monash 
(Melbourne), những điều quan tâm khác 
của ông là chơi bóng squash, đi dã ngoại  

 
và  đọc sách của Henry David Thoreau 
(1817-1862), nhà văn Mỹ thuộc phái tự 
nhiên. Hiện tại ông đang viết luận án tiến 
sĩ về lịch sử Thiền Tông. 
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“Lịch Sử Phật Giáo Úc Đại Lợi” được 
xuất bản tại Sydney vào năm 1989, với 
gần 150 trang, bao gồm sáu chương: 
chương 1: Những chiếc bình trống; 
chương 2: Cứ như là từ một xứ khác: 
1910-1952; chương 3: Lối thoát độc nhất: 
1952-1956; chương 4: Trồng bông sen cho 
tảng đá: 1956-1971; chương 5: Những 
Người Đánh Trống  Pháp 1971-1975; và 
chương 6: Bờ bên kia: 1975-1988.  Như 
vậy, tập sách “Lịch sử PG Úc” chỉ giới 
hạn đường đi lịch sử của mình từ lúc khởi 
nguyên đến năm 1988, tất nhiên từ năm 
1981, Phật Giáo VN đã có mặt tại xứ sở 
này, và ít nhiều, Paul Croucher đã ghi lại 
những gì mà ông biết được, cảm nhận 
được về PGVN, kể ra cũng rất lý thú. 
Nhưng thôi, đó là chuyện dài về sau. Bây 
giờ kính mời độc giả tập san Pháp Bảo và 
trang nhà Quảng Đức trở về hơn một trăm 
năm trước để xem sự hình thành nền tảng 
của Phật giáo tại Úc như thế nào. 

 
Chương 4: Trồng sen trên tảng đá 
 
Một Thiền sư Nhật Bản có lần so sánh 

việc truyền bá Phật Giáo ở Mỹ trong 
những năm giữa hai thế chiến với việc 
trồng hoa sen trên một tảng đá. Hoa sen 
được đưa đến tới Úc Châu vào giữa thập 
niên 1950, nhưng ngay sau khi sắp sửa 
bám rễ sâu thì nó lại héo tàn vì sự rạn vỡ 
trong cả hai Hội Phật Giáo ở Victoria và ở 
New South Wales. Môi trường cũng bỗng 
nhiên trở nên khô cằn và không chịu tiếp 
nhận, vì lý tưởng sau thế chiến thứ II nay 
đã suy giảm, và sự xuất hiện của truyền 
hình đã giết chết nhiều tổ chức xã hội và 
tôn giáo cỡ nhỏ. Nhiều người đã rời bỏ, và 
đối với những người vẫn còn cầm hoa sen 
tại chỗ thì lại có một điều đáng bất mãn 
vào cuối thập niên 1950, đó là không có ai 
đạt “giác ngộ", và đa số những người thọ 

giới ở Á Châu trở về đã bị bệnh hoặc hơi 
loạn trí. 

Natasha Jackson đã phê bình Leo 
Berkeley là “chú trọng vào phương diện 
xã hội một cách thái quá”, nhưng sau khi 
ông cắt đứt liên hệ với Hội thì số hội viên 
đã giảm xuống tới mức có khi chỉ có ba 
người tham dự những cuộc họp. Vì vậy 
Jackson và Knight đã phải xây dựng lại 
Hội của họ gần như từ những bước đầu 
tiên. Leo Berkeley đã bất mãn với Phật 
Giáo có tổ chức, nhưng ông vẫn trả phí tổn 
di chuyển cho chuyến viếng thăm Úc Châu 
năm 1958 của Đại Đức Narada trong nỗ 
lực hàn gắn những rạn vỡ giữa hai phe 
tranh chấp nhau ở Sydney. Từ cuộc viếng 
thăm của Robert Stuart Clifton, vợ chồng 
Chalmer ở Canberra đã đề nghị lấy hội 
đoàn nhỏ của họ làm cơ sở cho một Hiệp 
Hội Phật Giáo Úc Châu, với Tu Viện trung 
tâm là một khu đất mà họ đã hiến cho Hội, 
nhưng Charles Knight và Natasha Jackson 
cho rằng chuyến viếng thăm của Đại Đức 
Narada được tổ chức với ý định là để thực 
hiện những điều này, và như vậy địa vị của 
họ sẽ trở nên không cần thiết nữa. Theo 
những người thuộc “phe” Berkeley thì 
Natasha Jackson đã rất kích động và càng 
chống lại ý định thành lập Tu Viện dữ dội 
hơn, vì vậy theo lời Đại Đức Narada nói 
với Les Oates thì so với chuyến viếng 
thăm 1955, lần này Ngài thấy Hội Phật 
Giáo Victoria rất nhiệt thành đón tiếp 
mình. 

Jackson và Knight giảm được mối lo 
ngại vì mọi đề nghị thành lập Hiệp Hội 
đều “chết từ trong trứng nước”, nhưng giới 
Phật Giáo vẫn được nghe nói là các tu sĩ sẽ 
không được Hội Phật Giáo New South 
Wales đón tiếp. Vì vậy những chuyến 
viếng thăm hiếm hoi trong thập niên 1960 
không làm cho Natasha Jackson lo ngại 
nhưng có lẽ đã gây nhiều trở ngại cho sự 
phát triển của Phật Giáo Úc Châu. Ni Sư 
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Dhammadinna cũng có ở Sydney năm 
1958, nhưng tới lúc này thì những người 
tiếp đãi Ni Sư là vợ chồng Penrose không 
còn liên hệ gì với Hội, và họ nói rằng 
không có sự tiếp xúc nào giữa Ni Sư 
Dhammadinna và Natasha Jackson. Thật 
vậy, sự hiện diện của Ni Sư chỉ được nói 
tới một lần trong tạp chí “Metta”, và như 
vậy chỉ sau thời gian này người ta mới 
được tự do đặt huyền thoại và viết lại lịch 
sử thời kỳ đầu của Hội một cách sai lạc. 

“Chiếc bè Giáo Pháp” của Natasha 
Jackson được giữ cho nổi trên mặt nước 
trong cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 
1960 là nhờ vào những bài diễn thuyết và 
những bài tạp chí “Metta” uyên bác và 
thường hấp dẫn của bà. Hội Phật Giáo 
New South Wales thiếu sự khoan dung và 
thiếu phương tiện thực hành tu tập, nhưng 
bù lại Hội có sự kích thích về mặt trí thức, 
những cuộc họp hai tuần một lần được 
chuyển từ trụ sở Hội Thông Thiên Học tới 
một sảnh đường của Giáo Hội Unitarian ở 
gần đài kỷ niệm chiến tranh của Hyde 
Park. Những khóa tham thiền và tụng 
niệm của Leo Berkeley được bỏ với lý do 
là các vị khách sẽ “cảm thấy thú vị hay 
huyền bí nhưng chắc chắn không học được 
điều gì mới”. Như vậy những cuộc họp 
bao gồm một bài diễn thuyết và sau đó là 
phần hỏi đáp, và được quảng cáo trong 
mục “Diễn Thuyết” chứ không phải mục 
“Bố Cáo Tôn Giáo” trên nhật báo “Sydney 
Morning Herald”, dù rằng đăng ở mục này 
thì đắt tiền hơn. Theo tạp chí “Metta” thì 
các hội viên không nhất thiết là “Phật tử", 
mà là những người “chú ý tới Phật Giáo". 

Một cuộc họp tiêu biểu sẽ bao gồm 
việc Charles Knight hoặc Natasha Jackson 
đọc một bài diễn văn được soạn trước 
trong khoảng bốn mươi lăm phút. Họ ngồi 
ở một các bàn đánh bài đối diện một cử 
tọa khoảng hơn một chục người, và 
Natasha Jackson đã hút thuốc liên tục. 

Phần hỏi đáp thường rất sôi nổi và thường 
là xét xem một ý kiến nào đó phù hợp hay 
không phù hợp với Kinh Điển Pali. Sau đó 
mọi người uống trà, ăn bánh và theo 
Malcolm Pearce thì những chuyện họ 
thường nói với nhau là phê bình Thiên 
Chúa Giáo, những chuyện khôi hài về 
những tín điều và những nghi thức của nhà 
thờ, các nhà Khoa học và các Triết gia nổi 
tiếng nào đã có những nhận xét thuận lợi 
về Phật Pháp, và những chuyện về Phật 
Giáo phục hưng ở những xứ mà trước đây 
Phật Giáo đã suy vong. 

Trong thời gian này Malcolm Pearce 
cũng chú ý đến Thiền Tông, nhưng mọi cố 
gắng thảo luận về Thiền Tông đều gặp 
phải những “ánh mắt trống rỗng” và lời 
nhắc nhở rằng Hội chỉ nghiên cứu “Phật 
Giáo căn bản". 

Thỉnh thoảng các hội viên thuê một 
cuốn phim về một phương diện nào đó của 
văn hóa Á Châu, và có một lần Hội bảo trợ 
một vở kịch Ấn Độ soạn theo cuốn “Ánh 
Sáng Á Châu” (The Light of Asia) của Sir 
Edwin Arnold. Năm 1964, hợp tác với đài 
ABC, họ tổ chức một cuộc thi vẽ tranh về 
cuộc đời Đức Phật, được thông báo trong 
chương trình truyền hình của các trường 
học. Ngày lễ lớn nhất mỗi năm là “Vesak 
Day”, tức là Đại lễ Tam Hợp, kỷ niệm 
ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và 
nhập Niết Bàn. Đây là ngày độc nhất trong 
năm, Natasha Jackson nhượng bộ những 
người có khuynh hướng tôn sùng, và qua 
thời gian Hội cũng có những nghi thức 
mừng Phật Đản của riêng mình. Các hội 
viên xếp hàng, dâng hoa và thắp nhang 
trước một bàn thờ sáng trưng đèn nến, 
thường có tiếng nhạc hòa tấu của 
Beethoven hay Sibelius phát ra từ một 
máy hát đĩa. Sau đó một nhóm tụng bài 
Quy Y Tam Bảo và Ngũ Giới bằng tiếng 
Anh. Một hội viên cao tuổi giải thích ý 
nghĩa của bàn thờ và đọc diễn văn. Sau đó 
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mọi người cùng đọc Lời khuyến tấn: “ 
quán xét những ý kiến khác nhau và những 
cách biểu lộ hoạt động của chúng sanh với 
tâm bình đẳng và xả ly hoàn toàn, hiểu 
rằng đó là bản tính chất của sự vật, và 
luôn luôn an trụ trong an lạc”. Sau đó mọi 
người tụng một đoạn Kinh Đại Bát Niết 
Bàn rồi kết thúc buổi lễ với việc “hồi 
hướng công đức và ban rãi lòng từ”, 
nguyện cầu chúng sanh thoát khỏi đau khổ 
và sân hận. Để giúp vui cho khoảng từ 
năm mươi tới một trăm quan khách, trong 
số này thường có nhiều sinh viên Á Châu, 
người ta chiếu phim hay trình diễn những 
“hoạt động liên quan tới môi trường văn 
hóa Phật Giáo” như Yoga, nhu đạo, hoặc 
cả điệu múa của các kỹ nữ Geisha Nhật 
Bản. 

Lễ Phật Đản ở Melbourne thường đơn 
giản hơn một chút, nhưng cũng có những 
nghi thức tương tự. Trong nhiều năm, Hội 
Phật Giáo Victoria họp vào tối thứ năm 
mỗi tuần ở Henry George Club Room 
trong thành phố. Mỗi tháng một buổi tối 
được dành cho tụng niệm và tham thiền 
nhóm, và một buổi tối khác cho việc tổ 
chức. Việc diễn thuyết hai tuần một lần 
trước khoảng hai mươi người thường do 
Max Dunn, Les Oates, hay Len Henderson 
đảm trách. Những người này quan tâm tới 
Thiền Tông, còn Fred Whittle thì nói về 
một số phương diện của Phật Giáo 
Nguyên Thủy và về kinh nghiệm của ông 
như một tu sĩ, và Len Bullen trình bày 
những pháp hành tu tập. Ngoài năm người 
hoạt động này trong khoảng thời gian từ 
cuối thập niên 1950 tới đầu thập niên 
1960, những hội viên ít hoạt động hơn 
cũng có khi được mời diễn thuyết. Một 
diễn giả khác là David McKay, là người 
đã lập một nhóm thảo luận của riêng mình, 
chú trọng đến Phật Giáo Tây Tạng. 

 

 
 

Thỉnh thoảng các diễn giả được mời từ 
những nhóm như nhóm Hòa Bình hay 
trong số những học giả như Raymor C. 
Johnson, Ainslie Meares, hay những người 
khác quan tâm đến một mặt nào đó của 
văn hóa và triết học Á Châu. Không bao 
giờ thiếu đề tài diễn thuyết, và đặc biệt Les 
Oates và Len Henderson là những người 
đọc sách nhiều và có khả năng nói về bất 
cứ điều gì liên quan tới Phật Giáo mà 
không cần nhiều thời giờ để sửa soạn 
trước. Dần dần họ vén bức màn che cả một 
thế giới mới cho những người quen thuộc 
với nền văn minh Phật Giáo, nhưng thời 
đại đã thay đổi, và vào đầu thập niên 1960 
thì Hội đã phải thực sự tranh đấu để sống 
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còn. Trong một thời gian họ không thể 
mượn được Henry George Club Room, và 
do bị mất một số diễn giả, những cuộc họp 
công cộng đã được giảm xuống mỗi tháng 
một lần trong năm 1965. Tuy nhiên, Oates, 
Henderson, Whittle và Bullen vẫn giữ 
được “chiếc bè Giáo Pháp” (Little raft of 
Dharma) của họ nổi trên mặt nước và chở 
được một số người thành tâm sang bờ bên 
kia, ít nhất là về một mặt nào đó. Trong số 
khoảng ba mươi  hội viên vào đầu thập 
niên 1960 thì những người đáng chú ý là 
thi sĩ và tiểu thuyết gia người bản địa, 
Colin Johnson, về sau thọ giới được ba 
năm tại Ấn Độ, và một võ sĩ quyền anh 
kiêm diễn viên đóng thế tên là Harry 
Lister, đã đóng thế cho Gracie Fields trong 
phim “Shipyard Sally”. Từ năm 1959 trở 
đi các hội viên chính yếu của Hội Phật 
Giáo Victoria cũng dành nhiều thời gian 
của họ để đóng góp bài vở cho tạp chí 
“Metta”.  

Vào tháng mười 1958, sáu tháng sau 
chuyến viếng thăm Úc của Đại Đức 
Narada, Charles Knight tới Melbourne với 
kế hoạch của ông về việc thành lập một 
hiệp hội Phật Giáo Úc Châu. Ông thấy 
rằng Hội Phật Giáo New South Wales sẵn 
lòng giảm bớt quan điểm Theravada mạnh 
mẽ của mình vì mục tiêu này, và ông còn 
soạn một văn bản “nhìn nhận sự kiện 
‘Phật Giáo chính thống’ (Orthodox 
Buddhism) không có tính cách Quốc gia 
hay giáo phái, và tinh túy của Phật Giáo 
chính thống cũng không có trong bất cứ 
một phái tư tưởng nào”. Đã có một sự 
thỏa hiệp như vậy thì bây giờ chỉ còn việc 
hai Hội đồng ý với nhau về những mẫu số 
chung trong triết lý Phật Giáo để ghi 
những điều đó vào một hiến chương: 
“Mục tiêu của Hiệp Hội là nổ lực chung 
của tất cả các tổ chức Phật Giáo Úc Châu 
để truyền bá giáo lý của Đức Phật, với 
những giáo lý căn bản là ba chân lý Vô 

Thường- Khổ- Vô Ngã, Tứ Diệu Đế, và 
Bát Chánh Đạo”. 

Cuộc họp ủy ban đầu tiên của Hiệp 
Hội Phật Giáo Úc Châu được tổ chức vào 
ngày 30 tháng tám năm 1959, và bầu 
Charles Knight làm chủ tịch, Les Oates 
thư ký, Fred Whittle thủ quỹ, và Natasha 
Jackson chủ bút tạp chí “Metta”, bây giờ 
là tạp chí của Hiệp Hội. Hội Phật Giáo 
Canberra từ chối gia nhập Hiệp Hội vì 
những “thành kiến” trong Hội Phật Giáo 
New South Wales, nhưng dù sao thì Hội 
Canberra cũng sắp suy tàn. Len Bullen xin 
cho Trung Tâm Thông Tin Phật Giáo của 
mình gia nhập Hiệp Hội, nhưng không 
được chấp thuận, với lý do là số hội viên 
của Trung Tâm “quá ít”. Hiệp Hội trở 
thành thành viên Quốc gia của Hội Phật 
Giáo Thế Giới. Hai chi hội Victoria và 
New South Wales họp với nhau hai năm 
một lần để trao đổi thông tin, nhưng hoạt 
động thực sự của Hiệp Hội lúc đó cũng 
như bây giờ chỉ là việc xuất bản tạp chí 
“Metta”. 

Trong suốt thập niên 1960, Charles 
Knight giữ việc biên tập và in tờ tạp chí, 
trong khi những bài xã luận của Natasha 
Jackson làm cho bà trở thành tiếng nói 
chính yếu của Phật Giáo Úc Châu. Hai 
người đảm nhiệm khối lượng thư từ lớn, 
và nhà của họ giống như một văn phòng, 
với những tủ hồ sơ, máy chữ, kệ sách lớn, 
và một máy in roneo. Ngân sách của họ rất 
eo hẹp, vì vậy họ không có điện thoại, 
nhưng tới năm 1961 số bản in của tạp chí 
đã tăng lên 250 bản, trong đó 50 bản được 
gửi cho cho các tổ chức Phật Giáo trong 
hai mươi hai quốc gia. Với mỗi số tạp chí 
có chủ đề là một phương diện của triết lý 
Phật Giáo, và những người viết bài quan 
trọng nhất trong đầu thập niên 1960 là 
Natasha Jackson, Knight, và Les Oates, tờ 
tạp chí được đánh giá cao trong thế giới 
Phật Giáo. Thỉnh thoảng Hiệp Hội cũng 
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xuất bản những cuốn sách nhỏ, thí dụ như 
bản dịch cuốn “Nhập Bồ Tát Hạnh” (A 
Guide to the Bodhisattva's Way of Life) 
của luận sư Ấn Độ Shantideva, trong năm 
1961, và một cuốn giới thiệu Phật Giáo 
nhan đề “Giáo Pháp Vĩnh Cửu”.  

Có lẽ Les Oates và Len Henderson sẽ 
vui hơn nếu họ có đủ số người để thành 
lập một nhóm Thiền Tông, nhưng cuối 
thập niên 1950 sự chú ý tới Thiền thuộc về 
một loại rất khác, đó là Đả Tọa Chỉ Quán 
Thiền (Beat Zen). Lúc đó những người 
như D. T. Suzuki, Alan Watts, Jack 
Kerouac, và Gary Snyder đang tuyên 
truyền Thiền như một kinh nghiệm tâm 
linh bên ngoài thể xác sẵn có cho người 
Tây Phương và dễ lấy từ trong truyền 
thống Phật Giáo. Những tác phẩm của họ, 
đặc biệt là cuốn “The Dharma Burns” của 
Jack Kerouac, đã gây ra cái gọi là “sự 
bùng nổ Thiền”, và phong trào này cũng 
chú ý đến những ý tưởng giống Phật Giáo 
trong các tác phẩm của Emeron, Thoreau, 
và Whitman. Tất nhiên, sự hội tụ của Phật 
Giáo và thuyết Siêu Nghiệm là tác nhân 
gây ra những biến đổi quan trọng về mặt 
xã hội của thập niên 1960. 

Báo chí ở Úc trong khoảng từ 1959 tới 
1961 nhìn “Thế Hệ Beat” với sự tò mò 
thông cảm cũng như sự ngạc nhiên. Những 
bài phê bình các tác phẩm của Kerouac và 
D. T. Suzuki trên những tờ báo như 
“Sydney Morning Herald” đã gây ra một 
cuộc tranh luận sôi nổi trong những bức 
thư độc giả gửi cho các báo. Những người 
ủng hộ Thiền Tông tố cáo những người 
nói xấu Thiền là có thành kiến. Marie 
Byles nhảy vào cuộc và nói rằng vấn đề ở 
đây không phải là sự mới lạ của Thiền, 
vốn “có thể được ghép dễ dàng vào Thiên 
Chúa Giáo”, mà là đa số người ta đã 
không sẵn sàng “bỏ những thứ có thể hư 
hoại hay có thể bị mất cắp để tìm Viên 
Ngọc Quý, hay Satori, hay một tên gọi nào 

khác tùy ý mỗi người". Năm 1960, tờ 
“Meanjen” lại còn giao cho John Blofeld, 
tín đồ Phật Giáo người Anh nổi tiếng, viết 
một bài nói rõ về vấn đề này. Ông đã tỉ mỉ 
phân biệt loại “ Beat Zen” giả với Thiền 
Tông chính hiệu “có khả năng làm cho 
những người đã chán ngán những món đồ 
chơi đẹp đẽ nhưng không đáng thỏa mãn 
của nền văn minh hiện đại trông thấy Chân 
Lý”. 

Max Dunn có một chút cảm tình nào 
đó với phong trào Beat, vốn gồm những 
người có khuynh hướng sống buông thả, 
nhưng đa số những người khác trong các 
hội đoàn Phật Giáo thì nhìn hiện tượng 
này với sự khủng khiếp. Họ nghĩ rằng 
Beat Zen quan tâm tới Thiền chỉ là cái cớ 
để người ta sống dễ dãi theo kiểu 
“Bohemian”. Khá nhiều những “thiền sinh 
của Thiền Đả Tọa” để râu rậm, mặc áo 
dài, lui tới những cuộc họp của các hội 
Phật Giáo, có lẽ mong được vui chơi dài 
dài với những cuộc đối đáp theo kiểu công 
án Thiền. Nhưng ở Melbourne họ chỉ gặp 
sự bối rối và lời dạy bảo rất ngắn của 
Natasha Jackson. Bà nói với họ rằng lối 
sống của họ không liên quan gì tới con 
đường tâm linh một chút nào cả, còn về 
Thiền thì bà đặt câu hỏi: “Tại sao lại phải 
dùng những kỹ thuật quái đản để hành hạ 
trí não? Tại sao lại dùng rìu để phá cửa, 
trong khi chỉ cần vặn quả nắm là mở được 
cửa?”. Có lẽ bà muốn nói tới việc đọc sách 
và lý luận. Thái độ của các hội viên đối 
với Thiền Đả Tọa có lẽ cũng chịu ảnh 
hưởng bởi ý tưởng cho rằng trong Phật 
Giáo người ta không nên hưởng những thú 
vui. Có nhiều người rất nghiêm chỉnh và 
bảo thủ, vì vậy theo lời của Joan, vợ của 
Len Henderson thì ý kiến chung là vì đời 
là khổ nên người ta cần phải cho người 
khác thấy là mình đang chịu khổ. 

Tất nhiên, nhà văn Mỹ Jack Kerouac 
có nhiều ảnh hưởng quan trọng đối với các 
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nhà văn trẻ tuổi của Úc Châu. Trong số đó 
có Peter Carey và Frank Moorehouse, 
nhưng phần lớn thì chính các họa sĩ Úc là 
những người vào cuối thập niên 1950 bắt 
đầu trông thấy trong Thiền một chủ nghĩa 
phổ quát hữu cơ, do đó sự trống rỗng của 
phong cảnh vật chất và phong cảnh văn 
hóa ở Úc Châu có thể được chuyển thành 
một sự thiêng liêng bao la và tích cực. Mỹ 
thuật và triết lý Thiền hứa hẹn sự tái hợp 
nhất của con người và thiên nhiên, và với 
sự xuất hiện của loại tranh trừu tượng và 
loại tranh hoạt động ở Sydney vào năm 
1956, Thiền trở thành sự quan tâm chung 
của nhiều họa sĩ trẻ, và trong số đó John 
Olsen, Peter Upward , và Stanislaus 
Rapotec, vào cuối thập niên 1950, đã 
“hoàn toàn chìm trong văn học Thiền”. Và 
họ làm nhiều hơn là chỉ theo Thiền, hay 
dùng Thiền để biện minh cho vẻ bề ngoài 
Bohemian. 

Bernard Smith, nhận xét đây là thời kỳ 
mà “John Olsen với tác phẩm, sự nhiệt 
thành, cá tính, và lối sống của ông đã 
mang lại sức mạnh và tính chất mới cho 
hội họa Sydney”. Olsen vừa là đệ nhất họa 
sĩ biểu hiện trừu tượng vừa là người tuyên 
truyền nhiệt thành nhất của Thiền. Ông bắt 
đầu chú ý đến Thiền sau khi nhà phê bình 
Paul Hacfliger đưa cho ông xem cuốn 
“Thiền Và Văn Hóa Nhật Bản"(Zen & 
Japanese Cukture) của D. T. Suzuki. Sau 
đó ông nhắm tới việc “không bắn vào cái 
đích, mà giống như người bắn cung Nhật 
Bản, bắn vào chính mình - tiếng vỗ không 
của bàn tay nào, đó là satati, ngộ”. Những 
lời sau đây của Olsen gần như là một bản 
tuyên ngôn: “Tranh vẽ của tôi thuộc loại 
trừu tượng, vì chỉ bằng lối vẽ này tôi mới 
có thể diễn tả được sự tìm kiếm chứng 
nghiệm huyền bí của mình. Con người cảm 
thấy có một hố sâu ở giữa mình và vạn 
vật, và muốn lấp hố sâu ngăn cách đó. Cái 
mà tôi vẫn luôn luôn cố gắng trình bày 

đây là một sức sống huyền bí đang rung 
động trong khắp thiên nhiên”. 

Những tác phẩm sau này của ông chịu 
ảnh hưởng của triết lý Đông Phương nhiều 
hơn nữa. Loạt tranh “Chân Không Lake 
Eyrre” phối hợp sự chú ý đến Thiền và 
sinh thái học của ông: “Trong Chân 
Không ẩn chứa tiềm năng sáng tạo. Một 
chỗ cho sự tưởng tượng chiêm nghiệm. 
Chỗ tận cùng”. 

Khi kết hợp triết lý Thiền với lối vẽ 
trừu tượng, Olsen đã tạo ra một nét mới 
trong tranh phong cảnh Úc Châu, trình bày 
vẻ đẹp của vùng Lake Eyre với mỹ thuật 
Thiền. Trong thập niên 1980 ông đến Nhật 
Bản để “nghiên cứu đồ sứ, tất cả dựa trên 
thể thơ haiku mười bảy chữ của Nhật”. 

 
(còn tiếp) 

 
 

Doøng sanh dieät 
 

Thế gian sanh diệt vô thường 
Kiếp người nào khác chi sương đêm 

tàn 
Nắng lên một sớm sương tan 

Bình minh phút chốc rủ màn hoàng 
hôn 

Sương gieo thấm lạnh tâm hồn 
Muôn loài yên giấc say nồng chiêm bao 

Dòng đời sanh diệt bấy lâu 
Âm thầm chẳng đặng phút nào tạm 

ngưng 
Thế nhơn bất giác dửng dưng 

Chẳng hay, chẳng biết phế hưng dòng 
đời 

Gây nhơn tạo nghiệp bời bời 
Sáu đường chiêu cảm luân hồi trả vay 

Theo nhau tương tục lưu đày 
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Chiếc thân chìm nồi lạc loài chơi vơi 
Ngút ngàn biển khổ trùng khơi 
Tử sanh sanh tử biết đời nào ra 

Trót sanh ở cõi Ta Bà 
Thân người khó đặng, chướng ma quá 

nhiều 
Minh sư khó gặp ấy điều 

Chúng sanh mong đợi rạng khêu đèn 
Thiền 

Bồ Đề gieo kết thiện duyên 
Học tu Chánh Pháp chơn truyền Như 

Lai 
Mai sau thoát kiếp lưu đày 

Thoát dòng sanh diệt liên đài nở hoa. 
 

     
 Viên Huệ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Chủng loại sắc pháp bao hàm 
Năm căn chung với sáu trần kết nên 

Sinh lý về phần năm căn 
Đổi trao vật lý dò phăng sắc trần 

Nhãn căn cội rể tương thân 
Nương nhờ nhãn thức định phần tương duyên 

Nhỉ căn thính giác cơ quan 
Thâu thập nghe ngóng thinh trần dò la 

Tỷ căn ngửi dò thẩm tra 
Hương trần phân biệt thoáng qua biết liền 

Thiệt căn vị giác nếm quen 
Cái biết của lưỡi tạo nên vị trần 

Thân căn ấy chính sắc thân 
Phân biệt lạnh nóng xúc trần hiện ngay 
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Sắc trần nhiều dạng đủ màu 
Xanh, vàng, đỏ trắng, nhỏ to, ngắn dài 

Vuông tròn, cao thấp, xiên ngay 
Sáng tối, khói bụi, mây mù, hư không… 

Thinh trần gồm những thanh âm 
Tiếng kèn, nhịp trống, mõ chuông, địch đờn 

Tiếng kêu than, tiếng nói cười 
Kính thích ý thức lòng người ngã xiêu 

Hương trần thoang thoảng dễ yêu 
Chọn mùi thơm, loại thối thiu nực nồng 

 
Mùi do bản chất bên trong 

Thêm mùi chế biến hiệp cùng thơm hương 
Vị trần bị duyên đối tượng 

Mặn lạt, chua cay, đắng ngọt chát thường 
Vị thích ý, vị bình thường 

Vị sẵn có, vị hòa nương hiệp thành 
Xúc trần ấy chính trần cảnh 

Thân căn tiếp xúc chậm nhanh chẳng đồng 
Nóng lạnh, đói khát, no lòng 

Nhám trơn, nặng nhẹ dự phòng ốm đau 
Pháp trần: cửa sổ bóng câu 

Năm căn dường thể bóng màu hình dung 
Hồi tưởng nhớ nghĩ tập trung 

Do nơi tàng thức thủy chung nguyên hình 
Qua bốn cách biểu hiện thành: 

Ảnh tượng có mặt năm trần đi chung 
Như vật đặt trước tấm gương 

Nhìn vào trông rõ tận tường chiếu thâu 
Năm trần vắng mặt ảnh hầu 

Hình ảnh của vật cho vào tàng kho 
Ý thức ngẫm xét suy dò 

Chủng tử sẵn sàng bày rõ tướng phần 
Ảnh tượng ảo tưởng khó phân 

Hình ảnh khác với sự thật giữa trần 
Ảnh tượng chiêm bao mơ màng 

Chỉ trong giả cảnh ẩn tàng giấc mơ. 
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                                               Sông Thu 
 

 
 
 
 
 

 

 
(tiếp theo) 

T/S Lâm Như Tạng 
o0o

 
V- KHẢO SÁT NĂM 
 

Một khảo sát khác về Chân Như chiết 
giải như sau. 

“Chân Như, tiếng Phạn là Tathatà hoặc 
là bhùta-tathatà, chỉ bản thể chân thật, nguồn 
gốc của tất cả muôn vật. Còn gọi là Như 
Như, Như Thực, Pháp Giới, Pháp Tính, 
Thực Tế , Thực Tướng, Như Lai Tạng, Pháp 
Thân, Phật Tính, Tự Tính Thanh Tịnh Thân, 
Nhất Tâm, Bất Tư Nghì Giới. Trong sách 
Hán dịch ở thời kỳ đầu dịch là Bản Vô, 
Chân, chân thật không hư dối. Như, tính của 
sự chân thật ấy không thay đổi. Tức là cái 
mà Phật Giáo Đại Thừa gọi là “Bản Thể của 
muôn vật”. Nhưng luận cứu một cách tường 
tận, thì mỗi tông, mỗi nhà giải thích danh từ 
Chân Như đều có khác, tổng kết có thể đưa 
ra mấy định nghĩa như sau đây.  

Cứ theo các kinh điển A Hàm chép thì lý 
pháp duyên khởi là chân lý vĩnh viễn bất 
biến, cho nên gọi là Chân Như. Lại cứ theo 

luận Dị Bộ Tông Luận thì trong chin vô vi 
mà Hóa Địa Bộ liệt kê có  Thiện Pháp Chân 
Như, Bất Thiện Pháp Chân Như, Vô Ký 
Pháp Chân Như, Đạo Chí Chân Như, Duyên 
Khởi Chân Như. Trong đây, ba tính: Thiện, 
Bất Thiện, Vô Ký, Tám Chánh Đạo và Lý 
Pháp Sanh Tử Duyên Khởi, đều là chân thật 
và vĩnh viễn bất biến  cho nên gọi là Chân 
Như. 

Phật Giáo Đại Thừa chủ trương: bản tính 
của hết thảy sự tồn tại là Nhân Vô Ngã, 
Pháp Vô Ngã, bản tính ấy siêu việt các tính 
sai biệt, cho nên gọi là Chân Như. Như tự 
tính Pháp Thân của Như Lai chẳng hạn. Cứ  

 
theo Phật Địa Kinh luận quyển 7, thì Chân 
Như là thực tính của hết thảy hiện tượng 
(chư Pháp), hình tướng tuy sai biệt, nhưng 
bản thể thì là một. Để phân biệt với quan 
điểm sai lầm, hư dối mà tạm gọi là Chân 
Như thôi. Nếu cho đó là chỗ nương tựa của 
hết thảy pháp lành, thì gọi là pháp giới. Để 
tránh quan niệm cho là không thì gọi là 
Thực Hữu. Để tránh quan niệm nhận là có 
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thì gọi là Không Vô, chân thực, Thực Tế. Vì 
là trí không phân biệt nên tạm gọi là Thắng 
Nghĩa. 

Kinh Đại Bát Nhã quyển 360 nêu ra 12 
tên gọi như sau: Chân Như, Pháp Giới, Pháp 
tính, Tính không hư dối, Tính không đổi 
khác, Tính bình đẳng, Ly sanh tính,  Pháp 
định, Pháp trụ, Thực tế, Hư không giới và 
Bất tư nghì giới.  

Luận Đại thừa A tỳ Đạt Ma tạp tập 
quyển 2 nêu ra 6 tên về Chân Như: Chân 
Như, Tính Không, Vô tướng, Thực Tế, 
Thắng Nghĩa, và Pháp giới. 

Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 8 phần 
dưới thì nêu ra 14 tên như sau: Thực tướng, 
Diệu Hữu, Chân Thiện diệu sắc, Thực tế, 
Tất kính không, Như Như, Niết Bàn, Hư 
không, Phật tính, Như lai tạng, Trung thực lí 
tâm, Phi hữu phi vô trung đạo, Đệ nhất 
nghĩa đế, và vi diệu tịch diệt.   

Ngoài ra còn gọi là Nhất như thực 
tướng, Chân như nhất thực, Chân như thực 
tế, Chân thắng nhĩa đế v.v…Vì  tướng Chân 
Như bình đẳng tuyệt đối nên cũng gọi là 
Nhất tướng. 
1/ Kinh Giải Thâm Mật quyển 3 có nói về 
7 Chân Như:              
(1)  Lưu chuyễn Chân Như (Lí pháp 
duyên khởi) 
(2)  Thực tướng Chân Như (Thực tính 
của các pháp) 
(3)  Liễu biệt Chân Như (Lí pháp vạn 
pháp duy thức) 
(4) - (7)  Phối hợp với 4  đế Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo theo thứ tự là: An lập chân như, 
Tu hành chân như, Thanh tịnh chân như, và 
Chánh hành chân như. 

Trong bảy Chân Như kể trên, ngoài thực 
tướng Chân Như ra, sáu thứ còn lại cũng gọi 
là 6 Chân Như, vì tự thể của các lí pháp vĩnh 
viễn bất biến, cho nên gọi là Chân Như. Đó 
là do các tướng trạng được hiển hiện bởi 
Chân Như thực tướng mà đặt tên là Chân 
Như. 

Thuyết của tông Pháp Tướng, theo luận 
Thành Duy Thức quyển 9 thì Chân Như là 

pháp xa lìa sự phân biệt hư dối, là tính nhân 
vô ngã, Pháp vô ngã, tương đương với tính 
Viên Thành Thật trong ba tính. 
Tông nầy chủ trương hết thảy hiện tượng 
đều từ thức A lại da sinh ra, cho nên bản 
thân Chân Như là cái thể vắng lặng tuyệt 
đối, siêu việt hết thảy hiện tượng, tự thể của 
nó không trở thành hiện tuợng, cho nên nói 
“Chân Như vắng lặng, không tạo các pháp”. 
 
2/ Thành Duy Thức luận quyển 10:  Bố 
Tát phải đến Sơ Địa mới ngộ lí Chân Như. 
Theo thứ tự sâu cạn của nội dung giác ngộ 
mà lập 10 Chân Như khác nhau: 
(1)   Biến hành Chân Như: tức lí nhân 
không, pháp không tràn khắp muôn vật. 
(2)   Tối thắng Chân Như:  Chân như do 
thân hoàn toàn thọ trì giới cụ túc mà ngộ 
được, vì nó có vô lượng công đức, nên gọi là 
tối thắng. 
(3)   Thắng lưu Chân Như:  Giáo pháp từ 
Chân Như lưu xuất, có phần hơn các giáo 
pháp  khác mà căn hản của giáo pháp ấy tức 
là Chân Như. 
(4)   Vô nhiếp thụ Chân Như:  ý là không 
trở thành đối tượng của sự chấp trước.  
(5)   Loại vô biệt Chân Như:  nghĩa là sanh 
tử và Niết Bàn chẳng phải hai, mê ngộ nhất 
như.   
(6)   Vô nhiễm tịnh Chân Như:  Chân như 
siêu việt nhiễm và tịnh. 
(7)   Pháp vô biệt Chân Như:  nghĩa là 
Chân Như đã lìa tướng sai biệt, cho nên bất 
luận bàn về pháp nào thì thể của nó vẫn là 
một. 
(8)   Bất tăng giảm Chân Như:  nghĩa là 
đoạn diệt các phiền não ô nhiễm nó chẳng 
giảm, mà tu các pháp thanh tịnh nó cũng 
chẳng vì thế mà tăng, tức lìa sự chấp trước 
tăng giảm  Một khi ngộ được Chân Như nầy, 
có thể biến hiện các loại hình trạng và quốc 
độ một cách tự tại, cho nên cũng gọi là 
Tướng độ tự tại sở y Chân Như. 
(9)   Trí tự tại sở y Chân Như:  ý là được 
tự tại đối với bốn trí vô ngại. 
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(10) Nghiệp tự tại đẳng sở y Chân 
Như:  Tất cả tác dụng của thân khẩu ý, như 
thần thông, tổng trì, thiền định v.v… đều 
được tự tại. 
 
Dùng 10 Chân Như trên đây làm thuận tự, từ 
Sơ Địa đến Thập Địa, hành trì mười Ba La 
Mật. 
3/ Trong Duy Thức luận quyển 9 viết về 
10 Ba La Mật (dasaparamita (scr.), dix 
vertus cardinales (fr.) ) còn gọi là  10 
thắng hạnh, là hành pháp của hàng Thập 
Địa Bồ Tát (tham khảo Kinh Đại Thừa 
Bổn Sanh Tâm Địa Quán)  như sau:    
 
(1) Bố Thí Ba La Mật (danaparamita):  có 
3 loại : tài thí, pháp thí và vô úy thí. 
(2) Trì Giới Ba La Mật (silaparamita):   
giữ giới, giữ oai nghi tế hạnh, không hại sinh 
mạng, khuyên người phát tâm vô thượng Bồ 
Đề. 
(3) Nhẫn Nhục Ba La Mật 
(ksantiparamita) : dứt sân hận, nhịn những 
điều khó nhịn, được từ tâm Tam Muội, 
khuyên người phát tâm vô thượng Bồ Đề.  
(4) Tinh Tấn Ba  La Mật (viryaparamita):  
tấn tới không ngừng trên đường hành đạo, 
nói pháp tối thắng, khiến người nghe hoan 
hỷ phát tâm hành trì đạo pháp tiến đến giác 
ngộ giải thoát. 
(5) Thiền định Ba La Mật 
(dhyânaparamita):  giữ chánh định, giáo 
hóa mọi người, nhập chơn pháp giới. thuyết 
pháp vi diệu khiến người nghe tĩnh ngộ thực 
hành theo đạt đến Vô Thượng Bồ Đề. 
(6) Bát Nhã Ba La Mật (prajnaparamati):  
hiểu rỏ chân lý, quán thấu diệu lý bình đẳng. 
(7) Phương Tiện Thiện Xảo Ba La Mật 
(upayaparamita) :  hiểu rỏ cách giúp ích 
chúng sinh, xem chúng sanh bình đẳng, nói 
pháp vi diệu độ mọi người tiến tu đến giác 
ngộ. 
(8) Nguyện Ba La Mật 
(pranidanaparamita):quán Trung Đạo, tu 
từ bi để hóa độ chúng sanh, nói pháp vi diêu, 

biện tài vô ngại, khiến chúng sanh không 
thối chuyển quả vi Phật. 
(9) Lực Ba La Mật (balaparamita):  dùng 
sức trí tuệ khiến chúng sanh đắc nhập pháp 
đại thừa, làm cho người tà kiến quay về 
Chánh Đạo. 
(10) Trí Ba La Mật (jnânaparamita):  hiểu 
rõ các pháp, giữ vững Trung Đạo: không 
chán sanh tử, không ham Niết Bàn, có đại xã 
tâm, thương xót chúng sanh, nói pháp Nhứt 
Thừa khiến chúng sanh đắc Phật Đạo.     
 
Đoạn trừ 10 trọng chướng mà đến bồ đề.  
Chướng (obstructions(fr.)  : chướng ngại, 
che lấp, ngăn bít. Chướng là tên gọi khác 
của phiền não. 
 
4/ Mười Trọng Chướng:    
 
(1) Dị sanh tánh Chướng :  chướng ngại vì 
sanh nơi tộc tánh lạ. 
(2) Tà Hạnh Chướng :  chướng ngại do 
những hành động tà vạy. 
(3) Ám độn Chướng :  chướng ngại vì u tối, 
chậm lụt. 
(4) Vi tế phiền não hiện hành Chướng :  
chướng ngại về những mối phiền não nhỏ 
nhặt hiện hành.  
(5) Ư hạ thừa Bát Niết Bàn Chướng :  
nhập Niết Bàn của bậc Hạ Thừa (La-Hán). 
Đó là một mối Chướng ngại vì về sau còn 
phải tu học thêm nữa. 
(6) Thô tướng hiện hành Chướng:  chướng 
ngại vì tướng thô hiện hành. 
(7) Tế tướng hiện hành Chướng:  chướng 
ngại vì tướng nhỏ nhặt hiện hành. 
(8)  Vô tướng trung, tác giả hành chướng:  
chướng ngại vì trong chỗ không tướng mà 
tác hành thêm ra. 
(9) Lợi tha trung, bất dục hành chướng :  
chướng ngại vì trong chỗ lợi ích cho người 
ta mà chẳng chịu hành động. 
 (10) Ư chư pháp trung, vị đắc tự tại 
chướng :  ở trong các pháp mà chưa đắc tự 
tại, ấy cũng là một sự chướng ngại.   
(Tham khảo Duy Thức Luận quyển thứ 9). 
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Ngoài ra còn có Nhị Chướng và Tam 
Chướng. 

 
5/ Nhị Chướng (deux obstructions (fr.)) :  
hai mối chướng ngại, ngăn cản. 
 
a/-  (1) Phiền não chướng;  (2) Tam muội 
chướng  
Phiền Não Chướng (phiền não là chướng 
ngại): tức là ý kiến và sự suy nghĩ lầm lạc 
của phàm phu. 
Tam muội chướng (thiền định là chướng 
ngại): khi người tu chứng được Tứ Quả (còn 
gọi là tứ đạo quả: 1/- Nhập Lưu gọi là Tu Đà 
Hườn(srotappana); 2/-Nhất Lai gọi là Tư Đà 
Hàm(sakragamin); 3/-Bất Lai gọi là A Na 
Hàm(anagamin); 4/-Bất Sanh gọi là A La 
Hán(arhat)) và phép Vô Tranh Tam Muội, 
nhưng lòng còn chấp trước, tức là còn tranh. 
Vì vậy nên chưa được giải thoát trọn vẹn. 
 
b/   (1) Phiền não chướng;   (2) Sở tri 
chướng          
Phiền não chướng: sự tối tăm phiền rầu làm 
não loạn tâm thần, không hiển phát được cái 
chơn tánh diệu minh của mình. Sở tri 
chướng (chỗ biết là chướng ngại), cũng gọi 
là Trí Chướng (trí khôn là chướng ngại): sự 
chấp nệ chỗ biết, chỗ chứng của mình ngăn 
bít cái tánh trí huệ. 
c/    (1) Lý Chướng ;   (2) Sự Chướng   
Lý Chướng tức là chướng ngại về lý tánh: 
cái Bổn Giác Tâm Nguyên vốn yên lặng, 
trong sạch, nhưng vì người đời nhiễm bậy 
vô minh nên ngăn trở chánh kiến, không thể 
đạt lý chơn như. Lý Chướng cũng có nghĩa: 
vì chỉ kể có lý mà thôi thì chẳng thông đạt. 
Sự chướng (chướng ngại về sự tướng) : 
chúng sanh bị vô minh che lấp, lăn lộn trong 
vòng sanh tử, chẳng biết do đâu mà giải 
thoát. Sự chướng cũng có nghĩa vì chấp có 
sự mà thôi cho nên chẳng minh đạt. Kinh 
Viên Giác: khi đã dứt trừ được sự chướng, 
bỏ hết các tham dục sẽ ngộ nhập vào cảnh 
giới Thinh Văn, Duyên Giác. Khi dứt trừ đủ 

Sự-Chướng và Lý-Chướng sẽ vào cảnh giới 
của Bồ Tát, Như Lai. 
d/   (1) Phiền Não Chướng;  (2) Giải 
Thoát Chướng                
Phiền Não Chướng (đã giải thích ở trên). 
Giải Thoát Chướng: Chứng đủ 8 phép giải 
thoát Tam Muội cũng còn chướng ngại. 
Phép thứ tám cao hơn hết là Diệt Tân Định. 
Nếu chẳng đắc trọn phép ấy ắt còn bị 
chướng ngại, chưa được giải thoát trọn vẹn.   
 
6/ Tam Chướng 
(1) Tham;  (2) Sân;   (3) Si.  Ba món phiền 
não thông thường mà các nhà tu học cần 
phải dứt.  
Tam Chướng đó cũng là: 
(1) Phiền não chướng:  như tham dục, sân 
nhuế, ngu si và vô số các món chướng ngại 
khác tùng theo tham sân si. 
(2) Nghiệp Chướng :  ngủ ngịch , thập ác. 
Ngũ Nghịch: Giết Cha; Giết mẹ; giết A La 
Hán; Phá hòahợp tăng;  làm thân Phật bị 
thương. (tham khảo A Xà Thế vấn Ngủ 
Nghịch Kinh). 
Thập Ác: Thân có 3 đó là : Sát sanh 
(pânâtipâto); Trộm cắp (âdinnâdânạm); Tà 
dâm (kamêsumicchâcâro).Khẩu có 4 : Vọng 
ngôn (Musâvâdo); Ỷ Ngữ 
(sambhâppalâpo) là nói nhơ nhớp, vô nghĩa 
ngữ; Lưỡng thiệt (pisunâvâcâ); Ác Khẩu 
(pharusavâcâ). Ý có 3: Tham (abhijjhâ); Sân 
(byâpâro); Si (micchâditthi). 
(3) Báo Chướng :  như bị đoạ vào địa ngục, 
ngạ quỉ, súc sanh, phỉ bán chánh pháp, 
không tin Tam Bảo. 
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Ngoài ra, Chân Như của nhân vô ngã 

(nhân không Chân Như) và Chân Như của 
Pháp vô ngã (pháp không Chân Như) gọp lại 
gọi là nhị không Chân Như. Trong đó nhị 
thừa chỉ ngộ được Nhân Không Chân Như. 
Bồ tát thì có thể ngộ Nhị Không Chân Như. 
Tông Địa luận chủ trương tự thể của thức A 
Lại Ya thứ tám (Tông Nhiếp luận gọi là thức 
A Ma La thứ chín) là tâm tự tính thanh tịnh. 
Tâm tự tính thanh tịnh ấy tức là Chân Như. 
Thức của nó vì chịu sự huân tập của vô 
minh, cho nên mới hiển hiện ra các hiện 
tượng nhơ và sạch. 

Luận Đại Thừa Khởi Tín viết rằng Chân 
Như là bản thể của tâm chúng sinh. Vì nó 
dứt tuyệt nói năng, suy tưởng nên gọi là Li 
Ngôn Chân Như. Nhưng nếu miễn cưỡng 
mà phải dùng lời nói biểu hiện thì gọi là Y 
Ngôn Chân Như. Cả hai Chân Như nầy gộp 
lại gọi là Nhị Chân Như.  

Đứng về phương diện Y Ngôn Chân 
Như mà nói thì thể của nó xa lìa tâm mê mà 
không, cho nên gọi là Như Thực Không 
(Không Chân Như). Vả lại thể của nó đầy đủ 
công đức thanh tịnh vô lậu rất mực trong 
sạch, cho nên là Chân Thực Bất Không (Bất 
Không Chân Như). 

Đồng thời tâm chúng sinh (tức Chân 
Như) có đủ cả tâm Chân Như môn tuyệt đối 

bất động, và duyên với vô minh mà khởi 
động sinh diệt, rồi hình thành tâm sinh diệt 
môn của các hiện tượng nhơ  và sạch, là Tùy 
Duyên Chân Như, gộp cả hai lại cũng gọi là 
Nhị Chân Như. 

Thông thường, đối với pháp sinh khởi 
vạn hữu, nếu thuyết minh theo Chân Như 
bất biến hoặc tùy duyên, thì gọi là Chân Như 
Duyên Khởi (Như Lai Tạng Duyên Khởi). 
Còn hai Chân Như sau đây đều là tiếng đồng 
loại: Thanh Tịnh Chân Như và Nhiễm Tịnh 
Chân Như, hoặc Phi An Lập Chân Như và 
An Lập Chân Như (An Lập hàm ý là khiến 
vạn hữu sinh khởi đều đúng vị trí). 

Tông Hoa Nghiêm y theo thuyết tính 
khởi, chủ trương “bản thể tức hiện tượng”, 
hàm ý Chân Như vốn là muôn pháp, muôn 
pháp vốn là Chân Như. Đồng thời, chia 
Chân Như thành Nhất Thừa Chân Như và 
Tam Thừa Chân Như. 

Nhất Thừa Chân Như lại chia làm Biệt 
Giáo Chân Như, Đồng Giáo Chân Như. 
Tam Thừa Chân Như lại chia làm Đốn Giáo 
Chân Như, Tiệm Giáo Chân Như, đều do lí 
giải Chân Như một cách bất đồng mà có sự 
khác nhau như thế. 

Tông Thiên Thai y theo thuyết Tính Cụ, 
chủ trương bản thân Chân Như xưa nay vốn 
có đủ các pháp sạch nhơ thiện ác. 
Lại tự tính (Chân Như) của chư Phật, gọi là 
Vô Cấu Chân Như, hoặc Xuất Triền Chân 
Như. Còn thể tính Chân Như của chúng 
sinh, vì bị phiền não làm cho nhơ bẩn, cho 
nên gọi là hữu cấu Chân Như, hoặc Tại 
Triền Chân Như. Gộp cả hai lại tức là 
Lưỡng Cấu Chân Như (hai Chân Như cấu 
bẩn).        

Theo luận Ma Ha Diễn quyển 3 thì Chân 
Như là ngộ được lý của hai trí Thủy Giác và 
Bản Giác, cho nên lập hai nghĩa Tính Chân 
Như và Lý Hư Không.  

Lý Hư Không thanh tịnh có 10 nghĩa: vô 
ngại,  chu biến, bình đẳng, quảng đại, vô 
tướng,  thanh tịnh, bất động, hữu không, 
không không và vô đắc (tham khảo kinh Tạp 
A Hàm q.12, q.21; Phật Địa Kinh luận q.4, 



Pháp Bảo – Vu Lan Pl 2554 
 
 
 

42

q.7; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh luận 
q.12; Luận Thành Duy Thức q. 2; Luận 
Nhiếp Đại Thừa (bản dịch đời Lương) q. hạ; 
Nhiếp Đại Thừa Luận thích (bản dịch đời 
Đường) q.8; Đại Thừa Pháp Uyển nghĩa 
Lâm Chưong q.1).  
 
7/  Chân Như Chi Nguyệt 

 
Nhờ thể ngộ Chân Như mà từ trong tất cả 
mê hoặc giải thoát ra được, cũng như vầng 
trăng sáng phá tan bóng đêm đen tối. 
 
8/ Chân Như Huân Tập 

 
Nghĩa là pháp Chân Như tự huân tập tâm 
chúng sanh. Chân Như Huận Tập có hai 
loại: Tự Thể Tướng huân tập và Dụng huân 
tập. Chân Như là tâm tự tính thanh tịnh mà 
người ta ai ai cũng có sẵn tâm ấy.” 
 
(tham khảo Phật Quang và  Huệ Quang  PH 

ĐTĐ) 
 

(còn tiếp)  
    

Lâm Như Tạng 

 

 
Moät kieáp mong manh 

 

áng nay thứ sáu ngày 23 tháng 7 
năm 2010, lúc ra vườn tưới cây kiểng, tình 
cờ tôi mục kích cảnh đột tử của một đệ tử 
rất thân thương. Chú ấy thỉnh thoảng có 
tới tịnh thất để thăm tôi và thường thì chú 
đi đủ đôi chứ ít khi đi một mình. Ba năm 
trước đây (2006) lúc phái đoàn thầy trò 
Thầy Như Điển trước ngày từ giả tu viện 
Đa Bảo một hôm, chú này và 5,6 cô chú 
áo xanh, đỏ, khăn quàng tới trước cửa reo 
mừng làm cuộc tiễn đưa. Chú không phải 
người nhưng thuộc loài điểu cầm, và cũng 
có linh tính biết trước việc gì diễn ra. 

Loại két khoan cổ màu xanh đỏ, vàng 
này rất hiếm quí, người ta nuôi tới khi 
khôn lớn, lột lưỡi và tập chúng nói được 
tiếng người rất là rõ ràng, tuy không nói 
được nhiều, nhưng thuộc loài khôn ngoan 
rất mực. Mấy chú két trên Tu viện Đa Bảo 
là loài điểu thú hoang (wild life) không có 

ai nuôi dưỡng hết, mấy chú tìm tới Tu 
Viện chỉ muốn làm quen quí Thầy, quí Sư 
chú, vì nhận thấy họ có bộ áo vàng, nâu, 
lam gần như tương đồng bộ lông đẹp của 
két nhà ta. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra và 
cũng có ý theo dõi, tôi đã chứng kiến 
nhiều lần cặp két màu xinh đẹp lớn con 
này hay xà xuống máng xối lấy nước, tìm 
mồi hay líu lo chuyện trò thật vui nhộn. 
Tự nhiên chứng kiến chú đệ tử thân thuộc 
của mình nằm chết sấp trên đá bên mấy 
chậu lan phía sau nhà, tôi giật mình tắt vòi 
nước vội, và trong ý thức cứ tưởng con 
chim còn sống, nếu chẳng may xối nước 
trúng phải lên mình nó mùa đông lạnh giá 
này thì rồi đời một chúng sanh! Từ từ 
nâng két lên, tôi mới hay nó chết đã mấy  
 
 
tiếng đồng hồ rồi. Một cách automatic tự 
động, tôi trầm lặng đọc 3 biến Chú Vãng 
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Sanh cầu nguyện cho nó thoát kiếp chim 
để tiến xa hơn trong kiếp tái sanh. Nhờ 
quán sát kỹ tôi phát hiện ra cái chết bất 
đắc kỳ tử của chú chim nhỏ này, là bị va 
phải cửa kiếng quá mạnh mà nó cứ tưởng 
khoảng không nên bay sầm vào để mắc 
nạn. Hằng nào vài tiếng đồng hồ trước đó, 
đang ngồi trong phòng làm việc, tôi nghe 
tiếng “bốp” như ai chọi đá vô cửa, rồi lặng 
thinh luôn. Thế là tiếng vô tình đó lại báo 
hiệu một chúng sinh lìa đời. Cảnh này 
thường xảy ra ở chùa Pháp Bảo mà tôi 
được chứng kiến, nhưng không phải loại 
két mà là chim sáo. Có trường hợp bị tán 
vô kiếng đau điếng chim lụy rơi xuống đất 
nằm thở lấy sức ít phút rồi bay được để 
theo bầy, kể chuyện gặp nạn cho nhau 
nghe trong tiếng ríu rít. 

Lúc gặp con chim chết nằm bất động 
đã gần đến giờ thọ trai, tôi để nó nằm yên 
tại chỗ trở vào lo công việc của tôi. Xong 
bửa ngọ trai, tôi lấy cuốc đào đất rồi nhẹ 
nhàng đem con chim chôn cất trong tiếng 
niệm Phật cầu siêu cho nó được vãng 
sanh, không phải làm kiếp chim nữa. Nỗi 
đau mất mát của vợ con, bạn bè nhà chim 
cũng hệt như sự tử biệt sanh ly của con 
người. Niềm chua xót, thương tiếc vô vàn 
không dễ một phút nguôi ngoai được. Con 
két mái ngày hôm sau tướng dáo dác hớt 
hãi bay tới hiện trường tìm kiếm người 
bạn tình trong vô vọng qua tiếng kêu não 
nuột đoạn trường! Ôi thật vô vàn thống 
thiết! Kiếp thú cầm còn trọng nghĩa phu 
thê, huống nữa con người có luân thường 
đạo nghĩa lại phụ bạc nhau sao? 

 

 
 
Chứng kiến cái chết bất thình lình của 

con chim két, cho ta cơ hội nghĩ ngợi 
nhiều hơn tới những cái chết của con 
người hay chúng sanh. Có nhiều cái chết 
bất ngờ mà ta thường gọi là chết bất đắc 
kỳ tử, không ai dự phòng trước được như: 
đói khát mà chết, no quá nên chết, chết vì 
lạnh, giận tức uất hơi mà chết, ngộp thở: 
chết, lửa đốt cháy mà chết, say sưa mà 
chết, mê sắc mà chết, tham lam của cải mà 
chết, rơi trong nước chết, núi lỡ đá đè chết, 
động đất chết, trốt cuốn chết, sóng thần: 
chết, đất sụt trùi chôn vùi chết, nhà sập 
chết, bị cướp tấn công mà chết, tai nạn xe 
cộ, thuyền bè máy bay mà chết, ra trận 
chết, phạm pháp chết, thiên tai bão bùng: 
chết, nước lụt dâng tràn mà chết, bịnh dịch 
mà chết, ung thư chết, mộng mị kinh hãi 
chết, tà nhập mà chết, điên khùng: chết, 
ma quỉ ám hại mà chết, cọp beo tấn công 
mà chết, rắn cắn thấm độc: chết, bị sét 
đánh chết, bị trúng độc chết, bị kẻ oán giết 
hại, bỉ thư ếm bùa ngãi mà chết. Và còn 
nhiều cái chết ngặt nghèo nữa: bị trúng gió 
chết, sanh nở khó mà chết, gạch đá rơi 
trúng chết, nhánh cây gãy rơi đụng chết, té 
cây mà chết, kinh sợ lo âu chết, hỏng thi 
buồn phiền: chết, cầu danh chẳng toại mà 
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chết, mưu tính thất bại mà chết, tự trầm 
chết, treo cổ chết, nhảy sông chết, dùng 
súng tự sát, mổ bụng chết, tẩm xăng thiêu 
chết, bị oan không biện bạch được chết, bị 
ngược đãi bỏ rơi chết, bị khủng bố chết… 
và hằng trăm cái chết không lường trước 
được. 

So với loài chim bay thú chạy thì cái 
chết đột ngột của con người thê thảm hơn 
nhiều! Có những trường hợp chết không 
được mai táng, thi thể ươn sình, hôi hám 
mất vệ sinh làm ảnh hưởng xấu tới hoàn 
cảnh chung quanh không ít. Xác chết một 
con thú hay con chim nhỏ cho dù không 
được chôn cất, việc hại môi trường cũng 
không mấy đáng kể bằng con người. 

 
Nhân theo dõi sát sự cố trên cho tôi có 

vài điều nhận xét: xin ghi ra đây để chúng 
ta cùng suy gẫm: 

1) Nhân chi vạn vật ư tối linh: Con 
người là loài khôn ngoan hơn các loài vật 
khác. Do suy nghĩ và tự phong cho mình 
một phẩm vị cao ngôi như thế, con người 
luôn tự cao và đâm ra kiêu ngạo, coi thế 
giới loài vật như cỏ rác mà lại quên đi loài 
người do sự giáo dục mới nên. Nếu loài 
vật được huấn luyện, giáo dục như nhà hát 
xiệc, người nuôi thú vật chuyên nghiệp thì 
những con vật này thuần hóa, biết nghe 
theo mệnh lệnh chủ sai khiến. Từ đó suy 
ra, con người đâu khôn hơn loài vật mấy, 
nếu đem sánh với hạng người loại thấp 
nhất trong thế giới người. 

2) Vật dưỡng nhơn: có nghĩa loài vật 
sinh ra để cung cấp thịt, lông, da, ngà, 
sừng, móng vuốt… cho con người sống 
phè phởn, béo mập trên sự bất công, gian 
ác mà vẫn cứ phớt tĩnh không hề biết hồi 
tâm trở lại. Có thật đúng là giống thú vật 
sinh ra để nuôi người ? Sao không đặt lại 
vấn đề, lúc người gặp cọp, beo, gấu, sói… 
xem có đủ can đãm mạo nhận, hay phó 
mặc trơ ra để nhơn dưỡng vật? 

Cổ nhân phán một câu rất thấm thía: 
“khôn nhà dại chợ” là trong tình huống 
này vậy. 

3) Khôn nhà dại chợ: chúng ta hay áp 
chế, bắt nạt để qua mặt được người thân, 
bạn bè quen biết. Còn tới chỗ đông người 
lại nhút nhát, nín khe miệng câm như hến. 
Ai nói sao cũng được, bảo gì vẫn vâng 
theo mà không có lấy một lời  phản biện 
hay phân tích đúng sai để tìm cách giải 
quyết. Do tư tưởng hay đúng ra thói quen 
này mà con người hành xử nhiều lúc gây 
nên lỗi lầm, xấu ác có phương hại cho 
thanh danh mình,  uy tín gia đình hay rộng 
ra cho cả tập thể của xã hội nói chung. Do 
cách suy nghĩ sai lầm cục bộ như đã huân 
tập sâu trong tiềm thức khiến ta cứ tưởng 
rằng mình là ghê gớm như “ông trời con” 
dưới thế! Điều này không nhằm chỉ cá 
nhân mà còn nói đến tập đoàn và ngay như 
cả cơ chế của một chế độ cũng không 
ngoại lê. 

4) Ý thức dại khôn: Chắc hẳn một điều 
rằng ai trong số chúng ta cũng muốn mình 
khôn tột bực. Nên nhiều lúc kém khôn 
cũng rán tạo cho mình khôn, do vậy mà 
làm hại nhiều người khác, vật khác do cái 
tâm gian tham ác độc muốn cho riêng ta 
độc tôn, độc thiện và độc tài. Biết trước 
được hậu quả chúng sanh làm, nên Phật đã 
ân cần dạy kỹ người mới xuất gia nhập vị 
xuất thế, chúng Sa Di rằng: “Nhược phàm 
phu tự ngôn chứng Thánh. Như ngôn dĩ 
đắc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na hàm, 
A La Hán quả đẳng, giai thị đại vọng ngữ, 
kỳ tội cực trọng” (Nếu người phàm phu tự 
phong cho mình đã chứng Thánh. Như nói 
đã chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A 
Na Hàm, A La Hán v.v… đều thuộc loại 
đại vọng ngữ; người ấy mắc tội rất nặng).  

Tâm chúng sanh là như thế! Tu lâu 
vẫn không đắc là vậy. 

5) Vi nhơn nan: làm người khó là câu 
nói phát xuất do chính Đức Khổng Tử. 
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Trong khi kinh 42 chương, Đức Phật 
Thích Ca dạy chương thứ 12, con người 
không những làm được thân người khó mà 
có tới 20 điều khó cần phải cẩn trọng đối 
phó ứng xử để mong vượt ra khỏi. Như 
người nghèo làm bố thí: khó; kẻ giàu sang 
học đạo: khó; thấy của không khởi tâm 
tham: khó; nhịn sắc nhịn dục: khó; cưỡng 
lại già, bệnh, chết không thể được, không 
cách dùng vật gì mà chống đỡ, cũng không 
ai lãnh chịu thay thế được. Dù chí thân 
như cha mẹ, vợ chồng, con cái… cũng 
không ai thay cho ta được. Cho nên chư 
Tổ Đức khuyên ta rằng: “Vậy nên ai nấy 
phải gắng sức tu hành, chuẩn bị chu đáo 
cho con đường sắp tới. Huống chi ngày 
tháng qua nhanh chẳng đợi, kiếp người 
ngắn ngủi trong gang tấc, hơi thở này khó 
giữ, việc sống chết không sao lường 
trước!” 

(Quy Nguyên Trực chỉ q. Trung: thân 
là gốc khổ, giác ngộ sớm tu) 

 
Có thơ rằng: 
Phụ mẫu thâm ân chung hữu biệt 
Phu thê nghĩa trọng giả phân ly  
Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc 
Đại hạn lai thời các tự phi. 

Nghĩa: 
Cha mẹ ân sâu còn ly biệt 
Vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly 
Nhân tình nào khác chim chung ngủ 
Sáng lại tìm đường mỗi hướng bay… 
 
Cho nên ta phải thật sự sống cho có 

tình có nghĩa, trang trãi tình thương đến 
với mọi loài chúng sanh như chim, thú, 
chuột, sâu, kiến… cho chí loài thấp sanh, 
hóa sanh và ngay cả những côn trùng nhỏ 
nhít cũng đều có mạng sống như con 
người. Đừng vì vô minh, tham si… mà 
đoạt mạng kẻ khác để rồi phải đền mạng 
không đời này cũng sang kiếp khác khó 
mà tránh khỏi. Phật dạy người Phật tử 

không những tôn trọng mạng sống của mọi 
loài mà còn khuyên ta phóng sanh, bố 
thí… để ban an lành và cứu khổ nàn cho 
những kẻ bất hạnh, thiếu may mắn. Nhờ 
vậy mà loài chim bay thú chạy sát cận bên 
ta để nhận thức ăn từ nơi bàn tay của 
người giàu lòng bi mẫn. Không những thế, 
người Phật tử còn trãi rộng lòng từ tế đối 
với loài vô tình chúng sanh như cỏ cây, đất 
đá, sông ngòi, biển cả, môi sinh, vạn vật 
trong vũ trụ. 

 
Mỗi người hãy chung sức chung lòng 

làm sạch và làm đẹp môi trường chung 
quanh cuộc sống, là chúng ta sống đúng 
theo lời Phật dạy, luôn được khỏe mạnh, 
an lạc và hạnh phúc. Đó cũng chính là 
mẫu sống lương thiện theo chân tinh thần: 
Bi - Hùng - Lực của người Phật tử chân 
chánh để xây dựng một nhân sinh và một 
vũ trụ quan thanh bình và hòa hợp. 

Với mấy nhận xét trên, nếu có điều chi 
không hài lòng được tất cả. Xin hãy để 
ngoài tai đừng vin vào lòng chi cho thêm 
bận rộn; và suy nghĩ thêm: Ồ, ý đó là của 
nhà sư, đâu ăn nhập gì tới ta đâu mà phải 
quan tâm cho nhọc xác! Xin chân thành 
niệm ơn tất cả quý độc giả đã đọc hết ý lời 
khó nghe và trắc ẩn như thế. 

 
Kỷ niệm mùa Vu Lan báo hiếu 
Viết vào sáng thứ bảy ngày 24/07/2010 
Tu Viện Đa Bảo Campbelltown 

 
Sông Thu 
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Thời Mạt Pháp quá nhiễu nhương 
Minh Sư khó gặp chỉ đường chánh chơn 
Tham sân chất chứa oán hờn 
Không Thầy chỉ dẫn thiệt hơn giải bày. 

*** 
Ngũ trược là đây ! Ở cõi này, 
Nhằm đời Mạt Pháp đáng buồn thay! 
Nhơn loài thác loạn đầy oan nghiệt 
Thế giới nhiễu nhương đủ nạn ta: 

Khai phá tài nguyên làm hại vật 
Hiện sinh chủ thuyết hoại tình người 
Không Thầy chỉ giáo phần tà chánh 
Nghiệp cảm tùy hình quả chẳng sai. 

Chẳng sai nghiệp cảm quả tùy hình 
Đồng phận không riêng một chúng sinh 
Mạt pháp thời kỳ vay phải trả 
Tình thù ân oán chớ xem khinh. 

Chớ khinh ân oán hận tình thù 
Cộng nghiệp trước sau luật đáp bù 

Thiện ác chí công đả tỏ rõ 
Người hiền an ổn ấy nhờ tu. 

Nhờ tu an ổn ấy người hiền 
Xưa đã từng gieo giống phước điền 
Tích đức làm lành xa việc ác 
dẫu đồng cảnh ngộ vẫn an nhiên. 

An nhiên cảnh ngộ vốn tương đồng 
Mạt pháp thời kỳ cộng nghiệp chung 
Tội phước mỗi người riêng biệt nghiệp 
đục trong như nước chảy đôi dòng. 

Đôi dòng nước chảy đục và trong 
Bên đục, bên trong bởi tại lòng 
kẻ ác nặng chìm dòng nước đục 
Người hiền nhẹ hẫng được thong dong. 

Thong dong nhẹ hẫng bậc nhơn hiền 
Công hạnh người tu đủ phước duyên 
Y Giáo phụng hành nghiêm giới luật 
Hành trì Chánh Pháp phước vô biên 
Chiêu Anh

 
 
 

 
Minh Đăng 

(Tiếp theo)
 
IV- CHIẾN TRANH THẢM KHỐC 
 Trong tờ Pháp Bảo phát hành vào mùa 
Phật Đản 2634 vừa qua, tôi có trình bày 
các thảm nạn gây ra bởi bịnh tật, thiên tai, 
và chết đói. Hôm nay, tôi xin được đóng 
góp một chút nghĩ suy về thảm nạn chiến 
tranh. 
 Khi nói đến chiến tranh, chúng ta rất 
đau lòng trước cảnh hoang tàn đổ nát, chết 
chóc điêu linh. 
 Chúng ta càng đau lòng hơn khi nhận 
thấy từ ngàn xưa cho đến  ngàn sau, khắp 
đó đây trên thế giới, loài người không 
ngừng gây chiến tranh, không ngừng sát 
hại lẫn nhau và gây cực kỳ đau khổ cho 
nhau. 

 Chúng ta lại càng đau lòng hơn nữa vì, 
với thời gian trôi qua, theo đà tiến bộ của 
khoa học và kỹ thuật, mỗi lúc con người 
dùng phương tiện chiến tranh ác độc hơn 
và khủng khiếp hơn. Thật vậy, thuở ban sơ 
loài người dùng gậy để đánh nhau, dùng 
đá để ném nhau. Những cây gậy và những 
hòn đá đã được thay thế bằng cung tên, 
gươm dáo, rồi súng ống bom đạn; xe tăng, 
thiếc giáp, tàu chiến, phi cơ, hỏa tiễn … 
rồi những loại vũ khí ác ôn nhứt làm cho 
quỷ khóc thần sầu, thiên lôi mất vía. 

Hai cuộc Thế Giới chiến tranh thứ 
nhứt và thứ hai đã gây số tử vong trên 70 
triệu người. Bên cạnh cái đau lòng khủng 
khiếp của 70 triệu người chết phi lý, chúng 
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ta thấy cái khủng khiếp hơn vì loài người 
còn tiếp tục gây chiến tranh, và nhứt là 
tiếp tục sống trong hận thù. 
  
 
Đứng trước cái phi lý vô cùng và cái si 
tham  vô  biên  của  loài  người,  Albert 
Einstein, một trong những nhà Bác học lỗi 
lạc nhứt đã đưa ra nhận xét đau buồn: “I 
know not with what weapons World War 
III will be fought, but World War IV will 
be fought with sticks and stones”. (Tôi 
không biết trong thế giới chiến tranh thứ 
ba, người ta sẽ đánh nhau bằng vũ khí gì, 
nhưng trong thế giới chiến tranh thứ tư, 
người ta sẽ đánh nhau bằng những cây gậy 
và những hòn đá). 
 Trước viễn ảnh đau lòng của chiến 
tranh, Einstein cũng đã có lời khuyến cáo 
thiết tha và cấp bách: “Peace cannot be 
kept by force. It can only be achieved by 
understanding” (Hòa bình không thể duy 
trì bằng vũ lực mà chỉ có thể thành tựu 
bằng sự hiểu biết nhau). 
 “Understanding” có nghĩa là hiểu biết 
nhau, cảm thông để hiểu nhau, hiểu nhau 
để thương nhau. Như vậy, Einstein đã có 
cái nhìn trong tư tưởng Phật giáo, cái nhìn 
bằng tuệ giác và từ bi. Và, nhà Bác học 
thông minh vào bậc nhứt đã nói lên: Trí 
Thông Minh, sai sử bởi si tham sân hận 
đưa đến chiến tranh hoang tàn đổ nát.  
 Einstein đã đồng quan điểm với Phật 
giáo: “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. 

Với cõi lòng đau thương trước cái cực 
kỳ ngu xuẩn và phi lý của loài người, nhà 
Bác Học Einstein đã đưa ra nhận định rất 
là chính xác: “Two things are infinite: the 
universe and human stupidity; and, I am 
not sure about the universe”. (Có hai cái 
vô cùng tận: vũ trụ và sự ngu xuẩn của 
loài người; nhưng tôi không biết chắc chắn 
về vũ trụ). 

Thật là thấm thía, thật là đau lòng, thật 
là tủi hổ cho loài người vì vũ trụ là vô biên 
vô cùng tận thì ai mà không biết, nhưng 
nhà Bác học lỗi lạc Einstein lại bảo: Ngài 
không biết chắc rằng vũ trụ vô biên như 
thế nào, nhưng cái mà Ngài biết chắc chắn 
là cái ngu xuẩn vô biên của loài người 
(human stupidity). 
 Một lần nữa, chúng ta nhận thấy rằng 
nhà Bác học Einstein đã có cái nhận định 
giống như Phật Giáo, vì từ “Human 
stupidity” có nghĩa là ngu xuẩn của loài 
người, mà ngu xuẩn vô biên thì si mê 
không tránh khỏi. Vì si mê nên tham đắm, 
để rồi, hai cái thế lực si mê và tham đắm 
đồng lõa với nhau che lấp cái Phật tánh, 
cái Tuệ giác thênh thang bát ngát luôn 
luôn có sẵn và bình đẳng trong muôn loài. 
 Đứng trước viễn ảnh đau buồn và u tối 
của chiến tranh do si tham sân hận của loài 
người, người con Phật không vì khổ sầu 
mà buông xuôi thả lỏng. Theo gương đấng 
Từ phụ Thích Ca, người con Phật đưa ra 
nhận định: 
 1-Chiến tranh là một thực tại đã xảy ra 
từ ngàn xưa và còn đang tiếp diễn. 
 2-Nguyên do của chiến tranh là si tham 
sân hận 
 3-Chiến tranh rất khó chấm dứt, nhưng 
có thể chấm dứt. 
 4-Con đường chấm dứt chiến tranh là 
chuyển hóa si tham sân hận. 

Chuyển hóa si tham sân hận là tự chiến 
thắng mình, cho nên đức Bổn sư có nói 
trong kinh Pháp Cú: 
 “Chiến thắng vạn quân không bằng tự 
chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là 
chiến công oanh liệt nhứt”. 
 Để thấy rõ sự sai biệt giữa cái “chiến 
thắng vạn quân” và “tự chiến thắng mình”, 
và để hiểu được cái tầm quan trọng vô 
cùng của “tự chiến thắng mình” tôi xin 
trình bày các trường hợp sau đây: 
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 -Tự chiến thắng mình: xây dựng Phật 
pháp 
 -Tự chiến thắng mình: chiến thắng 
quân Nguyên 
 -Tự chiến thắng mình: Không còn sanh 
tử  
1-Tự chiến thắng mình: xây dựng Phật 
pháp 
 Như chúng ta được biết A Dục Vương 
(Asoka) thật ra là một Hoàng đế đồng thời 
là một Tướng lãnh tài ba, đã thống lãnh 
toàn thể Ấn Độ bằng cuộc chiến tranh 
khủng khiếp vào thế kỷ thứ ba trước Tây 
lịch. 
 Giai đoạn I: Asoka đã chiến thắng vạn 
quân, nhưng chiến thắng này là một thảm 
bại đưa đến sự đau khổ của vô số sinh linh 
và sự đau khổ của chính Asoka. 
 Giai đoạn II: Nhờ có duyên lành với 
Phật pháp, Asoka đã “hồi đầu thị ngạn” , 
chuyển hóa si tham sân hận, tự chiến thắng 
mình, sống thanh thản an vui trong cương 
vị một Phật tử thuần thành: xây rất nhiều 
chùa, tạc rất nhiều tượng… đóng góp rất 
nhiều cho Phật pháp, làm rất nhiều điều 
thiện để cứu khổ chúng sanh. 
 Như vậy: chiến thắng vạn quân gây 
nhiều đau khổ, tự chiến thắng mình tuy rất 
cam go, nhưng tạo hạnh phúc cho muôn 
loài, vì mình dứt khoát không gây lỗi lầm 
nữa. 
2-Tự chiến thắng mình: chiến thắng quân 
Nguyên. 

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 
là một danh tướng lỗi lạc vào bậc nhứt, 
một vị tướng trăm kính ngàn thương của 
dòng Hồng Lạc. 

Trong triều đình nhà Trần có Thái sư 
Trần Thủ Độ có tài mà không có đức, 
không từ bỏ bất cứ một tội ác nào miễn là 
duy trì được cơ nghiệp nhà Trần. 

 Mặc dầu Chiêu Thánh Hoàng Hậu 
còn rất trẻ (19-20 tuổi), nhưng Trần Thủ 
Độ sợ rằng Hoàng Hậu sẽ không có con 

với vua Trần Thái Tông, nên đã giáng 
xuống làm công chúa và bắt người chị của 
Chiêu Thánh tức là vợ của Trần Liễu phải 
làm Hoàng Hậu, vì người chị đã có thai 
được ba tháng. 

 Vua Trần Thái Tông vô cùng đau 
khổ.  

Trần Liễu, chính là anh của Trần Thái 
Tông – thì uất ức căm hờn, cho nên trước 
khi nhắm mắt lìa đời đã thiết tha trăn trối 
với con là Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo 
Vương):  

- Phải trả thù cho cha 
- Phải giành cho được ngôi báu để trị 

vì thiên hạ. 
Ôi, tội nghiệp làm sao cho chàng thanh 

niên Trần Quốc Tuấn! 
Sao lại phải trả thù? Trả thù ai đây?  
Vua Trần Thái Tông chính là chú của 

mình, em của cha mình. Thái sư Trần Thủ 
Độ chính là chú của cha mình. 

 Trả thù rồi, tranh giành ngôi báu để 
làm loạn triều đình hay sao? Ngai vàng là 
đôi giép rách. Chí khí anh hùng phải dùng 
để bảo vệ quê hương. 

 Danh tướng Bồ Tát Trần Hưng 
Đạo đã giải quyết vấn đề thiên nan vạn 
nan một cách tuyệt vời: 

Ngài đã tự chiến thắng mình bằng 
cách: 

-Xóa bỏ hận thù 
-Không tham ngôi báu 
-Đem trí dũng từ bi ra chiến thắng 

quân Nguyên để bảo vệ quê hương dân 
tộc. 

Chúng ta thấy rõ, nơi Trần Hưng Đạo, 
cái gương Trung Hiếu vẹn toàn. Lưỡi 
gươm của quân xâm lăng là lưỡi gươm 
độc ác. Lưỡi gươm bảo vệ quê hương, che 
chở dân lành là lưỡi gươm trí dũng từ bi, 
cho nên có những nhà sư Việt Nam tùy 
thời thích nghi rất là đáng kính: 

“Lúc quốc biến 
Cầm gươm dáo xông pha diệt giặc 
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Chí hiên ngang, trời đất hiên ngang 
Khi thanh bình 
Cầm cây chổi quét lá sân chùa 
Tâm thanh thản, muôn loài thanh thản. 
3-Tự chiến thắng mình: Không còn 

sanh tử 
Ngày xa xưa, cách đây 26 thế kỷ, có 

một thái tử khôi ngô tuấn tú, tài đức tuyệt 
vời. Khi còn niên thiếu, Thái tử đã biết suy 
tư về cuộc sống. Lớn lên Thái tử quyết chí 
xuất gia để tìm cho được con đường giải 
thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi. 

Thái tử đó chính là Sĩ Đạt Ta, con vua 
Tịnh Phạn. Thái tử phải chiến thắng mình 
trong hoàn cảnh cam go: 

-Thái tử phải rời phụ vương Tịnh Phạn 
trong lúc vua cha luôn luôn tin cậy và tin 
tưởng vào thái tử tài đức vẹn toàn để nối 
nghiệp mình, trị vì nhân dân. 

-Thái tử phải xa cách công chúa Gia 
Du Đà La, một người vợ hiền ngoan, sắc 
nước hương trời và xa cách con thơ La 
Hầu La. 

-Thái tử không dùng tài đức của mình 
để lên ngôi báu trị vì nhân dân và giúp cho 
nhân dân được ấm no hạnh phúc. 

Có những người trong Nho giáo muốn 
tỏ ra mình biết tôn trọng chữ HIẾU và chữ 
TRUNG và cũng vì không hiểu được cái ý 
chí hiên ngang cái từ bi tuệ giác của Thái 
tử Sĩ Đạt Ta, nên đã có lời chê bai, chỉ 
trích hoàn toàn sai trái.  

Thật ra, để thực hiện chí nguyện cao 
cả nhứt của mình, Thái tử Sĩ Đạt Ta: 

-Phải dứt khoát không để cho tình phụ 
tử và nghĩa phu thê ràng buộc mình. 

-Phải dứt bỏ tất cả những cái phù hoa 
giả hợp: cung vàng điện ngọc, thân thể 
trần tục của cung phi mỹ nữ. 

-Phải quên đi cái ngôi báu trị vì nhân 
dân mà vua cha tha thiết muốn truyền cho 
mình. 

 Dứt bỏ tất cả để được tất cả. Thật 
vậy sau sáu năm khổ hạnh rừng già được 

kết thúc bằng 49 ngày thiền định ở cội Bồ 
Đề. Bồ Tát Sĩ Đạt ta đã chiến thắng mọi 
phương tiện tấn công và mọi sự cám dỗ 
của Ma vương để đắc đạo và trở thành 
đấng Toàn Giác, chỉ dẫn cho chúng sanh 
con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. 

VỊ PHẬT ĐÃ THÀNH đã dành trọn 
45 năm còn lại của đời mình để cứu độ 
quần sinh trong mỗi bước chân hoằng 
pháp. 
 Người PHẬT SẼ THÀNH chiêm 
ngưỡng và thương kính đấng từ tôn, nên 
thấy rõ: phải tự chiến thắng mình để dứt 
bỏ tử sanh trong sáu nẻo luân hồi. Tự 
chiến thắng mình bằng tình thương bao la, 
bằng nụ cười thanh thản, bằng ý chí kiên 
cường bất khuất. 
 

 
Các bạn thân mến, 
Tôi xin có đôi lời tâm sự, 
 
Với tuổi đời chồng chất trong thăng 

trầm thế sự, cách đây 22 năm, tôi bị té bể 
xương bánh chè (kneecap). Cách đây một 
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năm tôi lại bị té … tan tành xương chậu 
(hip). Với sức khoẻ suy mòn, bước chân 
khấp khểnh, có một buổi chiều gió lạnh 
mưa buồn, tôi sống trong viễn ảnh: 

 
Thân già đi đứng cong queo 
Thân già còn mắc cái eo: sống già. 
 
Tôi biết mình có lỗi - Người con Phật 

phải sống vui vẻ, hào hùng trên bước 
đường tu. 

Vu Lan lại về trên đất Úc trong gió 
lạnh đông tàn. Nhưng, trong gió lạnh đông 
tàn có tia nắng vàng ấm áp. 

“Bần đạo” thấy lòng mình phấn khởi, 
cất tiếng hát nghêu ngao: 

 
Người ta thường bảo 

Phật xa ma  gần 
Tu hành rất khó 
Nhưng ta nghĩ rằng: 
Phật ở trong ta 
Chẳng xa chẳng gần 
Ma ở trong ta  
Không gần không xa  
Trở về chánh niệm 
Ta cười kha kha! 
Đi theo chân Phật 
Không chơi với ma. 

 
(còn tiếp) 

 
 

Mùa Vu Lan, Phật lịch 2554 
Minh Đăng
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                                                                                                                     Giai Không
 
 
 
 
 
Góp ý của Khiêm Từ (Sydney) 
 

1-Phật cao nhứt xích, ma cao nhứt 
trượng. Như thế ma hơn Phật? 

- Câu này có 2 nghĩa. Theo cách đo 
xưa, 1 trượng là 10 thước tức 10 xích, như 
vậy thì ma cao hơn Phật, vì Phật chỉ có 1 
xích mà ma cao 1 trượng, tức 10 xích. Thế 
nhưng, ý trong bài chẳng phải so sánh chiều 
cao, mà ý nói ma nhiều hơn Phật, hoặc 
nhũng người giác ngộ rất ít và hiếm quý, còn 
phàm phu tục tử, ham mê dục lạc thì quá 

nhiều, khiến Phật pháp rất khó truyền bá 
trong dân gian. Đó là chưa kể những tổ 
chức, thế lực làm phân tán, chia rẽ và có khi 
bôi nhọ Phật giáo nữa, xin không bàn thêm ở 
đây! 

2-Câu hỏi một đường trả lời một ngã, 
nhằm ý gì? Có phải đó là tâm yếu thiền? 

-Trong bài có một thiền giả hỏi thiền 
sư Đông Sơn lúc thiền sư đang cân vải: 
“Phật là gí? Tiếp Thiền sư trả lời: “Vải gai  
này nặng ba cân”. Theo thường tình và tin 
vào chữ nghĩa thì thấy câu hỏi một đằng trả 
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lời một nẻo thật! Thế nhưng, trong thiền khi 
nghe 1 câu phải “đạt ý quên lời” nếu suy 
nghĩ bừa hoặc hấp tấp trả lời thì xa thiền rồi! 
Tại sao? Một thiền sư, khi nghe học trò trả 
lời là biết ngay anh ta có đạt đạo, có mở 
“Mắt Thiền” hay không? Học trò thường 
hay trụ vào ngôn từ của ông thày, mà không  

 
 

hiểu ý của Thầy, đây là chỗ “KHÓ” trong 
thiền, nên chi ngài Nghĩa Huyền bị Thiền sư 
Hoàng Bá cho ăn 3 gậy là chính chỗ này! 

Xin góp ý là học trò của Thiền Sư 
Đông Sơn khi hỏi câu: “Phật là gì”, anh ta 
lúng túng, suy nghĩ, quên mất thực tại; nên 
chi Thiền sư Đông Sơn trả lời”vải gai này 
nặng ba cân”, cốt ý để đánh thức học trò 
mình, phải trở về thực tại, đừng phóng tâm 
đi tìm chữ nghĩa vô ích! Còn câu “Phật là 
gì”, xin bàn trong câu thứ 3. Muốn đạt “Tâm  

Yếu Thiền” phải vượt qua chữ nghĩa, 
sanh hiểu hoặc phân biệt, chẳng phải học 
cho nhiều, thuộc câu kệ mà có thể “Mở Mắt 
Thiền’; chỉ nhích một chút xíu là được “Tâm  

Không thì cảnh không”, chỗ này vẫn 
là khái niệm thôi; muốn tới đó phải “Quên 
Hết Sở Tri”, tức “Thấy Vẫn Là Thấy”, thấy 
mà không có tướng thấy, không có gì ngăn 
ngại là được, nên chi càng lý luận càng xa 
thiền, tối kỵ !! 

3-Theo bạn nghĩ Phật là gì? 
-Nếu chưa học Phật và thiền, bình 

thường chúng ta hay nghĩ Phật là một con 
người đã giác ngộ, tự giác, giác tha, hạnh 
giác ngộ viên mãn. Đó là theo hình tướng 
mà suy diễn. Thế nhưng trong bài, một thiền 
sinh hỏi Thiền sư Đông Sơn: “Phật là gì” lại 
có ý khác. Chỗ này phải có cái thấy  bén 
nhạy, thấy là thấy liền, suy nghĩ là sai và đi 
xa thiền! Cái thấy này là có mắt “Sáng Đạo” 
tức “Mắt Thiền”! Vậy xin tạm dùng phương 
tiện ngôn từ để trả lời: “Phật là Tâm”, hoặc 
lấy tay vuốt từ đầu tới chân là đủ; còn nếu ta 
cố tìm chữ nghĩa mà trả lời dài dòng thì vô 
tình theo cái “Tâm Phan Duyên” chạy đi 
kiếm ở đâu đâu rồi, vậy là “chưa vào cửa 

Thiền”, vẫn đứng vòng ngoài mà thôi! Thiền 
là bước nhảy vọt, nhảy qua ngôn từ! 

4-Câu nói: “Ai ăn nấy no, ai tu nấy 
chứng”. Có phải người tu ích kỷ chỉ muốn 
cho mình? Như vậy, hạnh lợi tha ở đâu? 

-Câu “ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng”, 
Ngài Giai Không đưa ra câu này rất chí lý; 
quý thầy trao kinh sách, đưa ra bất cứ pháp 
tu nào cho hành giả, cốt ý để hành giả theo 
“Văn, Tư, Tu”, tức nghe rõ, suy nghĩ kỹ rồi 
mới hạ thủ công phu, chớ thầy đâu có tu 
dùm chúng ta được? Ban pháp là một hạnh 
lợi tha rồi, chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn 
nữa. Xin lấy thí dụ sau 1985, tôi đã thọ giáo 
quý Thầy ở chùa Pháp Bảo, được mượn kinh 
sách trong thư viện và từng dự khóa tu do 
Thượng Tọa Thích Bảo Lạc hướng dẫn, do 
vậy tôi mới khai mở tâm, biết thiện ác, phải 
quấy, giả thật và sau hết, khi học qua kinh 
sách thầy viết Tánh Không (Như Bát Nhã 
Lý Thú, Kinh Bát Nhã Nhân Vương Hộ 
Quốc, Kim Cang Bát Nhã Tinh Nghĩa, Luận 
Giải Kim Cang Bát Nhã v.v…), tôi đã thấy 
đường vào và phần nào sáng tâm mở mắt 
thiền ra đúng là “Không thày đố mày làm 
nên”. Hiện nay tôi vẫn tiếp tục thiền Thiền - 
Tịnh song tu, cảm nhận được Tự Tánh Di 
Đà, Duy Tâm Tịnh Độ, và nhận ra trong 
thân già bệnh lại có cái “Không Già Bệnh” 

5/Hãy cho biết Trung Đạo và cách 
ứng dụng trong đời sống  có gì khó khăn? 

-Học qua lịch sử Đức Phật Thích Ca, 
Ngài đã tu khổ hạnh trong 6 năm liền mà tìm 
chưa ra chân lý giải thoát, thân thể Ngài gầy 
chỉ còn da bọc xương, ngất xỉu bên bờ sông 
Ni Liên. May thay một cô chăn bò tên Tu Xà 
Đa thấy vậy, đã mang một bát sữa bò tặng 
Ngài. Ngài uống sữa tỉnh dần, hồi phục. Từ 
đó Ngài liền bỏ tu khổ hạnh, theo con đường 
Trung Đạo, ăn uống bình thường trở lại. 
Tiếp Ngài thiền tọa trong 49 ngày đêm để 
tìm ra con đường giải thoát và nhờ đó chúng 
ta mới có Tam Tạng Kinh điển; rõ các pháp 
tu mà thoát khỏi sinh tử luân hồi vậy. 

Bình thường nếu áp dụng Trung Đạo 
trong đời sống, có câu “Thái quá bất cập”, 
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“Già néo đứt dây”, làm việc gì mà không 
khôn khéo, uyển chuyển, cực đoan, chúng ta 
sẽ xa trung đạo và mắc vào “biên kiến” hoặc 
chấp ngã, chẳng có kết quả gì! 

Trong Phật pháp không thể bỏ qua 
“TRUNG QUÁN LUẬN” do nhiều vị cao 
tăng đã dịch, mục đích giúp ta rõ các pháp 
quán, để rõ thật tướng các pháp, vốn là 
duyên khởi tính, luôn vắng lặng, bình đẳng, 
không vướng vào nhị biên, có, không, sanh, 
diệt v.v…(coi Trung Luận của HT Thích 
Thiện Siêu dịch). Các pháp quán này giúp ta 
rõ các pháp “người, vật, cảnh”,  đều do 
duyên mà hiện hữu, không thật tính; nên 
hành giả phải bỏ các kiến chấp sai lầm đối 
với thật tướng, thì thật tướng hiện ra trước 
trí tuệ chánh quán, giải thoát tất cả vướng 
mắc, khổ đau. (Xem Trung Luận do HT 
Thích Thiện Siêu dịch, tóm tắt xuất bản năm 
2001). 
 
Góp ý của Quốc Vinh (Vic) 
 

1) Ma tức là tà không phải chánh. 
Chúng ta hẳn không lạ gì ở đời bọn tà luôn 
phô trương thanh thế, muốn cho mình hơn 
mọi người hay vượt trội hẳn bằng nhiều thủ 
đoạn, mưu chước mà không từ nan bất cứ 
độc chiêu nào nhằm hạ gục những ai hơn 
mình trong một lãnh vực nào đó. Đây là 
nguyên nhân chính làm cho tâm thức con 
người vẩn đục, là hạt mầm di hại mang theo 
suốt đời này và còn tiếp tục trong đời sau và 
nhiều kiếp khác nữa. Nhân xấu ác không 
giảm mà lại gia tăng làm cho người chết 
thần thức sa vào thế giới ác ma. Đã là ma thì 
làm sao so sánh với Phật, cho dù có dùng 
phép tàng hình biến hiện cũng khó mà 
thuyết phục được ai khác trừ đồng bọn hay 
đồ đảng nhằm mị hoặc kẻ nào nhẹ dạ cả tin. 
Phật là Phật, vô tranh, vô cầu, ai có tranh 
hơn, hiển phép thần thông biến hóa, hô 
phong hoán vũ rồi ma cũng vẫn là ma, thử 
hỏi có gì đáng để tự hào mà dương oai diệu 
võ như muốn tung hoành ngang dọc hầu hù 
dọa những người hay sợ bóng sợ vía. Cho 

nên bọn chúng có cao lớn như núi Tu Di, đi 
không chấm đất, xuyên qua tường vách, 
bằng huyễn thuật, lướt sóng đại dương như 
thần… cũng không thể cho là hơn Phật.  

2) Vấn đề cần phải xét kỹ xem đối 
tượng đó là ai. Hẳn đây không phải kẻ xa lạ 
mà là người biết rất rõ ta còn hơn người thân 
thuộc nữa. Qua câu nói: “ Họa hổ họa bì nan 
họa cốt. Tri nhơn tri diện bất tri tâm” ( vẽ 
cọp vẽ da xương khó vẽ; biết người, biết 
mặt, biết lòng đâu). Sống chung nhau lâu 
ngày biết rõ tâm tánh, ý hướng bạn đồng liêu 
thì cho dù ta có trả lời không ăn nhập gì tới 
câu hỏi; người bạn tâm đắc vẫn hiểu được 
nội dung câu chuyện không khó khăn. Phần 
hai của câu hỏi, nếu bạn cho đó đúng, nó 
vẫn đúng theo suy nghĩ của mình. 

3) Phật là bậc toàn giác trong ba 
khía cạnh: tự giác, giác tha và giác hạnh 
viên mãn. Tuy mang thân xác người nhưng 
Phật hoàn toàn khác biệt không giống bất cứ 
người nào trong thế giới con người. Phật 
được tôn sùng là bậc thầy của trời và người, 
là cha lành của hết thảy 4 loài chúng sanh 
(thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh). 
Nhờ công phu tu tập nhiều đời nhiều kiếp 
Phật chinh phục được tất cả, không những 
thế giới hữu hình mà ngay như thế giới thần 
linh, ma quỉ, Ngài làm chủ hoàn toàn. 
Không có bất cứ một thế lực nào hơn Phật – 
Ngài chiến thắng vẽ vang – mà không làm 
tổn hại kẻ khác. 

Do vậy, Phật được ca ngợi tán dương 
không những ở cõi người mà xa hơn nữa nơi 
các cõi chư thiên qua công hạnh bình đẳng 
và tâm khoan dung độ lượng của Ngài. Và 
duy nhất chỉ có Phật mới đủ xứng đáng nhận 
được mười hiệu cao quí:  

1- Như Lai 2- Ứng cúng 3- Chánh 
biến tri 4- Minh hạnh túc 5- Thiện Thệ 6- 
Thế gian giải 7- Vô thượng sĩ 8- Điều ngự 
trượng phu 9- Thiên nhơn sư 10- Phật Thế 
Tôn.  

4) Câu: “ Ai ăn nấy no, ai tu nấy 
chứng” nhằm khuyên nhắc chúng ta phải 
luôn luôn có tinh thần tự lực, đừng bao giờ 
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phó mặc hay hoàn toàn trông cậy vào người 
khác. Cho dù đó là người thân như vợ 
chồng, cha con, anh chị em… cũng không ai 
có thể thay vai trò tác giả của ta cả. Nếu ta 
làm để người khác lãnh chịu, chẳng hóa ra 
luật nhân quả thiếu rạch, minh bạch sao. 
Nếu người nào đi ngược theo quan niệm tích 
cực trên mới chính là kẻ ích kỷ, chỉ muốn 
được phần mình; còn ngoài ra không quan 
tâm tới ai khác. Đừng quan niệm lợi tha một 
cách ích kỷ hẹp hòi, chỉ biết có ta và muốn 
kẻ khác, muốn mọi người làm cho ta thế này 
thế` nọ; phục vụ cho ta để thỏa mãn cái tâm 
tham lam quá đáng mà có nhiều lúc trở 
thành kỳ cục, ấu trỉ không tự kiểm soát 
được. Câu nói trên cũng tương tự câu: 
“Muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn chết hãy 
lết ra gò (mồ)”, nhằm để cảnh giác những kẻ 
biếng nhác muốn lợi dụng sức lực và tâm 
lực người khác; còn với riêng mình chẳng 
chịu đem hết khả năng phục vụ tha nhân.  

5) Trung đạo là con đường trung 
dung – con đường giữa – không nghiêng 
lệch về một bên. Trong cuộc sống đời 
thường, người cha là trụ cột của gia đình, 
đứng trung gian hòa giải mọi bất hòa của các 
thành viên trong cái xã hội thu hẹp. Nếu có 
xung đột xảy ra giữa vợ chồng, con cái, 
người trưởng gia đình đóng vai trò  chính để 
giải quyết, nên không thể bênh vực một bên 
mà bỏ một bên. Có thiên lệch hẳn gây sự 
chia rẻ lâu ngày thành hố sâu ngăn cách, khó 
mong hàn gắn được.  

Nhờ trung đạo Đức Phật bẻ dẹp được 
mọi tà thuyết, hướng Phật đạo tới con đường 
chân chánh (chánh đạo), đưa mọi người và 
mọi loài tiến trên lộ trình tìm cầu giải thoát. 
Chỉ có Trung đạo do đạo Phật chủ trương 
mới thoát ngoài hai gọng kiềm của đối đãi 
để xây dựng một nhân sinh quan lành mạnh 
và một vũ trụ quan hài hòa theo chân tinh 
thần Phật giáo.  

 
Nhận xét góp ý 

 

1- Ma dù cho tài giỏi, hóa phép 
tàng hình đi trên lửa như trên nước, biến lớn 
thành nhỏ, hóa nhỏ thành lớn… ma vẫn là 
ma, mà không là gì khác. Đã thuộc về tà dù 
chúng có thiên biến vạn hóa đi chăng nữa, 
cũng đâu có thuyết phục được ai. Ma theo 
định nghĩa của từ điển Phật học Hán Việt: “ 
Ma (Mara) có 4 loại: a) phiền não ma: các 
thứ phiền não như tham …có thể não hại 
được thân tâm b) Ngũ ấm ma: Ngũ ấm ( hay 
uẩn) như sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay 
sinh ra các thứ khổ nảo c) Thiên ma: ma 
vương của cảnh trời thứ sáu ( tức là Tha Hóa 
Tự Tại Thiên), hay làm hại các thiện sự của 
con người  d) Tử ma: tức ma chết, khi mạng 
căn con người đoạn dứt, hồn chưa đi đầu 
thai được do ác nghiệp trở lại làm ma.Trong 
4 thứ ma nói trên, Thiên ma hay Tha Hóa Tự 
Tại Thiên là đáng kể, vì sự quấy nhiễu  của 
loài ác ma này thật là khôn lường. Nhờ kiếp 
trước có tu nên kiếp này chúng được sanh 
lên trời, nhưng do tu theo tà pháp, thay vì 
giải thoát, phải làm ma vương. Ma Tự Tại 
Thiên có pháp thuật biến hóa, nhưng bọn 
chúng cũng chỉ thuyết phục đồng bọn và làm 
mưa làm gió với những ai yếu lòng, nhẹ dạ 
cả tin mới bị chúng sai sử mà thôi.  

2 - Vấn đề cũng tùy theo đối tượng mà 
hành xử, nếu như đối với kẻ chất phác, thật 
tế…thì không thể dùng câu trả lời quanh co, 
lắc léo nói chuyện được. Trừ những người 
trí lực hữu dư mới đủ khả năng đón nhận 
được những thâm ý cao xa, trái ngược theo 
như thông thường. Do vậy, thiền coi đây 
như là một công án khai tâm cho người hữu 
chí tiến tới giải thoát giác ngộ.  

3- Phật là nhân vật lịch sử, là người tu 
chứng đạo quả giác ngộ giải thoát. Phật là 
bậc toàn giác, chúng sanh tuy có giác nhưng 
chỉ mới được phần giác, nên tâm luôn bị 
phiền não nhiễm ô chi phối, trôi lăn mãi 
trong sinh tử luân hồi chưa biết hồi nào ra 
khỏi; nhờ Phật dẫn dắt đưa con người ra 
khỏi sông mê bể khổ. Những ai tu hành như 
Phật đều thành Phật mà không một niệm 
phân biệt đối xử nào. Đức Phật Thích Ca 
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Mâu Ni là người khai sáng đạo Phật và qua 
chủ trương vô ngã, phá chấp của Ngài: hết 
thảy chúng sanh đều có Phật tánh, và có khả 
năng thành Phật. Qua đó, ta nhận ra ngay 
tính dân chủ và bình đẳng giữa con người và 
mọi loài, hễ ai biết tu tập đúng theo lời Phật 
dạy đều trở thành một bậc toàn giác - một 
Đức Phật. Vì vậy, Phật là một danh hiệu 
chung cho những ai đầy đủ: tự giác, giác tha 
và giác hạnh viên mãn. Tuy nhiên, chúng 
sanh trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu tập mà 
người giác ngộ như Phật đâu có nhiều. Vì lẽ, 
phần nhiều chúng ta không tự thắng được 
mình, nên đường tu nửa đường bị gián đoạn, 
gãy đỗ phải trồi lên hụp xuống qua sáu nẽo 
luân hồi. Cứ mỗi lần như vậy, chúng sanh lại 
bắt đầu trở lại và tự hành hạ chính mình sa 
vào cảnh khổ triền miên. Cái mâu thuẩn trớ 
trêu của chúng sanh là muốn thật nhiều, 
nhưng chẳng đạt được bao nhiêu. Chư Phật 
xả bỏ tất cả, với những thệ nguyện và tâm 
đại từ bi, các Ngài đạt được tất cả mà không 
vướng mắc nơi đâu. Ngay cả như hữu sắc – 
vô sắc, hữu tưởng – vô tưởng, phi tưởng – 
phi vô tưởng đều là Như Như bất động. Vì 
vậy, Phật là đấng tối thắng không thể nghĩ 
bàn dưới con mắt thường phàm thế nhân; 
bậc nhất thiết trí, chánh biến tri…Phật biết 
toàn vẹn không những ở cõi này mà còn biết 
vô số chúng sanh khắp ba ngàn đại thiên thế 
giới. Phật là một nhà đại khám phá vũ trụ 
không gian và khoa học.  

4- Hãy cẩn thận kẻo bị lầm mà có khi 
còn tự mâu thuẩn với chính mình nữa chưa 
chừng. Câu nói: “ Ai ăn nấy no, ai tu nấy 
chứng” như đã trở thành câu Phật ngôn, 
không phải để cho tất cả mọi người thông 
thường mà cho những ai đã có một trình độ 
Phật Pháp, hầu sách tấn hơn trên đường tu 
học tìm cầu giải thoát. Hành giả phải tự lực 
nhiều hơn nhờ vào tha lực. Đó là con đường 
chư Phật, chư Tổ đã đi qua, chúng ta hàng 
hậu bối phải tích cực tu học để xứng đáng là 
học trò, đệ tử của các Ngài. Ngoài ra, bên 
Nho giáo cũng chủ trương: “ Tận nhân lực 
nhi tri thiên mệnh” ( con người phải dụng 

hết năng lực mới biết được mệnh trời), cũng 
nhằm cổ võ con người tận tâm đem hết tài 
năng, trí huệ làm việc hầu tạo cho mình một 
đời sống lành mạnh xứng đáng để góp phần 
vào việc kiến tạo và phát triển đất nước phú 
cường thạnh trị. Chỉ những kẻ nào muốn dựa 
vào người khác để tồn tại, còn chính mình 
lại cầu an, bạc nhược, bi quan hay tỏ ra bất 
cứ thái độ tiêu cực nào khác đều làm trở 
ngại cho người khác, cho cộng đồng không 
ít. Tiên trách kỷ, hậu trách nhơn, tự trách 
mình trước, rồi sau hẳn trách người! Theo 
tinh thần tự giác của người Phật tử, không 
nên trách cứ bất cứ người nào mà chính ta 
phải trau dồi tâm đức để tự lợi và lợi người 
khác.  

5- Chỉ Phật đạo mới chủ trương Trung 
đạo, là con đường chân chính không xu 
hướng một chiều, cực đoan và cục bộ, sẽ 
đưa lại hậu quả bất lợi không lường trước 
được. Do vậy, những ai nắm giữ vai trò quan 
trọng trong bất cứ lãnh vực nào, đều nên gia 
tâm suy nghĩ kỹ đường lối chính đáng này, 
hầu rút tỉa bài học xử thế thích hợp, để may 
tránh khỏi được mọi hậu quả không tốt cho 
chính mình, cho cộng đồng, xã hội, quốc gia 
dân tộc và đạo pháp nói chung.  

Bài tham khảo kỳ tới  
The Enlightened Man 
Shogen asked: “ Why the enlightened 

man not stand on his feet and explained 
himself ?” And he also said: “ It is not 
necessary for speech to come from the 
tongue” 

Mumon’s comment: Shogen spoke 
plainly enough, but how many will 
understand ? If anyone comprehends he 
should come to my place and test out my big 
stick. Why, look here, to test real gold you 
must see it through fire. 

If the feet of enlightenment moved,  
The great ocean would overflow  
If that head bowed, it would look  
down upon the heavens. 
Such a body has no place to rest… 
Let another continue this poem.  
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Dịch nghĩa:  
Con người giác ngộ 

Shogen hỏi: “ Tại sao người giác ngộ 
không đứng trên đôi chân của mình và tự 
giải thích”. Và rồi sư còn nói: “ Không cần 
thiết dùng lời nói qua giọng lưỡi”.  

Vô Môn bình luận: Shogen nói đủ rõ 
ràng, nhưng thử hỏi có mấy người hiểu. Nếu 
người nào lãnh hội được, người ấy xin đến 
chỗ tôi và thử chịu đựng cây gậy tôi. Tại 
sao? Hãy nhìn đây: để thử vàng thật, người 
ta cho vàng vào lửa.  

Như dấu chân người ngộ đổi dời 
Đại dương sóng trùng khơi ngập tràn 
Nếu cúi đầu vái van bái lạy 
Nó nhìn xuống cả thảy thiên đàng 
Thân như thế không chốn lạc an 
Để người khác tiếp sang vần thơ… 

 
Câu hỏi gợi ý 
 
1) Câu: “ Thiệt vàng không sợ chi 

lửa” có liên quan gì tới Thiền? Hãy giải 
thích rõ. 

2) Tại sao nếu chân giác ngộ di 
động, đại dương có thể tràn đầy? Nước biển 
có bao giờ tràn không? 

3) Lấy gì để chứng minh được lòng 
chân thật của bạn? Hãy cho một vài ví dụ. 

4) Câu: “ Không cần thiết dùng lời 
nói qua giọng lưỡi”, có diễn tả đúng chủ 
trương thiền : bất lập văn tự, trực chỉ nhân 
tâm, kiến tánh thành Phật không? 

5) Cuộc trắc nghiệm nào được xem 
là gay cấn nhất? Bạn có đủ sức chịu đựng 
qua cuộc thử thách? 

 

 
(Tiếp theo) 

 

áng sớm hôm sau, phái đoàn 
khởi hành đi Tô Châu, một vùng nổi tiếng 
về kỹ thuật nuôi tằm và sản xuất tơ lụa 
thanh lịch cao cấp. 

Buổi công phu sáng được thầy Phổ 
Huân hướng dẫn tiến hành đầy đủ tinh tấn 
như thường lệ trong khi xe bus lăn bánh để 
đến viếng Linh Nham tự. 

Càng đi sâu vào khu rừng còn chút 
hoang sơ, chúng tôi men vào các hang núi 
đá thiên nhiên được khắc họa rất nhiều 
tượng Phật ẩn hiện trên vách núi. 

Cơn mưa rào không ngăn được phái 
đoàn lần sâu vào để được chiêm ngưỡng 
một di tích hết sức kỳ thú: đây là chiếc 
giường đá mà Ngài Tế Công đã nằm, đây 
là bàn tay Ngài ấn vào đá còn in sâu 10 

ngón, kia là chiếc mũ đá mà Ngài đã làm 
rớt lại khi vội vã cấp cứu một ngôi làng 
sắp bị đá đổ xuống tàn sát hết thảy cư dân 
đang sinh sống bình thường. 

Chuyện kể rằng vì muốn cứu dân 
làng - vì Ngài báo động nhưng bọn ngu 
dân không ai tin - nên Ngài cướp lấy cô 
dâu trong buổi lễ Tân Hôn Đàng trai, đàng 
gái rượt theo, rồi cả làng cùng rượt theo để 
dành lại cô dâu. Nhờ vậy, khi cả làng chạy 
được một đoạn xa thì cả một núi đá ầm ầm 
đổ xuống làm tan hoang cả ngôi làng. 

Từ nghĩa cử đó, những kẻ phàm phu 
mới hiểu được vị có hình dáng to tròn, 
thường vác cái đãy trên vai chính là một 
bậc Thánh nhân cứu thế độ đời. 
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Tất cả chúng tôi đều chụp hình lưu 
niệm tại các di tích lý thú để tưởng nhớ  

 
 

Ngài, mặc cho các hạt mưa tí tách ướt át 
trơn trợt… 

Rời Linh Nham tự, chúng tôi đến 
Linh Ẩn tự đãnh lễ đức Phật Dược Vương, 
vị Phật từ bi cứu độ cho những kẻ đang 
thọ bệnh nghiệp trần ai biết tin tưởng và 
cầu xin Ngài. 

Vào sâu hơn nữa, cả một khu rừng 
trúc tuyệt đẹp, cây cao thẳng tắp, lá nhỏ 
lao xao trong cơn mưa tầm tả đang rộng 
đón bước chân của nhóm hành hương đi 
tìm về mộ chí của vị Tổ Tịnh Độ thứ 8. 

Thương thay, ngày xưa, Ngài Liên 
Trì Đại Sư về nơi núi rừng Vân Thê cô 
quạnh, chỉ có vách đá núi rừng chằng chịt 
đầy hoang thú, đặc biệt là có rất nhiều 
chúa tể sơn lâm để ẩn tu. Đức độ và sự 
khổ hạnh tinh tấn của Ngài đầu phục được 
các con hổ đã sát hại rất nhiều dân làng 
chung quanh nên Ngài Liên Trì Châu 
Hoằng còn được dân làng và các nơi thành 
kính gọi Ngài là Phục Hổ Tăng. 

Còn đâu là đạo tràng tu tập, còn đâu 
là những người con Phật thành kính đến 
nghe pháp và công phu! Giờ đây, ngôi mộ 
chí của vị Thánh Tổ nằm im lìm cô đơn 
vắng người thăm viếng! 

Thầy trưởng đoàn đã hướng dẫn 
chúng tôi thắp hương và bày lễ vật, để tỏ 
lòng tri ân kính mộ. 

Thật vô cùng cảm động khi gió mưa 
dập vùi làm mất cả đôi phút mới đốt được 
bó hương cắm lên mộ Ngài. Cố che mưa 
cho nhau bằng cây dù, tất cả phái đoàn 
vừa gạt nước mắt, vừa gạt nước mưa, 
thành kính tụng bài kinh A Di Đà quanh 
phần mộ. 

Âm thanh tụng kinh và niệm Phật 
vang lên trong cảnh gió mưa trong khu 
rừng trúc vắng lặng vừa thanh tịnh uy 

nghiêm, vừa thành kính tín tâm khiến 
chúng tôi giữ mãi trong tim và trong tư 
lương tu tập của mình, học hỏi và nhớ ơn 
vị Tổ đã hoằng pháp lợi sanh từ đức độ và 
hạnh nguyện cao cả. 

Rời vùng núi Vân Thê, chúng tôi 
đến thị trấn nổi tiếng sản xuất Trà Long 
tĩnh, đi qua làng Quế Lâm, nơi nghỉ mát 
của các đại gia nhờ ưu điểm khí hậu thuận 
hòa phong cảnh hữu tình. 

Sáng hôm sau, chúng tôi vô cùng 
háo hức được viếng ngôi chùa mà bao năm 
đã vào trí tưởng tượng về bốn câu thơ với 
nét buồn lảng đảng trước cảnh trăng mờ 
trên sông nước. 
 
Phong kiều dạ bạc 
 
“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên 
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên 
Cô tô thành ngoại Hàn Sơn tự 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền” 

       Trương Kế 
Thi sĩ Tản Đà đã dịch:  
 
Trăng tà tiếng quạ kêu sương 
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ 
Thuyền ai đậu bến Cô Tô 
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn 
San.  

 
Đến Hàn Sơn tự, chúng tôi ngắm nhìn 

chiếc cầu xây cao nối liền sinh hoạt của 
người dân hai bên con sông dài, nhỏ. Xa 
xa, bầu trời chập chùng màu xanh của cây 
lá, màu thẩm của núi rừng, dòng sông dài 
có đôi chiếc ghe thuyền đi lại trên làn sóng 
nước nhấp nhô, và bên cạnh là ngôi chùa 
cổ, thật không còn gì thơ mộng, cổ kính và 
ấn tượng hơn! 

Chúng tôi vào chùa đảnh lễ Phật, 
đảnh lễ Ngài Huyền Trang và hai bên tả 
hữu của Ngài là Hòa Thượng Hải Không 
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và Hòa Thượng Thiên Chánh (người đã 
đem kinh từ Nhật qua). 

Chúng tôi được ngắm bút tích của 
thi sĩ Trương Kế tác giả của 4 câu thơ 
tuyệt tác ghi ở trên. Sân chùa, chánh điện 
được cột rất nhiều khăn màu đỏ, do người 
Nhật tỏ lòng tri ân Tổ - mà người Nhật 
xưng tụng đây là chùa Tổ của họ. Sân 
chùa lót toàn bằng đá hình hoa sen, tượng 
trưng cho sự cao quý thanh bai của sự từ 
bi giác ngộ và cũng có tác dụng cho nước 
mưa dễ thấm xuống đất. 

Vài chị em chúng tôi leo mấy bậc 
thang gác lên lầu Bát nhã, cùng nhau thỉnh 
ba hồi chuông cầu nguyện cho hòa bình 
thế giới, cho sự an bình đến pháp giới 
chúng sanh và lắng nghe lời kệ thỉnh 
chuông qua giọng thành kính trang nghiêm 
của Sư Cô Giác Anh. Lúc ấy, có nhiều 
người với đủ sắc tộc đang xếp hàng chờ 
thỉnh chuông đều chấp tay cung kính. 
Đúng là tâm hạnh của bất cứ người con 
Phật nào cũng đều tín thành với sự thiêng 
liêng của Tam Bảo, vượt qua hàng rào 
ngôn ngữ! 

Hàn Sơn Tự ! Một ngôi chùa, một 
cảnh thiền môn trang nhã không dễ nào 
quên! Nhưng bước chân của khách hành 
hương rồi cũng phải rời bỏ vầng trăng lạc 
lõng của Hàn Sơn, phải rời xa tiếng 
chuông chùa còn ngân nga dìu dặt theo 
sóng nước mênh mông một nỗi sầu vạn 
cổ! 

Chuyến xe lại chuyển bánh nơi 
khuôn viên của bán đảo Minh Châu vùng 
Vô Tích. Chúng tôi đi quanh Thác hồ 
Minh Châu rộng 2.500 m hiện hữu đã 
được 100 năm, nuôi các hạt ngọc trai quý 
giá mà ngày xưa, vị Thái Giám Lý Liên 
Anh đã tìm cho được một hạt châu thật 
lớn, được đặt vào miệng Thái Hậu Từ Hi 
khi bà nhắm mắt lìa đời. 

Chúng tôi đã vào cửa hàng thật rộng 
lớn trưng bày tơ lụa Tô Châu quý giá, mịn 

màng; đã vào cửa hàng ngọc trai sáng lóng 
lánh, có 3 màu: trắng - hồng và đen với 
các xâu chuỗi (cần đến 400 con trai cho 
một xâu). Hai nơi nầy đã được các phụ nữ 
trầm trồ chiếu cố! 

Đến xế trưa, chúng tôi đến viếng 
thăm Linh Sơn Đại Phật, có tôn tượng Đức 
Phật A Di Đà cao 88 m, được đúc bằng 
1000 tấn đồng đen. Bầu trời lúc ấy thật 
đẹp nắng nhẹ giữa thời tiết 20 độ. Chúng 
tôi đi nhiễu quanh bàn tay cao 4 mét. Với 
sự mong cầu được Phật che chở và ban 
pháp lành để được trí huệ sáng suốt. Tòa 
sen của Đức A Di Đà rộng 102 mét mà 
mỗi lá sen dài 4 mét, xa tít tắp mãi trên đài 
cao vòi vọi. Chúng tôi chỉ có thể hướng về 
Ngài đang sừng sững giữa không trung mà 
lễ lạy, không đủ can đảm leo lên để chạm 
vào, cho dù là cánh sen rộng tỏa.  

Rồi giây phút chờ đợi đã đến! Đúng 
2.30 pm giờ của Trung Quốc, một âm 
thanh trầm hùng vang vọng của người điều 
khiển hoạt cảnh hoa khai kiến Phật vang 
lên, dắt dẫn du khách hành hương ngược 
về lịch sử, để nhớ lại giờ phút linh thiêng 
nhất, hình ảnh giáng trần của bậc Thiên 
Nhơn Sư, để khai mở đạo vàng giải thoát 
cho bọn cùng tử đang lau nhau giữa cảnh 
đời ngũ trược ác thế. 

Cùng lúc ấy, các vòi nước 3 bên 4 
phía được tỏa ra như làn khói mù, đang ẩn 
hiện những cánh sen từ từ nở. Các tiên nữ 
đồng nam chuyển động điệu múa chào 
mừng một vị cứu thế sắp xuất hiện. Âm 
nhạc nhẹ nhàng vang lên trong khi tượng 
đài dính giữa hồ từ từ xoay vòng 10 
phương 8 hướng. 

Cánh sen càng nở, thì dung tượng 
Thái tử Tất Đạt Ta hài nhi xuất hiện nét 
mặt thanh tú, dễ thương, tươi tắn, với nụ 
cười khả ái trên môi.  

Tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội 
cùng những bàn tay chấp lại thành kính 
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với những giot. nước mắt cảm động long 
lanh! 

Cảnh tượng thật êm đềm mà hoành 
tráng, trang trọng mà thân thương, đẹp đẻ 
mà tôn nghiêm, thành kính mà đầy cảm 
xúc! 

Hoạt cảnh ấy, sau khi Bồ Tát đản 
sanh với hình ảnh hài nhi lộ hẳn kim thân 
với một tay hướng lên trời, một tay chỉ 
xuống đất thì bắt đầu hoa sen từ từ khép 
lại cho đến khi dung tượng đã khuất hẳn 
trong lễ đài. Thời gian độ gần 1 giờ đồng 
hồ. 

Hàng ngàn người tham dự đều vỗ 
tay tán thưởng với những giọt lệ long lanh 
khóe mắt. Thật là một công trình “Hoa 
khai kiến Phật” tuyệt vời. Hình ảnh và 
công đức cùng hạnh nguyện của Ngài sẽ 
còn dư âm trong lòng mọi người, chắc 

chắn sẽ đem đến nhiều tín tâm thêm cho 
người Phật tử. 

Chúng con xin thành kính nguyện 
cầu ngôi nhà chánh pháp mãi được kiên cố 
vững bền, Tăng già luôn hòa hợp để giáo 
lý từ bi trí huệ của đức BổnSư được mãi 
lưu truyền cho những người đệ tử Phật 
được nương tựa mà tu tập và biết phát tâm 
Bồ Đề hành Bồ Tát hạnh để cùng nhau 
bước lên bờ giải thoát. 

(Còn tiếp) PT Tâm Huệ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bảo Trí 

 

iết là bản năng sẵn có của hữu 
tình và vô tình. Vô tình như cây cỏ cũng 
có cái biết. Khi trồng một cây cảnh trong 
nhà, khéo để ý, chúng ta sẽ thấy các ngọn 
cây biết vươn ra phía có ánh sáng, nếu để 
cây gần cửa sổ, cây đó nghiêng ra phía cửa 
để tiếp nhận ánh sáng. Theo khoa học, cây 
cỏ hút thán khí và nhả ra dưỡng khí nuôi 
con người. Loài hoa cũng có cái biết, trong 
rừng có những loài hòa tiết ra mật ngọt để 
quyến rũ ong bướm tới, rồi hoa khép lại và 
tiêu thụ luôn ong bướm, côn trùng đó! 

Xin đề cập đến cái Biết của các loài 
hữu tình (có tình cảm). Quý vị thử quan 

sát một đàn kiến đang kiếm ăn nhởn nhơ 
trong bếp, trong phòng ăn. Nhưng khi có 
gió to, đàn kiến biết rõ trước chúng ta, 
rằng cơn bão sẽ tới và chúng leo lên cột 
nhà, lên cây cao để trú ẩn. Trong thế chiến 
thứ hai, báo chí đã nói về một loài chó có 
thính giác tuyệt vời, chúng nghe được từ 
rất xa tiếng của máy bay địch và lấy đầu 
cà vào chân chủ nhân, báo chủ nó có nguy 
hiểm tới nơi rồi, phải vô hầm trú ngay. 
Còn nhiều thí dụ khác về loài vật, nói 
chung con vật cũng có cái biết, biết vui 
buồn (chó, mèo, trâu, bò v.v…) và chúng 
cũng biết sợ chết khi đồ tể giết để ăn thịt! 
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Sau nữa đây là cái biết của con người 
chúng ta. Có ai nói mình không có biết 
chăng? Dĩ nhiên ai cũng có, nhưng đôi khi 
chúng ra không để ý mà thôi. Thoạt tiên, 
con người mới sanh ra đã biết khóc, rồi 
biết cười, biết buồn giận… Cái biết này  

 
 

theo sát ta suốt cả cuộc đời… và trước khi 
chết cũng còn biết sợ chết, biết tiếc của, 
tiếc tài sản, ruộng vườn, vàng bạc, biết 
thương vợ con, chồng con, biết hối hận 
v.v… Xa hơn, chúng ta còn biết tính toán 
hơn thiệt, biết tham lam, ích kỷ, bỏn xẻn, 
kiêu ngạo. Nếu không có cái BIẾT thì là 
gỗ, đá rồi! 
 

 
 
Vậy biết do tâm? Biết do tâm, tuy 

chúng ta không thấy tâm bằng mắt hay tai, 
nhưng qua sáu căn, chúng ta nhận được 
tâm. Tỷ dụ, mắt ta trông thấy một đóa 
hồng, ta biết hoa mầu đỏ. Tai ta nghe một 
tiếng chim hót, ta biết hay hoặc dở. Phân 
biệt màu sắc, âm thanh, phải trái, là so 
Tâm. Rồi khi tiếp xúc bạn bè sanh ra tranh 
cãi, ta có cảm giác vui, buồn, giận ghét… 
các cảm giác đó còn được lưu lại nơi tâm 
(tàng thức), rồi khi ngồi yên, các niệm yêu 

ghét lại hiện ra, gọi là vọng tưởng! Tuy 
vọng tưởng không có thật, chỉ do các bóng  
dáng từ ngoài mang vô tâm, rồi nếu không 
làm chủ được tâm, chúng ta sẽ làm nô lệ 
cho vọng tưởng. Vọng tưởng là do cái Ta, 
tỉ dụ thấy cái bàn, vậy ai thấy? Chính là Ta 
thấy? Trong Thiền quán phải nhận rõ Chủ 
Thể và Đối Tượng, hoặc cái Biết và cái bị 
Biết, hoặc Căn và Trần. Riêng Biết mà mê 
là “Biết theo Duyên”, tức Biết hơn thua, 
phải quấy, biết yêu ghét, hận thù, biết này 
dẫn vào Sanh Tử Luân Hồi! còn cái “Biết 
Hai Thứ  Căn Bản Để Tu” là cái “Biết tất 
cả mà không bỏ sót chính nó”, chính Nó 
đây là Tâm Thể, cũng gọi Tâm thể tinh 
khôi, cũng là Chân Tâm, hoặc như Kinh 
Lăng Nghiêm, gọi là “Nhất tinh minh sanh 
lục hòa hiệp”, tùy nơi đặt tên, thật ra chỉ 
có một Tâm! 

Tới đây, hành giả không thể quên lời 
Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật 
dạy: “Những người tu hành chẳng thể 
thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, cho đến 
riêng Thanh Văn, Duyên Giác và quyến 
thuộc của ma, đều do chẳng biết hai thứ 
căn bản, tu tập lầm lộn. Thế nào là hai 
thứ? 

1. Căn bản sanh tử từ vô thủy: Tức 
chính ông hiện nay và các chúng sanh 
dùng  “Tâm Phan Duyên” làm tự tánh. 

2. Thể Bồ Đề Niết Bàn Thanh Tịnh 
sẵn có từ vô thỉ: Tức chính Ông hiện nay, 
cái “Thức thể sẵn tự sáng ngời”, nó hay 
sanh ra các duyên, mà bị các duyên bỏ sót 
nó. Do các chúng sanh bỏ sót cái “Sáng 
suốt sẵn có” này, nên tuy trọn ngày tu 
hành mà chẳng tự giác, uổng đi vào các 
thú! 

“Tâm phan duyên” chính là cái biết 
phân biệt yêu ghét, phải quấy; còn cái 
“Thức Thể”, cái Biết sờ sờ, cái Tâm Thể 
Tinh Khôi, như nó là nó tự thưở nào, nên 
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gọi là Thức Tinh, đó cũng là quê nhà 
muôn thưở, cũng là cái Thấy Nghe đang 
hiện tiền đây mà hành giả bỏ quên, vì quên 
nên chạy theo sáu trần, sanh yêu, ghét, hận 
thù, tạo nghiệp sanh tử luân hồi ! 

 Các Tổ dạy “Mây vọng niệm tan 
thì mặt trời trí huệ sáng ngời. Lý là như 
vậy, nhưng trên Sự phải thực hành ra sao? 
Nếu hành giả không có quyết tâm, bất 
thối, không quán sâu sắc về thân, tâm, 
cảnh, cũng khó thoát khỏi trói buộc của 
tình thức tham, sân, si và cố chấp, đã ăn 
sâu trong tàng thức từ kiếp nào rất khó trừ! 

Khi quán, tôi “phản quang tự kỷ”, tức 
quay vô ngay trong thân tâm mà chứng 
nghiệm, chẳng phải học thuộc kinh sách 
mà được. Tỷ dụ, quán sâu theo Tâm Kinh 
Bát Nhã, tôi mới rõ thân năm uẩn là duyên 
hợp giả có, không thật. Có lúc khi hết 
quán tôi lại thấy thân mình là thật, ai nói 
nặng mình liền nổi sân! Như vậy là tâm tôi 
vẫn còn bất an, khổ sở vì vọng tưởng 
tham, sân, si cố chấp trói buộc mình! 
Muốn hết vọng niệm trên, phải tin chắc là 
tâm sanh do chấp ngã, tâm không sanh 
mới là hết ngã. Lúc ngồi thiền hành giả rõ 
vọng tưởng khởi sanh diệt, không thật có; 
nhất là khi ngủ, có khi ta mơ thấy cảnh ca 
sĩ ca 1 bài nhạc hay nhưng khi thức dậy thì 
không thấy gì cả! Vậy mơ tưởng cũng là 
vọng tưởng không thật! Cách tu đơn giản 
là mắt thấy sắc mà không trụ, không dính, 
tức không khởi niệm. Niệm không khởi 
dẫn tới tâm bình, tâm không động, tâm 
không sanh; tức khi mắt thấy cảnh chỉ biết 
mà không có phân biệt yêu ghét, đây là mở 
Mắt Thiền rồi!  

Khi tai nghe, chỉ biết nghe mà tâm 
không phân biệt dẫn tới “Tâm không dính 
cảnh, cảnh tự không”, cảnh tự không chính 
là “sắc tức thị không”, tức “Tâm như, mà 
Tâm như thì Cảnh như”; do công phu 

miên mật, tâm không khởi phân biệt, 
không động, tự nhiên cảnh tự yên, mà  
hành giả chẳng cần làm cho cảnh yên! Chỗ 
này thật quả Mầu Nhiệm!! Còn tâm dụng 
ra sao? Tuy tâm không khởi niệm, nhưng 
uống nước biết nóng lạnh, đi ngoài đường 
cảm được gió mát, gặp người biết có 
người, gặp cảnh rừng núi, biết có rừng núi. 
Cái biết mà không khởi niệm, biết mà 
không động, đó chính là tâm giác. Tâm 
này không có hình tướng, không có sanh 
diệt, luôn ứng dụng ra sáu căn và làm chủ 
thân tâm năm uẩn chúng ta. Đó cũng là 
chân tâm, là ông chủ, là  Tự Tánh Di Đà 
vô lượng quang, vô lượng thọ! Cảm nhận 
được tâm này mới rõ Thiền và Tịnh gặp 
nhau, gặp ở chỗ khi tâm mình định, không 
loạn, tức tâm thanh, Tâm Tịnh Độ Tịnh là 
chỗ này đây. 

Có một hôm, tôi đi dự lễ cầu siêu cho 
một Phật tử thọ 90 tuổi. Lễ xong ra ngoài 
vườn, tôi nghe hai Phật tử đang nói 
chuyện. Ông nọ hỏi ông kia: “Ông tụng 
kinh và cầu Phật rước về Tây Phương, vậy 
Tây Phương ở đâu!”. Ông kia đáp ngay 
“Tây phương ở trong tâm ông chứ ở đâu!” 
Rồi một bà khác vái Tượng Bồ Tát Quan 
Âm ngàn mắt ngàn tay, vái xong, bà hỏi 
tôi “Ông có biết tại sao Bồ Tát Quan Âm 
lại nhiều mắt, nhiều tay vậy không?” Tôi 
trả lời: “Bà hỏi khó quá! Tôi chưa phải Bồ 
Tát nên không rõ, để lúc nào có Thày, bà 
hỏi sẽ rõ”. 

Hai câu chuyện trên xảy ra đã khá lâu 
mà nay tôi vẫn nhớ. Thì ra khi tâm tịnh, 
cảnh chung quanh tự tịnh, không trói buộc 
được mình, chỗ này là tâm Tịnh Độ. Nói 
vậy chẳng phải là không có Tây Phương 
Cực Lạc. Nếu chưa có được tâm thanh tịnh 
(vô niệm) hành giả vẫn phải hướng về Tây 
Phương mà niệm Phật, cho tới khi tâm 
sạch niệm mới kết quả tức đạt “Nhất tâm 
bất loạn vậy”! Còn tại sao Bồ Tát Quán 
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Âm có ngàn tay ngàn mắt? Hành giả phải 
quán tâm cho tới khi vọng tưởng lặng hết, 
đạt Vô Niệm hay Vô Tâm, đó cũng là lúc 
Tâm Vô Sanh hiện tiền. Tâm này thênh 
thang trùm khắp, biết hết cả, không bị 
ngăn ngại chẳng khác chi Bồ Tát có ngàn 
tay ngàn mắt, tức có Tâm Biết, Tâm Giác 
ở khắp thân, tương đương có ngàn tay 
ngàn mắt vậy! 

Tóm lại, từ khi có cái Biết rồi tới lúc 
chuyển Tâm Biết thành tâm giác và chân 
tâm hiện tiền, hành giả phải “Phản quang 
tự kỷ”, hàng phục tâm và an trụ tâm (tâm 
vọng). Muốn vậy phải “Buông xả sáu 
trần”, tức trong không theo vọng tưởng, 
ngoài không dính sáu trần, dần dần vọng  

 

 
 

tưởng im bặt, tâm sáng ra, tự tại an lạc. 
Niệm lặng là Vô Niệm, đạt vô niệm thì hết 
chấp ngã, ngã hết thì pháp tự yên! Ngã 
không pháp cũng không, tâm lặng không 
một vật chính là Vô Sanh, là Niết Bàn 
vậy! Còn chấp thì còn ngã, còn sinh tử 
luân hồi, mà hết chấp thì hết ngã, đạt Vô 
Sanh, Niết Bàn! Nói là nói vậy mà không 
có công phu miên mật, làm sao giải thoát 
được? Câu trả lời là của mỗi chúng ta. 

 
Bảo Trí. 

Khoá An Cư Kiết Đông  
của Giáo Hội tại Thiền Viện Minh Quang, 

 Sydney, thành tựu viên mãn 
Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư 
Tăng Ni đều tụ về nhóm họp một nơi kiết 
giới an cư, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi 
Giới, Ðịnh, Tuệ, là ba môn vô lậu học, tăng 
trưởng đạo lực sau những tháng ngày bận 
rộn hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư 
Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ 
ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm 
lịch, đúng theo truyền thống “ tam nguyệt an 
cư, cửu tuần tu học” (ba tháng cấm túc an 
cư, chín mươi ngày chuyên tinh hành trì tu 
học). Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải 
ngoại, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác 

biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo 
đó mà thay đổi để phù hợp với thời đại.  

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi-Tân Tây Lan được 
thành lập năm 1999, quy tụ hầu hết các tự 
viện trên toàn liên bang Úc, mỗi năm đều 
qui tụ tại một trú xứ được chọn trước để an 
cư tu tập trong mười ngày. 10 kỳ an cư trước 
đây được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, South 
Australia (2000), Chùa Pháp Bảo, New 
South Wales (2001), Chùa Linh Sơn, 
Victoria (2002), Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô 
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Canberra (2003), Tu Viện Quảng Đức, 
Victoria (2004), Chùa Phổ Quang, Perth 
(2005), Chùa Pháp Bảo, Sydney (2006) lần 
thứ 2; Chùa Pháp Hoa, Adelaide, (2007); 
Chùa Linh Sơn lần thứ 2 (2008) và Chùa 
Pháp Bảo, lần thứ 3, 2009, và năm nay khóa 
An Cư  Kiết Ðông kỳ 11  được tổ chức lần 
thứ nhất tại Thiền Viện Minh Quang, thành 
phố Canley Vale,  tiểu bang New South 
Wales.  

Thiền Viện Minh Quang, một ngôi chùa mới 
và đẹp, do HT Thích Minh Hiếu sáng lập tại 
vùng Canley Vale, cách trung tâm thành phố 
Sydney 30 phút lái xe. Sau 3 năm xây dựng 
nhọc nhằn, ngôi Thiền Viện này đã hoàn tất 
và lễ khánh thành (xem hình) đã được tổ 
chức vào ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2005, 
được xem là ngôi Thiền Viện PG quy mô và 
thẩm mỹ tại thành phố Canley Vale này. HT 
Minh Hiếu là một giảng sư nổi tiếng với hơn 
500 CD giảng pháp được phổ biến trong và 
ngoài Úc Châu, HT sinh năm 1956, xuất gia 
năm 6 tuổi, thọ Sa Di năm 1975, và thọ Cụ 
Túc Giới năm 1977, Ngài đến Úc định cư 
năm 1997, đến năm 1998 bắt đầu thành lập 
Thiền Viện Minh Quang với một căn hộ nhỏ 
ở vùng Cabramatta, đến năm 2003 Ngài tạo 
mãi một khu đất rộng 4000 mét vuông tại 
vùng Canley Vale và bắt đầu xây dựng ngôi 
Thiền Viện như chúng ta thấy hiện nay. Với 
công đức hoằng pháp lợi sinh và xây dựng 
đạo tràng, Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ (văn 
phòng Trung Ương đặt tại California, Hoa 
Kỳ) đã tấn phong Sư Minh Hiếu lên ngôi vị 
Hòa Thượng từ năm 2008, dù là xuất thân từ 
Tông Phái Khất Sỹ nhưng khi đến định cư 
tại Úc, HT Minh Hiếu đã luôn có mặt và là 
thành viên của Giáo Hội. 

Sáng ngày 06/7/2010, chư Tôn Đức vân tập 
tại Chánh Điện Thiền Viện Minh Quang để 
làm lễ kiết giới an cư. Buổi lễ khai hạ thật 
trang nghiêm và ấm cúng giữa mùa đông giá 
lạnh, chư Tôn Đức Tăng Ni trong màu áo 

vàng rực rỡ trong chánh điện, bên dưới là 
chúng Phật tử tùng hạ thành kính, tín thành 
trong màu áo lam huyền dịu. Tất cả đại 
chúng đồng thanh niệm Phật để buổi lễ được 
bắt đầu. HT. Thích Minh Hiếu tuyên bố lời 
Khai mạc buổi lễ, Ngài nói: “cũng vào thời 
gian này năm trước TVMQ chúng con nhận 
được sự giao phó của GH đứng ra tổ chức 
khóa ACKH lần thứ 11 của GHPGVNTNHN 
tại Úc Đại Lợi và TTL. Chúng con vừa vui 
mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì đây là một 
vinh dự lớn của bổn tự chúng con, được 
cúng dường và hộ trì cho đại chúng tu học, 
Phât tử địa phương Sydney và tại bổn tự có 
cơ hội học tu và tăng trưởng tín tâm với 
Tam Bảo. Lo lắng thì nhiều hơn, vì đây là 
lần đầu bổn tự tổ chức một khóa tu học lớn 
và nhiều ngày vào mùa đông lạnh giá.Thời 
gian thành lập của bổn tự còn mới mẻ,Tăng 
ni ít ỏi và non trẻ trong kinh nghiệm hành 
đạo, tổ chức nhân sự của Thiền viện còn yếu 
kém để chu toàn cho việc phục vụ đại chúng 
trong nhiều phương diện, đặc biệt là cơ sở 
vật chất giới hạn không đủ tiện nghi ăn nghỉ 
và an toàn cho sinh hoạt tập thể lâu dài. Thế 
nhưng, trong bổn phận hộ trì và phát triển 
Phật pháp ở nước ngoài, chúng con mạnh 
dạn đảm nhận trọng trách vượt quá sức 
mình, nên chỉ trông vào sự từ bi rộng lượng, 
hoan hỷ của Đại chúng mới có được ngày lễ 
khai Hạ trang nghiêm và thanh tịnh của hôm 
nay”. Tiếp đó là phần công bố các phần vụ 
trong khóa hạ. Ban chức sự trường hạ gồm 
có : Chứng minh: HT Thích Huyền Tôn, HT 
Như Huệ, HT Bảo Lạc; Thiền Chủ:  HT Như 
Huệ; Phó Thiền Chủ:  HT Bảo Lạc; Hóa 
chủ: HT Minh Hiếu; Ban Giám Luật: TT 
Trường Sanh, TT Thiện Hiền, Ni Sư Khoa 
Liên; Ban Giáo Thọ: TT Quảng Ba, TT 
Trường Sanh, TT Nguyên Trực; Ban Khai 
Thị: HT Huyền Tôn, HT Như Huệ, HT 
Thích Bảo Lạc, TT Quảng Ba, TT Trường 
Sanh, TT Minh Nhân, TT Nguyên Trực, TT 
Nhật Tân, TT Tâm Phương; Giảng dạy Lớp 
Tỳ Kheo & Tỳ Kheo Ni: HT Huyền Tôn, 
HT Như Huệ, HT Bảo Lạc; Dạy Luật Sa di 
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:TT Tâm Minh, TT Như Định, TT Thiện 
Hiền, ĐĐ Giác Tín; Ban Giảng Sư : TT 
Thiện Hiền, TT Nguyên Tạng, ĐĐ Đạo 
Thông, ĐĐ Đồng Thanh, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ 
Đạo Hiển, Ni Sư Khoa Liên, SC Thảo Liên, 
SC Viên Thông, Ban Thư Ký: TT Nguyên 
Tạng, ĐĐ Giác Tín; Ban Thủ Quỹ: SC Viên 
Thông, SC Tuệ Định, Đh Diệu Hòa, Đh 
Diệu Ánh; Ban Nghi Lễ:  TT Thích Tâm 
Minh, TT Thích Phổ Hương (xem thêm các 
tiểu ban khác)…. Khóa An Cư năm nay quy 
tụ hơn 53 Tăng Ni, trên 100 Phật Tử tại gia 
từ các tiểu bang và tại NSW cùng về tham 
dự tu học, đặc biệt có 3 Phật tử đến từ Tân 
Tây Lan và 5 Phật tử đến từ Hoa Kỳ. Thật là 
một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, và 
thể hiện tính hòa hợp, thanh tịnh, nhiệm 
mầu, qua việc tác pháp yết ma và thọ pháp 
an cư.  

Theo thiền môn quy củ, mỗi sáng 5 giờ thức 
chúng, 5.45am đại chúng vân tập vào điện 
Phật để tỉnh tọa 15 phút trước thời công phu 
sáng. Sau thời Kinh Lăng Nghiêm, chư Tôn 
Đức có lời khai thị để Tăng Ni và hàng Phật 
tử tùng hạ có nơi quy hướng.  Buổi sáng, từ 
9.30am đến 11am, và mỗi buổi tối từ 
7.30pm đến 9pm, chư Tăng Ni được học về 
Bách Trượng Thanh Quy, ngõ hầu để củng 
cố đạo lực trên lộ trình tu tập và làm việc, 
trong khi đó quý Phật tử được hướng dẫn 
thọ trì Kinh Pháp Hoa Buổi trưa đại chúng 
cúng quá đường, kinh hành niệm Phật và 
buổi chiều từ 2.30pm là thời thọ trì Lương 
Hoàng Sám, một bản sám văn quan trọng để 
sám hối nghiệp chướng và tăng trưởng 
phước huệ. Trong suốt khóa An Cư năm nay 
chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đã trì tụng 
trọn bộ Kinh này gồm 500 trang và 2000 lạy 
danh hiệu Phật; Tiếp đó là thời Mông Sơn 
Thí Thực và thời công phu Tịnh Độ để huân 
tu niệm Phật. Buổi tối, sau thời giảng pháp 
là hô canh tọa thiền, để nhắc lại một ngày đã 
trôi qua trong an lạc, nhắc nhở vô thường để 
cố gắng tiến tu. Ngoài những thời khóa pháp 

thật đầy an lạc, sẽ rất thiếu sót nếu không 
nhắc đến những buổi tảo thực, ngọ trai, dược 
thực đầy bổ dưỡng do ban trai soạn đã thức 
khuya dậy sớm để cung cấp cho hành giả đủ 
năng lượng duy trì mười ngày an cư vui 
đẹp.  

Khóa An Cư năm nay cũng như mọi năm, 
mỗi buổi tối sau thời Tịnh Độ, đều có một 
thời pháp dành cho quý Phật tử tham dự 
khóa hạ đó là các buổi giảng của TT Nguyên 
Tạng với đề tài "Ý Nghĩa An Cư", TT Thiện 
Hiền giảng đề tài" Huân Tập & Phòng Hộ", 
ĐĐ Đạo Thông " Phát Bồ Đề Tâm", Ni Sư 
Khoa Liên " Trở về", ĐĐ Đạo Hiển "Chuyển 
hóa khổ đau", HT Thích Minh Hiếu "Sám 
Hối Nghiệp Chướng", ĐĐ Đồng 
Thanh"Thỉnh Phật & Thờ Phật", Sư Cô 
Thảo Liên "Lời Phật Dạy", ĐĐ Hạnh Tri 
"Con đường tu tập theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương ” (tất cả những bài giảng được thâu 
lại mp3 và phổ biến trên website, quý Phật 
tử ở xa, có thể download xuống để nghe: 
http://www.quangduc.com/photo/ancu/2010/
index.html. Tất cả những thời pháp đều đem 
lại cho Tăng Ni và Phật tử những kiến thức 
về giáo lý và tăng thêm niềm tin vào Phật 
Pháp nhiệm mầu. Cũng như mọi năm các 
thời giảng pháp này được truyền âm online 
vào paltalk qua room Phật Pháp Nhiệm Mầu 
(do Thầy Đồng Trí từ USA làm chủ nhiệm) 
để chia sẻ đến quý Phật tử gần xa, đặc biệt 
dành cho nhiều Phật tử đang sinh sống ở các 
quốc gia không có chùa Việt Nam như 
Trung Quốc, Hồng Kồng, Nhật Bản, Tiệp 
Khắc, Ba Lan, Irag, A Phú Hãn… đã có hơn 
500 Phật tử đã nghe trực tuyến các buổi 
giảng pháp của khóa Hạ này.  

Về phần khai thị mỗi sáng sớm, sau thời 
công phu khuya vẫn giữ theo truyền thống 
như các khóa An Cư trước, tức là sau mỗi 
thời Kinh khuya một vị Tôn túc trong khóa 
Hạ có lời khuyến tấn đại chúng tu tập theo 
lời dạy của chư Phật, chư Tổ trong xuyên 
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suốt chiều dài lịch sử hai ngàn năm trăm 
năm qua, những lời khai thị của chư Tôn 
Đức đã mang lại cho đạo tràng tu học niềm 
pháp lạc vô biên, giúp cho đại chúng giữ 
vững sơ tâm,  Bồ đề tâm và quyết tâm thực 
hành Bồ tát hạnh ở ngay trong cõi đời mong 
manh này. 

 Hội họp để rồi phân ly, mười ngày An cư 
rồi cũng đã đến hồi kết thúc trong niềm phúc 
lạc vô biên, một chương trình "Thiền Trà 
Đạo Tình" do HT Phó Thiền Chủ Thích Bảo 
Lạc đảm trách, để đúc kết lại sinh hoạt và 
thành quả tu tập trong 10 ngày.  

Sáng sớm cuối cùng, 16-7-2010, 6 giờ sáng 
thay vì công phu khuya như thường lệ, chư 
Tôn Đức Tăng Ni đã tác pháp yết ma xả giới 
Tự Tứ sau 10 ngày cấm túc an cư tu học, 
buổi lễ thật trang nghiêm và cảm động.  Đến 
9.30am sáng là lễ bế mạc khóa An Cư . Tất 
cả đều vui mừng, vì mọi Phật sự của Giáo 
Hội đã được diễn ra và kết thúc trong sự 
thành tựu viên mãn. Trong ba năm qua, Giáo 
Hội đã bị đánh phá, chụp mũ, tưởng chừng 
có lúc phải ngưng sinh hoạt, nhưng vì sự 
kiên tâm, trì chí, chư Tôn Đức trong Giáo 
Hội đã sát cánh bên nhau để cùng nhau lèo 
lái con thuyền của Giáo Hội vượt qua cơn 
sóng gió của cuộc đời. Tại khóa An Cư này, 
Giáo Hội cũng đã có phiên họp định kỳ của 
Hội Đồng Điều Hành cùng tất cả các thành 
viên của Giáo Hội, để nghe báo cáo sinh 
hoạt của các tổng vụ cũng như một lần nữa 
khẳng định về vị  thế của Giáo Hội trong 
thời điểm khó khăn này. Tất cả thành viên 
của Giáo Hội đều hoan hỷ với sự đứng vững 
của Giáo Hội và sẽ không có bất kỳ sự thay 
đổi nào về nhân sự cũng như các sinh hoạt 
khác của Giáo Hội cho đến kỳ Đại Hội 
Khoáng Đại lần thứ 4 năm 2011 sẽ được tổ 
chức tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc, chi tiết 
ngày giờ sẽ thông báo sau. 

Ngày nay Phật pháp phát triển khắp nơi trên 
thế giới; hàng đệ tử Phật dù chỉ cảm nhận 
An Cư Kiết Hạ qua tinh thần lý học, nhưng 
điều này vẫn tạo được cơ hội nhân duyên tụ 
về một nơi để nhắc nhở, sách tấn, ôn lại 
những hình ảnh đời sống động của Đức Thế 
Tôn và hàng đệ tử của Ngài xưa kia tại Ấn 
Độ. Và ngay nơi việc tụ họp về một nơi, 
tụng kinh học giới đã là thực hiện lòng từ bi 
của người con Phật, bởi vì theo lời Phật dạy, 
ngày nào mà các đệ tử của Ngài còn tụ họp, 
hòa hợp, thảo luận chung lo cho Phật pháp 
thì ngày đó giáo pháp giải thoát của Như Lai 
vẫn còn sáng ngời ở thế gian này. Như thế 
quả thật Ðức Phật đã đưa ra một pháp tu 
thiết thực và quan trọng nhất của đời sống 
người tu sĩ qua mùa tu học Kiết Giới An Cư 
trong mỗi năm, và dù hoàn cảnh hay thời 
gian nào, ý nghĩa thâm sâu đó vẫn mãi mãi 
không bao giờ phai nhạt trong lòng người 
con Phật. 

Được biết khóa An Cư của Giáo Hội vào 
năm tới 2011, sẽ được tổ chức tại Tu Viện 
Quảng Đức, Melbourne, do Thượng Tọa 
Thích Tâm Phương trụ trì. Tuy nhiên trước 
mắt mọi người đều nên nhắc nhở cùng nhau 
về tham dự đông đủ trong Khóa Tu Học 
Phật Giáo Úc Châu kỳ 10 được tổ chức tại 
vùng Barossa Vally, nằm ở hướng Bắc Nam 
Úc, cách thành phố Adelaide gần 80km. Khu 
trại đầy đủ mọi tiện nghi (xem hình), có thể 
cung cấp cho 400 người ăn ở, sinh hoạt rộng 
rãi thoải mái. Tất cả các phòng ngủ, trai 
đường, giảng đường đều có hệ thống máy 
lạnh. Đặt biệt, các phòng ngủ được thiết kế 
theo từng ngôi nhà khác nhau (cabin). Mỗi 
cabin có từ 4 đến 8 giường ngủ. Đa số có 
toilet, phòng tắm, bồn rửa tay… riêng bên 
trong, rất tiện lợi cho việc sinh hoạt cá nhân, 
hoặc giữ yên lặng khi ngủ nghỉ. Ngoài ra 
khu trại còn có sân vận động thể thao, có 
khu rừng thông mát mẻ khi thiền hành, có 
trò chơi cho trẻ em, điện thoại công cộng và 
khu cắm trại dưới rừng cây thật thoáng mát . 
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Nếu các học viên đi tham dự cả gia đình từ 4 
người trở lên có thể đăng ký riêng 1 cabin. 
Khóa tu sẽ kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ 
ngày 29 tháng 12 năm 2010 đến ngày 03 
tháng 01 năm 2011, đặc biệt năm nay, trong 
khóa tu học, Giáo Hội sẽ tổ chức Chu Niên 
Khóa Tu Học Lần Thứ 10. BTC dự định sẽ 
tổ chức vào tối 31/12/10 với nhiều chương 
trình phong phú như cắt bánh Chu niên được 
thiết kế công phu 10 tầng, múa lân, đốt 
pháo,… và đón giao thừa năm 2011. Kính 
mời quý đồng hương Phật tử xa gần, nhất là 
các bạn trẻ, sinh viên, học sinh mạnh dạn 
đăng ký tham dự khóa tu nhân kỳ nghỉ lễ 
cuối năm nay. Đây là một khóa học Phật 
Pháp được chuẩn bị chu đáo để mang lại an 
lạc và lợi ích cho người tham dự. Xin quý 
Phật tử liên lạc và ghi danh tại các Tự viện 
địa phương trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc 
Đại Lợi-Tân Tây Lan để được tham dự. Cần 
tu Giới Định Tuệ, để diệt tham sân si, hãy 
tinh tấn tu tập để được an lạc và giải thoát 
cho mình và cho người. Mong lắm thay. 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Phổ Trí – T.H (ghi nhanh) 
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ếu vào những giai đoạn được xem 
là buổi bình minh khi Phật Giáo du nhập và 
đặt nền móng vững chãi lâu dài tại Việt 
Nam, qua các vị Chi Cương Lương, Nghiêm 
Phật Điều, Mâu Tử, Khương Tăng Hội để 
Khương Tăng Hội nhắc đến qua đoạn văn 
được lịch sử ghi lại mang vẻ thán từ: “Khi 
lớn lên, phụ mẫu thì đã khuất, bậc tam sư 
cũng không còn” là dấu ấn đầu tiên cho đoàn 
thể Tăng già và Phật tử Việt Nam mang 
những hoài niệm tưởng nhớ, tri ân các bậc 
tiền bối đã từng dày công, gian khổ để cho 
mình tiếp thọ được đạo lý giải thoát và từ bi 
của Đức Phật. Nếu lịch sử Dân Tộc Việt, 
lịch sử Phật Giáo Việt Nam đã phải viết nên 
những trang sử cảm động, vẻ vang bởi 
những hành trạng tuyệt vời, hữu ích cho viễn 
tượng qua lộ trình truyền bá Chánh Pháp của 
Như Lai và giữ gìn nền độc lập tự chủ cho 
quốc gia dân tộc vào thời điểm những năm 
cuối cũng như đầu tiên của thiên niên kỷ 
trước là Ngô Chân Lưu, Đỗ Pháp Thuận, 
Vạn Hạnh Thiền Sư v.v… thì, thời cận đại, 
trong thế kỷ vừa qua trở lại đây, Đức Đệ Tứ 
Tăng Thống Thích Huyền Quang là một 
trong những vị đã từng cũng để lại những 
công lao to lớn, tiếp nối phần nào đó sự 

nghiệp mà lịch đại chư Tổ đã mặc nhiên di 
phó.   

Không ai còn bàn cãi gì hơn để có thể 
phủ nhận những thực tế mà Phật Giáo Việt 
Nam, qua các vị Thiền sư, đã thể hiện trọn 
vẹn tính chất nhập thế độ sanh của quý ngài, 
tạo thành nhựa sống tự nhiên như dòng máu 
lưu thông trong cơ thể của mỗi con người 
qua suốt dòng lịch sử dân tộc Việt – từ chốn 
kinh đô thị thành xuống cho tới tận miền 
thôn dã hẻo lánh.   

Qua ý thức đó, là người Phật tử Việt 
Nam, trước nhất, con xin xướng lên câu sau 
đây để ghi nên một khẳng định trong ý nghĩa 
“uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng 
cây”:   

Nam mô Tây Thiên,  Đông Độ Chư 
Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.  

Thời gian gần đây, nhiều nơi, từ trong 
nước ra đến hải ngoại, Tăng Ni và Phật tử 
Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ Đại tường 
để tưởng niệm và tri ân Ngài Hòa Thượng 
Thích Huyền Quang, Đệ tứ Tăng Thống 
GHPGVNTN. Trong đó, Giáo hội tại Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan, do TT Thích Quảng Ba 
làm Trưởng Ban, cũng đã tổ chức cử hành 
vô cùng long trọng và trang nghiêm buổi lễ 
vào ngày mồng 6 tháng 6 năm Canh Dần, 
nhằm 17.7.2010 tại Tu viện Vạn Hạnh, 
Canberra, Thủ đô của nước Úc để tri ân 
phần nào trong muôn một mà cuộc đời Ngài 
đã hy hiến cho lý tưởng.  

Có mặt hai ngày trong buổi lễ, chúng 
tôi nhận thấy, mặc dù Canberra là thủ phủ ít 
dân cư, kể cả đồng hương Việt Nam cũng ít. 
Vậy mà, tại đấy, cũng như một vài tiểu bang 
phụ cận, Tăng Ni và Phật tử cũng đã vân tập 
khá đông đảo để cùng nhiếp tâm dâng lên 
lòng tri ân, tưởng niệm một vị thầy khả kính, 
một bậc lãnh đạo giàu lòng Từ Bi, thẩm sâu 
Trí Tuệ qua đạo lý Bi, Trí, Dũng của nhà 
Phật. Ngoài Tăng Ni Phật tử Việt Nam, Chư 
Tăng và Phật tử của một vài sắc tộc khác 
cũng đã đến tham dự, làm cho buổi lễ trở 
nên trang nghiêm hơn, và mọi người đều 
cảm thấy ấm lòng nơi những người con Phật 
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với nhau khi tiết trời lạnh ngắt đang phủ 
xuống bầu trời Canberra như thường lệ của 
mỗi độ đông về. Sự hiện diện của chư tăng 
VN, gồm nhiều vị tôn túc trưởng lão như 
Hòa thượng Thích Thiện Nghị ở Canada, 
Hòa thượng Thích Như Huệ ở Nam Úc, Hòa 
thượng Thích Bảo Lạc ở NSW thuộc hàng 
chứng minh, và gần như đông đủ chư tôn 
Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni, một số các vị 
thân hào nhân sĩ, cùng đồng bào Phật tử đã 
đến chứng kiến tham dự.  

Tu viện Vạnh Hạnh đang trong quá 
trình xây dựng dang dỡ với sơ đồ nơi mảnh 
đất đã được quy hoạch từ nhiều năm qua 
theo mô thức quy mô của một trung tâm 
mang tên “Trung Tâm Phật Giáo Thích Ca 
Mâu Ni” (Sakya Muni Buddhist Centre). 
Tuy công trình xây dựng chưa đâu vào đâu, 
nhưng phần dưới, sẽ dùng làm giảng đường 
và hội trường đa dụng đã có tạm phần trên 
che kín, cho nên buổi lễ được trần thiết tại 
đó, đủ tạo nên khung cảnh thoáng đãng cho 
một số đông cử tọa tham dự.  

Khi chư tăng ở hàng chứng minh được 
vị MC chương trình cung thỉnh khởi thân 
niêm hương cử hành lễ chính thức, mọi 
người cùng đồng loạt đứng lên chấp tay tâm 
niệm. Lúc bấy giờ ai nấy đều như đang gát 
hết mọi sự loạn động của tâm thức liên quan 
chung quanh cuộc sống hằng nhựt để hướng 
lên di ảnh của Đức Tăng Thống, cơ hồ tất cả 
họ đều đang hoài niệm trong nỗi nhớ nhung 
như những vần sau đây, tác giả đã thốn tâm 
cẩn bút, tưởng niệm đến một vị cao tăng mà 
trước đây trên 20 năm, người đã về với cõi 
hằng viễn Chân Thường:  

 
“Thầy khuất bóng, khung trời này bỡ ngỡ 

Giác linh thiêng qua khuất nẻo sơn hà 
Tối, trăng tàn rơi rớt suốt đêm qua 
Và mai nữa, có còn xuân nắng mới?...”  
 

Sau phần đọc tiểu sử, đạo từ tri ân, 
phát biểu cảm tưởng,… Thượng tọa Thích 
Tâm Minh, trong vai trò Sám Chủ, cùng ban 
kinh sư đã xướng tụng nghi thức lễ nhạc 
theo truyền thống, quyện gởi vào không gian 
buổi lễ qua những âm thanh trầm bổng, 
thanh thoát hương vị Thiền dâng lên cúng 
dường Giác Linh Ngài.   

Buổi lễ, được khai kinh từ hôm trước, 
và được kết thúc sang ngày kế - 17.7.2010, 
sau lễ trai tăng cúng dường Chư Tôn Đức.  

Ngoài các vị ở tại Thủ đô, chư Tăng 
và Phật tử trên những chuyến phi cơ, xe bus 
hay phương tiện cá nhân để trở về địa 
phương của mình qua nhiều ngả đường khác 
nhau như Adelaide, Queensland, Melbourne, 
NSW. Nhưng sẽ không ai quên được những 
ngày đoàn tụ, thâm trầm, thiêng liêng bên 
sau những ngày cùng nhau kiết giới an cư tu 
tập, để rồi cùng nhau tụ hội về Thủ đô tổ 
chức lễ Đại tường tưởng niệm và tri ân Đức 
Tăng Thống.   

Hy vọng, rồi đây, Chư Tăng và người 
Phật tử VN đang sống tại Úc, hay bất cứ 
đâu, sẽ cũng liên tục có được những dịp 
mang những hình ảnh linh thiêng quý giá 
như năm nay, cho dẫu với tháng năm xa 
dần vì những lẽ vô thường của nhân sinh bên 
bờ tử sinh đối với những dịp kỵ giỗ cho Đức 
Tăng Thống sau này.  

 
 
Úc Châu ngày 19.7.2010   
Tâm Nguyên Phan Minh Tài 

 

Ao sen  
 
- Kỷ niệm 35 năm tỵ nạn 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại toàn liên 
bang Úc nói chung, và tại tiểu bang New 
South Wales nói riêng năm nay làm lễ kỷ 
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niệm 35 năm tỵ nạn cộng sản, tính từ năm 
1975. Tại thành phố Sydney, Cộng Đồng đã 
tổ chức lễ kỷ niệm tại Trung Tâm sinh hoạt 
sát cạnh chùa Pháp Bảo vào thứ bảy ngày 
22/05/2010. Đặc biệt có cuộc triển lãm 
thuyền nhân (boat people) và khánh thành 
tượng đài kỷ niệm: ghi ơn các chiến sĩ 
Hoàng gia Úc đã bỏ mình trong cuộc chiến 
VN, cũng như các chiến sĩ VNCH, các 
thuyền nhân tỵ nạn bị giết hay mất tích. Có 
rất đông quan khách, chính khách Úc và 
hàng trăm người tham dự ngày lễ quan trọng 
này. Trong số khách mời, Hòa Thượng 
Thích Bảo Lạc là đại diện GHPGVNTN Hải 
Ngoại, hiện diện như một nhà lãnh đạo tinh 
thần.  
 
- Đại Tạng Kinh Phật giáo 
Bộ Thánh Điển Đại Tạng Kinh bằng tiếng 
Anh do Cộng Đồng Phật tử các sắc tộc hiến 
tặng quốc hội Canberra nhân ngày Vesak 
day Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ tư ngày 
26/05/2010. Do Thượng Tọa Sudhammo, 
Chủ Tịch Tổng Hội Phật giáo Úc đại diện 
Phật giáo trao và thượng nghị sĩ Scott 
Ludham thay mặt Quốc hội đón nhận. 
Đây là một món quà tặng rất cao quí và thật 
hết sức ý nghĩa, nhất là trong tương lai về 
lâu về dài, biết đâu có những vị chính giới 
tình cờ hay hiếu kỳ đọc được tư tưởng thâm 
sâu của Phật giáo; nhờ đó thay đổi tư duy và 
ảnh hưởng tới các sinh hoạt khác của xã hội 
nói chung.  
 Vấn đề này cũng còn tùy theo quan điểm 
của các vị đại diện dân cử, có sẵn sàng hoan 
hỷ đón nhận món pháp bảo đó hay không, 
lại là một vấn đề khác.  
 
 
- Mừng ngày Đản sanh 
Đại lễ Phật Đản năm nay, tự viện Pháp Bảo 
tổ chức trọng thể ngày Chủ Nhật 30 tháng 5 
năm 2010, nhằm ngày 17 tháng 4 năm Canh 
Dần, có đông đủ chư tăng ni NSW và hàng 
ngàn Phật tử hướng về lễ đài cầu nguyện 
đón mừng ngày Đức Phật giáng thế lần thứ 

2634. Trước giờ hành lễ chính thức có thời 
pháp ngắn do Thượng Tọa Thích Bổn Điền, 
Trú Trì chùa Huyền Quang Bankstown đãm 
trách. Thầy nêu bật ý nghĩa đản sanh của 
Thái tử Tất Đạt Đa qua câu Phật ngôn trong 
kinh Pháp Hoa: “Khai thị chúng sanh ngộ 
nhập Phật tri kiến”.  
Chánh lễ lúc 11 giờ với các tiết mục thường 
lệ. Phần phát biểu cảm tưởng: Luật sư Đào 
Tăng Dực - cố vấn pháp luật cho Giáo Hội – 
đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của Đạo 
Phật trong thế kỷ 21, là tư tưởng dẫn đạo của 
thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại. Vì chính 
Đức Phật đã khám phá ra vô số thế giới 
trước các khoa học gia hằng 25 thế kỷ. Điều 
đó chứng tỏ Đức Phật chính là nhà đại khoa 
học, nhà đại khám phá. Đến phần ban Đạo 
từ, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc thay đổi: 
đọc thông bạch Phật Đản của Hòa Thượng 
Hội Chủ Thích Như Huệ.  
Về thông bạch Phật Đản của Giáo Hội năm 
nay có nhiều điểm để nghĩ ngợi và quán 
chiếu nhiều vấn đề chung quanh cuộc sống 
nhân sinh qua 3 vấn nạn lớn mà nhân loại 
phải đương đầu đối phó đó là: nguồn tài 
nguyên khánh tận, dân số gia tăng và nạn 
khủng bố ở khắp mọi nơi. Để phần nào khắc 
phục 3 thách thức lớn đó, Thông Bạch đưa 
ra 3 điểm: không đồng lõa với xấu ác, không 
tung tin hỏa mù để làm hại đồng đạo, giữ 
tâm vô úy đại hùng trụ chịu là việc làm khả 
thi mà người Phật tử có thể thực hiện được.  
 
 
- Lễ quy y cho 50 Phật tử. 
Khóa lễ quy y năm nay (2010) vào dịp Đại 
Lễ Phật Đản, được tổ chức trong 2 ngày: 
ngày thứ Bảy trước ngày Đại Lễ, dành cho 
hơn 30 em Phật tử oanh vũ với vài em ngành 
thiếu; và ngày hôm sau như thường lệ mỗi 
năm lúc 1.30 giờ, khi Đại lễ Phật Đản hoàn 
mãn. Lễ quy y  dành cho người lớn khoảng 
20 người. Đặc biệt cả 2 buổi lễ quy y đều có 
xen phần Anh ngữ khi truyền giới. Lý do đa 
số em nhỏ không hiểu nhiều tiếng Việt; 
riêng phần người lớn, cũng có một vị không 
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phải là người Việt, nên chương trình nghi 
thức thọ giới có phần thay đổi khác hơn mọi 
năm. 
 
- Tham quan chùa 
Vào ngày Chủ Nhựt 27/06/2010, một nhóm 
nghiên cứu văn hóa sắc tộc của người Nam 
Dương và Úc đã đến tham quan chùa. Có 
khoảng 15 vị, được Anh Bình Liên Đoàn 
Trưởng GĐPT Pháp Bảo thay mặt quý Thầy, 
hướng dẫn tham quan cảnh trí chùa; cũng 
như giới thiệu đại cương lịch sử ngôi chùa 
Pháp Bảo ở đây.  
 Vốn là nhóm nghiên cứu văn hóa sắc 
tộc, nên họ xin được đặt một số câu hỏi, liên 
quan đến cộng đồng người Việt và sinh hoạt 
tôn giáo hiện nay. Tất cả đã được giải thích 
gần như thỏa đáng, hơn nữa nhóm cũng 
được chùa gởi tặng tài liệu tóm lược lịch sử 
thành lập ngôi chùa. Sau gần một tiếng đồng 
hồ thăm viếng, tất cả người trong đoàn tỏ ra 
hài lòng vui vẽ, như được khám phá thêm 
một đóa hoa văn hóa mới trong xã hội đa 
văn hóa Úc. Nhóm nghiên cứu đã ký tặng 
ngân phiếu cho chùa; tuy số tiền nhỏ, nhưng 
nói lên được tinh thần gắn bó hài hòa của 
mỗi sắc tộc với nhau.  
 
- Mùa An cư năm 2010 
Mùa An cư kiết hạ của GHPGVNTN tại Úc 
Đại Lợi – Tân Tây Lan năm nay từ ngày 6/7 
đến 16/07/2010 tại thiền viện Minh Quang – 
Sydney, chư Tăng Ni tham dự gồm có 55 vị, 
và Phật tử tòng hạ là 80 vị, trong số có 4 
Phật tử đến từ Hoa Kỳ, 2 người từ Tân Tây 
Lan.  
Chương trình tu học rất nghiêm túc, tu: mỗi 
ngày 5 thời khóa. Sáng 5:45 giờ tọa thiền, 
6:00 giờ công phu, 6:55 giờ khai thị, 9:30 
giờ trì tụng Kinh Pháp Hoa, trưa: 11 giờ 
cúng ngọ, 11:45 thọ trai quá đường, kinh 
hành niệm  Phật, chiều 2:30 giờ thọ trì 
Lương Hoàng Sám, 4:15 giờ cúng thí thực, 
19:00 giờ thời khóa Tịnh Độ, 21:30 giờ hô 
canh tọa thiền, Học có 2 lớp cho Tăng Ni và 
Phật tử nghe pháp mỗi tối từ 19:30 giờ. Quý 

chú cô Sa Di học luật Tỳ Ni, Sa Di, Oai 
Nghi và Cảnh Sách do các T.T Tâm Minh, 
Như Định, Thiện Hiền và Đại Đức Giác Tín 
đãm trách. Riêng chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni 
do 3 vị Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, 
Thích Như Huệ, Thích Bảo Lạc hướng dẫn. 
Chủ đề dựa theo Bách Trượng Thanh Quy, 
đi sâu vào các chi tiết chương Báo Ân và 
Trụ Trì để tất cả cùng tham gia ý kiến và nói 
lên kinh nghiệm của mình trong quá trình 
hành đạo tại Việt Nam hoặc hải ngoại. 
Nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, những câu 
chuyện thiền môn vui tươi đã làm cho không 
khí học rất hào hứng phấn khởi. Học mỗi 
ngày 2 lần: sáng từ 9:30 – 11:00 giờ, tối từ 
19:30 – 21:00 giờ. Hầu hết các vị trụ trì đều 
dự học làm cho lớp trở nên linh động và Ban 
Giáo thọ tuy vất vả nhưng cũng thật vui tươi 
trong sự hài lòng.  
Riêng đêm Thiền Trà năm nay Ban Chức sự 
Hạ Trường đề cử Hòa Thượng Thích Bảo 
Lạc phụ trách vào tối 15/07/2010. Hòa 
Thượng ra điều kiện là không nhận hát cải 
lương, vọng cổ mà chỉ đón nhận thiền ca, thi 
kệ, ngâm thơ; kịch nếu có chỉ giới hạn 3 
nhân vật. Chánh điện được xử dụng tối đa, 
với cách trang hoàng thiền vị: cây nhà lá 
vườn, nhưng cũng thật nên thơ. Đặc biệt vỡ 
kịch Bồ Đề Đạt Ma do chính Hòa Thượng 
Bảo Lạc thủ vai chính và T.T Phổ Hương 
trong vai Thần Quang - Huệ Khả, được ghi 
nhận là khá đạt. Ngoài ra, vỡ kịch “ Mẹ ngồi 
trông con” do T.T Trường Sanh soạn, Phật 
tử Tâm Huệ đọc, Đạo hữu Chúc Liêm trong 
vai Mẹ cũng được người xem ưa chuộng.  
Lễ bế mạc vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 
16/07/2010 và đại chúng lắng nghe các báo 
cáo, nhận xét của các Ban, lời đạo từ và tặng 
quà cho Ban Trai Soạn. Tất cả vô cùng hoan 
hỷ trong sự lưu luyến và hẹn gặp năm sau tại 
tu viện Quảng Đức – Victoria.  
 
- Lễ Đại tường Hòa Thượng Tăng 
Thống 
Năm nay vào mùa kiết hạ tịnh tu vừa đúng 2 
năm ngày Hòa Thượng Thích Huyền Quang 
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Tăng Thống GHPGVNTN viên tịch tại tu 
viện Nguyên Thiều – Bình Định, Việt Nam.  
GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – 
Tân Tây Lan tổ chức lễ thọ tang truy niệm 
Ngài vào tháng 7 năm 2008 tại tu viện 
Quảng Đức, thành phố Melbourne, lễ tuần 
chung thất tại tự viện Pháp Bảo – Sydney 
tháng 9 năm 2008, lễ Tiểu Tường tổ chức tại 
chùa Pháp Hoa – Nam Úc năm 2009. Năm 
nay lễ Đại Tường được tổ chức trọng thể tại 
tu viện Vạn Hạnh - thủ đô Canberra vào thứ 
bảy ngày 17 tháng 7 năm 2010. Số tăng ni 
sắc tộc như Lào, Tích Lan, Tây Tạng, Úc 
được mời tham dự và hàng chục quan khách 
ngoại quốc, cùng hàng trăm Phật tử từ 
Sydney đến đã làm cho buổi lễ thêm ấm 
cúng long trọng.  
Tu viện Vạn Hạnh do T.T Thích Quảng Ba 
điều hành đang trong thời kỳ xây cất, công 
trình còn bề bộn, nhưng tầng trệt của Hall 
Huyền Quang cũng tạm xử dụng được và lễ 
đài được thiết trí nơi đây khá tươm tất với 
nhiều hoa tươi và biểu ngữ. Trong số khách 
tăng, đặc biệt có Hòa Thượng Thích Thiện 
Nghị, Tổng Hội chủ GHPGVNTN tại 
Canada tham dự trong vai chứng minh. 
Ban nghi lễ do T.T Thích Tâm Minh Tổng 
Vụ Trưởng Nghi lễ của Giáo Hội vai sám 
chủ, T.T Như Định : duyệt chúng, T.T Thiện 
Hiền: Duy Na và Ban Kinh sư 4 vị: T.T Phổ 
Hương, Đại Đức Giác Tín, Đại Đức Đạo 
Hiển và Đại Đức Đồng Thanh với đủ các 
pháp khí chung cổ, tang linh, đờn địch đã 
chủ trì lễ tiến giác linh theo truyền thống 
đúng nghĩa, thật long trọng. 
 
- Lễ tuần chung thất 
Hòa Thượng Thích Quảng Tâm, bổn sư của 
ba Đại Đức Hạnh Hiếu, Hạnh Tri và Hạnh 
Phát mới viên tịch tại tu viện Vĩnh Đức quận 
2 – Sàigòn đầu tháng 6 vừa qua. Hội Đồng 
Điều Hành Giáo Hội có gởi điện về VN 
phân ưu, cầu nguyện giác linh Hòa Thượng 
tân viên tịch  cao đăng Phật quốc; cũng như 
đăng báo Dân Việt tại Sydney để các Phật tử 

quen biết thầy Hạnh Hiếu, Hạnh Tri về chùa 
Minh Giác lễ bái giác linh cầu nguyện.  
Đại Đức Thích Hạnh Tri trú trì chùa Minh 
Giác tổ chức lễ tuần chung thất cho tôn sư 
hôm chủ nhật ngày 18/07/2010 và mời chư 
tôn Đức trong Giáo Hội tham dự. Hầu hết 
thành viên Hội Đồng Điều Hành đều có mặt 
trong buổi lễ tưởng niệm này. Thượng Tọa 
Thích Tâm Minh: sám chủ cùng với Ban 
Kinh  Sư như ngày hôm trước tại Canberra 
đã chủ trì nghi tiết đầy đủ và trang nghiêm. 
Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội chủ ban 
đạo từ, Ngài nói: Hòa Thượng Thích Quảng 
Tâm tuy tôi mới gặp tại Úc 2 lần trong dịp 
tang lễ H.T An Thiên năm 2002, nhưng 
trước đó Thầy An Thiên đã có cho hay rằng 
Thầy có sư huynh An Đức thuộc giòng Lâm 
Tế Chúc Thánh đang hành đạo tại Sàigòn. 
Nghe được người cùng tông môn tôi cảm 
thấy như gần gũi, quen thân từ bao 
giờ…Nay Hòa Thượng đã viên tịch để lại 
hai thầy Hạnh Hiếu, Hạnh Tri là đệ tử đầu 
đang cộng tác Phật sự cùng với Giáo Hội 
PGVNTN tại Úc, chúng tôi rất biết ơn Hòa 
Thượng, và mối đạo tình này mong rằng quí 
Đại Đức nên trân trọng… 
 
- Kinh Báu tuệ giác siêu việt tuyệt luân 
Tác (dịch) phẩm thứ 40 của Hòa Thượng 
Thích Bảo Lạc vừa hoàn tất việc in ấn là 
“Kinh báu tuệ giác siêu việt tuyệt luân” do 
xuất bản tôn giáo thực hiện cuối năm 2009. 
Sách gồm hai kinh: Kim cang bát nhã tán 
thuật, do pháp sư Khuy Cơ (đệ tử của Pháp 
sư Huyền Trang) đời Đường soạn thuật; và 
Kinh Kim Cang Bát Nhã luận giải toát yếu, 
do Ngài Tông Mật đời Đường soạn giải. 
Kinh dày trên 300 trang, bìa offset 4 màu 
thật trang nhã. Theo như trong “Phàm lệ” 
mở đầu dịch giả ghi rằng: Kinh Kim Cang 
Bát Nhã nhắm chủ đích giải rõ 2 điểm nghi 
vấn căn bản:  
1- Làm thế nào trụ tâm và 
2- Làm sao hàng phục tâm. 
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Chỉ hai nghi vấn cốt lõi này mà cổ kim 
Đông Tây bóp trán vò đầu nghĩ suy nát óc, 
thử hỏi mấy ai hội thông? 
Kinh vì thế, chỉ thích hợp cho người có quan 
tâm và những ai suy tầm nghiên cứu mà 
thôi.  
 
- Thẻ Thành viên Tăng Ni: 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTNHN 
UĐL/TTL đã cố gắng hoàn thành thẻ thành 
viên Tăng Ni trong Giáo Hội. Trong phiên 
họp định kỳ của Hội Đồng Điều Hành Giáo 
Hội ngày 13/07/2010 tại trường hạ Minh 
Quang, Hòa Thượng đã phúc trình công việc 
của Tổng Vụ trong thời gian qua, trong đó 
có việc làm thẻ thành viên. Và thẻ đã được 
cấp phát cho hầu hết các cơ sở nào đã gởi trả 
lại chi tiết sách tịch Tăng Ni.  
Theo như H.T Tổng Vụ Trưởng cho biết đây 
chỉ là thẻ tạm trong vòng 1 năm. Nếu lần sau 
có làm hẳn được đầy đủ và mỹ thuật cao 
hơn. Các đơn vị nào chưa gởi hình và tờ chi 
tiết, quí vị cứ gởi về văn phòng Tổng Vụ 
chùa Pháp Bảo, thẻ sẽ được thực hiện sau.  
 
- Lễ khai kinh Vu Lan và báo ân. 
Thường mỗi năm tới mùa Vu Lan, tự viện 
Pháp Bảo có dành thời giờ từ 2 tuần, 3 tuần 
hoặc 4 tuần trì tụng Kinh Vu Lan và báo ân 
phụ mẫu. Năm nay (2010) lễ khai kinh Vu 
Lan vào tối thứ bảy ngày 07/08/2010 tại 
chùa Pháp Bảo, và thọ trì hai kinh này cho 
tới ngày đại lễ là 22/08/2010. Mặc dù thời 
tiết đông Sydney đang lạnh rét, nhưng tối 
nào cũng có rất đông Phật tử về chùa tụng 
kinh báo ân cùng với chư tăng ni bổn tự. 
Việc này tuy không lớn lao gì, nhưng lại là 
tấm lòng của con cháu đối với ông bà cha 
mẹ hiện đời và nhiều đời trong quá khứ. Đó 

chính là giữ niệm hiếu tâm kiên cố của mình 
đối với đấng sanh thành vậy.  
 
- Tin chuyến hành hương 
Theo như “Thông Bạch” cuộc hành hương 
có đăng trong số báo Pháp Bảo vừa qua. 
Đoàn chỉ nhận ghi danh cho tới 15 tháng 9 là 
chấm dứt (hết hạn). Quí vị nào còn muốn 
tham gia Đoàn hành hương 4 nước: Thái, Ấn 
Độ, Nepal, Đài Loan nên liên lạc gấp về 
chùa Pháp Bảo, số phone (02) 9610 5452 
hoặc email chuaphapbao@yahoo.com.au để 
biết rõ thêm chi tiết. Phái đoàn lên đường 
ngày 28 tháng 10 năm 2010. Cuộc họp quan 
trọng lúc 13 giờ ngày chủ nhật 17/10/10 tại 
chùa Pháp Bảo, để nhận lại passport, vé máy 
bay và các chi tiết khác. Mời quí vị trong 
đoàn dự bửa cơm lúc 12 giờ trưa. 
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 Trong số này 
- Lá thư Vu Lan          Ban Biên Tập      1 
- Chương trình lễ Vu Lan        Ban Tổ chức     
 2 
- Thông Bạch Vu Lan         HT Thích Như Huệ   
 3 
- Buổi nói chuyện thân mật       HT Thích Trí Chơn dịch   5  
- Một cuộc đối luận như Thần       HT Thích Bảo Lạc    
 11 
- Mỗi mùa Vu Lan ôn lại lời Phật dạy     Thích Phổ Huân    
 17 
- Thơ –  Mùi hương rừng trúc       Lâm Như Tạng     
 22  
- Trồng sen trên tảng đá         Thích Nguyên Tạng   
 23 
- Thơ – Dòng sanh diệt        Viên Huệ       29  
- Thơ – Sắc pháp          Sông Thu      
 30  
- Bản Giác (tt)           Lâm Như Tạng     
 32 
- Một kiếp mong manh        Sông Thu       37 
- Thơ- Thời Mạt Pháp         Chiêu Anh      
 40 
- Còn gì để lại trước khi đi        Minh Đăng      
 41 
- Đối thoại thiền          Giai Không      
 45  
- Hành hương đất Thánh (tt)       Tâm Huệ      
 50 
- Cái biết có làm nên Phật chăng      Bảo Trí       
 53  
- Tường thuật An Cư Kiết Hạ       Phổ Trí – T.H     
 56 
- Đơi dịng lễ Đại Tường…       Tâm Nguyên PMT    
 60 
- Quảng cáo           Thân chủ       62  
- Phương danh cúng dường       Ban Thủ Quỹ     
 70  
- Tin sinh hoạt           Ban Thư Ký     
 74  
- Thông báo khóa tu Phật Pháp GH     ĐĐ Thích Viên Trí    
 78 
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- Thông báo khóa tu Gieo Duyên       BTC         
 79 
       

Ban Điều Hành và Biên Tập 
HT Thích Bảo Lạc – TT Thích Nguyên Tạng – Tâm Huệ - Lâm Như  Tạng – Minh Đăng  

ĐĐ. Thích Phổ Huân –  Giai Không –  HT Thích Trí Chơn – TN Giác Anh 
____________________________________________________________________________________________ 
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