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D. T. Suzuki, Nguyễn Trọng Nho – Vân Bằng, 
Thái Tú Hạp – Ái Cầm, Ðào Nguyên Minh,

Tuyết Nha, Ðinh Quốc An, Thanh Trúc-Chơn Diệu, 
Kiều Mỹ Duyên, Quảng Tuệ-Tống Phước Hiến,
Nhật Minh-Lê Minh Trân, Ðinh Trường Chinh,

Huyền Lam, Từ Nguyên, Hoàng Vinh,
Lê Giang Trần, Nhật Bảo Quốc

Hình Ảnh:
Phạm Chinh, IBC-TV

Hình Bìa-Phụ Bản:
Quảng Thành – Ðặng Ngọc Sinh,

Long Nguyễn-IBC, NBQ

Dàn Trang:
Lê Giang Trần

Thưa bạn đọc,

Hơn bất cứ lúc nào, năm mới là thời điểm có nhiều ước vọng 
mới, ước vọng luôn đồng hành với hy vọng, nhất là khi năm cũ đầy 
khó khăn và nguy biến đã kết thúc.

Dẫu rằng trên thực tế những thách thức to lớn vẫn tồ n tại, thậm 
chí có những dấu hiệu báo động cho một giai kỳ đầy rủi ro và bất 
trắc hơn, tuy nhiên lúc nào những triển vọng tươi sáng đầy hứa hẹn 
vẫn luôn ở phía trước. Do vậy, để có thể tiếp tục hiện hữu và hiện 
hữu với tất cả niềm an lạc đích thực, xin bạn hãy tự nhắc nhớ rằng, 
bạn không bao giờ đơn độc, ngược lại, trên nền tảng của lý duyên 
sinh, sự hiện hữu của bạn là một kết nối, tương tác trùng điệp bởi 
hàng triệu phân tố tâm vật lý cực vi, trong đó có vô số hữu thể và 
vô thể khác, đặc biệt là Phật tánh nơi chính bạn nhưng cũng là của 
ba đời mười phương chư Phật; dẫu cho cuộc đời của bạn thăng 
trầm vinh nhục như thế nào thì Phật tánh trong bạn vẫn tiếp tục 
đồng hành với bạn, hiện hữu nơi bạn. 

Hãy tinh cần tu học để hiển lộ Phật tánh đang hiện hữu hằng 
hữu nơi bạn, được như thế, mỗi sát na đều là những thời khắc tuyệt 
vời nhất trong cuộc đời bạn vì bạn chính là an lạc, là hạnh phúc. 

Bạn có thể nhìn lại chặn đường mà bạn đã trải qua trong quá 
khứ nhưng đừng để quá khứ trói chân bạn, ngược lại hãy xem những 
thành bại của quá khứ như những bài học cần thiết giúp bạn tránh 
được những cạm bẫy và là động lực thúc đẩy bạn không ngừng 
thăng tiến trong mục tiêu thành tựu sứ mệnh cứu khổ độ sanh. 

Cuộc sống của bạn không phải là quá khứ, cũng chẳng là 
những hoài vọng về tương lai mà ngay bây giờ và ở đây. Chính 
trong khoảng khắc hiện tại này, niềm vui, sự an lạc đang có mặt. 
Bạn đang có một mùa xuân đích thực và miên viễn vì chính bạn là 
mùa xuân khi bạn đang an trú nơi định tĩnh thường tại.

Xin chúc bạn một năm mới với tất cả năng lực thanh tịnh nội 
tại, đặc biệt là đạt được tâm giải thoát bất động.

Xuân Nhâm Dần - 2022

TK Thích Viên Lý
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TĂNG ĐIỆP XUÂN NHÂM DẦN 2022

Số: 04/VPTT/HĐGP/TĐ/CT

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

Kính thưa toàn thể quý Cư sĩ Phật tử khắp nơi trên thế giới,

Một lần nữa, tết truyền thống của dân tộc lại về với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước 
khắp nơi trên thế giới. Đây là sự khởi đầu một năm mới, chấm dứt một năm cũ, đem lại cho con 
người nhiều hy vọng về một tương lai trong sáng, chấm dứt nhưng khó khăn trong quá khứ. Khế lý 
khế cơ, nhân dịp năm mới, với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại, tôi xin có vài lời chia sẻ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử nhân dịp xuân về. 

Kính thưa đại chúng, 

Gần ba năm qua, nhân loại trên thế giới đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh 
Covid-19 và những biến chủng của loại bệnh này. Hơn ba trăm triệu người bị lây nhiễm, gần sáu 
triệu người đã chết vì dịch bệnh và những con số này vẫn chưa dừng lại. Ngoài ra, những thiên tai 
như động đất, sóng thần, bão lụt, cháy rừng… và nhân họa như chiến tranh, phá hoại môi trường 
v.v… đã cướp đi biết bao sinh mạng và phá hủy tài nguyên trên thế giới. Đây chính là cộng nghiệp 
chung của nhân loại, đúng như những gì đức Thế Tôn đã dạy: “Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với 
núi Tu-di, có thể sâu dường biển cả, có thể chướng ngăn Thánh đạo.” (Kinh Địa Tạng).

Cho nên, là người con Phật, chúng ta lại cảm nhận sâu sắc hơn lời dạy của đức Phật: “Thế gian 
vô thường, cõi nước mong manh, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã…” (Kinh Bát Đại Nhân 
Giác). Vì vậy, trước hết chúng ta phải quán chiếu vô thường, tư duy về cái chết để nỗ lực tinh tấn 
hơn trên con đường tu học hướng về giải thoát, giác ngộ. Kế nữa, người con Phật chúng ta cần phải 
phát Bồ-đề tâm, hành Bồ-tát đạo để góp sức của mình trong việc phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh, 
cũng như lên tiếng nói ủng hộ hòa bình, hòa giải để giảm bớt căng thẳng và xung đột đang và sắp 
xảy ra trên thế giới. Đức Phật dạy: “Phụng sự chúng sinh chính là cúng dường Chư Phật.” (Kinh 
Hoa Nghiêm). 

Tăng Đoàn của chúng ta đã tích cực Hoằng Pháp và làm các Phật sự khác trong hoàn cảnh khó 
khăn. Riêng năm Tân Sửu 2021, Tăng Đoàn đã tổ chức Đại Lễ Phật Đản và các khóa tu học chung 
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của Tăng Đoàn online, góp phần gắn kết các thành viên Tăng Đoàn với nhau và giúp ổn định đời 
sống tinh thần và tâm linh cho hàng triệu người con Phật khắp nơi. Tăng Đoàn còn tổ chức các hoạt 
động gây quỹ từ thiện, gởi về quê nhà và các nơi trên thế giới chịu cảnh thiên tai như động đất, lũ 
lụt v.v… Ngoài ra, gần đây Tăng Đoàn cũng tổ chức khóa An Cư Kiết Đông hạn chế và Hội Nghị 
thường niên để Phật sự Tăng Đoàn được tiến triển hanh thông khi mọi người đều đã chích vaccine 
và tuân thủ theo hướng dẫn an toàn của chính phủ. Thiết nghĩ, đây là những cố gắng và thành tựu 
lớn lao của Tăng Đoàn trong thời kỳ dịch bệnh mà không phải đoàn thể Phật giáo nào cũng có thể 
làm được!  

Thưa đại chúng, 

Bước sang năm mới, với niềm tin, hy vọng, tuệ giác và từ bi, là thành viên của Tăng Đoàn, 
chúng ta hãy cùng nhau phát huy tinh thần vô úy vị tha, phát nguyện tích cực tham gia vào các hoạt 
động lợi ích chúng sinh để cúng dường chư Phật. Chúng ta cũng phát nguyện tinh tấn tu tập, đem 
công đức này hồi hướng về tất cả chúng sinh, cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, thiên tai, nhân 
họa chấm dứt để mọi người được sống trong an bình, hạnh phúc.  Chúng ta tin rằng: nguyện lực 
không thể nghĩ bàn, Phật lực không thể nghĩ bàn, phước lực không thể nghĩ bàn… sẽ chuyển hóa 
nghiệp lực chung này của chúng sinh, khiến lời cầu nguyện này sớm thành hiện thực. 

Nhân dịp Tân Xuân năm Nhâm Dần 2022, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm, chúng tôi thành tâm 
kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp thể khương an, Phật sự viên thành. Chúng tôi cũng chúc quý 
nam nữ cư sĩ Phật tử: thân tâm thường lạc, gia quyến bình an, kiết tường như nguyện.

Nam-mô Đương Lai Hạ Sinh Di-Lặc Tôn Phật. 

Ngày 21 tháng  01  năm  2022

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

(đã ấn ký)

Đại lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
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THƯ CHÚC XUÂN 
NĂM NHÂM DẦN 2022

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa
15/7 Nơ Trang Long - Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn

Phật lịch 2565 Số: 01/HĐĐH/TB/VT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI 
PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa 
thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cùng Đồng 
bào Phật tử các giới, trong và ngoài nước.

Kính thưa Liệt quí vị,
Nhân dịp xuân về, thay mặt Hội Đồng Điều 

Hành,Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất, xin gửi đến Chư tôn đức, Quý Phật tử 
và Liệt quý vị lời cầu chúc năm mới thân tâm an lạc, 
vạn sự cát tường.

Cầu chúc Việt Nam và thế giới sớm vượt qua 
đại dịch, ổn định tình thế để gìn giữ hòa bình, bảo 
vệ tính mạng và phẩm giá con người cùng nền văn 
minh nhân loại.

Năm 2021 vừa qua là một năm vô cùng khó 
khăn mà Việt Nam và thế giới phải đối mặt khi đại 
dịch hoành hành gây tổn thất nhân mạng lớn và làm 
nền kinh tế toàn cầu đình trệ.

Riêng với Việt Nam, vì nhà cầm quyền thiếu 
trách nhiệm và trí tuệ, thiếu lòng trắc ẩn và lương 
tâm nên đã đưa ra những quyết sách, chỉ thị sai lầm 
nghiêm trọng, đặt đất nước vào tình trạng khẩn cấp, 
phong tỏa cách ly làm đất nước bị chia cắt, người 
dân bị cô lập ngay trong nhà của mình, khiến xã 

hội rối loạn, kinh tế trì trệ, nhân dân khốn đốn vì 
nhà máy, công ty, hãng xưởng  bị đóng cửa, tạo nên 
khủng hoảng toàn xã hội một cách đáng tiếc.

Vì tình trang kinh tế bị đóng băng nên các nhà 
đầu tư bỏ chạy khỏi Việt Nam dẫn đến tình trạng 
công nhân thất nghiệp. Trong hoàn cảnh như vậy 
mà nhà cầm quyền lại không có chính sách hỗ trợ 
hiệu quả và kịp thời nên hàng triệu công nhân phải 
lũ lượt tháo chạy về quê gây nên những thảm cảnh 
thương tâm chưa từng thấy trong thời bình. 

Nhưng qua cuộc khủng hoảng này chúng ta 
cũng chứng kiến rất nhiều cá nhân, hội đoàn độc 
lập, những con người tử tế đã đứng ra giúp đỡ cho 
đồng bào gặp nạn trên đường về quê, trong bệnh 
viện, trong những khu nhà ổ chuột .

Những tấm lòng vị tha nhân ái này tạo niềm tin 
rằng dân tộc này không vô vọng.

Năm 2021 nhân loại không chỉ đối mặt với hiểm 
họa dịch bệnh mà còn đối diện với nguy cơ chiến 
tranh khi các siêu cường như Nga-Trung đang chạy 
đua vũ trang đe dọa hòa bình thế giới. 

Tại châu Âu Nga đang âm mưu thôn tính 
Ukraina, tại Đông Á, Trung quốc đang toan tính 
xâm lược Đài Loan, những ý đồ đầy tham vọng bất 
chính này có thể đẩy nhân loại vào cuộc chiến diệt 
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vong. Thế giới chúng ta chưa bao giờ phải đối mặt 
với một tương lai đầy bất trắc như hiện nay. 

Tại Việt Nam, bất chấp tình trạng dịch bệnh 
hoành hành, kinh tế đình đốn, đời sống người dân cơ 
cực và đất nước đang đứng trước nguy cơ bị Trung 
quốc thôn tính để mở đường thực hiện giấc mộng 
Trung Hoa, Nhà cầm quyền vẫn không lắng nghe 
tâm nguyện của người dân, của giới nhân sĩ trí thức 
yêu nước đối lập mà tiếp tục đàn áp một cách dã 
man. Vừa qua hàng loạt những nhân sĩ trí thức trẻ 
bị truy tố bỏ tù như Huỳnh Thục Vy, Phạm Đoan 
Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn thị Tâm, Nguyễn 
Thúy Hạnh, Cấn thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Đỗ Nam 
Trung, Lê thanh Tùng v.v…

Hành động của nhà cầm quyền không những đi 
ngược lại những giá trị dân chủ nhân quyền mà họ 
đã cam kết với quốc tế khi tham gia Công ước về 
các quyền Dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc 
mà còn làm phân hóa lòng dân, mất thiện cảm và sự 
ủng hộ của quốc tế, những điều đất nước đang rất 
cần để đoàn kết dân tộc, tìm kiếm hậu thuẫn quốc 
tế để phòng vệ trước hành động bá quyền nước lớn, 
hầu bảo vệ quốc gia.

Năm 2021 vừa qua cũng là một năm mà người 
dân Việt Nam phải khốn đốn với thiên tai lũ lụt, hạn 
hán, ngập mặn vì hậu quả của hành động tàn phá 
môi trường  thiên nhiên từ hàng chục năm về trước 
của Nhà cầm quyền hiện nay. 

Năm 2021 cũng là năm tiếp tục ghi dấu sự suy 
đồi của giá trị dân chủ tại Việt Nam khi Nhà cầm 
quyền vẫn bất dung với những tổ chức chính trị đối 
lập và các tôn giáo không nằm trong hệ thống chính 
trị của họ, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất, một giáo hội truyền thừa chân chính của 
Phật giáo Việt Nam hơn hai ngàn năm qua. Nhà cầm 
quyền hiện nay vẫn không chịu nhìn nhận một sự thật 
rằng đất nước này là của dân tộc Việt Nam chứ không 
phải của đảng Cộng sản, và không ai, không đảng 
phái chính trị nào có thể thay thế cho trí tuệ của hơn 
90 triệu dân Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ 
quốc gia. Chính vì lẽ đó mà việc hòa giải với dân tộc, 
lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các vị lãnh đạo tôn 
giáo là việc vô cùng cần thiết để tìm lối thoát và giải 
pháp cho quốc gia trong tình hình hiện nay.

Trước thềm năm mới, Tăng Đoàn GHPGVNTN 
thiết tha kêu gọi toàn thể Đồng bào Việt Nam trong 
và ngoài nước lo lắng, ưu tư về hiện tình đất nước 
và dân tộc, có những cống hiến về việc phục hồi văn 
hóa, đạo đức để thăng tiến xã hội. 

Riêng với Tăng ni và Phật tử, Tăng Đoàn kêu 
gọi quý vị hãy sống cuộc đời đạo hạnh từ bi mà Đức 
Phật đã dạy, làm tấm gương sáng cho xã hội, hầu 
tạo phúc cho bá tánh, giúp nước nhà vượt qua hoạn 
nạn.

Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất thành tâm khẩn cầu lãnh đạo các siêu cường 
hãy vì sự tồn tại và thịnh vượng chung của nhân loại 
mà kiềm chế bớt tham vọng có thể làm nảy sinh sự 
phân hóa và chiến tranh hủy diệt, kêu gọi các quốc 
gia dân chủ văn minh hãy lấy các giá trị dân chủ 
nhân quyền và tự do làm nền tảng trong chính sách 
của mình, chỉ có như vậy thế giới mới hòa bình, 
nhân loại mới văn minh thịnh vượng lâu dài. 

Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam phải có trách 
nhiệm với hiện tình dân tộc và tương lai của đất 
nước, sớm thức tỉnh, noi gương các nước văn minh 
tiến bộ, từ bỏ chế độ độc tài, độc đảng, chuyển sang 
thể chế Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, và nhanh 
chóng thả các tù nhân lương tâm, các nhà báo độc 
lập, các nhà hoạt động vì môi trường… để đoàn kết 
toàn dân cùng nhau bảo vệ và phát triển đất nước.

Cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, người dân 
được ấm no hạnh phúc.

Nguyện cầu đất nước thanh bình, lãnh thổ lãnh 
hải vẹn toàn, dân tộc được tự do, dân chủ, nhân 
quyền như các quốc gia văn minh khác trên thế giới.

Cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an 
lạc.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc 
Tôn Phật.

Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định, Xuân Nhâm 
Dần - 2022

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng
(Ấn Ký) 

Tỳ kheo Thích Viên Định.
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

THÔNG BẠCH TẾT NHÂM DẦN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa chư liệt vị,

Năm mới đã về nhưng thảm hoạ cũ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất trắc. Một lần nữa dấu ấn vô thường, 
khổ và vô ngã lại được khắc hoạ rõ nét. Tuy nhiên, chính những đổi thay nghiệt ngã của cuộc đời đã làm ta 
tỉnh thức. Mọi sự đổi thay theo thời gian nhưng niềm tin sắc son mà chúng ta dành cho Tam bảo, đất nước, 
gia đình và bằng hữu vẫn như như bất động. 

Năm mới hãy biến hiểm nạn thành nhẫn lực tràn đầy sức sống. Năm mới hãy thắp lên những ước vọng 
lớn. Trước mắt chúng ta có nhiều mục tiêu cần thành đạt, những đề án lớn cần thực hiện, các trọng trách 
phải chu toàn; nhưng trước và trên hết, trong thời khắc Giao Thừa thiêng liêng này, xin mỗi chúng ta hãy 
an trú trong định tĩnh, thức giác vì thiếu định tĩnh, thức giác chúng ta sẽ không thể tiếp tục bước tới để hoàn 
thành sứ mệnh cứu khổ độ sanh. 

Năm mới Nhâm Dần đang mang lại những thắng duyên tuyệt vời cho tất cả mọi người. Trên căn bản 
của từ bi và trí tuệ, đây là lúc để chúng ta hướng đến sự toàn thiện với quyết tâm tái lập hòa bình, tự do, dân 
chủ, thịnh vượng, an lạc cho quê hương và thế giới nhân loại. Chính từ bi và trí tuệ sẽ giúp chúng ta thành 
tựu được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta đang tìm kiếm.  Từ bi và trí tuệ không chỉ là năng lực mà còn 
là động lực thúc đẩy chúng ta tăng triển lý tưởng Bồ Tát đạo. Đừng phó thác vận mệnh của mình nơi bất 
cứ đâu mà hãy vững tin vào chính mình. Chính mỗi chúng ta chứ không phải một ai khác vừa là tác nhân 
nhưng đồng thời cũng vừa là người thừa tự những gì chúng ta tạo tác.

Năm mới hãy khuyến tấn mọi người tinh tấn hành trì Phật pháp nhằm mở ra một cánh cửa mới. Năm 
mới là cơ hội để trang bị cho mình những hành trang mới. Với Giới, Định, Tuệ chúng ta sẽ thành tựu viên 
mãn cứu cánh giải thoát giác ngộ, chấm dứt toàn bộ phiền não khổ đau.

Tất cả mọi người xứng đáng được hưởng một cuộc sống ý nghĩa và giá trị đích thực vì mỗi con người 
vốn có sẵn Phật tánh hằng minh bình đẳng.

Kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và chư liệt vị một năm mới phước trí nhị nghiêm, Bồ đề 
tâm tăng trưởng.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật
Phật lịch 2565 - Hoa Kỳ ngày 21 tháng 01 năm 2022

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý

Số: 38/VPTT/HĐĐH/TB/CT
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X uân đang đến. Khí Xuân ấm áp đang đẩy lùi 
không khí lạnh lẽo u ám mùa Đông trôi qua. 
Mùa Xuân mang đến phục hồi, sinh lực, 

đâm chồi nảy lộc, sức sống mới. Có rất nhiều phong 
tục, tập quán, lễ hội văn hoá trong mùa Xuân để mọi 
người cùng sum tựu với nhau, có những niềm vui và 
làm những việc ý nghĩa, trong đó đặc biệt có việc đi 
lễ chùa đầu năm là một phần không thể thiếu đối với 
đời sống văn hóa tâm linh người Phật tử Việt Nam.

Ai cũng muốn bắt đầu một năm bằng những dấu 
hiệu tốt đẹp: ước mơ thăng hoa, an lạc thân tâm, hạnh 
phúc tràn đầy, … Chùa là môi trường thích hợp nhất 
để đạt được những điều đó. Những cành mai, nhánh 

hoa nở rộ, trái cây ngũ quả biểu hiện phước lộc và 
đầy đủ sung mãn trên các bàn thờ, tượng Phật Thích 
Ca với hào quang lung linh soi đường dẫn lối bước 
ta đi trong cuộc đời, Phật Di Lặc với bao bố to va nụ 
cười hỷ xả mang đến tài lộc, hưng vượng cho mọi 
người, Quan Thế Âm Bồ Tát tầm thanh cứu khổ ban 
vui, những mảnh y vàng thanh thoát, những phong 
bì lì xì, mùi khói hương quyện tỏa, những lời Đạo 
từ, những chúc lành đầu năm hướng thiện, từng hàng 
người quỳ khấn nguyện lâm râm với bao tâm nguyện 
ấp ủ, … tất cả trở thành bầu không khí tâm linh mầu 
nhiệm, ấm áp, thân thương, niềm tin, hạnh phúc, 
hành trang cuộc sống quý giá bước vào năm mới.

Ý NGHĨA HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ ĐẦU NĂM
Thích Đồng Trí
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Đầu năm đi lễ được một chùa đã quý báu lắm 
nhưng đi hành hương thập tự được thì ý nghĩa sẽ đầy 
đủ hơn. Hành hương thập tự sẽ giúp hành giả gần 
Thầy lành bạn sáng, môi trường trong lành, cao đẹp, 
sống hòa điệu trong hiểu biết thương yêu. Trong khi 
bao nhiêu người thế gian say mê trong những thú vui 
đỏ đen, dục lạc quay cuồng thì những hành giả này 
lại dắt dìu nhau theo hành trình Chư Phật Tổ, hành 
trình về suối nguồn tâm linh và văn hóa dân tộc, 
hướng đến Chân Thiện Mỹ. Những câu chuyện vui 
trên xe, những miếng bánh ngọt, trà xanh, những món 
quà tặng cho nhau là chất liệu kết nối thân thương 
cho Tình Pháp Duyên Tăng, là nguồn động lực cho 
năm mới. Trong chuyến hành hương, mọi người sẽ 
kết duyên thêm nhiều Chùa mới, thân cận học hỏi 
thêm nhiều Chư Tăng Ni, thiện trí thức. Cùng nhau 
lạy Phật, tụng kinh, cầu nguyện và ôn nhắc lại lời 
Phật dạy đầu năm kết thành công đức tu tập, tinh 
tiến hành thiện đầu năm. Hơn nữa đầu năm cũng là 
lúc gieo trồng phước đức và những ruộng phước vô 
tận đang chờ sẵn và hoa quả sẽ trổ ra trong từng giai 
đoạn cuộc đời và trải qua nhiều kiếp. “Cơm có canh, 
tu hành có bạn”, “Đi một ngày đàng học một sàng 
khôn”, mỗi hành giả sẽ học hỏi thêm nhiều điều để 
làm mới chính mình, để phát những tâm nguyện tốt 
đẹp trong năm mới.

Con số 10 viên mãn còn có ý nghĩa 10 tâm 
trưởng dưỡng, 10 tâm Kim Cương, đó là những 
mảnh đất tâm tốt đẹp để nảy sinh mọi công đức, 
quả lành trong hành trình tự độ, độ tha, tự giác, 
giác tha, giác hạnh viên mãn. Số 10 còn biểu hiện 
Thập Thiện Nghiệp Đạo nơi thân khẩu ý trọn lành 
của hành giả trong năm mới. Hành giả tu tập để 
đạt được 10 sức mạnh và Thập Lực, đầy đủ phương 
tiện nhập thế độ sanh. Số 10 đó còn có ý nghĩa 10 
phương Chư Phật trong khắp pháp giới. Hành giả tu 
tập theo 10 Hạnh Nguyện Phổ Hiền:

 Trong tất cả mười phương thế giới, 
 Ba đời hết thảy Nhân Sư Tử, 
 Tôi dùng thân - ngữ - ý thanh tịnh, 
 Lễ khắp hết thảy chẳng còn sót, 

 Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền, 
 Hiện trước khắp hết thảy Như Lai, 

 Mỗi thân lại hiện sát trần thân, 
 Mỗi mỗi lễ khắp sát trần Phật.

Đặc biệt đối với những ai trong thân phận tha 
hương, xuân đất khách, hành hương thập tự mang 
lại sum tựu hạnh phúc, bù đắp những thiếu thốn 
thiệt thòi không khí Xuân so với quê nhà. Những 
tà áo dài, trang phục truyền thống,  hình ảnh rồng 
bay lên hòa với tiếng trống múa lân, những tiếng 
hát chào đón Xuân cùng với khúc nguyện cầu,… 
tất cả góp phần kết nối Tình Pháp Duyên Tăng, hạt 
dưa, chén trà, bánh ngọt, những câu chuyện đạo 
vị là tâm tình, món quà chia sẻ cho nhau, tạo nên 
một niềm Xuân an lạc dưới mái chùa, như nhà thơ 
Huyền Không mô tả:

Mái Chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của Tổ tông

Mùa Xuân, sức sống mới đang trổi dậy. Nhịp 
sống Đời và Đạo vận hành khắp mọi nơi trên hoàn 
vũ. Hành hương thập tự là dòng chuyển động đó. 
Cuộc sống biến chuyển đổi thay, ngày mỗi mới, 
mỗi ngày lại mới, hành giả là những cánh én dệt 
trời xuân, mang hạnh nguyện Phổ Hiền vào đời, chí 
nguyện Thiện Tài Đồng Tử tha phương cầu Đạo 
không mệt mỏi và bên nhau từng bước nở hoa sen 
trên hành trình trở về bảo sở.

Thích Đồng Trí
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H iện nay chúng ta đang có 
2 cách tính thời gian theo: 
Âm Lịch và Dương Lịch. 

Phương Tây và nhiều nước trên 
thế giới sử dụng Dương Lịch, lịch 
này tính theo chu kỳ tự quay xung 
quanh trục mình của Trái Đất và 
Trái Đất quay xung quanh mặt 
trời. Trong khi đó cách tính Âm 
Lịch sử dụng Can Chi, bao gồm 
thập Can và thập nhị Chi. Trong 
đó, 10 Can gồm: Canh, Tân, 
Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, 
Đinh, Mậu, Kỷ được tạo thành từ 
Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa 
Thổ. 12 Chi được lựa chọn từ các 
con vật gần gũi với con người 
hoặc thuần dưỡng sớm nhất. Có 
một sự khác nhau trong 12 Chi 
giữa Âm Lịch Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Việt Nam,.... đó là Chi 
thứ 4 là con Mèo hay con Thỏ. 
Ở Việt Nam, 12 con giáp gồm: 
Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, 
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, 
Hợi, tương ứng với 12 con vật: 
Chuột, Trâu, Hổ, Mèo, Rồng, 
Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà, Chó, 
Lợn. Khi ghép lại sẽ tạo thành 
60 năm (bội số chung nhỏ nhất 
của 10 và 12) từ các tổ hợp Can-
Chi khác nhau, gọi chung là Lục 
Thập Hoa Giáp. Nhân dịp chúng 
ta đang đón Xuân Nhâm Dần, xin 
bàn nơi đây những chuyện tích có 
liên quan đến Cọp.

Cọp thường ở nơi rừng núi, 
săn mồi vào ban đêm, cạnh bờ 
nước, bắt những loài vật lớn, có 
vú như trâu bò rừng, nai, heo, 

NĂM DẦN NÓI CHUYỆN CON CỌP

nhiều khi loài người cũng là con 
mồi của cọp. Cọp bắt mồi bằng 
cách cắn vào gáy, hay cắn cổ hút 
máu cho đến khi con mồi kiệt 
sức. Cọp mạnh mẽ, nanh vuốt 
nhọn, hầu hết loài động vật đều 
phải sợ nên Cọp là chúa tể rừng 
xanh. Dân quê ngày xưa, vì thiếu 
vũ khí hiệu lực để tự vệ, sợ hãi 
hay cữ không dám gọi tên mà 
phải dùng những danh xưng cao 
nhất được dành cho hổ như Sơn 
quân chi thần, Sơn quân chúa xứ, 
Sơn quân mãnh hổ, Sơn lâm chúa 
tể, Sơn lâm chúa xứ, Sơn lâm đại 
tướng quân, Sơn quân chúa động, 
Chúa xứ sơn lâm, Mãnh Hổ, 
Thần Hổ, Ông, ông Thầy, ông 
Cả, Ngài, ông Ba Mươi, Hương 
quản, Ông Thiêng... Muốn cho 
con nín khóc, dân quê thường 
đem cọp ra hù doạ: “Con khóc, 
cọp nó nghe nó về thì khốn”. Cọp 

còn cho là linh thiêng nên được 
vẽ lên tường, hay đắp nổi nơi 
đình, chùa, và cũng có bát nhang 
cúng bái. Cọp hay Hổ nhờ vậy là 
biểu hiệu cho thành công, thống 
lĩnh nên ta thấy các thương hiệu 
như “Dầu Cù-Là Con Cọp”, 
“Bia Con Cọp”, dầu xăng Con 
Cọp (Exxo). Cọp cũng được đề 
cập đến nhiều qua tranh dân gian 
(tranh Đông-Hồ). Giới tử-vi cho 
rằng người nam nào sinh năm 
cọp, tuổi Dần đều kiên cường, có 
oai phong, không dễ khuất phục. 
Trước đây có những người không 
thích các cô tuổi Dần vì sợ sẽ dữ 
như cọp hoặc người nữ tuổi Dần 
sẽ cao số, tình duyên trắc trở,khó 
nuôi con, phải lập gia đình trễ 
mới yên lành.

Tiger Cup: Giải vô địch bóng 
đá Đông Nam Á, khiến chúng 
ta liên tưởng đến sức mạnh, kỷ 
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thuật, chiến lược, đoàn kết và thắng lợi – kết nối 
hàng chục con tim với nhau vì danh dự, hết mình vì 
quê hương đất nước.

Trong văn chương Việt Nam, cọp, hùm, hổ được 
nói nhiều dưới hình thức so sánh, ẩn dụ để đưa ra 
những bài học cuộc sống, những ngụ ngôn sâu xa:

Trước hết hình ảnh Cọp dung để mô tả cái oai, 
sự mạnh mẽ, khiến các loài khiếp sợ của “hổ tướng” 
dũng mãnh, can trường, bách chiến bách thắng. Nơi 
đại bản doanh để chủ soái và các tướng bàn bạc việc 
quân gọi là “hổ trướng” nơi đó thường vẽ con cọp 
ở giữa để tượng trưng uy quyền và khí thế mạnh 
mẽ. Soái ấn của một vị tướng là “Hổ Phù”. Dưới 
trướng của Lưu Bị thời Tam Quốc Diễn Nghĩa có 
ngũ hổ tướng là: Quan Vũ, Mã Siêu, Trương Phi, 
Hoàng Trung và Triệu Tử Long. Thật thú vị khi 
có những võ tướng giỏi có thể tay không đánh cọp 
như “Võ Tòng đả hổ” hoặc nữ tướng Bùi Thị Xuân. 
Cuộc chiến cân sức giữa hai thế lực mạnh mẽ quyết 
liệt gọi là: “Long Tranh Hổ Đấu”. Trường hợp cha 
truyền con nối, có sự kế thừa xứng đáng thì được 
gọi là: “hổ phụ sinh hổ tử”, ví dụ Quan Vân Trường 
có 2 người con hào kiệt là Quan Bình và Quan 
Hưng nối nghiệp Cha. Ngược lại có trường hợp Cha 
giỏi giang mà con cái lại tệ hại gọi là “hổ phụ sinh 
khuyển tử” như con của Lưu Bị (Lưu Thiện – A 
Đẩu) và con của Lê Hoàn (Lê Long Đĩnh). 

Thành ngữ: “Râu hùm, hàm én mày ngài”: để 
chỉ cho vẻ kiêu hùng uy dũng của võ tướng.

Cọp ăn thịt các loài khác, ăn nhiều để nuôi 
dưỡng cơ thể to lớn khỏe khoắn của mình, nên giới 
nam ăn nhiều hơn giới nữ, được ví là: “Nam thực 
như hổ, nữ thực như miêu” (nam ăn như cọp, nữ 
ăn như mèo). Sức mạnh của cọp được đề cập đến 
trong văn chương là: “Bạo âu như sói, mạnh âu như 
hùm” (sách Thiên-Nam). Cọp mạnh mẽ nhất nhưng 
chưa phải là khôn ngoan nhất. Tại sao con người với 
bản năng bẩm sinh không phải là khỏe mạnh nhất 
lại có thể chinh phục được bao nhiêu loài thú dữ, 
mạnh hơn mình nhiều lần? Đó chính là nơi bộ não, 
con người khôn hơn con vật. Sức mạnh thời nay 
không phải nằm ở nơi cơ bắp mà chủ yếu là nằm ở 
bộ não, ở trí khôn. Trong sách Giáo Khoa cấp I có 
câu chuyện: “Trí Khôn của Ta đây”, qua đó giải 

thích tại sao Trâu khỏe hơn người nhưng phải chịu 
kéo cày và sai khiến của con người và con hổ bị con 
người dọa và dạy một bài học ra trò. Điều này khiến 
chúng ta liên tưởng ngay cả trong các trận đấu võ 
thuật hoặc chiến trận cũng vậy, trong wrestling hay 
các trận đấu võ thuật, trí khôn phải được vận dụng 
tối đa để võ sỹ biết phải đánh như thế nào, né tránh 
thế nào trước đối thủ và đặc biệt ra trận phải có 
chiến lược và binh pháp, chứ người “hữu dõng vô 
mưu” cũng dễ bị thất bại,…

Trường hợp có người mạnh mẽ nhưng bị mắc 
mưu, bị sa cơ thất thế thì cũng chỉ biết ôm hận thở 
than như trường hợp Từ Hải mắc mưu Hồ Tôn Hiến 
chôn chân giữa trận tiền:

Đang khi bất ý chẳng ngờ
Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn
Tử sinh liều giũa trận tiền
Dạn dày cho biết gan liền tướng quân
Khí thiêng khi đã về thần
Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng.
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Đơn thương độc mã thì khó thắng được thế lực 
hùng hậu khác, do đó cần phải đoàn kết, đồng tâm 
hiệp lực với nhau, kẻo rơi vào cái thế: “Mãnh Hổ 
Nan Địch Quần Hồ” (một con hổ mạnh không đấu 
lại một bầy hổ). 

Gần cọp thì rất nguy hiểm, dễ mất tính mạng. 
Thời phong kiến ngày xưa, các quan gần vua như 
gần cọp bởi vì dưới vua có nhiều phe cánh, tranh ân 
sủng, âm thầm tâu cáo với vua, tố tội lẫn nhau. Nếu 
chính bản thân vua hoặc bị tác động, nghe lời dèm 
pha phe cánh khác mà nghi ngờ ai thì người đó bị 
nguy hiểm, thất sủng, giáng chức, mất mạng hoặc 
tru di cửu tộc, …

Cũng vậy, đến gân cọp thì nguy hiểm, nên có 
thành ngữ: “Hùm thiêng nước độc” chỉ cho nơi 
trùng trùng nguy hiểm đe dọa tánh mạng. Thi sỹ 
Hồ Xuân Hương cũng có lời khuyến cáo Phạm đình 
Hổ khi ghẹo mình: “chỗ ấy hang hùm chớ mó tay”. 
Thế nhưng trong thế chiến với đối thủ, có những 
người phải làm gián điệp, phản gián, cài vào tổ chức 
khác, hoặc tìm cách đến gần đối thủ để hiểu rõ hơn 
về những kẽ hở, nhược điểm của đối thủ, lúc ấy gọi 
là: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con”? 
(“Bất nhập hổ huyệt yên đắc hổ tử?”), Có gan dạ 
mới làm việc liều lĩnh gọi là nhổ răng cọp: “hổ khẩu 
bạt nha” (nhổ răng cọp)

Thành ngữ “Hổ đầu xà vĩ” (đầu cọp, đuôi rắn) 
tương đương với “đầu voi đuôi chuột”, ý nói trước 
sau bất nhất, không xứng hợp nhau, không thỏa 
đáng. 

“Dưỡng hổ chi họa” nuôi cọp thì có ngày bị hại 
vào thân ví cho những người nuôi hoặc thuê những 
thành phần hung dữ để loại các đối thủ và bảo vệ 
mình, nhưng khó tin tưởng được, có lúc những thành 
phần đó quay lại hại mình. Ví dụ Đổng Trác nuôi 
Lữ Bố rồi đến ngày chịu tai hại.

“Vuốt râu hùm - xỉa răng cọp”: chỉ cho các 
công việc nguy hiểm, những ai liều mạng, bất kể 
mạng sống vì mục tiêu nào đó, kiểu như Kinh Kha 
đi ám sát Tần Thủy Hoàng, thì mới dám làm.

“Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này”: chỉ cho 
những nơi hiểm độc, hoặc ngôn ngữ, hành động của 
ai đó tiềm ẩn rất nhiều nguy hại cho người khác.

“Đuổi hùm ra cửa trước rước sói cửa sau”: ý 
nói vừa đuổi được một đối tượng nguy hiểm xong, 
lại đón một đối tượng nguy hiểm khác vào, cần cẩn 
thận trong tiếp nhận, kẻo trong nhà, trong công sở, 
trong tổ chức,... có những thành phần nguy hiểm 
vào trong đó.

“Hổ thêm cánh”: Trời sanh hùm chẳng có vây
Hùm mà có cánh hùm bay lên trời 

Ý nói Hùm mà thêm cánh nữa thì không gì chịu 
nổi, ví cho một thế lực nào đó vốn đã rất mạnh mà 
lại còn được tiếp thêm những trang bị đặc biệt nữa, 
thật khó có đối thủ.

“Cáo mượn oai hùm”: ý nói mượn oai của thế 
lực nào khác chính bản thân mình để ba hoa, phô 
trương thanh thế, hù dọa những đối tượng khác 

“Hổ giấy” hoặc cọp vẽ là con cọp làm bằng 
giấy, vô hại, chẳng làm gì được ai, chỉ để hù ma 
nhát khỉ như ông nộm bằng rơm.

“Miệng hùm gan sứa”: Kẻ nói miệng thì mạnh 
bạo, hùng hổ, nhưng thực chất thì nhút nhát, lo sợ, 
chỉ cố gắng biểu hiện ta đây gan dạ, không lo lắng 
gì.

“Thả hổ về rừng”: Đã bắt được đối thủ rồi mà 
không giam giữ đối thủ lại, thả cho đối thủ về xứ 
sở, môi trường của họ, đó là việc làm nguy hiểm 
vì tạo cho đối thủ vốn là kẻ mạnh có điều kiện hồi 
sinh và chờ đợi ngày đánh trả, phục thù. Trong 
Xuân Thu Chiến Quốc, Tam Quốc Diễn Nghĩa hay 
Hán Sở tranh hùng chúng ta thường nghe nhiều 
câu chuyện về vị quân sư khuyên các vua hoặc sứ 
quân rẳng: nếu nhân tài nào đó thu phục được thì 
dùng, nếu không thì giết không thả đi, kẻo sau này 
trở thành đối thủ gay gắt nhất, quả nhiên là như 
vậy.

“Điệu hổ ly sơn” dụ cọp ra khỏi núi, một sách 
lược để đối thủ yếu đi, dụ đối thủ ra khỏi môi trường 
thuận lợi, khiến đối thủ mất uy thế, giảm sức mạnh, 
ra khỏi vùng an toàn, cô độc đối diện với hiểm nguy.

“Cọp chết để da, người ta chết để tiếng” (hổ 
tử lưu bì, nhân tử lưu danh): cho dù chết đi vẫn lưu 
lại tiếng tốt danh thơm cho đời, như danh tướng đời 
Tống, Văn Thiên Tường cảm khái:
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“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”

Dịch:

Xưa nay thử hỏi ai không chết
Lưu tấm lòng son chiếu sử xanh

Tương tự như vậy, Thi Sách phu quân của Trưng 
Trắc chịu hy sinh trên giàn hỏa của Hán Tướng Tô 
Định, danh tướng Trần Bình Trọng đời Trần có câu 
tuyên ngôn bất hũ: “Ta thà làm ma nước Nam còn 
hơn làm Vương đất Bắc”, thà chết vinh còn hơn 
sống nhục.

“Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện 
bất tri tâm” (Vẽ hổ vẽ da nhưng không vẽ được 
xương, nhìn người nhìn mặt nhưng không nhìn thấy 
tấm lòng), nghĩa của câu này là cho dù ở gần nhau, 
giao du lâu ngày với nhau, cũng chỉ có thể biết rõ về 
hình tướng của nhau chứ làm sao thấu rõ lòng của 
nhau, đánh giá một người qua dánh vẻ bên ngoài dễ 
bị sai, tương tự như câu ca dao:

“Dò sông dò biển dễ dò,
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người?”

“Hổ đội lốt thầy tu”: ám chỉ kẻ giả đạo đức, 
thành phần lợi dụng tôn giáo, mang hình thức thầy 
tu nhưng làm chuyện bất chánh, độc ác, tai hại.

“Hổ dữ không ăn thịt con”: chỉ cho tình phụ tử, 
mẫu tử thiêng liêng, cho dù một đối tượng nào đó 
rất xấu xa, hung dữ, tệ hại đến mấy đối với kẻ khác 
và xã hội, cũng không thể làm tổn hại đến con cái 
của mình.

“Cọp ăn chay”: ý nói là chuyện không có, đối 
tượng đó có bao giờ hiền như vậy được vì cọp làm 
gì có chuyện ăn chay như trâu bò sao được? Thế 
nhưng ở Bình Định quê tôi có một giai thoại về cọp 
biết tu:

Thiên Bửu Thạch tự còn có tên gọi là chùa Ông 
Đá nằm bên sườn Bắc ngọn núi Bà thuộc thôn Chánh 
Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định. Chùa là 
một hang đá tự nhiên nơi phát sinh câu chuyện vị sư 
khai sáng chùa ngồi tụng kinh, giọng kinh đã khiến 
đàn cọp hung dữ sống trong hang đá bên cạnh trở 
nên lành hiền, thường xuyên ra chùa ngồi lim dim 
mắt nghe kinh. Chùa Ông Đá được hình thành đã 
hơn 300 năm, cùng thời với Linh Phong Thiền tự 
(chùa Ông Núi) ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát.

Tương truyền, ngày ấy dân làng này bị bệnh 
dịch tả chết vô số. Một hôm, có vị sư phái Mật Tông 
du hành ngang qua đây, thấy tình cảnh dân chúng 
như vậy động lòng thương xót bèn ở lại. Vốn có y 
thuật giỏi, nên vị sư ngày ngày hái thuốc nam chữa 
bệnh cứu người. Hiện nay, những bậc lão niên ở làng 
Chánh Oai còn truyền tụng công đức của nhà sư.

Bô lão làng Chánh Oai kể rằng vị sư trên núi 
Cấm có thể nói cọp nghe. Phía trên hang đá vị sư 
lập chùa làm nơi tu hành còn có một hang đá khác, 
nơi cư ngụ của đàn cọp, đầu đàn là cọp bạch rất 
hung tợn.

Trước kia, dân làng luôn sống trong sợ hãi vì 
đàn cọp thường xuyên xuống làng quấy phá. Khi 
nhà sư về ở hang đá bên cạnh, ngày ngày gõ mõ 
tụng kinh, đàn cọp chẳng những đã không vồ ông 
mà còn trở nên hiền lành, ngày ngày ngồi quanh 
hang đá chánh điện để nghe kinh. Từ đó, đàn cọp 
hết hung hãn, không còn xuống làng quấy phá như 
xưa. Thậm chí phật tử trong làng lên chùa cúng 
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Phật, đàn cọp trông thấy nhưng không phản ứng gì, 
hiền như những chú mèo.

Thật đúng là:

Đạo cao long hổ phục
Đức trọng quỷ thần kinh 

https://nongnghiep.vn/nhieu-cau-chuyen-ky-
bi-o-nui-ba-luu-truyen-trong-dan-gian-d215412.
html

http://phatgiaobinhdinh.vn/mPost/1072/tieu-
su-to-tanh-ban-ong-nui

Trong nhà Thiền có giai thoại về: CON CỌP 
DỄ THƯƠNG

Thuở xưa, tại một đồi núi hoang vắng, có một 
thiền sư sống ẩn dật, tu hành nơi đây. Trong lúc 
hóa duyên, sư tình cờ gặp đứa bé nằm bên bìa rừng, 
khóc thét lên từng hồi; động lòng thương xót nên sư 
đem đứa bé về nuôi dưỡng. Chú bé lớn lên nhờ sự 
chăm sóc của thiền sư giàu lòng nhân ái, sống giữa 
rừng núi hoang vu không một bóng người qua lại.

Thắm thoắt 18 năm đã trôi qua, chú bé giờ đây 
đã lớn khôn nhưng chưa bao giờ giáp mặt với con 
người. Bạn bè chú là những con thú rừng hiền lành 
như hươu, nai, khỉ, vượn, và các loài chim chóc 
khác. Tâm hồn chú trắng tinh như tờ giấy trắng với 
thiên nhiên đồi núi chập chùng, vui vẻ hài hòa với 
các loài thú yêu thương bé bỏng trong rừng sâu. 
Thiền sư thường nói với chú tiểu, ở trên đời này loài 
cọp là dữ hơn hết, chớ nên gần gũi nó, ai gần là bị 
nó nhai cho tan xương, nát thịt. 

Một hôm, được tin người bạn đồng tu trong cơn 
bệnh nặng khó qua khỏi, Thiền sư liền quảy túi 
xuống núi cùng với đệ tử của mình. Chú tiểu chưa 
bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hôm nay 
được dịp, chú ngắm nhìn đủ thứ màu sắc với nhiều 
hình ảnh đẹp trong thế giới con người. Trên đường 
trở về, hai thầy trò tình cờ gặp một thiếu nữ tuổi 
vừa trăng tròn, dáng người thon thả, xinh đẹp làm 
sao. Chú tiểu ngạc nhiên nhìn dáng vẻ xinh đẹp của 
người khác phái một cách say sưa, đắm đuối, đôi 
mắt chú cứ nhìn chăm chăm vào người con gái ấy 
như lạc vào mê hồn trận của cõi thần tiên. Thiền sư 
thấy thế bảo chú đệ tử đi nhanh về núi, kẻo trời tối.

Chú tiểu ngớ ngẫn cả người ra mà hỏi, “dạ thưa 
thầy, đây là con gì vậy?”

Thiền sư nhanh miệng nói, “cọp cái đó con, đi 
lẹ lên con ơi, kẻo cọp xơi bây giờ!”. Hai thầy trò 
cũng đã kịp về đến núi, trước khi trời tối.

Kể từ đêm hôm đó, chú tiểu bắt đầu thao thức, 
trăn trở không sao ngủ được, chẳng thiết gì đến việc 
ăn, việc uống. Chú cứ nhớ mãi về hình ảnh con cọp 
cái đó sao mà dễ thương, xinh đẹp vô ngần, nhất là 
khi cười để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp.

Bị sự dằn vặt bởi sức hấp dẫn lạ kỳ đó, chú tiểu 
không chịu nổi, cứ nhớ mãi hình ảnh và bóng dáng 
đó, làm con tim chú rung lên bần bật như muốn vỡ 
ra, chú ta đành đến thú thật với thiền sư: “Sư phụ 
ơi, sao con cứ nhớ đến con cọp cái đó quá chừng, 
thà con tìm gặp nó, để cho nó ăn thịt con cho rồi. 
Con thà chịu mất mạng, mà trong lòng cảm thấy an 
ổn, nhẹ nhàng. Từ nhỏ đến giờ, con chưa từng trải 
qua cảm giác nhớ nhung, thương yêu, trìu mến, lạ 
lùng đến thế kia. Dạ thưa sư phụ, con phải làm sao 
đây?”.

Chú tiểu kia đã bị tiếng sét ái tình làm rung 
động cả trái tim ngây thơ, hiền lành, chất phát của 
thuở nào.

Chú tiểu đó có duyên ở núi tu hành, chưa từng 
biết con người là gì, ấy thế mà khi có duyên sự 
xuống núi cùng thầy, chỉ một lần thoáng thấy tuy 
chưa được tiếp xúc, đã ngớ ngẫn người như kẻ mất 
hồn. Chính vì vậy, ai dính mắc vào luyến ái, đam 
mê, tham muốn dục vọng, không biết chừng nào 
mới thoát ra được. Một khi đã nói đến sự luyến ái, 
tức là sự thèm khát và ham muốn về ái dục. Đã là 
con người, thật khó có thể thoát ly vĩnh viễn được 
ái dục, ngoài trừ các vị đại Bồ tát. Chính vì vậy, 
Phật đã đưa nhiều hình ảnh thí dụ sống động về sự 
tác hại của ái dục, mà khuyên người xuất gia phải 
cố gắng tu học cho tốt, để vươn lên, vượt qua cạm 
bẫy cuộc đời.

Bản năng tình dục, tình yêu, của Ái rất là lớn 
lao, nhất là Ái giữa nam và nữ, huân tập từ vô thủy 
đến nay thật là: “Ái bất trọng bất sinh Ta Bà” (nếu 
Ái không nặng thì không sinh cõi Ta Bà), chúng ta 
đang sống trong cõi dục, nhưng cần vươn lên, thoát 



14 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 2 - 2022  

ra ngoài vòng kiềm tỏa của dục vọng thường tình 
để được giải thoát như Bồ Tát Tất Đạt Đa hay Nan 
Đà phải lìa vợ đẹp xuất gia, cắt ái mới thành tựu 
Thánh quả.

Trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, con người 
nên thức dậy vào giờ Dần:

“Một năm là mấy tháng xuân
Một ngày là mấy giờ Dần sớm mai” (ca dao)

Nhứt niên chi kế tại ư Xuân,

       

Nhứt nhựt chi kế tại ư Dần.

    

Thiên khai ư Tý, Địa tịch ư Sửu, nhơn sanh 
ư Dần

.

Nghĩa là: Giờ Dần buổi sáng (từ 3h-5h), là giờ 
rất tinh khôi, người siêng năng nên thức dậy từ giờ 
Dần để bắt đầu ngày mới, tỉnh táo, hoạch định kế 
hoạch cho một ngày, giấc ngủ tốt nhất chẳng hạn 
là từ 10h đêm cho đến 3h sáng. GIữ thói quen lành 
mạnh như vậy, người ấy dễ thành công:

Xem cái cách săn mồi của cọp: núp kỹ, che giấu 
mình, kiên nhẫn đợi chờ cơ hội và tấn công đúng 
lúc điều này khiến chúng ta rút ra bài học cho cuộc 
sống: phải biết kiên nhẫn, đợi thời cơ và nắm bắt 
đúng thời cơ thì mới thành công, dục tốc bất đạt 
(nóng nảy mong xong việc sớm thì chẳng thành 
công)

Đọc trong kho tàng văn học Việt Nam, tôi rất 
thích bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ, nhân đây, 
chúng ta cùng lắng lòng nghe lại tâm sự của một 
con cọp trong vườn bách thú:

Một con Cọp gặm mối khối tâm hồn lớn lao, 
không làm sao tiêu giảm được vì ở trong cũi sắt, vì 
sa cơ thất thế, vì bị nhốt, mất tự do, bao đối thủ chế 
nhạo, coi thường mình:

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm

Con cọp mang đầy tâm sự xót xa khi bị sa cơ, 
bị giam nhốt, nó chỉ là thứ trò chơi tiêu khiến và 
lúc đó thì nó có gì khác biệt với bao loài thú khác 
như là gấu hay báo...? Cái khổ của thể xác bị giam 
nhốt, ăn uống ngủ nghỉ khó khăn, lại nhân lên gấp 
bội với cái khổ của tinh thần bị tủi nhục, giày vò, 
họ cười cợt tìm niềm vui trước nỗi đau khổ của 
mình:

Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Đời người cũng vậy, ai không trải qua những 
thăng trầm trong cuộc sống, rồi khi bệnh, khi già, 
khi đối diện với cái chết, có nhiều hoàn cảnh bất 
như ý và lực bất tòng tâm, lúc ấy tâm lý con người 
thường sống với hoài niệm về một quá khứ huy 
hoàng, oanh liệt, một thời tung hoành thỏa thích, 
giờ thì lực bất tòng tâm, sống trong cảnh éo le, khập 
khiễng, ngậm ngùi… Đời vốn vô thường, lên voi 
xuống chó là vậy:

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

Trong ký ức của con cọp, nó nhớ tha thiết đến 
những hình ảnh cụ thể, rõ mồn một, đầy ấn tượng về 
bờ suối, ánh trăng, ngày mưa, bình minh, cây xanh, 
chim ca, mặt trời,…thật lung linh, sống động và mơ 
mộng. Cuộc sống là vậy, cần có một quá khứ để tự 
hào, một hiện tại với nhiều niềm vui và việc làm ý 
nghĩa, một tương lai hé lộ tươi sáng. Thế nhưng với 
con cọp trong vườn bách thú: hiện tại thì phũ phàng, 
tương lai mờ mịt, không biết giam cầm để mua vui 
cho đến bao giờ? Thật là éo le, bi kịch đáng thương! 
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Giấc mơ thì đẹp lắm, khi mở mắt ra phải đối diện 
với thực tại phũ phàng. Đời không như là mơ nên 
đời thường giết chết mộng mơ!

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

Thảo cầm viên có thể là đẹp với các du khách 
nhưng với con cọp thì đó là những cảnh giả dối, 
nhân tạo, đáng khinh. Cọp đã quen với cái hùng vĩ, 
kỳ bí, thiêng liêng, bạt ngàn chứ không phải cảnh 
tầm thường, thấp kém như vậy. Nơi đó quá chật hẹp 
đối với vị chúa tể rừng xanh:

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Cho dù sống với thực tại khổ đau, ngục tù, cọp 
vẫn yêu quê hương, non nước, xứ sở của nó tha 
thiết, tất cả vẫn sống trong tâm khảm, máu thịt của 
nó, tâm hồn nó mãi vấn vương trở về với quê hương, 
nơi mà nó đáng lẽ phải mãi thuộc về, cái khát khao 
tự do, vùng vẫy to lớn đó, gắn bó với quê hương đó 
không bao giờ tắt lịm trong trái tim của nó:

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

Qua bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ, chúng ta 
rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống 
như là:

 • Mỗi chúng sanh có những nghiệp riêng, chánh 
báo gắn liền với y báo, với hoàn cảnh, môi 
trường, nhiều người trong chúng ta thích sống 
ở thành thị đầy đủ tiện nghi, không thích sống 
trong rừng, nhưng cọp thì khác: núi rừng là 
giang sơn của nó.

 • Lòng yêu quê hương, xứ sở, khát vọng tự do, 
muốn sống với quê hương với tự do hơn là giam 
hãm, gò bó, xếp đặt, nô lệ cho dù là nhàn hạ, 
cung cấp đầy đủ mọi thứ.

 • Hoài niệm về quá khứ, về cái thuở hào hùng mà 
bây giờ trải qua thăng trầm, suy sụp và lực bất 
tòng tâm.

 • Tính nhân văn trong bài thơ là khuyên chúng 
ta cẩn thận có thể chúng ta đang mua vui, giẫm 
đạp lên những nỗi đau của kẻ khác. Chúng ta có 
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thể hả hê thích thú ngắm nhìn, đùa cợt với kẻ 
khác khi bị sa cơ thất thế như là xát muối vào 
nỗi đau khắc khoải của họ.

 • Thực ra, chúng ta đều chịu ngục tù giam hãm 
với các căn dính mắc với sáu trần. Chúng ta bị 
giam hãm trong dục giới, trong tam giới, trong 
luân hồi lục đạo, trói buộc không biết ngày nào 
ra khỏi như bài sám Phật Khánh Đản có đoạn:

“Tình ái si mê, 
Tù trong lục đạo, 
Trăm dây phiền não, 
Nghiệp báo không cùng”

 • Khi chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh 
thôi thì cách tốt nhất là hãy chấp nhận và thích 
nghi với nó còn hơn là cứ mãi trăn trở, khổ đau: 
quá khứ ơi, đừng giày vò ta nữa! Nếu con cọp 
đã không thể thoát ra khỏi cũi sắt, thôi thì cũng 
tạm sống yên ổn qua ngày chứ lồng lộn, cay 
cú mãi rồi thì vẫn thế. Có những chí sỹ khi bị 
ở tù lại sống rất thanh thản, chấp nhận cái giá 
cho lý tưởng, công lý và khát vọng tự do, dân 
chủ, bình đẳng của mình. Hãy bình thản chấp 
nhận và sống tốt nhất với hoàn cảnh hiện tại 
của mình. Địa Tạng Vương Bồ Tát dù sống ở 
địa ngục nhưng vẫn thong dong tự tại. Cho nên, 
không đợi chết đi mới vãng sanh cực lạc, giải 
thoát hay không giải thoát là ở ngay trong cách 
nghĩ, tâm tưởng của mình, “vô trụ xứ niết bàn”, 
“tự tánh thanh tịnh niết bàn”. Mặc dù sống ở 
trần gian với ngũ trược ác thế, nhưng nếu với 
đại nguyện và chánh đạo thì hiện tại lạc trú, giải 
thoát ngay bây giờ và tại đây.

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần, 2022, xin góp 
nơi đây tản mạn đôi dòng bàn về con Cọp. Chúng 
ta ôn lại và học hỏi nhiều từ tinh hoa của bao thế hệ 
đi trước và để lại trong các thành ngữ, tục ngữ, ca 
dao, câu chuyện về con Cọp. Chúng ta hãy áp dụng 
những đặc tính mạnh mẽ, đầy sức sống đó cũng như 
những ý tưởng sâu sắc, đẹp đẽ trong nguồn văn học 
dân gian trên vào cuộc sống của mình thông qua 
ánh sáng Phật Pháp. Đặc biệt, thế giới vừa trải qua 
nạn đại dịch Covid 19 nhưng hy vọng những con hổ 
mới Châu Á sớm khắc phục và phát triển trỗi dậy, 
xứng tầm của mình trên thế giới. 

Hổ mới châu Á (tiếng Trung:  (Á 
châu tiểu hổ), tiếng Anh: Tiger Cub Economies) là 
một thuật ngữ trong kinh tế học, dùng để chỉ sự kỳ 
vọng vào nền kinh tế của các nước đang phát triển 
là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines - là 
những quốc gia công nghiệp mới, có nền kinh tế lớn 
cũng như giàu tiềm năng trong khu vực Đông Nam 
Á. Khái niệm này sau đó bổ sung thêm Việt Nam, 
mặc dù Việt Nam chưa phải là quốc gia công nghiệp 
mới nhưng có tỉ lệ tăng trưởng hàng năm đang tăng 
trưởng đều đặn. Nhưng điều quan trọng là làm sao 
Việt Nam có chính sách phù hợp để dung hòa, để 
kêu gọi, kích thích được tài năng người gốc Việt 
khắp nơi trên thế giới chịu đầu tư với tất cả nguồn 
tài lực, nhân lực, trí lực,… như vậy nước Việt Nam 
mới không bị có cái gì đó cản trở kiềm hãm mà đủ 
điều kiện phát triển tối đa, tung hoành hết mức. Đất 
nước Hoa Kỳ cũng vậy, không thể để tự rớt phong 
độ, thế thượng phong của mình và sập hầm sập bẫy 
vì những toan tính ích kỷ, cá nhân, chủ quan, tự tôn 
và chia rẽ là mầm mống của sự suy yếu, phải khắc 
phục. Điều quan trọng hơn hết là luật vô thường chi 
phối tất cả, sức mạnh, uy dũng, thế trên của mình, 
tất cả rồi sẽ thay đổi, hãy chấp nhận luật vô thường 
và vượt ra khỏi cái vô thường đó. Bi Trí Dũng với 
áo giáp nhẫn nhục, đại nguyện và tinh tấn mới 
giúp một hành giả mãi mạnh mẽ thực sự và từng 
bước đưa hành giả ra khỏi sự giam hãm của nhà lửa 
tam giới, ra khỏi vòng luẩn quẩn của luân hồi lục 
đạo. Hãy tận dụng sức lực của mình đang có trong 
những việc có ý nghĩa nhất, hãy sống trọn vẹn, phát 
triển vững vàng, hãy vững chãi, thảnh thơi, thong 
dong giải thoát, an vui trong mọi hoàn cảnh (tùy sở 
trụ xứ thường an lạc).

Hướng đến Xuân Nhâm Dần, 2022

Thích Đồng Trí 
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(Lời người lính già Tây Sơn tâm sự với bạn
năm Thiệu Trị nguyên niên)

Kể từ đấy ta thôi mài gươm dưới nguyệt
Tháng với ngày ta cấy lúa nương non
Đêm ta mơ về triều đại vàng son
Mà sóng lớp phế hưng xô đẩy không còn

Ta đã sống hơn một thời oanh liệt
Dưới ngọn cờ người áo vải Tây Sơn
Đã bao nhiêu năm xung trận công đồn
Đã vẫy vùng từ Nam ra đến Bắc

Xuân Kỷ Dậu hoa mai vàng lác đác
Đất Bắc Hà kinh động bước xâm lăng
Gió cuốn quân reo
Thét lên từ ba ngả
Rừng xanh đổ lá
Núi xanh nghiêng ngả
Giặc Thanh tràn qua
Đen nghịt cả đồng bằng
Ngựa dày nát cỏ
Quân đạp lúa vàng
Những xá c già ôm thây con đỏ 
Những mẹ già tủi nhục quấn khăn tang
Lửa ngất cao ngùn ngụt căm hờn
Từ Cao Bằng trải dài tới Lạng Sơn
Từ Khương Thượng Thăng Long Ba Vì Phú Thọ

Bọn chúng nó
Cúi đầu vâng lệnh giặc
Những vua tôi cõng rắn cắn gà nhà
Những tên Việt gian đầy rẫy đất Bắc Hà
Tim mòn, óc rỉ

Đố ng Đa Oanh Liệ t - Mai Vàng
Đinh Quốc An

Lưng uốn, gối quỳ
Những cánh tay kiệt sức
Của dòng Lê phong kiến suy vi
Còn gượng dơ lên
Dựng lai chiếc ngai vàng cũ kỹ
Mượn sức người
Ngoi ngóp sống trị vì

Từng đoàn người điệp điệp trùng trùng
Từ đồng bằng cao nguyên Nam Bắc Trung
Từng đoàn người bước nhẹ lên núi rừng
Men theo chân dãy Trường Sơn cao ngất
Đêm núi lạnh đường gập ghềnh gian hiểm
Người ngậm tăm, ngựa tháo nhạc âm thầm
Voi bước nhẹ theo lối mòn lá đổ
Để đừng nghe xào xạc lá khô vang
Họ là lính đã đánh quen trăm trận
Ho là quân vừa mới mộ vài ngày
Họ  là nông dân vừa bỏ cuốc bỏ cày
Cầm lưỡi gươm còn vụ ng dại trên tay

Tranh vẽ Đại Đế Quang Trung Nguyễn Huệ
(Họa sĩ Vi Vi)
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Nhưng trái tim chứ a đầy nhiệt huyết
Giặc xâm lăng một lòng ta phải diệt
Để giữ  vững giang san nòi giống Việt
Họ  là cơn bão nổi trên không gian
Họ là cơn sóng đáy lan tràn.

Họ lướt đi trong đêm không trăng
Nồi Dương Xuân (1) vừa đi vừa nấu cơm
Bánh tét Nam Hà (2) vừa chạy vừa ăn
Người cáng người thay phiên nhau ngủ
Đội Xả o Mã (3) vùn vụt như sao băng

Hai bên đường làng mạc buồn hiu
Không có Tết không cờ quạt cây nêu
Không tiếng chó sủa đêm
Không tiếng gà gáy sáng
Vài em bé bụng ỏng thân gầy teo
Thập thò nhìn từ đằng sau đống rạ
Đoàn quân Nam Hà đi qua vội vã
Im lìm như những bóng ma

Ngày mồng ba quân ta vây Hà Hồi
Quân giặc còn ngủ say như chết
Trong cơn rét mùa đông
Bên gái đẹp rượu nồng
Đêm không trăng sương mờ dầy đặc
Còn nghe bay tiếng muỗi vo ve
Bỗ ng ầm ầm hàng vạn tiếng quân hô
Như vỡ tan chín từng trời đất
“Đồn Nguyệt Quyết Gian khẩu đã mất
“Đồn Hà Hồi mau hàng
“Đại Đế ta nhân đạo
“Không giết kẻ quy hà ng”
Trước khí thế long trời lở đất
Đồn Hà Hồi run sợ kinh hoàng
Run như run trước thần dũng Long Nhan
Cờ trắng đưa lên cửa trại mở toang

Toàn quân ta rầm rộ tới Ngọc Hồi
Tiếng quân reo rung động cả núi đồi
Trời hừng sáng mặt nhìn nhau rõ mặt
Lệnh dừng quân, bao vây quanh đồn giặc
Đồn đen ngòm từng vọng gác nhấp nhô
Vài lá cờ Ngũ Hành (4) đang ngơ ngác
Hoang mang bay theo ngọn gió heo may
Chúng không ngờ quân Việt đi như bay
Từ Tam Điệp chỉ vài ngày là tới
Quân ta như từ trên trời rơi xuống
Giặc cò n say bàng hoàng quân với tướ ng
Gượng đứng lên tìm cung kiếm đao thương

Nửa đêm hướng chính Bắc
Lửa cháy rực một phương
Khói thuốc súng ngọn gió mùa đưa tới
Cánh quân Thượng Đạo đô đốc Đông (5)

Đã vây đồn Khương Thượng và tiến công

Nhà vua đứ ng bật dậy ra hiệu lệnh
Cho toàn quân công phá đồn Ngọc Hồi
Người cưỡ i voi trận, mặc áo bào đỏ
Đầ u đội giáp trụ, cổ quấn khăn vàng
Thề cùng tướng sĩ tiếng thét dậy vang
“Ngọc Hồi hôm nay phải thành bình địa”
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Tiếng trống giục tiến quân từ bốn phía
Giặc kinh hoàng hồn vía bay lên mây
Voi voi chiến một trăm con dàn hàng
Voi làm cho kỵ binh địch
Hoảng loạn tan hoang
Những bước chân ngàn cân
Không gì cản nổi
Sức đàn voi lồng lên dữ dội
Dẫm nát hàng rào
Đạp đổ tườ ng cao
Mở đường cho đoàn binh bộ xông vào

Quân Việt dùng rơm khô thấm nước
Phủ lên những tấm ván khổng lồ
Làm lá chắn cho đoàn quân cảm từ
Lấp hào sâu dùng dao ngắn tiế n lên
Súng Hỏa Hổ (6) phun lửa đốt chân giặc
Thảm rồng bay (7) từng mảng cháy trên đầu
Đại bác trên voi (8) nhả đạn thẳng vào
Những công sự vững bền thành gạch vỡ
Đại quân ta người người hăm hở
Như cuồng phong ào ạt tiến vào đồn
Chém giặc như chém ngọn chuối non
Như chém người tay không tấc sắt

Trận công đồn vừa xong trong chớp mắt
Bãi chiến trường xương máu khắp quanh đây
Những xác người nằm như đang ngủ say
Cơn bão đã qua, bây giờ là vắng lặng
Chiến trường nào không tanh mùi máu mặn
Chiến thắng nào không trả giá chua cay
Lịch sử sẽ ghi dấu vết hôm nay
Một trang mới huy hoàng và lẫm liệt
Quân sử sẽ giữ gìn binh pháp Việt
Hành quân thần tốc truy kích bất ngờ
Mỗ i chiến trường một sáng tạo quân cơ

Ngọc Hồi tan Khương Thượng im tiếng súng
Từ Đống Đa đoàn quân Đô Đốc Đông
Đang tiến về cửa Tây thành Thăng Long
Đón Đại Đế vinh quang vào thành nội

Đoàn chiến sĩ vội xếp thành hàng đội
Tiến vào thành trong ánh sáng bình minh
Mặt trời lên soi sáng rực cổng thành

Thang Hùng Nghiệp bên đầm Mực thây phơi
Trường Triều Long trên cầu Vịnh xong đời
Sầm Nghi Đống núi Loa Sơn treo cổ
Hứa Thế Hanh chết cháy tại Ngọc Hồi
Tôn Sỉ Nghị  bỏ cả ấn tín chạy qua cầu
Cầu phao đứ t hàng vạn quân chết đuối
Xác giặc trôi làm nghẹt dòng sông cuối
Máu giặc pha nhuộm đỏ nước sông trong

“Máu thù  nhuộm đỏ nước sông
“Từ nay ta gọi là sông Hồng Hà”
Thăng Long kiếm thép nở hoa
Xác thù chất ngất Đống Đa mấy gò
Ngọc Hồi phơi vạn xương khô
Một bành voi đạp đổ xô mấy thành
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Dân Bắc Hà mừng vui ùa ra nghẹt phố
Đón đoàn quân vừa giải phóng Kinh đô
Một bà già khăn mỏ quạ vải thô
Nắm vạt áo người chiến binh Thuận Hóa
Hàm răng đen cười vui hỏi đon đả
“Cháu ơi nhà vua đâu nhà vua đâu?”
“Bác hãy tìm người nào cưỡ i voi trận
“Áo bào màu đỏ, nón trụ trên đầu”
Nhưng tìm mãi không thấy người áo đỏ
Vì áo vua thuốc súng nhuộm đen màu
“Tiếc quá không được thấy nhà vua”
Vừa nói vừa đưa tay quệt miệng nhai trầu
Vài cô gái chỉ tay cười khúc khích
Đưa trái cam cho người lính rách vai
Tò mò nhìn những võ khí lạ đời
Đại bác Nam Hà  (9) súng loe lòng Long Thọ (10)

Súng Hoả Hầu cùng với Thảm rồng bay

Đại Đế về Nam
Chuẩn bị cuộc Nam chinh (11)

Thề thống nhất Bắc Nam về một mối
Xây dựng nền tự chủ vạn xuân xanh
Người chỉ ngang mũi nhọn về phương Bắc

“Rồi nước non này sẽ phục hưng
“Sẽ vun sức mạnh vào ngọn giáo
“Sẽ phục hoạt dòng văn hóa Môn (12)

“Sẽ đòi lại đất xưa tiên tổ (13)

“Sẽ rửa lầu xong mối nhục hờn”

Rồi một hôm ngọn cờ rũ màu tang
Quân với tướ ng sụt sùi quỳ nhỏ lệ
Ngựa và voi phủ phục ở đầu non
Đại Đế đi rồi đâu lời huyết thệ
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Lửa gươm thiêng vụt tắt đã không còn
Đế với vương chỉ còn lau với sậy
Gió vi lô sào sạt tiếng ca dao
Đây muôn đời sóng Hồng xô với đẩy
Tìm nơi đâu áo vải với cờ đào

Nhọc nhằn ngựa nản chân bon
Trèo lên đỉnh núi Trường Sơn khóc ròng
Thôi rồi nửa giấc anh hùng
Thù ngoài bẻ gãy giặc trong dập tàn (14)

Sóng Cà Mau gió Nam Quan
Đưa người về ngủ sử vàng thiên thu

Kể từ đấy nghiệp đế suy tàn
Mưa lầy lũy đổ
Lá rụng thành hoang
Tráng sĩ vỗ gươm mà hát

Khúc ca bi hùng tim nát tan
Đêm đêm bên tai còn nghe vẳng
Tiếng ầm ầm mùa lũ  nước sông Côn (15)

Như từ xa tiếng trống trận vang dồn

Kể từ đấy lưỡi gươm ta son mòn, thép rỉ
Tháng với ngày ta cấy lúa nương rừng
Mơ một ngày có lại một Quang Trung
Để lưỡi gươm già nua này sẽ lại vẫy vùng

ĐINH QUỐC AN 
(Australia, 6/2021)

Chú thích
(1) Dương Xuân là tên một thôn chuyên làm nghề thợ rèn 

gần Phú Xuân. Có lẽ họ đã dựa theo sáng kiến của 
Nguyễn Huệ chế tạo ra bếp nấu cơm di động.

(2) Có truyền thuyết cho rằng nghe tin quân Thanh xâm 
lược Việt Nam, Nguyễn Huệ tức giận bóp chiếc bánh 
chưng trong tay thành chiếc bánh tét, và chợt nảy ra 
sáng kiến, quân sĩ có thể vừa đi vừa cầm bánh tét ăn.

(3) Xảo mã là toán quân cưỡi ngựa cực nhanh tiếp vận 
lương thực võ khí và y tế cho đại quân (theo tài liệu của 
học giả Hồ Hữu Tường).

(4) Quân Thanh chia ra làm năm binh chủng dựa theo ngũ 
hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi binh chủng mang một 
màu cờ riêng, gồm trắng xanh đen đỏ vàng.

(5) Đô đốc Đặng Tiến Đông có nhiệm vụ đánh đồn Khương 
Thượng và Đống Đa để ngăn quân Thanh ở Thăng Long 
tiếp cứu đồn Ngọc Hồi.

(6) Súng Hỏa Hổ là một loại súng phun lửa.
(7) Thả m rồng bay là loại sún g bắn tung những mảng 

thảm lử a lên cao rồi rơi xuống đầu quân địch.
(8) Đặt đại bác trên lưng voi là sáng kiến của Nguyễn Huệ.
(9) Đại bác Nam Hà do chúa Nguyễn cho chế tạo nhưng 

có lẽ đã được Nguyễn Huệ biến chế đi làm cho súng 
bắn hỏa lực mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

(10) Súng này được chế tạo ở thôn Long Thọ gần Phú 
Xuân.

(11) Cuộc Nam chinh để tiêu diệt Nguyễn Phúc Ánh ở 
Gia Định.

(12) Thời xa xưa các bộ lạc Việt dùng chữ Môn trông giống 
như con nòng nọc để ghi chép.

(13) Nguyễn Huệ có tham vọng đòi lại hai tỉnh Quảng 
Đông và Quảng Tây, xưa vốn thuộc về đất Việt.

(14) “Ta đánh quân Thanh như bẻ gãy thanh gỗ mục, đuổi 
Nguyễn Ánh như dập tắt đốm lửa tàn” lời Nguyễn Huệ.

(15) Sông Côn chia vùng đất Tây Sơn ra Tây Sơn hạ và Tây 
Sơn thượng. Đó là chiến khu đầu tiên của lực lượng Tây 
Sơn (theo tài liệu của nhà văn Nguyễn Mộng Giác trong 
tác phẩm Sông Côn mùa lũ)

Tôn tượng Vua Quang Trung Nguyễn Huệ tại Little 
Saigon, TP Westminster, CA [trong khu Thương 
xá Euclid Business Center]. Tượng được đúc bằng 
đồng bởi điêu khắc gia Phạm Thông. (Ảnh chụp của 
Nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung)
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Thời gian qua rất nhanh, 
không đợi chờ mà Xuân 
cũng đến. Mọi người 
chuẩn bị đón Xuân, 

đêm 30 Tết đón Giao Thừa, đến 
chùa, nhà thờ hay những nơi tôn 
nghiêm để cầu nguyện cho người 
thân của mình.

Những ngày trước Tết ai cũng 
bận rộn, Tết Việt Nam khác với 
Tết ở hải ngoại, nhiều khi không 
vào ngày cuối tuần thì vẫn đi làm, 
có người xin nghỉ việc, có người 
mới vào làm không dám xin nghỉ 
việc, sợ mất việc thì khổ.

Từ Giáng Sinh đến Tết nhà 
nào cũng sửa soạn thật đẹp, cây 
thông, hoa ở vườn, hay trái cây 
ở vườn đợi cho chín, hái cúng 
ông bà của mình, mua sắm hàng 
giảm giá, mục này hấp dẫn nhiều 
người, những người lớn tuổi 
không quan tâm quà cho chính 
mình nhưng phải để ý con cháu 
hay người thân của mình cho nên 
cũng đi mua sắm, say mê mua 
sắm thì tốn tiền, lấy tín chỉ ra 
mua rồi suốt năm làm trả nợ.

Thường thường thì vào những 
ngày lễ, ngày Tết ai cũng nghĩ 
đến người thân của mình và 
những người làm ơn cho mình 
suốt năm qua, dù nghèo hay giàu 
cũng phải có những món quà 
nho nhỏ, tỏ tấm lòng biết ơn của 
mình. Chúng tôi làm thương mại 
mấy chục năm qua, cũng nhờ sự 
thương yêu của đồng hương mà 
mới tồn tại cho đến ngày hôm 
nay, nếu nói về ân nghĩa thì kể 
sao cho hết, từ các vị lãnh đạo tôn 
giáo, đến những người làm việc 
với mình, bao giờ Tết chúng tôi 
cũng đi đổi tiền mới, không bao 

Mùa Xuân 
là Mùa Hy Vọng

KIỀU MỸ DUYÊN

Hoa mai rực rỡ đón chào mùa Xuân, mùa hy vọng.

giờ mua vé số, vì tôi biết mình 
không trúng số đâu và lại nhìn 
thấy những người trúng số sự 
bất hạnh chợt đến cho nên cũng 
không mua vé số và cũng không 
mong trúng sổ số, thỉnh thoảng 
có người tặng nhưng chỉ trúng 
$10 mà thôi.

Quan tâm đến tất cả mọi 
người xung quanh, người bỏ báo 
mỗi buổi sáng, người quét dọn 
văn phòng, người làm vườn cắt 
cỏ, người sửa xe, nhạc sĩ, ca sĩ, 
cho tôi nhạc, những tác giả cho 

tôi những sáng tác mới hay những 
quyển sách dịch hay, những 
người bạn ở xa về Orange County 
thường cho tôi những món quà 
quý báu ở địa phương đang ở. Ân 
tình làm sao kể hết!

Bệnh nhân ở bệnh viện, viện 
dưỡng lão cho tôi những nụ cười 
thật tươi trong những buổi chiều 
tôi vào thăm. Những vị lãnh đạo 
tinh thần mỗi lần nói chuyện 
xong bao giờ cũng nói:

- Tôi cầu nguyện cho sức 
khỏe của chị.
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Những lời quý báu, vô giá, 
tiền không mua được lời cầu 
nguyện.

Tôi thường nói với nhân viên 
của mình:

- Ở làm sao cho đồng bào 
thương thì mình không bao giờ 
đói.

Đói làm sao được ở xứ này? 
Một xứ sở của cơ hội, cơ hội học 
hỏi, cơ hội làm giàu. Người Việt 
tị nạn không có nhiều tỷ phú 
nhưng triệu phú thì nhiều lắm, 
đếm không hết như một chàng 
trai trẻ, 32 tuổi ở Floria từ hai 
bàn tay trắng trở thành triệu phú 
nhanh nhất thế giới, đó là Peter 
Nguyễn, 18 tháng lợi tức 100 
triệu Mỹ Kim. Tỷ phú Trung 
Dung, 30 tuổi bán cổ phần một 
tỷ 850 triệu.

Có lần Trung Dung nói với 
tôi:

- Chị hỏi em ít thôi, 5 phút, 
em chỉ làm việc được, mà không 
nói nhiều. Em là người Chàm.

Còn rất nhiều người Việt 
Nam giàu lắm, mà tôi được hân 
hạnh phỏng vấn cho đài truyền 
hình, cho đài phát thanh và báo 
chí.

Rất nhiều di dân giàu, tị nạn 
giàu ở Mỹ hay đến từ các quốc 
gia khác. Ở đây chúng tôi muốn 
nói những người giàu là người 
Việt Nam, vẫn hiếu thảo với 
ông bà, cha mẹ, vẫn mộ đạo và 
có lòng nhân ái. Dù ở đâu trên 
rừng sâu, núi thẳm hay ở biển 
cả, nếu có lòng thì với hai bàn 
tay và khối óc nhỏ bé của mình 
vẫn giúp người khác được, giúp 
những người xung quanh mình 

và bà con thân nhân mình đang ở 
Việt Nam.

Một hôm, tôi đến chùa Điều 
Ngự vào buổi tối để thu hình. 
Chùa đang xây cất, nhưng Phật 
Tử ra vào tấp nập, người thì lo 
nấu ăn, người thì lo xếp ghế cho 
buổi cầu nguyện sắp tới. Phu 
nhân của cố luật sư Phạm Kính 
Vinh, hiền lành, làm việc không 
ngừng nghỉ, ít nói, nhưng tận 
tình với công việc. Sáng nào chị 
cũng đến chùa làm công quả, tối 
về nhà và cứ như thế làm việc từ 
ngày này qua ngày kia không mệt 
mỏi, không than phiền. Nhiều nữ 
Phật tử từ xa như Los Angeles, 
Riverside, San Diego cũng đến. 
Lòng mộ đạo của mọi người làm 
cho tôi cảm phục.

Nhiều người nói: Hòa Thượng 
Viên Lý và Hòa Thượng Viên 
Huy có phước, Phật tử nhiều nơi 
xa về đây cúng đường, lễ Phật. 
Các thầy bận lắm, nhất là cầu 
nguyện cho những gia đình có 

người thân vừa qua đời. Người 
lãnh đạo tôn giáo không bao giờ 
nghỉ ngơi, vì ngày nào cũng có 
Phật tử mất, càng ngày thì đám 
tang càng nhiều. Viện chủ của 
chùa đâu thể bỏ Phật tử của mình 
mà không lo, nhất là cầu siêu cho 
người qua đời, cầu an cho người 
đang nằm bệnh viện, bao nhiêu 
thứ phải lo. Vất vả nhất là những 
vị viện chủ đang xây chùa, hàng 
trăm thứ phải lo, giấy phép, tiền 
để xây cất, nhiều thứ làm quý vị 
ơi.

Chúng tôi cầu nguyện và 
mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến cho 
các chùa đang xây cất, tốn tiền 
nhiều lắm. Mong trời Phật phù 
hộ cho những vị có lòng, cho ân 
nhân, cho viện chủ của chùa, cho 
Phật tử bình yên, sức khỏe để lo 
Phật sự.

Thỉnh thoảng chúng tôi đi 
theo phái đoàn Phật Tử của chùa 
Bảo Quang ở Santa Ana đi cho 
cơm cho những người không 

Tỷ phú Trung Dung và Kiều Mỹ Duyên
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nhà ở công viên. Người không 
nhà gồm đủ thành phần: già trẻ, 
đàn ông, đàn bà, v.v. Họ nằm 
dưới cỏ, ngồi dưới gốc cây, nói 
chuyện vui vẻ, di chuyển từ nơi 
này đến nơi khác hàng tuần. 
Nhiều phái đoàn Việt Nam cho 
cơm, như chùa Bảo Quang thì có 
cơm chay, gồm nhiều món, cơm 
chiên, nước ngọt, trà, nước lọc. 
Người không nhà đứng xếp hàng 
tử tế, không ai chen lấn, nói năng 
lịch sự, có người bồng con nhỏ 
trên tay. Với 31 năm quen người 
không nhà, cảm nhận được thân 
phận con người, có ai mà không 
mong có công ăn việc làm, mái 
ấm nhà êm, nhưng không phải ai 
cũng được như thế? Tôi đã từng 
đi theo các phái đoàn cho cơm 
cho người không nhà ở San Jose, 
Santa Ana, Garden Grove, nhiều 
nơi tôi đến, tôi đều được nghe 
những tiếng nói reo vui, tiếng 
cười rộn rã, sống hôm nay không 
biết ngày mai ra sao nhưng họ 
vẫn cười, không có gì để lo, ăn 
ngày hôm nay no bụng đã ngày 
mai sẽ tính sau.

Những người nấu cơm ở chùa 
Bảo Quang rất dễ thương, mùa hè 
có khi trời rất nóng nhưng họ vẫn 
vui vẻ làm việc từ thiện với trái 
tim của mình. Có người nấu cơm 
rồi đến tận nơi công viên xới cơm 
cho người homeless, có người 
nấu cơm rồi về nhà, vì mệt quá 
không đi nổi nữa. Người nấu cơm 
vui vẻ, người ăn cơm miễn phí 
vui vẻ, tất cả đều hòa điệu như 
hơi thở, như nhịp đàn, tình thương 
nhân loại đưa người nấu cơm và 
người ăn cơm gần với nhau thông 
cảm và thương yêu nhau.

31 năm cho cơm cho người 
không nhà, thời gian này dài 
lắm, nhưng chùa Bảo Quang và 
Phật tử của chùa vẫn tiếp tục làm 
việc, tôi nhìn thấy có người đem 
bầu, bí, mướp, trái cây, rau cải 
đến chùa tặng cho người không 
nhà. Trong những người làm việc 
công quả này có người đã qua 
đời, có người tiếp tục làm việc từ 
thiện, người này đi thì có người 
khác đến.

Một lần, chúng tôi mời Hồ 
Đắc đến thăm người không nhà, 
từ đó Hồ Đắc tiếp tục đến chùa 
hàng tuần, dù làm chủ một văn 
phòng bảo hiểm nhưng đến ngày 
thứ ba thì để cho nhân viên làm 
việc, Hồ Đắc đi làm việc từ thiện, 
bưng thùng cơm thật nặng lên xe. 
Làm việc từ thiện đâu phải đợi 
đến già mới làm, người trẻ vẫn 
làm được.

Tôi rất mong những người trẻ 
và những người có lòng để một 
chút thì giờ làm việc thiện, làm 
bất cứ việc gì hữu ích cho người 
khác thì làm.

Ông Trời rất công bình cho 
chúng ta người nào cũng có 24 
giờ mỗi ngày, nếu mình biết dành 
dụm thì giờ thì cũng có thể vào 
thăm bệnh nhân ở bệnh viện, viện 
dưỡng lão, hay mỗi tuần có thể 
thăm người không nhà ở các công 
viên.

Chùa Huệ Quang ở Santa 
Ana, cứ ngày rằm và ngày mùng 
1 tặng cơm chay cho những người 
nào thích ăn chay, không phân 
biệt tôn giáo, sắc tộc, ai thích ăn 
chay thì cứ đến chùa, miễn phí, 2 
năm nay rất đông thực khách đến. 
Nếu những ngày đó rơi vào cuối 
tuần, hoặc ngày lễ thì thực khách 
đến đông lắm, hơn 500 người, 

Christina Lê (đứng bên trái) và Tuấn Lưu (nón xám) đang phát thực 
phẩm cho người không nhà. (Ảnh do Kiều Mỹ Duyên chụp)



25XUÂN NHÂM DẦN ■ 2022

và ngày thường cũng 300 người, 
càng ngày số người ăn chay càng 
nhiều, ăn chay để giữ cho sức 
khỏe tốt, ăn chay để tránh sát 
sinh.

Người nào làm việc tốt cũng 
được nhiều người ngưỡng mộ. 
Tôi ngưỡng mộ rất nhiều người, 
đêm đêm trời lạnh về mưa đông 
vẫn có người đến chùa, nhà thờ 
cầu nguyện, sức mạnh của sự cầu 
nguyện không ai có thể tưởng 
tượng được. Người nào có niềm 
tin ở tôn giáo thì đời sống sẽ 
phong phú hơn.

Mỗi lần cho cơm cho người 
không nhà bao giờ tôi cũng rủ 
những người trẻ đi cùng, Thảo, 

Vân, Christina Lê, Tuấn Lưu. Khi 
trở về chắc chắn các người trẻ này 
sẽ nhớ ơn công sinh thành dưỡng 
dục của cha mẹ mình, vì nếu cha 
mẹ sinh con ra đem quăng cho 
người khác nuôi thì nhất định các 
cháu không có được ngày hôm 
nay. Tôi thường khuyên những 
người trẻ đi chùa, đi nhà thờ và 
làm việc xã hội, mình được như 
ngày nay là có phúc lắm, có cha 
có mẹ có anh em và được cắp 
sách đến trường, cũng vào giờ 
này biết bao nhiêu đứa trẻ không 
có cơm ăn áo mặc, không được 
đến trường, đâu ai muốn như thế?

Mùa xuân, tôi mơ ước nhiều 
lắm, mơ ước mọi người trên thế 

giới buổi tối trước khi đi ngủ 
bụng không đói, và tất cả những 
đứa trẻ được đến trường học, được 
thương yêu, được chăm sóc, trẻ 
em Việt Nam, Cambodia, chúng 
tôi đã gặp nhiều em không được 
đi học, vì cha mẹ nghèo quá. Làm 
sao bây giờ? Thôi thì mình làm 
được bao nhiêu hay bấy nhiêu, 
làm hết khả năng của mình.

Tôi mơ ước hòa bình, không 
có máu đổ, đầu rơi. Nếu trong gia 
đình mỗi người thương yêu nhau, 
ông bà, cha mẹ, con cháu thương 
yêu nhau, hàng xóm tốt, trường 
học tốt, trẻ con tốt, cộng đồng 
thương yêu nhau, gặp nhau ai 
cũng chào nhau bằng nụ cười thân 

Mùa Xuân trên đất Mỹ.
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thiện, quốc gia giàu giúp quốc gia 
nghèo phát triển, nếu được như thế 
thì sẽ không có chiến tranh, đâu 
có chết chóc? Một người chết để 
lại đau khổ cho gia đình và dòng 
họ, đâu có ai thích nhìn nước mắt 
rơi, mà chỉ thích nhìn nụ cười của 
người đối diện.

Có những người lớn tuổi làm 
việc xã hội suốt cả đời mà lúc 
nào cũng tươi cười như cố trung 

tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân lo cho 
thương phế binh, cô nhi quả phụ ở 
Việt Nam, không bao giờ tôi thấy 
chị nhăn mày nhíu mặt. Tôi mong 
người lớn tuổi nào cũng sống hữu 
ích và vui vẻ như thế. Mong tất 
cả người lớn tuổi khỏe mạnh giúp 
người, giúp đời. Giúp cho ai cũng 
là giúp cũng tốt, miễn có lòng tốt 
giúp người là tốt. Thương người 
như thể thương thân, thấy người 
đói khổ thì thương, đâu cần phải 

là thân nhân của mình, mình 
cũng thương. Mình thương người 
thì người sẽ thương mình, làm thế 
nào khi đi khắp nơi trên thế giới 
nơi nào cũng có người giúp đỡ, 
sẽ không sợ đói, sẽ có đời sống 
hạnh phúc. 

Tôi có duyên được đi nhiều. 
Nhiều nơi tôi đến như Bắc Âu 
lạnh cóng xương sống, nhưng 
vẫn gặp nhiều người nở nụ cười 
thật tươi khi nghe chúng tôi nói 
tiếng Việt ở phi trường Đan 
Mạch, Phần Lan, Hòa Lan, khi 
nhận diện ra chúng tôi là người 
Việt Nam thì được mới về nhà ăn 
cơm Việt Nam, thật là cảm động. 
Người Việt Nam vốn tình cảm 
nồng nàn, không biết người đó 
từ đâu đến miễn là nói tiếng Việt 
là nhận ra đồng hương là đối xử 
nồng hậu ngay.

Tôi mơ ước được trở lại 
những nơi tôi đã đi qua như Đắc 
Tô Đắc Sút, điạ đầu giới tuyến 
cao nguyên trung phần, biên giới 
Việt Cambodia, Việt Lào, Tha La 
xóm Đạo, v.v.

Quê hương yêu dấu, nơi nào 
cũng đẹp, miền Thượng đẹp tuyệt 
vời với những sơn nữ với tiếng ca 
thánh thót, với những đôi mắt 
ngây thơ, với dòng sông trong 
vắt, nơi nào cũng đẹp, nơi nào 
người đến rồi cũng đi với nhiều 
kỷ niệm đẹp, nơi mà tôi đã đến có 
còn như xưa? Cảnh cũ người xưa 
bây giờ ra sao, nào ai biết? Lũ 
lụt, tàn phá rừng, rừng còn xanh 
hay cây rụng? Rừng cao su, rừng 
cà phê, biển hồ Pleiku, tôi mong 
được trở về.

Mơ ước thì nhiều mà thực 
hiện bao nhiêu nào ai biết? Mỗi 
ngày tôi viết ra nhiều việc để 

Mùa Xuân trên miền Thượng.
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Kiều Mỹ Duyên mua gạo cho trẻ em mồ côi Việt Nam

làm, nhưng đến tôi khi trở về nhà 
những việc đã viết ra chưa làm 
hết? Cũng như mơ ước tận trong 
trái tim của mình biết bao giờ 
thực hiện được? Những đứa trẻ 
trong các cô nhi viện vẫn lớn theo 
thời gian, trong sự đói khổ, các 
em không đủ ăn, không đủ áo ấm 
mùa đông những vẫn phải sống 
như những người bình thường. 
Mong xã hội có nhiều người có 
lòng nhân để cho người khổ bớt 
khổ, trẻ con đỡ đói. Một bao gạo 
$10, 10 bao gạo $100, nếu người 
nào cũng từ tâm mỗi tháng tặng 
10 bao gạo thì không có trẻ em 
nào đói trên quả địa cầu này.

Xin Trời Phật, xin Thượng 
Đế phù hộ cho những người 
khốn khổ, cho những người lòng 
nhân ái giúp đỡ người khác. Cầu 
nguyện thật nhiều và thật chân 
thành, xin những lời cầu nguyện 
của mọi người được có kết quả tốt 
đẹp.

Mùa Xuân xin mọi người cầu 
nguyện thật nhiều cho nhau, cho 
tất cả sự bình yên đến với nhân 
loại.

Orange County, 15/12/2021

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com) 
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Thích Đồng Trí

 Tâm Xuân

Cành mai trước ngõ trổ hoa vàng
Tươm tất ngũ quả bày trên bàn 
Sột soạt trên tường trang lịch mới… 
Chợt hay vũ trụ chuyển xuân sang. 
  
Trời Xuân trong mát ánh Thiều Quang 
Lễ hội, trò vui rất rộn ràng 
Hoa lá thắm tươi, chồi lộc mới 
Trên mặt trẻ già vẻ hân hoan. 
  
Xuân dệt cho đời thêm ước mơ 
Thoả mãn cho ai những mong chờ 
Bù đắp khoảng dài xa trống vắng 
La liệt tiệc vui với cuộc cờ,… 
  
Hạnh phúc gắn liền với mùa Xuân? 
Hạnh phúc say sưa với tiệc tùng? 
Hạnh phúc xe xua trang phục đẹp? 
Hạnh phúc sum vầy với người thân? 
  
Nhưng vốn cuộc đời hợp với tan 
Xuân thắm nhân gian, Xuân lại tàn 
Còn gì sót lại sau hai tháng? 
Kỷ niệm buồn vui, tiếc mang mang… 
  
Sao quá say mê với trò đời? 
Tấn tuồng giả tạm, những cuộc chơi … 
Níu kéo làm chi thêm chới với? 
Đến-đi, sinh-diệt lẽ thường thôi. 

  
Nhưng vẫn còn đây một nhành mai 
Giữa cuộc vô thường chóng tàn phai 
Tự tánh, chơn tâm hằng thanh tịnh 
Chẳng bị cuốn theo cảnh bên ngoài. 
  
Nhìn Ngài Di Lặc thật an nhiên 
Sáu bé phá quanh cũng chẳng phiền 
Bụng lớn bao dung điều thuận nghịch 
Nụ cười hỷ xả, lạc vô biên. 
  
Hạnh phúc khi Ta sống thiện chân 
Ban rải niềm vui khắp xa gần 
Tinh tấn công phu theo Chánh Đạo 
Trong Ta mãi mãi một niềm Xuân.

Niềm Xuân từ thuở tại Đạo tràng 
Đức Phật tìm ra Ánh Đạo Vàng 
“Từ tôn in vết thần chân lý 
Sáng rọi thanh Xuân vạn cõi lòng”. 
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 THE FOUR SEALS - TỨ PHÁP ẤN1

Đức Dalai Lama - Đào Nguyên Minh dịch

C húng ta vừa thiết lập giáo lý vô-ngã là trọng 
tâm của Phật Giáo. Thật ra, có bốn nguyên 
lý trọng yếu như vậy là đặc trưng của sự 

hiểu biết Phật Giáo về sự hiện hữu. Bốn nguyên lý, 
cũng được biết là tứ pháp ấn, ấy là:

Mọi hiện tượng hỗn hợp đều vô thường;
Mọi hiện tượng ô nhiễm đều không toại ý;
Mọi hiện tượng đều (rỗng) không và vô-ngã; và
Niết-bàn là chân thanh tịnh.
Chúng ta hãy tuần tự khảo sát các nguyên lý này.

Mọi hiện tượng hổn hợp đều vô thường
Nguyên lý thứ nhất nói rằng mọi sự vật và sự 

kiện mà chúng ta kinh nghiệm đều trải qua một 
tiến trình thay đổi và tan rã liên tục ngay trong từng 
khoảnh khắc. Mọi sự vật sinh ra ở một thời điểm 
nhất định nào đó và cũng mất đi ở một thời điểm 
nhất định nào đó – chúng tan vỡ, tan rã, hay tan 
biến, vân vân. Đây là những gì mà mọi người chúng 
ta đều có thể quan sát qua kinh nghiệm hàng ngày 
của mình về của cải, bệnh tật, và trạng thái cảm 
xúc. Chúng ta không cần một bằng chứng luận lý cụ 
thể nào để đạt đến sự hiểu biết này một cách thông 
thường. Tuy nhiên, những gì sinh ra và sau đó mất 
đi, tiến trình thay đổi phải xảy ra một cách liên tục, 
trong từng khoảnh khắc. Sự chấm dứt của bất kỳ 
hiện tượng nào không xảy ra một cách đột ngột, mà 
là kết quả của một tiến trình liên tục.

Rất khó, nếu không muốn nói là không thể, để 
hiểu là làm thế nào mọi thứ đột nhiên kết thúc mà 
không nhận ra tiến trình tan rã trong từng khoảnh 
khắc này. Thực tế là mọi thứ thực sự đi đến hồi kết 
thúc cho thấy rằng chúng đều phải trải qua sự thay 
đổi trong từng khoảnh khắc. Hầu như tất cả các tông 
phái Phật Giáo đều chấp nhận rằng mọi sự vật và sự 
kiện đều mang sẵn trong mình mầm mống của sự 
chấm dứt của chính chúng ngay từ khi chúng sinh 
ra. Không có trường hợp mà chỉ thông qua các tác 
động của một số đối tượng hoặc sự kiện khác là một 

đối tượng hoặc sự kiện nhất định không còn nữa; 
nó chứa sẵn mầm mống cho sự chấm dứt của nó ở 
trong chính nó.

Một ví dụ có thể làm sáng tỏ điểm này: Hãy 
xem một tòa nhà, một ngôi nhà chẳng hạn. Hiểu biết 
thông thường của chúng ta về quan hệ nhân quả sẽ 
khiến chúng ta nói rằng ngôi nhà không còn chỉ vì 
bị ai đó phá bỏ nó. Tuy nhiên, thực tế là mọi hiện 
tượng hỗn hợp, trong trường hợp này là ngôi nhà, là 
vô thường khiến chúng ta hiểu rằng ngôi nhà cuối 
cùng rồi sẽ không còn nữa cho dù chúng ta có phá bỏ 
nó hay không. Ngôi nhà liên tục mục nát theo vô số 
cách và cuối cùng sẽ không còn nữa bởi vì bản chất 
của nó, là vô thường.

Cho nên, theo Phật Giáo, nó không phải là như 
vậy, vì chúng ta có khuynh hướng tin vào sự hiểu biết 
ngây thơ của mình về thế gian, rằng một sự kiện gây 
ra một sự vật nào đó, và một điều kiện khác vào một 
thời điểm nào sau đó dẫn đến sự chấm dứt của sự vật 
đó. Nói cách khác, Phật Giáo không chấp nhận rằng 
sự vật trước tiên sinh ra, ở trạng thái bất biến trong 
một khoảng thời gian, và sau đó đột ngột biến mất.

Tuy nhiên, khi chúng ta quan niệm về sự khởi 
đầu (duyên khởi) của các sự vật hoặc các sự kiện, 
chúng ta có khuynh hướng nhìn chúng từ khía cạnh 
khẳng định – một sự vật xuất hiện, có lẽ được sinh 
ra, và hiện hữu, có lẽ bằng cách trưởng dưỡng. 
Ngược lại, khi chúng ta nghĩ về một điều gì đó 
sắp chấm dứt, sẽ không còn hiện hữu, chúng ta có 
khuynh hướng quan niệm điều này theo nghĩa tiêu 
cực – sự chấm dứt của một thứ gì đã thực sự hiện 
hữu trước đó. Chúng ta thấy hai điều này – khởi 
đầu (duyên khởi) và chấm dứt (đoạn diệt) – là mâu 
thuẫn và không dung hợp với nhau; chúng ta tưởng 
tượng chúng là hai trạng thái loại trừ lẫn nhau.

Tuy nhiên, nguyên lý thứ nhất này của Phật Giáo 
cho chúng ta biết rằng, bởi vì các hiện tượng là vô 
thường, chúng cứ liên tục, trong từng khoảnh khắc, 
trải qua một tiến trình thay đổi. “Khoảnh khắc” này, 
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do vậy, là sự định nghĩa của Phật Giáo về vô thường. 
Khi chúng ta hiểu vô thường theo những thuật ngữ 
này, chúng ta sẽ thấy rằng, trên thực tế, duyên khởi 
và đoạn diệt không loại trừ lẫn nhau. Thay vào đó, 
chúng là một hiện tượng – là vô thường – được nhìn 
từ hai khía cạnh.

Ngay trong thực tế là một sự vật nào đó ra đời 
làm cho nó có thể, và thực sự cần thiết, để sự vật 
đó chấm dứt. Khởi đầu (duyên khởi) của nó là điều 
kiện chính cho sự chấm dứt (đoạn diệt) cuối cùng của 
nó. Vì vậy, khi chúng ta hiểu sự vô thường của mọi 
sự vật, chúng ta hiểu rằng chúng đang trải qua tiến 
trình đoạn diệt này trong từng khoảnh khắc. Đây là 
ý nghĩa của nguyên lý đầu tiên của Phật Giáo, rằng 
mọi hiện tượng hổn hợp đều vô thường.

Mọi hiện tượng ô nhiễm đều không toại ý
Nguyên lý thứ hai nói rằng mọi sự vật và sự kiện 

ô nhiễm đều không toại ý, có nghĩa là tất cả chúng 
đều mang tính chất của khổ đau. Như chúng ta đã 
biết trong chương 5, có ba mức độ khổ đau. Loại khổ 
đau được đề cập theo nguyên lý này là loại khổ đau ở 
mức độ thứ ba, loại khổ đau bao trùm khắp, đó chính 
là bản chất của sự hiện hữu có điều kiện của chúng ta. 
Nó bao trùm khắp vì tất cả các hành động của chúng 
ta đang được thực hiện trong vô minh đối với bản 
chất thực sự của các hiện tượng, và do đó, kết quả của 
những hành động này, những kinh nghiệm của chúng 
ta, tất cả đều được gây ra, và vẫn còn chịu sự chi phối 
bởi nghiệp và những tâm lý phiền não. “Ô nhiễm” ở 
đây chỉ đơn giản mô tả về các sản phẩm của nghiệp 
và những tâm lý phiền não.

Ở đây, có lẽ là hữu ích khi suy ngẫm về một vài 
đoạn văn trong các kinh điển. Trong Kinh Thập Địa 
(Dasabhumi Sutra), Đức Phật đã đưa ra lời tuyên bố 
như sau:

Toàn cõi tam giới này không có gì ngoài tâm 
thức.

Tông Phái Duy Thức Phật Giáo giải thích đoạn 
văn này có nghĩa là thế giới bên ngoài, thế giới vật 
chất mà chúng ta nhận thức được không có gì ngoài 
ảo giác - một phóng ảnh của tâm thức chúng ta. Tuy 
nhiên, những người khác lại hiểu câu nói này rất khác. 
Ví dụ, trong khi giải thích câu nói này từ kinh văn, 
Pháp Xứng (Chandrakirti) viết như sau trong cuốn 
Bổ Túc Trung Đạo Luận (Madhyamakavatara) 
của ngài:

Không nhìn thấy “người”, vân vân -
Được khẳng định bởi ngoại đạo (tirthikas)
Trong luận thuyết của họ - cho là người sáng 

tạo,
Người chiến thắng đã dạy rằng chỉ có tâm thức 

thôi mới là người sáng tạo.
Pháp Xứng hiểu lời tuyên bố của Đức Phật rằng 

toàn thể thế gian – hoàn cảnh tự nhiên và những sinh 
vật (chúng sinh) bên trong nó – được tạo ra bởi tâm 
thức để bác bỏ khái niệm về một “người” sáng tạo 
độc lập, tuyệt đối, thần thánh. Mặc dù vậy, vẫn có 
cảm giác mà trong đó Tông Phái Trung Đạo của 
chính Pháp Xứng chấp nhận rằng toàn thể vũ trụ 
được tạo ra bởi tâm thức.

Chúng ta nên hiểu ý tưởng này như thế nào? Nếu 
chúng ta truy tìm nguồn gốc của thân thể vật chất 
hiện tại của mình, chúng ta có thể theo dõi tính liên 
tục vật chất của nó trở ngược lại thời kỳ ban đầu của 
vũ trụ. Điều đó có nghĩa là, thông qua khoa học hiện 
đại, chúng ta có thể nhận ra rằng vật chất bao gồm 
thân thể chúng ta đều có nguồn gốc từ Vụ Nổ Lớn 
(Big Bang). Tuy nhiên, từ quan điểm vũ trụ luận của 
Phật Giáo truyền thống, tính liên tục của thân thể vật 
chất của chúng ta thậm chí còn vượt quá thời điểm 
ban đầu của vũ trụ vật chất cho đến thời điểm vũ trụ 
rỗng không và vẫn ở trong trạng thái mà Kalchakra 
Tantra gọi là “các hạt không gian (vi trần)”. Những 
hạt không gian này không phải là tuyệt đối hay cố 
định mà giống như tất cả các loại vật chất, là tuân 
theo các quy luật vô thường và thay đổi.

Nếu chúng ta nhìn vào mức độ thuần túy vật 
chất của các nguyên tử và các hạt tử, chúng ta có thể 
hỏi, “Vậy thì cái gì, trong quá trình tiến hóa của vũ 
trụ vật chất xuyên qua sự kết hợp của các hạt tử và 
nguyên tử, khiến vũ trụ lại trở nên có liên quan trực 
tiếp đến kinh nghiệm khổ đau và hạnh phúc của 
chúng sinh?” Theo quan điểm của Phật Giáo, đây là 
chỗ mà nghiệp (karma) bước vào sân khấu. Nghiệp 
(karma) là nói đến hành động được thực hiện với 
chủ ý. Và cho rằng toàn bộ sự phát triển của sự hiện 
hữu chưa giác ngộ của chúng ta là hậu quả của trạng 
thái vô kỷ luật của tâm, trong phần phân tích cuối 
cùng, tâm là người sáng tạo ra toàn bộ sự hiện hữu 
của chúng ta. Nghiệp là thứ thúc đẩy toàn bộ quá 
trình tiến hóa của sự hiện hữu của một cá nhân trong 
sinh tử (samsara).
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Tuy rằng có những hành động nghiệp bằng lời 
nói và việc làm, nhưng nghiệp chủ yếu là một sự kiện 
tâm lý. Các hành động nghiệp bị tác động bởi, và bắt 
nguồn từ những tâm lý phiền não, rồi đến lượt chúng 
lại bắt nguồn từ căn bản vô minh, tức là niềm tin sai 
lầm vào một cái tự-hiện-hữu (tự-ngã) vững bền của 
sự vật. Hơn nữa, đó là một khía cạnh của luật nhân 
quả mà tính chất của những hậu quả phải tương ứng 
với tính chất của những nguyên nhân. Tóm lại, tất 
cả các kinh nghiệm và các sự kiện gây ra bởi trạng 
thái vô kỷ luật của tâm – tức là kết quả của các hành 
động nghiệp và những tâm lý phiền não – trong bản 
phân tích cuối cùng, đều bị ô nhiễm. Một hành động, 
chẳng hạn như cúng dường Đức Phật, theo quy ước 
có thể là tích cực, nhưng cho đến khi chúng ta vượt 
qua được sự vô minh thông qua sự thực chứng trực 
tiếp về tính không, thì hành vi đó hãy còn bị ô nhiễm 
và mang tính chất của khổ đau.

Có một mối quan hệ mật thiết về sự suy luận giữa 
hai nguyên lý đầu tiên này của Phật Giáo – rằng mọi 
hiện tượng hỗn hợp đều vô thường và mọi hiện tượng 
ô nhiễm đều không toại ý, chúng ta có thể suy ra 
nguyên lý thứ hai từ nguyên lý thứ nhất. Sự phát biểu 
trong nguyên lý thứ nhất là mọi hiện tượng hỗn hợp 
đều vô thường ngụ ý rằng chừng nào một sự vật là 
sản phẩm của các trường hợp và điều kiện khác, thì 
nó còn chịu sự chi phối của các yếu tố khác hơn là 
chính nó. Trong trường hợp của các hiện tượng bị ô 
nhiễm trong nguyên lý thứ hai, ngụ ý rằng chúng là 
sản phẩm của, và do đó, dưới sức mạnh của các tâm 
lý phiền não lại nảy sinh từ căn bản vô minh của 
chúng ta. Nguyên lý thứ nhất giải thích quan hệ nhân 
quả, trong khi đó nguyên lý thứ hai giải thích tiến 
trình nhân quả của sự hiện hữu chưa giác ngộ.

Mọi hiện tượng đều (rỗng) không và vô ngã 
Nguyên lý thứ ba nêu ra rằng mọi hiện tượng – 

mọi sự vật và sự kiện – đều thiếu thực chất nội tại. 
Đây là cách diễn đạt truyền thống của sự khẳng định 
Phật Giáo về tính không, mà chúng ta đã khảo cứu 
trong suốt chiều dài cuốn sách này, và nó đóng một 
vai trò then chốt trong việc tìm hiểu Tâm Kinh.

Chúng ta hãy ngắn gọn ôn lại sự thảo luận trước 
đây của chúng ta ở đây: Mọi hiện tượng, kể cả tự-ngã, 
đều thiếu sự hiện hữu thực chất nội tại, tuy nhiên, vì 
căn bản vô minh của mình, chúng ta gán sự hiện hữu 
thực chất nội tại cho chúng. Căn bản vô minh này vì 

vậy không phải là một trạng thái chỉ thuần không-
biết; mà đúng hơn nó là một trạng thái tác động của 
sự biết-sai-lầm. Trong trạng thái biết-sai-lẩm, chúng 
ta nhận biết sự vật một cách sai lầm trái ngược lại 
với cách mà chúng thực sự là. Người nào càng khám 
phá ra sự thực về bản chất của thực tế, thì năng lực 
của sự vô minh này càng trở nên yếu kém đi, và, khi 
bản chất của thực tế càng trở nên rõ ràng hơn, thì sự 
chứng thực rằng sự vô minh này là sai lầm sẽ trở nên 
mạnh mẽ hơn.

Niết Bàn là chân thanh tịnh  
Một khi chúng ta xác định một cách sâu sắc về 

tính chất méo mó của quan điểm sai lầm của chúng ta 
trong thiền, thì sự chi phối của nó đối với chúng ta sẽ 
bắt đầu giảm thiểu một cách tự nhiên và tuần tự. Khi 
việc này xảy ra, chúng ta mới có thể thấy được khả 
năng đạt được sự tự do hoàn toàn khỏi những niềm 
tin sai lầm như vậy. Tự do như vậy – tức là giải thoát 
hoàn toàn khỏi sự vô minh bám vào sự tự-hiện-hữu 
của mọi sự vật – là trạng thái hạnh phúc và tự do tinh 
thần chân chính, lâu dài duy nhất; là sự bình an chân 
chính duy nhất; là sự giải thoát chân chính duy nhất.

(Endnotes)
1 Trích dịch từ nguyên tác ESSENCE OF THE HEART 

SUTRA (YẾU CHỈ CỦA TÂM KINH) của Đức Dalai 
Lama trong Chương thứ 8 – Selflessness in Context 
(Tinh Thần Vô-Ngã trong Kinh Văn)



32 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 2 - 2022  



33XUÂN NHÂM DẦN ■ 2022



34 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 2 - 2022  

H ôm nay, 16/12/2021, buối sáng sớm nhìn 
tuyết rơi lần đầu tiên năm nay xung quanh 
vườn Chùa Việt Nam, thành phố Pasco, 

Washington State, Hoa Kỳ, tôi chợt nhớ đến bài thơ 
của Tổ Sư Thiền Hoàng Bá: 

“Trần lao quýnh thoát sự phi thường
Hệ bã thằng đầu tố nhất trường
Nhược bất nhất phiên hàn triệt cốt
Tranh đắc Mai hoa phốc tỷ hương”.

Nghĩa là:

Vượt khỏi trần lao việc phi thường
Đầu dây nắm chặt giữ lập trường
Chẳng phải một phen sương buốt lạnh
Hoa Mai đâu dễ ngát mùi hương.

Lúc tôi còn nhỏ, có lẽ một số Bạn bây giờ cũng 
vậy, khi xem phim Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn 
Quốc, nhìn thấy cảnh tuyết rơi thật đẹp, thật lãng 
mạn, ao ước một lần có thể đến được những vùng 
đó, tận mắt chứng kiến cảnh tuyết rơi. Cái gì cũng 
vậy, ở xa lung linh thì trông thật tuyệt vời, nhưng 
đến gần với nó, tiếp cận với nó lâu ngày thì lại khác. 
Bạn có biết không, sống ở xứ lạnh, xứ tuyết rơi mùa 
Đông là cả bao nhiêu thách thức, chịu đựng lớn lao?

Nay chắc thời công nghệ thông tin, Bạn dễ nắm 
bắt cuộc sống các nơi hơn thời xưa kia rồi. Bạn có 
biết những người Việt kiều chỉnh chu kia, có xe hơi, 
nhà cửa, tiện nghi cuộc sống đàng hoàng, lại rộng 
rãi ban tặng quà mỗi khi về Việt Nam thăm dòng 
họ gia đình kia, họ phải chịu bao tháng ngày ngâm 
mình trong giá lạnh, có khi lái xe tuyết và mưa rơi, 
mù mịt, cây gạt kính quay đều vẫn không kịp làm 
cho kính sáng trong, sương mù che hết cả tấm kính 
không nhìn rõ đường đi, vẫn phải lái xe đi làm và 
nếu thắng gấp thì đường trơn trợt dễ xảy ra tai nạn 
giao thông. Có khi từ xe hơi bước xuống bước vào 

nhà phải chịu tuyết lạnh khùng khiếp trơn trợt muốn 
té ngã. Người Việt lớn tuổi khổ hơn người Mỹ bản 
xứ vì 2 lý do: khó mà đủ trình độ Anh Văn để tốt 
nghiệp cử nhân và cao học với thành tích cao để 
tìm kiếm việc làm nhẹ nhàng lương cao, hơn nữa, 
vì đồng đô la có giá hơn đồng tiền Việt Nam, cho 
nên dù người Việt Kiều nghèo và nợ thế nào cũng 
ráng nhín nhịn để giúp người bà con dòng họ mình 
ở Việt Nam, nhất là đàn con cháu vào đại học, 
những người đang cẩn trả nợ, hoặc cần vốn để khởi 
nghiệp. Nhìn xe hơi có vẻ sang, ngôi nhà cũng đẹp 
đó nhưng Bạn có biết họ ôm bao nhiêu nỗi lo mỗi 
lần nhận hóa đơn cuối tháng về tiền trả góp, tiền lãi 
ngân hàng, những khoản phải thanh toán kịp thời 
mà trong mùa dịch bệnh kinh tế khó khăn, họ không 
biết phải xoay xở thế nào cho đủ. Tu sỹ bước ra lập 
chùa ư? Không đơn giản là quên đi mọi chuyện trần 
gian, cứ lặng lòng sớm mõ chiều kinh đâu, họ phải 
lo đủ thứ: trả hóa đơn, trả lãi, làm sao kinh tế cung 
ứng kịp, nhiều trường hợp phải đi làm việc trong xã 
hội, rồi sửa sang, xây cất, thỉnh tượng Phật, trang 
hoàng bên trong, mở rộng đất vườn bên ngoài, nào 
bao loại giấy tờ để trở thành một cơ sở tôn giáo thực 
thụ. Thời nay cách xa Phật, người tu sỹ cũng khác 
xưa, không đơn giản là chỉ lo tu tập và giảng Pháp 
mà là biết xoay sở kinh tế, quản lý tổ chức, xây 
dựng phát triển cơ sở tự viện.

Chưa hết đâu, chùa ở Việt Nam có Tăng chúng 
và có những Phật tử gần đó hằng ngày đến công quả, 
phụ giúp, thậm chí tranh nhau làm thị giả cho một 
vị Thầy, Cô. Ở Hải Ngoại thì khác, nhiều trường 
hợp là: một chùa một thầy và mùa Đông lạnh cả 
tuần Phật tử mới đến vào buổi sáng chủ nhật. Thế 
rồi phải “làm dâu trăm họ”, làm sao để vừa lòng bá 
tánh bổn đạo, trong khi mỗi người mỗi ý? Người tu 
sỹ phải biết sống một mình, không cảm giác bị bỏ 

 NẾU CHẲNG MỘT PHEN XƯƠNG BUỐT LẠNH…
Thích Đồng Trí
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rơi, cô đơn hay lạc lõng, buồn chán. Phải, người tu 
sỹ chấp nhận con đường nghịch lưu, ngược dòng 
đời và cô thân chích ảnh đi trên hành trình dài đó. 
Nhưng là người tu sỹ chân chính và thấm nhuần 
hương vị Thiền môn thì làm sao mà phát sinh cảm 
giác cô đơn được? Phật, Bồ Tát đó, công việc chùa 
và nghiên cứu Tam Tạng, suy tầm chân lý đó, việc 
hành trì niệm Phật, thiền định đó, còn bao nhiêu 
công việc chùa dang dở đó, người tu sỹ chỉ mong có 
thời gian để chu toàn mọi việc chứ sao lại dư thời 
gian mà không biết làm gì để rồi: ru với gió, mơ 
theo trăng và vơ vẩn cùng mây với những cảm giác 
cô đơn, ưu phiền..?

Quả nhiên bộ ba quân tử Tùng, Trúc, Mai vẫn 
trơ gan cùng tuế nguyệt. Thân Mai mảnh khảnh 
phải chịu sống trơ trọi là qua mùa Đông để rồi đến 
mùa Xuân đâm chồi, nảy lộc, mang sắc Vàng tươi 
sáng, hương thơm báo Xuân cho đời. Các bậc cổ 
đức và tục ngữ Việt Nam có dạy:

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức” (tục ngữ)
“Nếu phải đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?”
(Phan Bội Châu)

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách 
núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn 
Bá Học)

Như một nhạc sỹ có cảm tác: “đôi khi Ta lắng 
nghe Ta”, Tuệ Trung Thượng Sỹ từng dạy: “quay 
vào soi sáng chính mình là bồn phận chính – không 
nhờ bên ngoài mà chứng đắc”, người tu cần phải 
biết vượt qua cảm giác cô đơn, biết làm Bạn với 
chính mình, nghe trong nhịp tim, hơi thở, từng tâm 
niệm, cảm thọ dấy khởi nơi mình. Cái gì hữu vi và 
vay mượn cũng là vô thường cả. Cuộc vui nối tiếp 
với nỗi buồn. Bạn say sưa nhắn tin, nói phone tâm 
sự quá rồi cũng khổ, ăn ngủ không được, hiểu lầm 
nhau, bàn bạc rồi sinh ra nhiều chuyện thị phi, đúng 
sai phải trái, hết đề tài lại kéo chuyện nói xấu người 
khác, mà nếu như những câu chuyện đó lọt vào tai 
đối tượng kia thì sao, cổ đức cũng dạy:

Phiền não khởi giai do đa sự,
Thị phi sanh chỉ vị đa ngôn.

(phiền não khởi đều do nhiều chuyện – Thị phi 
sinh chỉ vì nói nhiều)

Đó, tìm bạn bè, gượng ép và tán gẫu mua vui 
qua ngày tháng lại tai hại như vậy đó. Hơn nữa, tâm 
con người vô thường, lấy gì để bảo đảm người bạn 
thân đó không thay đổi và một lúc nào đó xem mình 
không ra gì? Vậy chẳng phải chúng ta giở áo cho 
người khác xem lưng rồi sao?

Cho nên, Tổ Đức dạy:

Tĩnh tọa thường tư kỷ quá,
Nhàn đàm bất luận nhân phi.

(Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình
Lúc rảnh nói chuyện đừng bàn đến điều sai trái 

của người khác)

Bồ Tát Tất Đạt Đa đã 6 năm tu khổ hạnh trên 
núi Tuyết Sơn đến nỗi thân phương phi đẹp đẽ tuyệt 
vời của Thái Tử trở thành một đạo sỹ gầy gò, hết 
sinh lực, chỉ còn da bọc xương. Công việc gì cũng 
đòi hỏi chuyên tâm và tinh tấn thì mới thành tựu 
chứ không phải là làm theo phong trào, vui thì làm, 
buồn thì bỏ, ngẫu hứng lý qua cầu. Việc đi tìm chân 
lý, giải thoát ra khỏi luân hồi sanh tử, thoát mọi hệ 
lụy, đến Niết bàn an vui vĩnh viễn cũng vậy, không 
phải buông lung dễ duôi mà có được. 

Hành giả phải là người có lý tưởng cao vời, tâm 
nguyện thiết tha, hành trì tinh chuyên ngày đêm như 
Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo:

“Các thầy Tỷ kheo, ban ngày thì nỗ lực thực tập 
thiện pháp, không để thì giờ lướt mất, đầu đêm cuối 
đêm cũng đừng phế bỏ, giữa đêm lại phải tụng niệm 
để tự tiêu trừ điều ác, sinh trưởng điều thiện. Đừng vì 
lý do ngủ nghỉ mà để đời mình trôi đi, không được một 
chút ích lợi. Hãy nhớ ngọn lửa vô thường đốt cháy thế 
gian, để sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nghỉ.”

Tổ Huệ Khả đứng suốt đêm trong mưa tuyết đến 
buổi sáng lại chặt cánh tay để cầu đạo. Chúng ta cạo 
đầu được nhưng có thiết tha Cầu Đạo chưa? Bốn 
Đức của niết bàn là Thường Lạc Ngã Tịnh.

Người cùng tử đã bao năm lang thang trong kiếp 
phong trần thì ngại chi thêm một chút gió sương? 
Tuy cơ thể chịu lạnh những vẫn còn đó một trái tim 
và bầu nhiệt huyết mãi nóng. Khó khăn lắm mới 
được thân người, mới gặp Phật Pháp, vậy thì phải 
sống sao cho trọn vẹn, ý nghĩa nhất của kiếp nhân 
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sinh, dấn thân phục vụ, lấy hạnh 
phúc của người khác làm hạnh 
phúc của mình và bao nhiêu nỗi 
niềm bản thân, mình phải biết tự 
ôm ấp, tự tiêu hóa và tự chuyển 
hóa. Có an vui thì mới có thể 
mang niềm an vui đến cho người 
khác. 

Nếu Bạn chưa trở về sống với 
chính mình, biết sống trong cô 
đơn một mình thì làm sao Bạn đủ 
kinh nghiệm quán sát tâm mình 
và chuyển hóa tâm linh? Nếu 
Bạn không có nghị lực vững vàng 
thì làm sao Bạn đi đến cuối con 
đường, hơn hết, đây là cõi ngũ 
trược ác thế, nếu Bạn không làm 
quen, chấp nhận, vượt qua nghịch 
cảnh thì làm sao Bạn tránh khỏi 
hệ lụy và quỵ ngã. Hành giả hãy 
là những con tuấn mã, bỏ sau 
lưng những con ngựa hèn, hãy có 
kinh nghiệm điều phục chế ngự 
tâm linh phong phú và niềm an 
vui, hạnh phúc không phải đợi 
hoàn cảnh hay ai mang đến cho 
mình mà tự mình chế tác, tự bên 
trong của mình có một niềm hỷ 
lạc vô biên, hỷ lạc của ly ác, ly 
bât thiện Pháp, hỷ lạc của người 
biết Đạo, sống với Đạo và với xả 
niệm thanh tịnh.

Tuyết rơi rồi tuyết sẽ tan, 
Đông tàn thì Xuân đến, hành giả 
hãy an vui miên viễn với Chánh 
Đạo Như Lai khai thị:

Từ Tôn in vết thần chân lý
Sáng rọi thanh xuân vạn cõi 

lòng

16/12/2021, ngày đầu tuyết rơi 
thành phố Pasco, Hoa Kỳ

 Thích Đồng Trí
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Kiến Thức Khoa Học
Con người nhận thấy danh hiệu là cần thiết. 

Danh hiệu là sự phân biệt; chúng ta phân biệt sự 
vật này với sự vật kia. Bằng cách nhận ra sự vật 
này khác với sự vật kia, giúp chúng ta trong việc 
tìm hiểu thế giới. Nếu chúng ta không biết tính chất 
của một sự vật mà chúng ta đã đặt cho nó một cái 
tên riêng biệt, thì không thể nào phân biệt được nó 
với một sự vật nào khác. Vì vậy, phân biệt là sự 
cần thiết để tìm hiểu một sự vật. Nhưng danh hiệu 
không phải là tất cả. 

Một khía cạnh đơn thuần khác của con người 
là như thế này: bản chất con người là làm ra đủ thứ 
công cụ. Danh hiệu cũng là công cụ. Qua danh hiệu 
chúng ta xử lý các đối tượng. Nhưng sáng tạo ra 
công cụ có thể đưa đến tình trạng “chuyên quyền 
của công cụ”. Khi công cụ trở nên chuyên quyền, 
thay vì chúng ta sử dụng chúng, chúng trở ngược lại 
kẻ đã sáng tạo ra chúng để trả báo. Khi đó chúng ta 
lại trở thành công cụ cho những công cụ mà ta đã 
làm ra. Tiến trình kỳ lạ này có thể đặc biệt nhận ra 
được trong đời sống hiện đại. Chúng ta chế ra nhiều 
thứ máy móc, chúng trở ngược lại kiểm soát công 
việc, đời sống con người của chúng ta. Máy móc, 
đặc biệt trong những năm gần đây, đã đi vào đời 
sống của chúng ta không thể nào gỡ ra được, vì máy 
móc từ chối không tuân theo ý muốn của chúng ta 
nữa một khi nó đã thoát khỏi tầm tay của chúng ta.

Trong tiến trình trau dồi kiến thức, ý tưởng cũng 
có thể chuyên quyền, vì chúng ta không thể nào 
luôn chế ngự được những khái niệm mà chúng ta 
sử dụng. Chúng ta sáng tạo hay gầy dựng ra nhiều 
ý tưởng, nhiều khái niệm. Chúng rất hữu ích cho 
chúng ta trong việc ứng phó trong đời sống của 
mình, nhưng những ý tưởng tiện lợi thường lèo lái 

người tạo ra chúng và trở nên chuyên quyền. Các 
học giả sáng tạo ra các ý tưởng quên rằng họ đóng 
khung chúng để lý giải thực tế với mục đích chuyên 
biệt nào đó. Mỗi ngành khoa học, dù là sinh vật học 
hay tâm lý học hay thiên văn học, đều làm việc với 
những tiền đề và giả thuyết của chuyên ngành đó. 
Mỗi ngành khoa học đều tổ chức lãnh vực mà nó đã 
chọn – Cho dù nó là tinh tú, thú vật, ngư loại, vân 
vân – và làm việc với những thực tế đó theo khuôn 
khổ của khái niệm được thiết kế đặc biệt để nghiên 
cứu chúng cho sự hiểu biết của chúng ta. Trong sự 
đeo đuổi những giả thuyết và sử dụng những công 
thức của họ, các nhà khoa học đôi khi nhận thấy 
họ ở trong tình trạng không thể nào giải thích được 
bằng các khái niệm của họ. Khi đó, thay vì loại bỏ 
những ý tưởng đó đi và cố gắng tạo ra những khái 
niệm mới để có thể bao hàm và xử lý những khó 
khăn không thể đoán trước được, thì họ lại thường 
bám chặt vào những ý tưởng ban đầu mà họ đã đặt 
ra và cố gắng làm cho những thực tế mới tuân theo 
những ý tưởng đó. Hay họ chỉ đơn thuần loại ra 
những gì mà không thể bao hàm trong mạng lưới ý 
tưởng mà họ đã tạo ra.

Quý vị có lẽ nói rằng một số các nhà khoa học 
bắt cá trong cái lưới với loại mạng lưới tiêu chuẩn 
nào đó. Những con cá mà không bị kéo lên và bị bắt 
trong cái lưới sẽ bị rớt ra ngoài – chúng sẽ không 
được coi như là đáng kể. Nhà khoa học – người đánh 
cá chỉ chấp nhận những gì mà họ có thể bắt được 
trong cái lưới và cố gắng giải thích sự chài cá của 
mình bằng những ý tưởng mà họ đã tiến hành. Còn 
những con cá kia được coi như là không có. Người 
giữ lưới nói, “Những con cá này thì có, bị bắt trong 
cái lưới của tôi. Còn tất cả những con kia thì không 
có”.

 TÍN TÂM LÀ CHÂN THÀNH PHÓ THÁC1

Daisetz T. Suzuki - Từ Nguyên dịch
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Thí dụ đây có thể mở rộng qua khoa thiên văn 
học. Khi mà những ngôi sao không xuất hiện trong 
ống kính viễn vọng hiện hành, là những ngôi sao 
bị bỏ quên. Sự chế tạo ra những kính viễn vọng rất 
mạnh có thể giúp cho các nhà thiên văn nghiên cứu 
điều tra bầu trời một cách rộng rãi và bao quát hơn. 
Nhưng khi một số các nhà thiên văn được hỏi về 
những phần khác của vũ trụ không thể thấy qua ống 
kính viễn vọng hiện hành, thì họ coi thường chúng 
cho là không quan trọng. Đôi lúc họ lại còn đi xa 
hơn nữa là cho rằng khoảng không gian, ngoài một 
nhóm tinh vân nào đó, là rỗng không. Một số thiên 
hà nào đó tạo nên một bản đồ thiên văn, và xa hơn 
đó nữa thì được cho là rỗng không.

Kết luận như vậy là hoàn toàn không chính 
đáng. Nếu các nhà khoa học bằng lòng với sự đạt 
tới những kết luận bằng những gì mà họ có thể khảo 
cứu và đo lường được, thì việc đó không sao. Nếu 
họ vẫn cho rằng điều đó vượt quá tầm hiểu biết của 
họ mà không chịu tìm kiếm thêm lý thuyết hay giả 
thuyết nào nữa, thì điều đó cũng không sao. Tuy 
nhiên, đôi khi họ đui mù bởi chính cái thông thái 
của mình, bởi bất kỳ thành quả nào mà họ đã đạt 
được trong giới hạn nào đó, rồi họ cố gắng mở rộng 
cái thành quả đó vượt quá phạm vị ấn định, như thể 
là họ đã có khảo cứu và đo lường rồi những gì vượt 
quá tầm mà họ đã biết. Đó là vấn đề của một số các 
nhà khoa học.

Bây giờ, vấn đề với những người bình thường 
là họ tin tưởng một cách mù quáng vào những gì 
mà các nhà khoa học nói. Nhưng các nhà khoa học 
phải luôn đặt ra các mệnh đề điều kiện, vì tất cả đều 
bắt đầu với một số giả thiết nào đó. Khi các nhà 
khoa học không thể giải thích được ánh sáng, chẳng 
hạn, thì họ lại chế ra những gì mà họ gọi là “thuyết 
sóng”. Nhưng thuyết sóng lại không giải thích gì 
được cho tất cả các hiện tượng liên quan tới ánh 
sáng, thì các nhà khoa học lại đưa ra “thuyết hạt”. 
Thuyết này có thể giải thích một số các hiện tượng 
khác, nhưng rồi thì các nhà khoa học lại khám phá 
ra rằng nhằm giải thích cho mọi hiện tượng thì họ 
phải dùng đến cả hai thuyết. Nhưng bất hạnh thay, 
hai thuyết này lại mâu thuẫn với nhau, cho nên khi 
thuyết sóng được dùng thì thuyết hạt phải bị bỏ ra. 

Và khi thuyết hạt được dùng thì thuyết sóng phải bị 
bỏ ra. Nhưng có những hiện tượng, mà các nhà khoa 
học không thể nào từ chối được thực tế của nó. Vì 
thế, tuy có mâu thuẫn, nhưng cả hai thuyết đều phải 
được sử dụng. Bằng cách nào đi chăng nữa chúng 
phải cùng có mặt.

Vượt Ngoài Tầm Năm Giác Quan
Hơn nữa, chúng ta có năm giác quan, và kiến 

thức về thực tế của chúng ta được nối liền với năm 
giác quan. Nếu chúng ta có một giác quan khác, 
hay hai hay ba giác quan nữa, ngoài năm giác quan 
sẵn có, chúng ta có lẽ tìm thấy một cái gì đó hoàn 
toàn khác với cái hiện có. Nếu chúng ta cho rằng 
năm giác quan của mình thấu triệt hết thực tế, thì 
điều đó là quá tự phụ về phần chúng ta. Tuy nhiên, 
chúng ta có thể nói rằng theo như năm giác quan và 
kiến thức của chúng ta thì thế giới này được hiểu, 
giải thích, và diễn tả qua một cách nào đó. Nhưng 
không có cách nào chối cải sự hiện hữu một cái 
gì đó (có thể hay không có thể gọi một cách thích 
đáng là “nhân vật nào đó”) cao hơn hay sâu hơn, cái 
gì đó bao trùm lãnh vực rộng lớn hơn. Có lẽ có cái 
gì đó vượt ra ngoài sự đo lường của năm giác quan 
và kiến thức của chúng ta. Có thể chúng ta sở hữu 
cái gì như thế trong chính chúng ta, có lẽ phần lớn 
chưa khai triển. Nếu chúng ta có một cách khác để 
tiếp xúc với thực tế sâu hơn, rộng hơn so với khả 
năng mà các giác quan và kiến thức của chúng ta 
cho phép, thì chúng ta quá tự phụ khi phủ nhận một 
trực giác như vậy, và cho rằng. “Không có cái như 
vậy – không có cái gì hiện hữu ngoài các giác quan 
và kiến thức của tôi”.

Chúng ta thật là kiêu căng nếu phủ nhận khả 
năng trực giác cao hơn và sâu hơn này, cái mà trong 
Tịnh Độ Phật Giáo gọi là myogo2, “Danh Hiệu”. Sự 
vận hành của Danh Hiệu này cho phép chúng ta tiến 
vào cõi Tịnh Độ và làm cho chúng ta thực chứng 
được thực tế cao nhất của mình, sự hiểu biết trọn 
vẹn chân lý tối thượng. Nó (Danh Hiệu) không vận 
hành trên các giác quan và kiến thức của chúng ta, 
vì chúng bị giới hạn và tương đối. Những người mà 
coi kiến thức là thước đo thực sự trong đời sống sẽ 
chối bỏ những gì quá tầm hiểu biết của các giác 
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quan và kiến thức. Họ sẽ phủ nhận sự ứng nghiệm 
của Danh Hiệu để khám phá ra các lãnh vực đó của 
đời sống con người mà không thể thấu hiểu được 
qua kiến thức.

Đời sống tôn giáo mang bản chất của một loại 
kinh nghiệm đặc biệt đối với nó, gọi là tín tâm. 
Tín tâm là một điều thật lạ lùng và kỳ diệu. Thông 
thường, khi chúng ta nói về “tín tâm” hay “niềm 
tin”, chúng ta nhắm vào điều gì đó vượt quá tầm 
hiểu biết thường ngày của mình. Tín tâm tôn giáo 
có nghĩa là chúng ta đạt đến một điểm mà chúng ta 
phải dấn thân vào đời sống đó được mở ra bởi niềm 
tin. Trong đời sống quy ước thông thường, những gì 
mà chúng ta có lẽ gọi là niềm tin tương đối khẳng 
định rằng, “Trừ phi chính mắt tôi thấy nó hay trừ 
phi chính tai tôi nghe nó, còn không, tôi không thể 
tin nó được”.

Khi chúng ta chấp nhận một nguồn tin nào 
truyền đến ta qua bạn bè, sách báo hay các nguồn 
tin khác, là bởi vì chúng ta phán đoán rằng nguồn 
tin đó đáng tin cậy, chúng ta nghĩ nó là chính xác, 
nó có chứng cớ mạnh mẽ và có thể kiểm chứng 
được. Cho dù chứng cớ đó vượt ngoài kinh nghiệm 
cá nhân của mình, chúng ta tin tưởng hay có niềm 
tin về nó. Nhưng trong tín tâm tôn giáo còn có điều 
gì đó hơn thế nữa.

Ngay khi kiến thức của chúng ta không thể nào 
kiểm chứng được những gì mà các nhà khoa học gọi 
là sự thực khách quan hay khoa học, có một cái gì đó 
trong tín tâm tôn giáo mà bằng cách nào đó chúng ta 
phải chấp nhận nó là thực tế. Cho dù chúng ta còn 
chưa thể nghiệm được nó, và có lẽ chúng ta chẳng 
bao giờ thể nghiệm được nó, nó vẫn đòi hỏi sự chấp 
nhận của chúng ta, cho dù chúng ta có muốn hay 
không. Đây là cách mà các nhà thần học nói về tín 
tâm. Người ta phải làm một quyết định chấp nhận nó 
hay không chấp nhận nó. Đó là một việc làm hoặc thí 
nghiệm mạo hiểm, lao mình vào một vùng đất không 
biết trước và mạo hiểm số phận của mình. Nhưng tôi 
e rằng những người có quan niệm tín tâm như vậy 
vẫn còn ở trên bình diện tương đối.

Sự thực là chúng ta bị buộc phải hành động – nó 
không phải là vấn đề lựa chọn, mà chúng ta chấp 

nhận tín tâm. Tất cả các tôn giáo đều hàm chứa 
yếu tố tương tự như vậy. Không phải là A Di Đà 
bước vào đời sống của chúng ta theo cách nào đó; 
mà đúng hơn, đời sống của chúng ta được A Di Đà 
mang đi. Đó là cách mà Danh Hiệu trở nên sống 
động trong đời sống thực sự của người Phật Tử 
Chân Tông. Một số người có thể hỏi về ý nghĩa của 
Danh Hiệu và làm thế nào để nó có hiệu quả đến 
mức đưa chúng ta đến với A Di Đà và cõi Tịnh Độ. 
Chừng nào một người còn nghi ngờ hoặc thắc mắc 
hoặc do dự trong việc chấp nhận Danh Hiệu, thì 
người đó vẫn chưa ở trong đó, và do đó không thể 
nào thể nghiệm trọn vẹn được nó.

Tâm Linh Thâm Sâu
Ở Ấn Độ có một loài chim thần thoại gọi là 

Garuda, là một loại chim có đôi cánh vàng. Trong 
kinh, nó được diễn tả như là một con vật to lớn; 
thức ăn của nó là loại rồng sống sâu trong lòng đại 
dương. Khi con chim cánh vàng trên cao phát hiện 
con rồng dưới đáy đại dương, từ bầu trời cao nó lao 
mình xuống. Sóng dạt ra, và con chim cắp con rồng 
lên từ dưới sâu trong lòng nước rồi ăn sống con vật. 
Con rồng, dĩ nhiên rất sợ con chim cánh vàng và 
kinh hãi biến thành miếng mồi của nó.

Có một câu chuyện khác liên quan đến con 
chim cánh vàng này. Tôi chỉ nêu ra đây một phần 
của câu chuyện. Khi một người hỏi một nhà sư Phật 
Giáo, “Một con chim đã phá vượt ra ngoài cái lưới 
– thì nó ăn cái gì?” Một con chim mà đã phá vượt 
ra ngoài cái lưới như vậy thì hoàn toàn tự do, hoàn 
toàn làm chủ lấy mình. Chúng ta thường thấy mình 
bị ràng buộc bởi đủ loại lưới, mà phần lớn chúng 
đều do chính chúng ta tạo ra. Những cái lưới có thể 
không thực sự có, nhưng chúng ta tưởng rằng mình 
bị mắc vào trong đó. Con chim phá vượt ra khỏi cái 
lưới là ẩn dụ về người đã giác ngộ tâm linh. Khi nhà 
sư Phật Giáo được hỏi về loại thực phẩm mà con 
chim này ăn, tức là vị ấy được hỏi về lối sống của 
một người đã giác ngộ tâm linh như thế nào. Lối 
sống của một người sống bằng Danh Hiệu, được sở 
hữu bởi A Di Đà là như thế nào? Loại người ấy là 
người như thế nào?
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Đó là loại câu hỏi mà nhiều người trong chúng 
ta thường hỏi. Thật ra, phần lớn chúng ta hay hầu hết 
chúng ta đều hỏi câu hỏi đó, dù nó không liên can gì 
đến chúng ta. Có ích gì khi cố gắng biết những thứ 
như vậy thay vì tự chính mình trở thành những thứ 
ấy? Bởi vì chúng ta tự bản tính là tò mò, chúng ta 
luôn gắng hỏi những câu hỏi không thích đáng cho 
đời sống của mình. Đó là khuyết điểm của bản tính 
con người, nhưng cũng đồng thời cho thấy ý nghĩa 
kiếp người như thế nào, khác với kiếp thú vật. Thú 
vật không hỏi những câu hỏi như vậy.

Nhà sư trả lời người đặt câu hỏi, “Người hãy tự 
mình thoát ra khỏi cái lưới, khi ấy ta sẽ nói cho người 
biết”. Khi người ta đã “thoát ra khỏi lưới” thì không 
cần được trả lời hay cho biết nữa. Vì người ấy biết, 
nên không cần đặt câu hỏi, “Lối sống của một người 
thật sự giải thoát tâm linh là như thế nào?” Quý vị 
phải tự mình giải thoát và tự mình thấy lối sống ấy 
như thế nào. Cùng lối ấy, một người hỏi, “Đời sống 
của một tín đồ Chân Tông như thế nào?” Hay, ngày 
nay người Mỹ thường hay hỏi, “Có ý nghĩa gì trọng 
yếu trong thông điệp của Đức Phật cho đời sống hiện 
đại của chúng ta?” Thay vì được giải bày về mọi 
thuận lợi phát sinh từ quan điểm khách quan, quý vị 
chỉ cần chấp nhận Danh Hiệu và cố gắng sống với 
nó. Chúng ta có thể giải thích đủ điều lợi ích, đủ thứ 
thuận tiện, đủ mọi vật chất và các thứ khác nữa, đến 
từ lòng tin nơi Danh Hiệu, nhưng sẽ vô nghĩa. Thay 
vì cố gắng tìm hiểu, chỉ cần sống với nó. Khi đó quý 
vị sẽ biết rõ ý nghĩa của nó ra sao.

Đây là điều khác biệt giữa đời sống tôn giáo 
và đời sống thế gian thông thường. Trong đời sống 
tương đối, chúng ta muốn biết trước tất cả mọi 
việc có thể xảy ra khi làm việc này việc nọ. Khi 
đó chúng ta mới tiến hành, dự đoán một kết quả 
nào đó. Nhưng trong đời sống tôn giáo, chúng ta 
chấp nhận và biết, và đồng thời, sống với những gì 
vượt quá tầm hiểu biết thông thường. Vì vậy, biết 
và sống, sống rồi biết và biết rồi sống. Đây là điều 
khác biệt giữa đời sống tôn giáo và đời sống thế 
gian. Nhưng mà không có điều khác biệt như thế 
giữa đời sống tâm linh và đời sống thế gian. Đời 
sống thế gian chính là đời sống tâm linh, và đời 
sống tâm linh chính là đời sống thế gian.

Vậy thì, đối với Danh Hiệu, Ngài Shinran nhấn 
mạnh, “Một khi Danh Hiệu (myogo) được xưng 
niệm, thì đó cũng đủ giúp cho quý vị được sinh 
vào cõi Tịnh Độ”. Sinh vào cõi Tịnh Độ là một sự 
kiện xảy ra trong khi chúng ta hãy còn sống trong 
đời sống này.

Tính Nhất Thể của Danh Hiệu
Gần đây, tôi đọc một văn bản Thiên Chúa Giáo 

mà tác giả nói về việc Christ được sinh ra trong tâm 
hồn. Thường thì chúng ta nghĩ rằng Christ được 
sinh vào một thời khắc lịch sử nhất định nào đó với 
nhiều niên đại về trước, rằng ngài được sinh ra trên 
một phần đất nhất định nào đó ở thế gian, rằng ngài 
được sinh ra bằng năng lực kỳ diệu của Thượng Đế 
và không phải một lối sinh thông thường. Nhưng 
người Thiên Chúa Giáo này nhấn mạnh, “Christ 
được sinh trong tâm hồn của chúng ta, khi ta nhận 
ra sự giáng sinh đó, là khi ta trở nên ý thức Christ 
giáng sinh ở trong ta, đó là lúc mà chúng ta được 
cứu rỗi”.

Vì vậy Christ được sinh ra trong dòng lịch sử, 
nhưng sự kiện lịch sử ấy thật sự xảy ra ngay trong 
đời sống tâm linh của chúng ta. Christ được sinh 
ra khi chúng ta ý thức được sự giáng sinh của ngài 
trong ta. Thật ra, ngài đã không được sinh ra tại một 
nơi chốn đặc biệt nào, mà ngài được sinh ra ở trong 
ta mỗi ngày, mỗi phút giây. Ngài đã không sinh ra 
chỉ mỗi một lần trong lịch sử, mà sự giáng sinh của 
ngài được lập đi lập lại ở mọi nơi, trong mọi lúc. 
Và sự giáng sinh của ngài, theo tác giả này viết, tùy 
thuộc vào điều này: cái chết của mọi dục vọng ích 
kỷ của ta. Chúng ta phải làm chết đi những gì mà 
ta gọi là xấu ác. Khi cái xấu ác hoàn toàn bị loại trừ 
và tâm hồn không còn bị quấy nhiễu, không còn âu 
sầu, không còn phiền toái, không còn bất kỳ điều 
lo lắng nào nữa, bởi vì mọi lo lắng đều phát xuất từ 
lòng mê đắm với ảo tưởng của cái ngã. Vì vậy, khi 
cái ngã đã bị loại trừ, mọi bão tố đều trở nên yên 
tỉnh và sự an lành tuyệt đối, yên lặng hoàn toàn, lan 
tỏa khắp tâm hồn của chúng ta.

Kỳ diệu thay tác giả Thiên Chúa Giáo này nói 
về sự yên lặng. Khi sự yên lặng lan tỏa khắp tâm 
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hồn, thì đó là lúc mà Jesus Christ được sinh ra trong 
tâm hồn chúng ta. Vì vậy sự yên lặng là cần thiết. 
Khi mọi thứ được giữ cho yên tỉnh, là cơ hội để cho 
tâm linh được khai mở. Sự yên lặng được đạt tới 
khi cái ngã bị loại trừ. Khi cái ngã bị loại trừ, thì 
ý thức về tính đối đãi nhị nguyên hoàn toàn không 
còn nữa.

Khi tôi nói tính đối đãi nhị nguyên không còn 
nữa, không có nghĩa là sự triệt tiêu tự thể của tính 
đối đãi nhị nguyên. Tính đối đãi nhị nguyên, bằng 
cách này hay cách khác, được giữ nguyên tình trạng 
và tính đồng nhất của cả hai vẫn hiển hiện. Do vậy, 
hai được giữ nguyên là hai mà vẫn có một trạng thái 
đồng nhất giữa chúng. Khi đó sự yên lặng xuất hiện. 
Tính đối đãi nhị nguyên không đơn thuần nhắm đến 
hai, mà nói đến nhiều hơn hai, tức là tính đa dạng 
trong thế giới hiện tượng. Khi có tính đa dạng thì có 
đủ loại âm thanh ồn ào, đủ loại động loạn.

Âm thanh ồn ào cuối cùng rồi trở nên yên lặng, 
nhưng cái yên lặng này không phải được thành toàn 
bởi sự triệt tiêu của tính đa dạng. Tính đa dạng được 
để yên như nó là, bấy giờ sự yên lặng mới lan tỏa 
cùng khắp – không trên, không dưới, không trong, 
không ngoài, mà ngay tại đó. Sự giáng sinh của 
Christ diễn ra trong sự yên lặng này. Sự thực chứng 
yên lặng đồng thời với sự giáng sinh của Christ. 
Chúng xảy ra cùng trong một lúc.

Danh Hiệu sống thực trong đời sống năng động 
của chúng ta khi không có Danh Hiệu nào ngoài 
A Di Đà. A Di Đà trở thành chính là Danh Hiệu, 
và Danh Hiệu không gì khác là A Di Đà. Đó là lúc 
hợp nhất giữa ho (pháp) và ki (cơ)3, A Di Đà và 
mỗi chúng sinh. Ngược lại, khi mà Danh Hiệu được 
xưng niệm và chúng ta ý thức được việc xưng niệm 
Nam Mô đến A Di Đà, hoặc khi chúng ta nghĩ A 
Di Đà đang nghe chúng ta xưng niệm Nam Mô, thì 
không có sự yên lặng, không có sự đồng nhất đích 
thật. Khi một người gọi người khác và người khác 
ngó xuống hay ngó lên, thì có sự đối đãi nhị nguyên. 
Sự đối đãi nhị nguyên này có nghĩa là không có yên 
lặng, mà chỉ là động loạn.

Nhưng khi Nam Mô là A Di Đà, A Di Đà là 
Nam Mô, Ki là ho, ho là ki. Đây là sự yên lặng. 

Khi sự yên lặng này hiển hiện, là khi mà Danh Hiệu 
hoàn toàn là một với A Di Đà, khi ấy Danh Hiệu 
không còn là tên của một nhân vật nào bên ngoài 
người xưng niệm cái Danh Hiệu ấy. Đây là sự đồng 
nhất hoàn toàn hay là sự đồng nhất tuyệt đối, nhưng 
nó không phải là “một”. Khi chúng ta nói “một”, 
chúng ta nói về con số một, là một đối với hai, ba, 
bốn, vân vân. Nhưng tính nhất thể trong ý nghĩa 
thực sự, có ý nghĩa tuyệt đối, không thể đo lường 
được, vì nó vượt quá khả năng đo lường của chúng 
ta. Trong cái một tuyệt đối này, là tính đồng nhất 
tuyệt đối, Danh Hiệu tức là A Di Đà, A Di Đà tức 
là Danh Hiệu. Không có sự tách biệt giữa hai, ki và 
ho là đồng nhất.

Tín tâm tuyệt đối này là chân thực. Đây chính là 
lúc, như Ngài Shinran đã nhấn mạnh, rằng nếu quý 
vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật một lần, cũng đủ để 
cứu độ quý vị rồi. Đó là cái “một”, cái “một tuyệt 
đối” là một điều bất khả tư nghì.

_________

(Endnotes)

1. Trích dịch từ nguyên bản “BUDDHA OF 
INFINITE LIGHT” (Phật Vô Lượng Quang) của 
D.T. Suzuki, chương thứ 3 “FAITH AS TRUE 
ENTRUSTING”.

2. Myogo (  ) - Danh hiệu, danh hiệu của 
Đức Phật

3. Ho (  Pháp) và Ki (  Cơ) – Lòng tin chân 
thực nơi Đức Phật A Di Đà bao gồm sự cứu độ của 
Bản Nguyện Lực là Ho (  pháp) và sự tự giác của 
Chủ Thể là Ki (  cơ) nhận được sự cứu độ, tạo nên 
đạo lý nhất thể của Cơ-Pháp [Cơ Pháp Nhất Thể 
[  (Ki-Ho Ittai)] trong câu niệm Nam 
Mô A Di Đà Phật mà trong đó 2 chữ Nam Mô là 
(động) Cơ của chúng sinh và 4 chữ A Di Đà Phật 
là Pháp cứu độ chúng sinh.
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Sám Xuất Gia

Đời chen lộn trăm ngàn phiền não
Nay bước vào cửa Đạo nhiệm mầu
Thành tâm thế phát, cạo đầu
Rũ bao lậu hoặc bấy lâu bám mình.
 
Con xa lánh thất tình lục dục
Con dứt trừ lòng tục, tánh phàm
Bấy lâu ngũ dục muốn ham
Nay con thức tỉnh tánh tham xin chừa.
 
Nương cõi Tịnh sớm trưa tu niệm
Nguyện xa lìa tập nhiễm thế gian
Bao nhiêu tâm sự ngổn ngang
Rụng theo dây chuỗi hạt tràng Nam- mô.
 
Thân sắc giả điểm tô chi lắm?
Cõi hồng trần chìm đắm mà đau
Nay con kịp tỉnh hồi đầu
Đạo tràng an tịnh, dồi trau tu trì.
 
Bao kiếp sống sân si tội lỗi
Từ thuở nào trôi nổi dây dưa
Thói hư tật xấu xin chừa
Tịnh tâm lắng đọng cơn mưa Pháp lành.
 
Bao ngày tháng tranh danh, đoạt lợi
Đều phù du mây nổi đầu ghềnh
Nay con mặc kệ xuống lên
Ít muốn, biết đủ tinh thần định an.
 
Khắp ba cõi ngập tràn lửa cháy
Ham vui gì, lo chạy thoát thân
Đớn đau sinh tử bao lần
Hồng trần giả tạm phải cần bỏ buông.

Thích Đồng Trí

 
Thị phi rụng theo chuông buổi sáng
Nghiệp chướng vơi nhờ Sám buổi chiều
Lòng con thanh thản bao nhiêu
Nhờ ơn Tam Bảo, cao siêu Đạo mầu.
 
Lòng chuyên chú một câu niệm Phật
Không phan duyên tất bật bên ngoài
Lắng nghe hơi thở ngắn dài
Sắc Không quán chiếu, miệt mài công phu.
 
Nay biết Đạo lo tu kẻo trễ
Một đời người chớ để luống trôi
Lênh đênh sáu nẻo luân hồi
Chèo thuyền Bát Nhã vượt ngoài trầm luân
 
Con tâm niệm Bốn Ân đền trả
Ân sanh thành cao cả mẹ cha
Ân Tam Bảo, ân quốc gia
Ân chư thiện tín gần xa cúng dường.
 
Con nguyện đi trên đường giải thoát
Con đường xưa Đức Phật khai quang
Không còn chấp mắc, tâm an
Tương rau đạm bạc nhẹ nhàng nơi thân.
 
Phước duyên lớn một lần tu học
Một lần theo gương bậc xả ly
Chân không ôm bát ra đi
Không còn ràng buộc điều chi ở đời.
 
Con thể nghiệm thảnh thơi vững chãi
Về nơi đây tìm lại chính Ta
Bấy lâu lung lạc phương xa
Nay con gặp lại người Cha thuở nào.
 
Kể từ nay sống sao đáng sống
Con tỉnh rồi giấc mộng Nam Kha
Gieo duyên một thuở xuất gia
Con sống trọn vẹn chan hòa Tăng thân.
 
Rồi mai đây bước chân khắp chốn
Con mang theo kỷ niệm hành trình
Gắng tu tự độ chính mình
Con nguyền độ hết chúng sinh muôn loài. 
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giản Ký 
Quyển Thứ 5 - Phẩm Như Lai Thọ Lượng - Thứ 16

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ

Việt Dịch: Sa môn Thích Viên Huy

Phẩm này chỉ rõ thật tướng quyền trí của 
Như Lai, là thân thật tướng, cũng chính là tam 
thân và cũng là nhất thân (tam thân tức nhất 
thân), còn tức tam phi tam (tam nhưng không 
phải tam), ở đời bất cứ cái gì đã thuộc không 
không, tức không trên cả không thì nó được quy 
thành thật, do vậy tam thân của Như Lai tuy là 
không, nhưng cuối cùng lai quy về thật thân là ý 
đó; Thân quyền, cũng như phần giải thích trên, 
nhất thân cũng là tam thân và tam thân cũng 
là nhất thân, nói nhất mà không nhất, đó chính 
là luận về quyền thân. Nhất tức vô lượng (vô), 
còn Tam tức hữu lượng (có), nói nhất là tam 
tức là lượng, còn nói tam tức nhất là nói lượng; 
Thân Thật Thọ Lượng, là lượng tức vô lượng, 
và Thân Quyền Thọ Lượng, là vô lượng tức 
lượng. Pháp này là phi tung phi hoành (không 
dọc không ngang), là bất khả tư nghì, nghĩa của 
phẩm thứ 16 này nói rõ về thật mà quyền, và 
quyền mà thật.

Trước tiên, xin nói về con đường chân thật 
chánh giác của Như Lai; Như Lai, là như thật, 
như thật chính là vô tánh tùy duyên, tùy duyên 
vô tánh; Vô tánh là chân không, Tùy duyên 
thành huyễn hữu. Nói cách khác, Như là không 
hai không khác; Thật là không sanh không diệt; 
Huyễn hữu là không có sở đắc, vì là không hai 
không khác, nên chơn không cũng không có sở 
đắc, do đó chúng không sanh không diệt; Pháp 
cũng không có sở đắc, không hai không khác, 
và cũng không sanh không diệt, nếu chúng có 
sở đắc, thì bất khả đắc chính là sở đắc, nên nói 
bất khả đắc chính là bất khả đắc, đây mới là 

nghĩa chân thật của chữ Như. Bất khả đắc là 
nói về pháp thân Như Lai; Bất khả đắc diệc 
bất khả đắc (không đắc cũng không có chỗ 
sở đắc) là nói về báo thân biến hóa của Như 
Lai; Tam thân phi tam, phi tam thân nhi tam 
(tam thân không có, mà phi tam thân lại là tam), 
do vậy, báu thân chính là pháp thân và hóa thân 
chính là hóa pháp thân; Pháp là như như, là lý 
luận chân thật. Thừa là bánh xe vận hành giáo 
pháp, chuyên chở lý như như bất hoại của đức 
Phật, đưa chúng sanh đến bến bờ chánh giác. 
Như như cũng được xem là một loại trí, pháp 
như như là điều kiện căn bản của giác ngộ, trí 
như như là niệm khởi đầu của giác ngộ, niệm 
này hiệp nhất, không ngang không dọc, nó là 
thập phương hư không. Hư không, theo lý mà 
nói, là thanh tịnh pháp thân; còn theo trí mà nói, 
là trí huệ pháp thân; trí huệ pháp thân, chính là 
báu thân, khởi đầu của báu thân là sự biến hóa, 
Như Lai từng hóa hiện ra trăm ngàn pháp thân 
để độ thoát chúng sanh; pháp như như là pháp 
vô phân biệt, tức lấy trí như như làm khế lý, có 
khởi đầu và có kết thúc, cũng gọi là Như Lai. 

Trí Như Lai, là trí tuệ duy lý, cũng gọi là 
cánh trí; Cánh trí, là từ niệm giác ban đầu đi 
đến hợp nhất với bổn giác, hai mà không hai, 
không hai mà hai (nhị nhi bất nhị, bất nhị nhi 
nhị), nên nói Như Lai là vô lai vô khứ, vô lai nhi 
lai, vô khứ nhi khứ (không đến không đi, không 
đến lại đến, không đi mà lại đi).

Kinh Pháp Hoa Văn Cú y vào pháp cứu cánh, 
như như và như như trí để giải thích hai chữ 
“Như Lai”, các diễn giải của các bổn Kinh khác 
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cũng y như vậy không sai khác; pháp như như 
hay như như trí đều nói về Kim Quang Minh, 
nói về sự giống nhau về Chơn trí và Thật trí của 
kinh Lăng Già Ngũ Pháp, pháp Như Như tức 
Lăng Già như như, và Như Như trí tức Chơn 
trí của Lăng Già, do đó khi nói đến hai chữ Như 
Lai, là hàm nghĩa đầy đủ của hai thân đó là Tam 
thân pháp hóa của Như Lai.

Thiên Thai Tông dựa vào bộ Tỳ Lô Giá Na 
biện giải về Pháp thân đức Phật, Tỳ Lô Giá Na 
giải thích Pháp thân Như Lai thành Biến Nhất 
Thiết Xứ (biến hóa khắp nơi nơi). Lô Xá Na dịch 
là Tịnh Mãn, tức Báo thân Phật, và dịch chữ 
Thích Ca Mâu Ni là Hóa thân Phật, nhưng Hoa 
Nghiêm Tông lại cho rằng, Tỳ Lô Giá Na là Tỳ 
Lô Giá Na, tức tên gọi đầy đủ của Lô Xá Na, mà 
Lô Xá Na tức lược gọi của Tỳ Lô Xá Na, những 
luận điểm trên đều không có căn cứ rõ ràng, do 
đó độc giả nên cẩn trọng khi đọc phần này, nếu 
có thể thì nên giản lược, tóm lại, Như Lai là ý 
nghĩa đầy đủ của Tam thân biến hóa.

Thọ lượng, nghĩa là tùy duyên vô tánh, 
lượng tức vô lượng hay vô lượng tức lượng, đều 
thuộc vô tánh tùy duyên, toàn sự tức lý, toàn 
lý thành sự, lý không ngại sự, đó là nghĩa của 
vô lượng tức lượng, còn sự không ngại lý là 
nghĩa của lượng tức vô lượng, như muôn ngàn 
dòng nước cũng chỉ từ một nguồn mà ra, dù 
cho chúng có chia đi bao nhiêu ngã cũng chỉ 
về một chỗ. Nếu đem ra phân biệt tường tận, thì 
pháp thân tức phi hữu lượng và phi vô lượng, 
nó đồng với hư không, mà hư không thì vô hình 
vô tướng, và cũng là phi hữu lượng, hư không 
biến hiện ra mười phương, không phải vô mà 
cũng không phải lượng (phi vô phi lượng), 
do đó Pháp thân cũng chính là hữu lượng, mà 
cũng có thể là vô lượng, và vô lượng cũng là hư 
không vô tướng vậy; Hữu lượng, chính là mười 
phương hư không biến hiện theo chiều ngang.

Báu thân Như Lai cũng chính là hữu lượng 
hay vô lượng, giống như khi chúng ta tu tập, 
phải có nhân tu tập mới có được quả an lạc, do 

đó thành tựu báu thân được gọi là hữu lượng, 
hữu lượng này chính là quả vị thành Phật, tức 
đắc được pháp thân, mà đã là pháp thân thì 
không bị sanh diệt, vì vậy phần đầu của kinh 
Kim Cang Dụ Định viết “đẳng giác dĩ tiền hữu 
lượng”, trước khi Như Lai thành chánh đẳng 
giác, pháp thân của ngài là hữu lượng. Hóa 
thân cũng là hữu lượng và vô lượng, vì sao như 
vậy? Vì nhân duyên hóa độ, nên Như Lai mới 
thị hiện rồi nhập Niết Bàn, quá trình này gọi 
là hữu lượng, ngài thị hiện trong mười phương 
thế giới không phút giây ngừng nghỉ (bất đoạn), 
nghĩa của bất đoạn là vô lượng.

Chánh văn: Nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát 
cập nhất thiết đại chúng chư thiện nam 
tử, nhữ đẳng đương tín giải Như Lai thành 
đế chi ngữ, phục cáo đại chúng, nhữ đẳng 
đương tín giải Như Lai thành đế chi ngữ, 
hựu phục cáo chư đại chúng, nhữ đẳng 
đương tín giải Như Lai thành đế chi ngữ, 
thị thời Bồ Tát đại chúng, Di Lặc vi thủ 
hiệp chưởng bạch Phật ngôn, Thế Tôn, 
quy nguyện thuyết chi, ngã đẳng đương tín 
thọ Phật ngữ, như thị tam bạch sắc, phục 
tín duy nguyện thuyết chi, ngã đẳng đương 
tín thọ Phật ngữ.
Giản Thuật: Lúc đức Như Lai thuyết phẩm 

Như Lai Thọ Lượng, ngài nói với hội chúng 
rằng, Như Lai lo ngại chúng Bồ Tát trong pháp 
hội Pháp Hoa kinh sẽ sinh tâm nghi hoặc, đức 
Phật nói với đại chúng đến ba lần như vậy, lúc 
đó Di Lặc Bồ Tát cùng chúng Bồ Tát đều thỉnh 
cầu Như Lai ba lần, mong ngài thuyết giảng 
Pháp Hoa kinh cho đại chúng cùng nghe.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, tri chư Bồ 
Tát tam thỉnh bất chỉ, nhi cáo chi ngôn, 
nhữ đẳng đế thính, Như Lai bí mật thần 
thông chi lực, nhất thiết thế gian Thiên 
Nhơn cập A Tu La, giai vị kim Thích Ca 
Mâu Ni Phật xuất thích thị cung khứ Già 
Da thành bất viễn tọa ư đạo tràng, đắc A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhiên 



45XUÂN NHÂM DẦN ■ 2022

thiện nam tử, ngã thực thành Phật dĩ lai, 
vô lượng vô biên bá thiên vạn ức na do tha 
kiếp, thệ như ngũ bá thiên vạn ức na do 
tha a tăng kỳ tam thiên đại thiên thế giới, 
giả sử hữu nhơn mạc vi trần, quá ư Đông 
phương ngũ bá thiên vạn ức na do tha a 
tăng kỳ quốc, nãi hạ nhất trần, như thị 
đông hành tận thị vi trần, chư thiện nam 
tử, ư ý vân hành, thị chư thế giới, khả đắc 
tư duy giao kế tri kỳ số bất, Di Lặc Bồ Tát 
đẳng câu bạch Phật ngôn, Thế Tôn, thị 
chư thế giới vô lượng vô biên phi toán số 
sở tri, diệc phi tâm lực sở cập, nhất thiết 
Thanh Văn Bích Chi Phật, dĩ vô lậu trí, 
bất năng tư duy tri kỳ hạn số, ngã đẳng trụ 
hà duy việt chí địa, ư thị chư sự trung diệc 
sở bất đạt, Thế Tôn, như thị chư thế giới 
vô lượng vô biên, nhĩ thời Phật cáo đại Bồ 
Tát chúng, chư thiện nam tử, kim đương 
phân minh tuyên ngữ nhữ đẳng, thị chư 
Thế Tôn, nhược trước vi trần cập bất trước 
giả, tận dĩ vi trần nhất trần nhất kiếp, ngã 
thành Phật dĩ lai, phục quá ư thử bá thiên 
vạn ức na do tha a tăng kỳ kiếp.
Giản Thuật: Như Lai bí mật thần thông 

lực, ý nói thần thông lực bí mật của Như Lai, 
kỳ thật Như Lai không có bí mật nào, chỉ vì căn 
cơ của chúng sanh thấp kém, không hiểu hết 
thâm ý giáo pháp của Như Lai, nên cho là bí 
mật. Thiên Nhơn A Tu La, là chỉ ba cõi thiện 
(tam thiện đạo), vì sao Như Lai không nói về ba 
ác đạo (tam ác đạo) mà chỉ nói ba đường thiện? 
Bởi vì những chúng sanh đó vì tham đắm si mê 
nên sanh vào cõi ác, do đó triền miên chịu cảnh 
đau khổ, và vì si mê đau khổ nên không biết đức 
Như Lai xuất hiện nơi trần thế; Gia Dà thành 
đạo, ý chỉ về Báo thân của đức Phật thị hiện nơi 
thành này đã nhiều kiếp rồi, và lần này tái thị 
hiện lại thành đạo nơi đây. Trụ a duy việt chí 
địa, tức trụ tâm nơi đó không hề thối chuyển; 
Nhược trước vi trần xứ, cập bất trước vi trần 
xứ, nhất trần được tính một số kiếp, Như Lai 

diệt độ đến nay, đã trải qua trăm ngàn vạn ức na 
do tha tăng kỳ kiếp rồi.

Chánh văn: Tự tùng thị lai, ngã đẳng tại 
thử Ta Bà thế giới thuyết pháp giáo hóa, 
diệc ư hư xứ bá thiên vạn ức na do tha a 
tăng kỳ quốc đạo lợi chúng sanh. Chư thiện 
nam tử, ư thị trung gian, ngã thuyết Nhiên 
Đăng Phật đẳng, hựu phục tín kỳ nhập ư 
Niết Bàn, như thị giai dĩ phương tiện phân 
biệt.
Chư thiện nam tử, nhược hữu chúng snah 
lai chí ngã sở, ngã dĩ Phật căn, quán kỳ 
tín đẳng chư căn lợi độn, tùy sở ứng độ, 
xứ xứ tự thuyết danh tự bất đồng niên kỷ 
đại tiểu, diệc phục hiện tín đương nhập 
Niết Bàn, hựu dĩ chủng chủng phương 
tiện thuyết vi diệu pháp, năng linh chúng 
sanh phát hoan hỷ tâm, chư thiện nam tử, 
Như Lai kiến chư chúng sanh lạc ư tiếu 
pháp đức bạc cấu trọng giả, vi thị nhơn 
thuyết, ngã thiểu xuất gia đắc A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhiên ngã thực 
thành Phật dĩ lai cửu viễn nhược kỳ, đán 
dĩ phương tiện giáo hóa chúng sanh, linh 
nhập Phật đạo tác như thị thuyết. 
Giản Thuật: Như Lai nói, ngài đã nhiều lần 

đến cõi Ta bà và mười phương thế giới hóa độ 
chúng sanh, trong đó đức Phật Nhiên Đăng 
cũng từng được Như Lai thọ ký, sau đó Như Lai 
đi vào đại định Niết Bàn. Ngũ nhục nhãn, là 
Nhục Nhãn, Thiên nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, 
và Phật nhãn, đức Phật có đủ ngũ nhục nhãn nên 
gọi là Phật nhãn. Nhục nhãn, con mắt thường do 
Cha Mẹ của chúng ta sanh ra, khi thấy cảnh sắc 
thì chỉ biết cảnh sắc mà không hề thấy được cái 
vi tế của sắc, gọi là thấy gần chứ không thể thấy 
xa, ngay cả khi gặp vật chướng ngại vi tế cũng 
không thể thấy biết. Riêng Thiên nhãn có khả 
năng thấy được các vi tế của sắc, có thể nhìn xa 
trông rộng, và lại có thể thấy biết những chướng 
ngại vi tế trong cảnh sắc, đồng thời cũng thấy 
biết được vị lai; hai loại Nhục nhãn và Thiên 



46 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 2 - 2022  

nhãn tuy thấy biết được giả sắc, nhưng do chấp 
trước vào đó, nên biến giả thành chơn. Huệ 
nhãn, thấy được lý tánh không, nhưng lại bị 
biến hóa trong niệm chơn đó, nên không thấy 
biết được các pháp hữu vi, do không thấy rõ các 
pháp hữu vi, nên không thể thấy biết tất cả các 
pháp. Pháp nhãn có thể nhận biết và phân biệt 
các pháp như huyễn mộng, còn Huệ nhãn thì 
không thể phân biệt được, nhờ có công năng đó, 
nên được mệnh danh là Xuất Không Nhập Giả. 
Phật nhãn có đầy đủ Ngũ nhãn, Ngũ nhãn này 
thấy rõ vạn pháp không sâu không cạn; hựu 
dĩ chủng chủng phương tiện, thuyết vi diệu 
pháp, tức nói Như Lai dùng vô số phương tiện 
thuyết pháp vi diệu, Vi diệu chính là pháp vô 
thượng thậm thâm vi diệu, chúng sanh trải qua 
trăm ngàn ức kiếp mới có thể gặp được, pháp 
này diễn bày chân thật tướng của các pháp, gọi 
là tùy duyên vô tánh, hay vô tánh tùy duyên, 
cũng tức nói có hay không, vì sự biến hóa không 
lường đó nên gọi là Vi diệu pháp. Chúng Tiểu 
thừa, chỉ an lạc trong Tiểu pháp, pháp này là 
pháp sanh diệt, ý nghĩa nông cạn, do vậy chúng 
Tiểu thừa hiểu pháp cũng nông cạn, điều này là 
do phước mỏng tội dày, nghiệp cấu thâm trọng, 
nếu nay Như Lai diễn thuyết sự việc Như Lai đã 
từng vô lượng vô số kiếp trước thành bậc Chánh 
Giác rồi, e sợ hàng Tiểu thừa không tin, lúc này 
Như Lai liền nói với đại chúng là, Ta đã từng 
sáu năm tu khổ hạnh dưới cội Bồ đề, đắc được 
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức thành 
tựu Phật quả, sau khi thành đạo, du hóa khắp 
nơi, dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, tức 
nói pháp Đại thừa này.

Chánh văn: Chư thiện nam tử, Như Lai 
sở diễn kinh điển, giai vi độ thoát chúng 
sanh, hoặc thuyết kỷ thân hoặc thuyết 
tha thân, hoặc thị kỷ thân hoặc thị tha 
thân, hoặc thị kỷ sự hoặc thị tha sự, chư 
sở ngôn thuyết thật bất hư, sở dĩ giả hà, 
Như Lai, như thật tri kiến tam giới chi 
tướng, vô hữu sanh tử nhược thối xuất, 

diệc vô tại thế cập diệt độ giả, phi thực phi 
hư phi như phi hoành, bất như tam giới 
kiến ư tam giới, như kỳ chi sự, Như Lai 
minh vô hữu thác mậu, dĩ chư chúng sanh 
hữu chủng chủng tánh, chủng chủng dục, 
chủng chủng hạnh, chủng chủng ức tưởng 
phân biệt cố, dục kim sanh chư thiện căn, 
dĩ nhược can nhân duyên thí dụ tín giải, 
chủng chủng thuyết pháp, sở tác Phật sự 
vị tằng tán phát, như thị ngã thành Phật 
dĩ lai thậm đại cửu viễn, thọ mệnh vô 
lượng a tăng kỳ kiếp thường trụ bất diệt.
Giản Thuật: Kinh Kim Cang viết “vân hà vi 

nhơn diễn thuyết? Bất thủ ư tướng, như như 
bất động.” Cớ sao vì chúng sanh du hành khắp 
nơi nói pháp mà không ngồi trụ một chỗ? Nếu 
như có thể ngồi như như bất động một chỗ thuyết 
pháp, đó chính là thuyết pháp danh tướng, nhưng 
không chấp vào danh tướng, tức chỉ Như lai tuy 
hiện thân tướng ra đời thuyết pháp độ chúng sanh, 
sự kiện thành đạo và giáo hóa của ngài đều rất rõ, 
nhưng ngài hoàn toàn không chấp vào thân vào 
danh tướng đó, tuy có hiện ra nhiều thân tướng 
khác, nhưng ngài cũng không chấp vào đó. Tóm 
lại, pháp vô tánh tùy duyên, tùy duyên vô tánh là 
pháp dùng để hóa độ phàm nhân, là pháp chân 
thật không hư vọng. 

Tam giới như hư không, nên nói không sanh 
không tử không thối không xuất, không tại thế 
không diệt độ, phi thật phi hư, phi như phi hoành 
là vậy. Nói cách khác, tam giới vốn không ngang 
không dọc, chúng không đồng nhau; kiến tử tán 
như hiện tử, tức ngài nói tam giới như hư không, 
nên không có chỗ sở đắc, pháp tánh cũng vậy, 
không danh không thật, chúng tùy giả duyên hư 
duyên sanh khởi, Như Lai nói tánh không, tức 
nói sự sanh khởi của vạn pháp không thật, vì vậy 
không có điều khác biệt nào trong đó, do chúng 
sanh căn tánh sai biệt, có quá nhiều mong cầu, 
tạo tác, và phân biệt, nên Như Lai cũng dùng 
pháp bất đồng hóa độ, các ý niệm phân biệt của 
chúng sanh đều khởi nguồn từ tham sân si mạn 
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nghi mà ra; Nhân duyên, khi đức Phật và chúng 
Bồ Tát độ chúng sanh đều căn cứ theo nhân 
duyên mà chọn phương pháp hóa độ; Thí dụ, từ 
lời nói cho đến văn tự đều dùng các pháp thí dụ, 
vì sao lại dùng phương pháp này? Vì tất cả pháp 
đều không thể nói cho tận, như “pháp tánh”, làm 
sao có thể nói đến tận ý được, vì khi nói đến pháp 
tánh, lập tức liền nghĩ đến tánh biết, tánh biết là 
tánh nhận biết sự việc biến chuyển chung quanh, 
và sự nhận biết này, mỗi chúng sanh mỗi khác, 
giả dụ chúng ta nói, hôm nay trời nóng quá, từ 
nóng này là thí dụ, từ này dùng để mô phỏng việc 
không khí nóng, nhưng chúng ta sờ tay không 
thấy nóng, nó chỉ qua cảm nhận, mà cảm nhận 
thì mỗi người mỗi khác, nó do tâm tưởng suy ra 
cấp độ nóng đến đâu.., vv và vv. Do vậy, nếu 
Như Lai không dùng phương pháp thí dụ, thì khó 
mà hướng cho chúng sanh hiểu rõ pháp này. 

Chánh văn: Chư thiện nam tử, ngã bổn 
hành Bồ Tát đạo sở thành thọ mệnh, kim 
do vị tận phục bối thượng số, nhiên kim 
phi thực diệt độ, nhi cánh xướng tín đương 
thủ diệt độ, Như Lai dĩ thị phương tiện 
giáo hóa chúng sanh, sở dĩ giả hà, nhược 
Phật cửu trụ ư thế, bạc đức chi nhơn bất 
chủng thiện căn, bần cùng hạ tiện tham 
trước ngũ dục, nhập ư ức tưởng vọng kiến 
võng trung, nhược kiến Như Lai thường 
tại bất diệt, tiện khởi kiêu thư nhi hoài 
yếm đãi, bất năng sanh nan tao chi tưởng 
thêm kính chi tâm, thị cố danh Như Lai 
dĩ phương tiện thuyết. Tỷ Kheo đương tri, 
chư Phật xuất thế nan khả trực ngộ, sở 
dĩ giả hà, chư bạc đức nhơn, quá vô lượng 
bá thiên vạn ức kiếp, hoặc hữu kiến Phật 
hoặc bất kiến giả, dĩ thử sự cố ngã tác thị 
niệm, chư Tỷ Kheo, Như Lai nan khả đắc 
kiến, kỳ chúng sanh đẳng văn như thị ngữ, 
tất đương sanh ư nan ngộ chi tưởng, tâm 
hoài biến mộ nghinh ư Phật, tiện chủng 
chủng thiện căn, thị cố Như Lai, tuy bất 
thực diệt nhi ngôn diệt độ.

Giản Thuật: Thiện nam tử, Ta nhiều kiếp 
trước đi vào cõi trần thế, thực hành hạnh Bồ Tát 
mà thành tựu pháp thân huệ mạng, vì vậy mà 
chưa bị diệt tận. Nói một cách tường tận, Như 
Lai hành Bồ Tát đạo đạt được thọ mạng, vô số 
kiếp đi lại trong thế giới Ta bà, do đó nói là Như 
Lai diệt độ nhưng thật chất vẫn chưa diệt độ, chỉ 
là từ trên ngôn ngữ mà thôi. Tám năm sau cùng 
Như Lai nói kinh Pháp Hoa, sau khi nói xong 
kinh Pháp Hoa và Niết Bàn, ngài liền nhập Niết 
Bàn; Đắc pháp thân, tức vô sanh vô diệt, nhưng 
vì giáo hóa chúng sanh, ngài mới nói mình đã 
diệt độ, vì nếu không nói như vậy, chúng sanh vì 
chủ quan buông thả không chịu tu học pháp Phật, 
cũng không phát huy được Phật tánh thường 
hằng, chủng chủng thiện căn trong họ.

Chánh văn: Hựu thiện nam tử, chư Phật 
Như Lai pháp giai như thị, vì độ chúng 
sanh giai thực bất không, thệ như lương y 
trí huệ tổng đạt, minh luyện phương dược 
thiện trị chúng sanh bịnh, kỳ nhân đa 
chúng tử tức, nhược nhị thập nãi chí bách 
số, dĩ hữu sự duyên viễn chí dư quốc, chư tử 
ư hậu thực tha độc dược, dược phát muộn 
loạn oản uyển vu địa, thị thời kỳ phụ viễn 
lai quy gia, chư tử thực độc, hoặc thất bổn 
tâm hoặc bất thất giả, diêu kiến kỳ phụ 
giai đại hoan hỷ, bái quỳ vấn tầm, thiện an 
ổn quy, ngã đẳng ngu si ngộ phục độc dược, 
nguyện kiến cầu liệu cánh tứ thọ mền, phụ 
kiến tử đẳng khổ não như thị, y chư kinh 
phương, cầu hảo dược thảo sắc hương mỹ 
vị giai tất cụ túc, đào sư hòa hợp dữ tử linh 
phục, nhi tác thị ngôn, thử đại lương dược, 
sắc hương mỹ vị giai tất cụ túc, nhữ đẳng 
khả phục, tốc trừ khổ não vô phục chúng 
hoạn, kỳ chư tử trung bất thất tâm giả, 
kiến thử lương dược sắc hương câu hảo, 
tức tiện phục chi bịnh tận trừ dũ, dư thất 
tâm giả, kiến kỳ phụ lai, tuy diệc hoan hỷ 
vấn tầm cầu sách trị bịnh, nhiên dữ kỳ 



48 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 2 - 2022  

dược nhi bất khẩn phục, sở dĩ giả hà, độc 
khí thâm nhập thất bổn tâm cố, ư thử hiếu 
sắc hương dược nhi vị bất mỹ, phụ tác thị 
niệm, thử tử khả mẫn, vi độc sở trung tâm 
giai điên đảo, duy kiến ngã hoan hỷ cầu 
sách cầu liệu, như thị hảo dược nhi bất 
khẩn phục, ngã kim đương thiết phương 
tiện linh phục thử dược, tức tán thị ngôn, 
nhữ đẳng đương tri, ngã kim suy lão tử 
thời dĩ chí, thị hiếu lương dược kim lưu tại 
thử, nhữ khả thủ phục vật ưu bất sai, tác 
thị giáo dĩ phục chí tha quốc, truy sử hoàn 
cáo, nhữ phụ dĩ tử, thị thời chư tử văn phụ 
bối táng, tâm đại ưu não nhi tác thị niệm, 
nhược phụ tại giả, từ mẫn ngã đẳng năng 
kiến cầu hộ, kim chư xả ngã viễn táng tha 
quốc tự duy hồ lộ phục thị hỗ, thường hoài 
bi mẫn tâm trụy tỉnh ngộ, nãi tri thử dược 
sắc vị hương mỹ, tức thủ phục chi độc bịnh 
giai dũ, kỳ phụ văn tử tất dĩ đắc sai, tầm 
tiện lai quy hoặc sử kiến chi.
Giản Thuật: Tất cả chư Phật đều đồng như 

thế, nói đã diệt độ nhưng thực chất vẫn không 
bao giờ diệt độ, vì mục đích phương tiện độ 
thoát chúng sanh nên không thể không dùng 
cách này, vì pháp thân chư Phật là thân kim 
cang bất hoại. Dưới đây xin liệt kê những thí dụ: 

Thí dụ có một người là lương y, trí tuệ rất 
sáng suốt, có rất nhiều con, sau đó vị lương y này 
đến những nơi xa xôi làm việc phước thiện cứu 
người, sau khi trở về nhà người cha phát hiện các 
người con của ông ở nhà bị nhiễm bệnh và uống 
nhằm thuốc độc, không thể cứu chửa, ông vội 
vàng dùng tất cả y thuật tinh sâu của mình để cứu 
các người con của mình, thí dụ này ví như đức 
Phật, do phát hiện những đứa con của mình bị mê 
mờ có bịnh nên ngài mới thị hiện cứu giúp; thí dụ 
trí tuệ sáng suốt của vị lương y như ví trí sáng của 
đức Phật, ngài thấy rõ nguyên do dẫn đến bịnh 
tật của chúng sanh, ngài như một vị đại y Vương, 
biết bịnh chúng sanh rồi dùng phương pháp đối 

trị; bịnh chúng sanh ở đây, chính là bịnh khổ, khi 
biết rồi liền dùng phương pháp đoạn trừ các tập, 
tiến xa hơn đến con đường giác ngộ, cuối cùng đi 
đến chánh quả.

Kỳ nhơn đa chư tử tức, nói con của lương 
y rất đông, là thí dụ tất cả chúng sanh đều được 
đức Phật xem như con đẻ, từ mười, mười hai cho 
đến vô số, mười ở đây ý chỉ cho chúng Thanh 
Văn, còn mười hai là chỉ cho chúng Bích Chi 
Phật, còn bách số (vô số) là chỉ các chúng Bồ 
Tát, Bồ Tát là nhân để thành Phật, chúng Bồ 
Tát được gọi là Đại thừa, chúng Thanh Văn là 
Hạ thừa, và Bích Chi Phật là Trung Thừa, đó là 
lý do đức Phật lấy số đếm nói pháp thí dụ; Dĩ 
hữu sự duyên, viễn chí tha quốc, tức nói sau 
khi Như Lai diệt độ, ngài ứng hóa vô biên thế 
giới hóa độ chúng sanh; Chư tử thực tha độc, 
ý nói lúc đức Phật không tại thế, chúng sanh 
không có ai chỉ bảo, bị tam độc1 sai khiến, làm 

1. Tam độc, gồm có Tham Sân Si, Tham là tham lam, ham 
muốn thái quá, đắm say, thích thú muốn có nhiều những thứ 
mình ưa thích như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng v.v, lòng ham 
đó chẳng hề biết chán, càng được thời càng ham, tham cho 
mình, rồi tham cho cả bà con quyến thuộc, quốc gia, xã hội 
của mình. Cũng vì lòng tham mà nhân loại tranh giành giết 
hại lẫn nhau, kẻ tham hay ghen ghét những người thành tựu; 
Sân là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không 
vừa lòng, không được thỏa thích như ý muốn, bất bình vì bị 
xúc phạm, nhân đó làm những chuyện sai trái, sau cơn giận 
thời giữ lại lòng oán ghét tìm dịp để trả thù. Sở dĩ sân sinh 
khởi là do lòng yêu thích “cái ta” hay thích “cái của ta”, nếu 
người ta mắng nhiếc, chê bai kẻ nào khác thời ta không thấy 
giận, nhưng nếu ai chửi bới hoặc khiển trách ta hay người 
thân của ta, hoặc làm tổn hại tài sản của ta lập tức ta cảm 
thấy khó chịu ngay, khi khó chịu tăng dần thời sẽ trở thành 
nóng giận. Nhưng nên nhớ rằng, trên đời này không ai tránh 
khỏi bị khiển trách, bị chê bai, khó tránh khỏi miệng thế 
gian cả; Si là si mê, vô minh, ngu tối, người vô minh không 
sáng suốt, không suy xét hiểu biết đúng lẽ phải, đúng sự thật 
để phán đoán việc hay dở, tốt xấu, lợi hại v.v… nên mới làm 
những điều nhiễm ô tội lỗi, có hại cho mình và người, si, vô 
minh theo thế tục gọi là “dại” hay “ngu”, vô minh che lấp 
tâm trí, làm cho con người không còn nhìn thấy được những 
chất bợn nhơ đang gậm nhấm từ bên trong con người khiến 
các thói hư tật xấu ấy sẽ tăng dần và cuối cùng đưa con 
người vào con đường tội lỗi triền miên; Đức Phật dạy rằng 
vô minh là điều ô trược tệ hại nhất, hãy dứt bỏ vô minh để 
trở thành người trong sạch trong mọi tình huống.
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cho tâm tính nóng nảy, làm những việc sai lầm, 
đánh mất bổn tâm chính mình, dẫn đến tạo tác 
các ác nghệp, tùy nghiệp sanh vào lục đạo luân 
hồi; Kỳ phụ hoàn lai quy gia, là chỉ sự kiện 
Thái Tử vượt thành xuất gia tu đạo thành Phật; 
Chư tử hoặc thất bổn tâm giả, chỉ những bậc 
không có thiện căn, không thể học pháp Tam 
thừa; Bất thất tâm, chỉ những chúng sanh căn 
cơ tinh thông, có thể học pháp Đại thừa; Diêu 
kiến phụ lai hoan hỷ giả, tức nói đức Phật 
vừa ra đời, đã giúp chúng sanh thấy rõ các tu 
hoặc phiền não sở chướng của mình, nếu như 
không có duyên thân cận học tập giáo pháp 
Như lai, thì gọi là diêu kiến, chúng đệ tử của 
Như Lai, khi thấy ngài xuất thế, liền hoan hỷ 
vui mừng; Y chư kinh phương, cầu hảo dược 
thảo, đức Phật nói tổng cộng mười hai bộ kinh, 
khi giáo hóa ngài dùng 48 vạn pháp môn, như 
các vị dược thảo, tùy bịnh mà cho thuốc vậy; 
Sắc hương mỹ vị, tức nói hương thơm của Giới 
Định Tuệ; Bất thất tâm giả, là người như pháp 
tu tập, đắc được quả vị; còn Thất tâm, là người 
không muốn diệt trừ tham sân si, tu giới định 
huệ, đức Phật vì biết được các chướng này nên 
ngài đi vào diệt độ; Phục chí tha quốc giả, là 
viễn du mười phương; Thị thời chư tử văn phụ 
hạp thương, khi chúng đệ tử biết Như Lai đã 
diệt độ liền đau buồn thương tiếc, lúc đó mới 
biết gặp được Phật ra đời là khó, học được giáo 
pháp của ngài lại còn khó hơn. 

Câu chuyện thí dụ vị Lương Y quay về nhà, 
là dụ cho đức Như Lai vì phương tiện giáo hóa 
chúng sanh nên ngài quay lại cõi Ta Bà.

Chánh văn: Chư thiện nam tử, ư ý vân 
hà, phả hữu nhơn năng thuyết thử lương 
y hư vọng chúng bất, bất giả Thế Tôn, 
Phật tín, ngã diệc như thị, thành Phật dĩ 
lai, vô lượng vô biên bách thiên vạn ức na 
do tha a tăng kỳ kiếp, vi chúng sanh cố, 
dĩ phương tiện lực tín đương diệt độ, diệc 
vô hữu năng như pháp thuyết ngã hư vọng 
quá giả.

Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng thử nghĩa, nhi 
thuyết kệ ngôn, tự ngã đắc Phật lai, sở kinh 
chư kiếp số, vô lượng bá thiên vạn, thường 
thuyết pháp giáo hóa, vô số ức chúng sanh, 
linh nhập ư Phật đạo, nhĩ lai vô lượng kiếp, 
vi độ chúng sanh cố, phương tiện hiện Niết 
Bàn, nhi thực bất diệt độ, thường trụ thử 
thuyết pháp, ngã thường trụ ư thử, dĩ chư 
thần thông lực, linh điên đảo chúng sanh, 
tuy cận nhi bất kiến.
Giản Thuật: Đoạn văn này nói, cách Như 

Lai dùng thí dụ phương tiện nói pháp, là chân 
thật không hư vọng, lại nói về thọ lượng vô biên 
của Như Lai. Sở dĩ ngài không thị hiện thường 
trụ thế gian giáo hóa chúng sanh, là vì nghiệp 
chướng sâu dày của họ nên tuy thân cận pháp 
thân, thân cận giáo pháp của ngài cũng không 
thể nhận biết.

Chánh văn: Chúng sanh kiến ngã diệt độ, 
quảng cúng dường xá lợi, hoặc giai hoài 
biến mộ, nhi sanh khát ngưỡng tâm, chúng 
sanh tức tín phục, chất trực ý nhu nhuyễn, 
nhất tâm dục kiến Phật, bất tự tích Phật 
mệnh, thời ngã cập chúng Tăng, câu xuất 
Linh Thứu sơn, ngã thời ngữ chúng sanh, 
thường trụ thử bất diệt, dĩ phương tiện lực 
cố, hiện hữu diệt bất diệt, dư quốc hữu 
chúng sanh, thêm kính tín lạc giả, ngã 
phụ ư bỉ trung, vi thuyết vô thượng pháp, 
nhữ đẳng bất văn thử, đán vị ngã diệt độ, 
ngã kiến chư chúng sanh, cố bất vi hiện 
thân, linh kỳ sanh khát ngưỡng, nhân kỳ 
tâm biến mạc, nãi xuất vi thuyết pháp, 
thần thông lực như thị, ư a tăng kỳ kiếp, 
thường tại Linh Thứu sơn, nãi dư chư trụ 
xứ, chúng sanh kiến kiếp tận, đại hỏa sở 
nhiễu thời, ngã thử độ an ổn, thiên nhơn 
thường thống mãn, viên lâm chư thường 
các, chủng chủng bảo trang nghiêm, bảo 
thọ đa hoa quả, chúng sanh sở du lạc, chư 
thiên kích thiên cổ, thường tác chúng chi 
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lạc, vũ mạn Đà La hoa, tán Phật cập đại 
chúng, ngã tịnh độ bất hủy, nhi chúng kiến 
nhiễu tận, ưu bố chư khổ não, như thị tất 
thống mãn.
Giản Thuật: Đại chúng thấy đức Phật diệt 

độ rồi, mới biết gặp được Phật là khó, lúc này 
mới bắt đầu tín thọ phụng hành lời Phật dạy, do 
đó Như Lai thị hiện rồi nhập Niết Bàn đều vì 
phương tiện độ chúng sanh; Chúng sanh tức 
tín phục, trực chất ý nhu nhuyễn, chúng sanh 
tin tưởng lời dạy của đức Phật, trừ bỏ tam độc 
tham sân si của mình, không còn kiên cường 
khó dạy khó bảo, mà đã thuần phục hơn, xin 
đức Phật cho gặp để nghe pháp; Thời ngã cập 
chúng Tăng, câu xuất Linh Thứu sơn, là sự 
việc Tam Bảo đi ra khỏi núi Linh Thứu. Sau khi 
đức Phật thành đạo, lúc này Tam Bảo chưa có, 
duy chỉ có Phật Bảo (là đức Phật), ngài di hành 
đến vườn Lộc Uyển thuyết pháp Tứ Đế cho năm 
anh em Kiều Trần Như, và Tứ Đế chính là pháp 
bảo, vì sau khi năm vị Tỳ Kheo này nghe pháp 
Tứ Đế, liền chứng đắc quả vị, nên pháp Tứ Đế 
pháp được xem như bánh xe Chuyển Pháp Luân, 
còn năm vị Tỷ Kheo Kiều Trần Như chính là 
Tăng Bảo, do đó nơi Tam Bảo hình thành là tại 
vườn Lộc Uyển; Ư a tăng kỳ kiếp, thường tại 
Linh Thứu sơn, Chư Phật là pháp giới thân, mà 
pháp giới tức vô giới, nhất thể thường chân, nên 
nói Phật thường tại Linh Thứu sơn; 

Kiếp mạc hỏa thiêu, sau khi hết số kiếp, 
liền đem hỏa thiêu, cho chúng sanh thấy được 
đời sống vô thường huyễn hoặc có không không 
thường trụ, vì vốn dĩ trong cõi pháp giới, chúng 
không thường hằng, do vậy Như Lai nói Ta ở 
trong cõi pháp giới thường an ổn bất động; 

Thiên nhơn thường thống mãn, vị viên 
lâm bảo thọ đẳng, đức Phật thường tùy thiện 
duyên chúng sanh mà thị hiện, ngài vẫn ở nơi 
cõi tịnh độ không bao giờ diệt độ, Tịnh độ ở 
đây chính là báu thân Như Lai, và Tây Phương 
Cực Lạc thế giới là báu thân của ngài A Di Đà, 

Tịnh độ là y báu, nếu như dựa vào chánh báu để 
luận bàn thì chánh báu cũng là pháp thân Như 
Lai; pháp thân Như Lai sau khi diệt độ đem đi 
hỏa táng, ngoài việc ngài muốn cho chúng sanh 
thấy rõ vô thường sanh diệt ra, còn muốn chúng 
sanh biết được cái ưu bi khổ não luôn đẫy dẫy 
trong cõi nhân gian, những ưu bi khổ não này 
là do tâm chúng sanh tạo ra, chứ không phải do 
cõi Tịnh độ tác tạo.

Chánh văn: Thị chư tội chúng sanh, dĩ ác 
nghiệp nhân duyên, quá a tăng kỳ kiếp, 
bất văn Tam Bảo danh, chư hữu tu công 
đức, nhu hòa chất trực giả, tắc giai kiến 
ngã thân, tại thử nhi thuyết pháp, hoặc 
thời vi thử chúng, cửu nãi kiến Phật giả, 
vi thuyết Phật nan trực, ngã trí lực như 
thị, huệ quang chiếu vô lượng, thọ mạng 
vô số kiếp, cửu tu nghiệp sở đắc, nhữ đẳng 
hữu trí giả, hốt ư thử sanh nghi, đương 
đoạn linh vĩnh tận, Phật ngữ thật bất hư, 
như y thiện phương tiện, vi trị cuồng tử 
cố, thực tại nhi ngôn tử, vô năng thuyết 
hư vọng, ngã diệc vi thế phụ, cầu chư khổ 
hoạn giả, vi phàm phu điên đảo, thực tại 
nhi ngôn diệt, dĩ thường kiến ngã cố, nhi 
sanh kiêu tứ tâm, phóng dật giả ngũ dục, 
tùy ư ác đạo trung, ngã thường tri chúng 
sanh, hành đạo bất hành đạo, tùy sở ứng 
hà độ, vi thuyết chủng chủng pháp, mỗi tự 
tác thị ý, dĩ hà linh chúng sanh, đắc nhập 
vô thượng huệ, tốc thành tựu Phật thân.
Giản Thuật: Những chúng sanh có công đức 

tu tập, thị tức có thể gặp được Phật pháp, và nên 
vì những chúng sanh này thuyết Phật Vô Lượng 
Thọ, chúng ta nên nhớ khi nghe Thọ Mệnh Vô 
Lượng của đức Phật, chớ nên sanh tâm hoài 
nghi, phải đoạn trừ các niệm nghi hoặc, bởi vì 
lời Phật nói đều chân thật.
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I t is perhaps symptomatic of the “fallen” nature of 
the ordinary human condition that few of us pass 
the full extent of our lives comfortably reconciled 

to our natural selves. Even in the midst of prosperity 
and success, grinding notes of discontent trouble 
our days and disturbing dreams come to haunt our 
sleep. As long as our eyes remain coated with dust 
we incline to locate the cause of our discontent 
outside ourselves — in spouse, neighbor or job, in 
implacable fate or fluky chance. But when the dust 
drops off and our eyes open, we soon find that the 
real cause lies within.

When we discover how deeply the cause of our 
unhappiness is lodged in the mind, the realization 
dawns that cosmetic changes will not be anywhere 
near enough, that a fundamental internal transfor-
mation is required. This desire for a transformed 
personality, for the emergence of a new man from 
the ashes of the old, is one of the perennial lures of 
the human heart. From ancient times it has been a 
potent wellspring of the spiritual quest, and even in 
the secular, life-affi  rming culture of our own cos-
mopolitan age this longing has not totally disap-
peared.

While such concepts as redemption, salvation 
and deliverance may no longer characterize the 
transformation that is sought, the urge for a radi-
cal reshaping of the personality persists as strong as 
ever, appearing in guises that are compatible with 
the secular worldview. Where previously this urge 
sought fulfi llment in the temple, ashram and mon-
astery, it now resorts to new venues: the offi  ce of the 
psychoanalyst, the weekend workshop, the panoply 
of newly spawned therapies and cults. However, 
despite the change of scene and conceptual frame-
work, the basic pattern remains the same. Disgrun-
tled with the ruts of our ingrained habits, we long 

to exchange all that is dense and constrictive in our 
personalities for a new, lighter, freer mode of being.

Self-transformation is also a fundamental goal 
of the Buddha’s teaching, an essential part of his 
program for liberation from suff ering. The Dham-
ma was never intended for those who are already 
perfect saints. It is addressed to fallible human be-
ings beset with all the shortcomings typical of un-
polished human nature: conduct that is fi ckle and 
impulsive, minds that are tainted by greed, anger 
and selfi shness, views that are distorted and habits 
that lead to harm for oneself and others. The pur-
pose of the teaching is to transform such people — 
ourselves — into “accomplished ones”: into those 
whose every action is pure, whose minds are calm 
and composed, whose wisdom has fathomed the 
deepest truths and whose conduct is always marked 
by a compassionate concern for others and for the 
welfare of the world.

Between these two poles of the teaching — the 
fl awed and knotted personality that we bring with 
us as raw material into the training, and the fully 
liberated personality that emerges in the end — 
there lies a gradual process of self-transformation 
governed by highly specifi c guidelines. This trans-
formation is eff ected by the twin aspects of the path: 
abandoning (pahana), the removal from the mind of 
all that is harmful and unwholesome, and develop-
ment (bhavana), the cultivation of qualities that are 
wholesome, pure and purifying.

What distinguishes the Buddha’s program for 
self-transformation from the multitude of other 
systems proposing a similar end is the contribution 
made by another principle with which it is invari-
ably conjoined. This is the principle of self-tran-
scendence, the endeavor to relinquish all attempts 
to establish a sense of solid personal identity. In 
the Buddhist training the aim of transforming the 
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personality must be complemented by a parallel 
eff ort to overcome all identifi cation with the ele-
ments that constitute our phenomenal being. The 
teaching of anatta or not-self is not so much a phil-
osophical thesis calling for intellectual assent as 
a prescription for self-transcendence. It maintains 
that our ongoing attempt to establish a sense of 
identity by taking our personalities to be “I” and 
“mine” is in actuality a project born out of cling-
ing, a project that at the same time lies at the root 
of our suff ering. If, therefore, we seek to be free 
from suff ering, we cannot stop with the transfor-
mation of the personality into some sublime and 
elevated mode as the fi nal goal. What is needed, 
rather, is a transformation that brings about the re-
moval of clinging, and with it, the removal of all 
tendencies to self-affi  rmation.

It is important to stress this transcendent aspect 
of the Dhamma because, in our own time when 
“immanent” secular values are ascendent, the temp-
tation is great to let this aspect drop out of sight. 
If we assume that the worth of a practice consists 
solely in its ability to yield concrete this-worldly 
results, we may incline to view the Dhamma sim-
ply as a means of refi ning and healing the divided 
personality, leading in the end to a renewed affi  rma-
tion of our mundane selves and our situation in the 
world. Such an approach, however, would ignore 
the Buddha’s insistence that all the elements of our 
personal existence are impermanent, unsatisfactory 
and not self, and his counsel that we should learn to 
distance ourselves from such things and ultimately 
to discard them.

In the proper practice of the Dhamma both prin-
ciples, that of self-transformation and that of self-
transcendence, are equally crucial. The principle of 
self-transformation alone is blind, leading at best to 
an ennobled personality but not to a liberated one. 
The principle of self-transcendence alone is barren, 
leading to a cold ascetic withdrawal devoid of the 
potential for enlightenment. It is only when these 
two complementary principles work in harmony, 
blended and balanced in the course of training, that 
they can bridge the gap between the actual and ide-
al and bring to a fruitful conclusion the quest for the 
end of suff ering.

Of the two principles, that of self-transcendence 
claims primacy both at the beginning of the path 
and at the end. For it is this principle that gives 
direction to the process of self-transformation, re-
vealing the goal toward which a transformation of 
the personality should lead and the nature of the 
changes required to bring the goal within our reach. 
However, the Buddhist path is not a perpendicular 
ascent to be scaled with picks, ropes and studded 
boots, but a step-by-step training which unfolds in 
a natural progression. Thus the abrupt challenge of 
self-transcendence — the relinquishing of all points 
of attachment — is met and mastered by the gradual 
process of self-transformation. By moral discipline, 
mental purifi cation and the development of insight, 
we advance by stages from our original condition 
of bondage to the domain of untrammeled freedom.
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C ó lẽ đó là triệu chứng của tính chất “sa đọa” 
với tình trạng con người bình thường mà ít 
có ai trong chúng ta vượt qua toàn bộ phạm 

vi cuộc sống của mình để hòa hợp một cách thoải 
mái với bản thể tự nhiên của chúng ta. Ngay cả 
trong khi hiển vinh và thành đạt, chúng ta vẫn ghi 
nhận những gầm gừ bất mãn lo lắng trong ngày và 
những giấc mơ phiền toái ám ảnh giấc ngủ trong 
đêm. Chừng nào đôi mắt của chúng ta vẫn còn bị 
bụi mờ giăng phủ, chúng ta có khuynh hướng gán 
ghép những nguyên nhân gây ra sự bất mãn ấy từ 
bên ngoài - từ người bạn đời, từ lối xóm, từ việc 
làm, từ vận đen hay từ rủi ro. Nhưng khi lớp bụi tan 
biến và mắt sáng tỏ, chúng ta mới sớm nhận ra rằng 
nguyên nhân thực sự là nằm ở bên trong.

Khi chúng ta khám phá ra nguyên nhân sâu xa 
về sự bất hạnh của mình ẩn sâu trong tâm thức như 
thế nào, chúng ta mới nhận ra rằng những thay đổi 
hình dáng bên ngoài sẽ không đưa đến đâu, rằng 
phải có một sự chuyển hóa cơ bản từ bên trong. Ước 
nguyện chuyển hóa nhân cách này, đưa đến một con 
người mới từ đống tro tàn của con người cũ, là một 
khát vọng lâu năm trong tâm khảm con người. Từ 
ngàn xưa, nó đã là suối nguồn mạnh mẽ của cuộc 
tìm kiếm tâm linh, và ngay cả trong nền văn hóa thế 
tục, xác-định-cuộc-sống trong thời đại vũ trụ mở 
rộng ngày nay của chúng ta, niềm khao khát này 
vẫn không hoàn toàn biến mất.

Khi những khái niệm như chuộc tội, cứu rỗi và 
giải cứu có lẽ không còn mang tính cách chuyển hóa 
như mong cầu, mà sự thôi thúc cho một sự chỉnh 
đốn triệt để lại nhân cách vẫn mạnh mẽ như bao giờ, 
xuất hiện trong hình thức để thích ứng với thế-giới-
quan thường tục. Nơi mà trước đây sự thôi thúc này 
tìm kiếm sự thành tựu ở trong chùa chiền, đạo tràng 
và tu viện, thì giờ đây nó hướng đến những địa điểm 

mới: như văn phòng của nhà phân tâm học, nhóm 
họp cuối tuần, nhiều lối trị liệu và các giáo phái. 
Tuy nhiên, bất chấp sự thay đổi của khung cảnh và 
khung khái niệm như thế nào, khuôn mẫu cơ bản 
vẫn được giữ nguyên. Bất mãn với những thói quen 
đã ăn sâu vào nếp sống của mình, chúng ta mong 
muốn đánh đổi tất cả những gì đã dày đặc và cố 
định trong nhân cách của mình để lấy một mô thức 
sống mới, nhẹ nhàng hơn, tự do hơn.

Tự-chuyển-hóa cũng là mục tiêu cơ bản trong 
giáo pháp của Đức Phật, là phần thiết yếu trong 
chương trình giải thoát khổ đau của Ngài. Phật Pháp 
chẳng bao giờ dành cho những người đã là những 
bậc thánh toàn hảo. Nó nhắm đến những con người 
bị bủa vây bởi tất cả những khuyết điểm điển hình 
của tính chất con người không được tu dưỡng: hành 
vi thì thất thường và vục chạc, tâm tư thì nhuốm đầy 
tham vọng, sân hận và ích kỷ, quan điểm thì méo 
mó và thói quen thì dẫn đến sự tổn mình hại người. 
Mục đích của giáo pháp là biến những con người 
như vậy – như chúng ta đây – trở nên “những con 
người thành đạt”: tức là thành những con người mà 
mọi hành động đều trong sạch, tâm tư thì bình lặng 
và vững chãi, trí tuệ thì đã thấm nhuần những chân 
lý sâu sắc nhất và hành vi thì luôn mang dấu ấn của 
lòng từ bi quan tâm đến người khác và cho lợi ích 
của thế gian.

Giữa hai đầu của giáo pháp này – một đầu là 
nhân cách còn sai sót và gút mắc mà chúng ta mang 
trong mình làm nguyên liệu thô đi vào tiến trình tu 
tập, và đầu kia là nhân cách hoàn toàn giải thoát 
bước ra ở cuối con đường – đó là một tiến trình 
tự-chuyển-hóa tuần tự được điều động bởi những 
hướng dẫn cụ thể. Sự chuyển hóa này được ảnh 
hưởng bởi hai khía cạnh của con đường: sự từ bỏ 
(pahana), tức là loại bỏ khỏi tâm tư tất cả những 
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gì tổn hại và xấu ác, và phát triển (bhavana), tức 
là vun bồi các phẩm hạnh tốt lành, trong sáng và 
thanh tịnh.

Điểm nổi bật trong giáo trình của Đức Phật cho 
sự tự-chuyển-hóa, so với đa số các hệ thống khác 
với cùng mục đích, là có thêm một nguyên tắc khác 
luôn luôn đi kèm với nguyên tắc tự-chuyển-hóa. Đó 
là nguyên tắc tự-siêu-việt, là nỗ lực loại trừ mọi cố 
gắng thiết lập một cảm giác bản-ngã cá nhân chắc 
thật. Trong sự tu tập Phật Giáo, mục đích của sự 
chuyển hóa nhân cách phải được bổ sung bởi một 
nỗ lực song hành để vượt thoát mọi xác nhận với 
các nhân tố cấu thành nên con người hình tướng 
của chúng ta. Giáo lý về “anatta” hay vô-ngã không 
phải là một luận đề triết học kêu gọi sự đồng tình 
của tri thức như là một phương thuốc cho sự tự-
siêu-việt. Nó duy trì mọi cố gắng không ngừng 
của chúng ta nhằm thiết lập một cảm giác về bản-
ngã bằng cách coi nhân cách của chúng ta là “ta” 
và “của ta” là một tà kiến được khởi ra từ sự chấp 
trước, một tà kiến đồng thời là căn nguyên của sự 
đau khổ của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta muốn 
vượt thoát khỏi đau khổ, chúng ta không thể dừng 
lại ở sự chuyển hóa nhân cách thành một số mô thức 
cao thượng và thăng hoa làm mục đích tối hậu. Điều 
cần thiết, hay đúng hơn, là một sự chuyển hóa mang 
lại giải trừ sự chấp trước, và cùng với nó, giải trừ 
mọi khuynh hướng tự-xác-định.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh về khía cạnh 
siêu việt này trong Phật Pháp là bởi vì, trong thời 
đại của chúng ta, khi các giá trị “nội tại” thế tục 
được nâng cao, thì sự cám dỗ càng lớn mà bỏ qua 
khía cạnh này. Nếu, chúng ta cho rằng giá trị của 
sự thực hành chỉ bao gồm trong khả năng mang lại 
những kết q uả cụ thể trong thế gian này, thì có lẽ 
chúng ta có khuynh hướng thấy Phật Pháp chỉ đơn 
giản là một phương thức gạn lọc và hàn gắn một 
nhân cách bị chia cắt, cuối cùng dẫn đến sự xác 
định mới về cái tự-ngã thế tục của chúng ta và tình 
trạng của chúng ta trong thế gian. Tuy nhiên, với 
lối nhìn như vậy, chúng ta đã bỏ qua sự khẳng định 
của Đức Phật rằng tất cả các nhân tố của sự hiện 
hữu cá nhân chúng ta đều vô thường, không toại ý 
và vô-ngã, và Ngài khuyến cáo rằng chúng ta nên 

học cách để tránh xa những điều đó và cuối cùng là 
loại bỏ chúng. 

Trong sự thực hành đúng đắn của Phật Pháp, 
cả hai nguyên tắc, tự-chuyển-hóa và tự-siêu-việt, 
đều quan trọng như nhau. Nếu chỉ theo nguyên tắc 
tự-chuyển-hóa không thôi, thì mù quáng, cao lắm 
chỉ đưa đến một nhân cách cao quý, mà không có 
giải thoát. Còn nếu theo nguyên tắc tự-siêu-việt 
không thôi, thì cằn cỗi, đưa đến sự khổ hạnh lạnh 
lẽo, không có tiềm năng giác ngộ. Chỉ khi nào hai 
nguyên tắc bổ sung này hoạt động hài hòa, gắn bó 
và cân bằng trong con đường tu tập, chúng mới có 
thể thu hẹp khoảng cách giữa thực tế và lý tưởng 
và mang lại kết quả có hiệu quả cho công cuộc tìm 
kiếm sự chấm dứt khổ đau. 

Trong hai nguyên tắc này, nguyên tắc tự-siêu-
việt giữ vai trò ưu việt cả khi bắt đầu và đến khi 
kết thúc. Bởi vì chính nguyên tắc này đưa ra định 
hướng cho tiến trình tự-chuyển-hóa, chỉ ra mục tiêu 
mà sự chuyển hóa nhân cách sẽ dẫn đến và bản chất 
của những thay đổi cần thiết để đưa mục tiêu đến 
với chúng ta. Hẳn nhiên, Phật Đạo không phải là 
con đường dốc đứng, phải leo lên bằng móc cuốc, 
dây thừng và giày đinh, mà là sự rèn luyện từng 
bước, từng bước một diễn ra theo tiến trình tự nhiên. 
Như vậy, sự thách thức đột ngột của sự tự-siêu-việt 
– là loại bỏ mọi điểm dính mắc – sẽ được đáp ứng 
và chu toàn qua tiến trình tuần tự của sự tự-chuyển-
hóa. Bằng cách giữ gìn giới luật, thanh tịnh hóa tâm 
thức và khai triển trí tuệ, chúng ta tiến theo từng 
giai đoạn từ tình trạng ràng buộc ban đầu đến lãnh 
vực tự do không dính mắc.

_________

(Chú thích)

1. “Self-transformation”, by Bhikkhu Bodhi. 
Access to Insight (BCBS Edition), 5 June 2010, 
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/
bps-essay_16.html .

2. “Tự-Chuyển-Hóa” được dịch theo nguyên 
tác “Self-transformation” của Bhikkhu Bodhi, 
trong Website “Access to Insight” theo link: http://
www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/bps-
essay_16.html .
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Thái Tú Hạp

Tỏ Tình Dưới Cội Bồ Đề
Nhớ những ngày đi lễ Chùa Tam Bảo Đà Nẵng
 

1.
Đường xưa Phượng đỏ đi về
Bình minh trong mắt. Tóc thề ngang vai
Chim reo tiếng guốc ban mai
Chiều thơm nức mộng miệt mài hoa bay
Tưởng chừng xuân ngất ngây say
Ngõ về bước giữa hàng cây si tình
Bao năm dâu bể - chiến chinh
Đâu ngờ lửa đốt - điêu linh khắp cùng
Trời quê tâm lạc viễn phương
Ngẩn ngơ một thoáng trầm hương chốn nào
Sóng thời gian vọng âm hao
Bâng khuâng cứ tưởng chiêm bao quê nhà

Chùa Tam Bảo Tự - Đà Nẵng

2.
Tỏ tình dưới cội Bồ Đề
Trùng trùng duyên khởi - Chốn về nẻo đi
Bản lai vi diệu xuân thì
Cội nguồn mây trắng từ khi tao phùng
Cửa thiền tâm lượng bao dung
Đời vui có nhạc hoa vương vấn lòng
Bốn mùa thay áo núi sông
Trong ta chung một vừng đông nhiệm mầu

3.
Soi tâm tìm bóng Bồ Đề
Cõi đi hư huyễn. Cõi về mù tăm
Nhớ em xưa thủa trăng rằm
Tóc mây thả gió phù vân đôi bờ
Tiếng hoàng oanh hót trong thơ
Ta như đá núi cũng khờ khạo yêu
Nay sương điểm mái tóc chiều
Xuân thu hơi thở đìu hiu kiếp người
Bao tàng kinh chỉ nụ cười
Ngàn mai quán niệm tâm người chân quê
Chùa nghiêm nẩy hạt Bồ Đề
Chuông Tam Bảo Tự nẻo về an nhiên....
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B uổi sáng sớm đầu xuân, 
tôi theo Scott đi thăm chi 
hội Phật tử tại nhà tù tiểu 

bang (Prison Sangha). Từ xa lộ 
cao tốc hiện đại, lấy lối rẽ vào 
con đường nhỏ xuyên qua cánh 
rừng thông cao dày, một nhà tù 
khổng lồ giữa cánh đồng mênh 
mông trống vắng sừng sững hiện 
ra.

Tôi thỉnh thoảng đi ngang 
xa lộ này, nhưng chưa bao giờ 
nghĩ rằng phía sau cánh rừng 
xinh đẹp ấy có một nhà tù hàng 
hàng lớp lớp dây kẽm gai, những 
tháp canh có nhân viên an ninh 
mặt lạnh luôn cầm súng, nhiều 
dàn đèn cao áp và không biết 
bao nhiêu máy ghi hình (video 
camera). Chỉ nhìn chút ấy thôi đã 
thấy lạnh xương sống, dù đây chỉ 
là nhà giam loại trung chứ không 
phải loại an ninh cao dành cho tội 
phạm nghiêm trọng.

Ấy thế mà hơn mười năm 
qua, hầu như cuối tuần Scott đều 
lên lịch đi thăm với mục đích 
duy nhất hướng dẫn thiền, chia 
sẻ lời Phật dạy cho tù nhân. Có 
trại tù nằm ngoài đảo xa, có cái 
nằm giữa sa mạc hoang vu, có 
cái giữa núi cao rừng sâu. Dù 
phải lái xe ba, bốn trăm cây số, 
anh vẫn đi và nhờ những nỗ lực 
không mệt mỏi ấy, anh đã thành 
lập được chi hội Phật tử tại hầu 
hết trại giam.

Hương Sen Nơi Chốn Ao Tù
Huyền Lam

Khu nhà tù giữa mênh mông rừng núi

Scott lái xe vô bãi đậu trước 
cổng nhà tù, tôi phụ anh khiêng 
mấy thùng sách cho vào xe đẩy. 
Sau phần thủ tục rà xét kỹ lưỡng 
hơn đi máy bay, chúng tôi được 
nhân viên an ninh có đầy đủ súng 
ống, tháp tùng qua nhiều lớp cửa 
thép dày đóng mở bằng mã số. 
Scott đã quen không khí sắt thép, 
cấu trúc lạnh lùng nên không chút 
bối rối, chẳng những thế, anh rất 
hớn hở như đứa bé sắp được mẹ 
cho quà. Còn tôi lần đầu đi vào 

chốn thế này, tâm bất an căng 
thẳng chi lạ.

Người đàn ông mặc trang 
phục dân sự chờ chúng tôi trước 
cửa căn phòng. Ông ta cười tươi, 
bắt tay như thân quen Scott đã 
lâu. Nụ cười lần đầu tiên tôi gặp 
xóa đi phần nào cảm giác rờn rợn. 
Sau vài câu xã giao, ông bấm mã 
số mở cửa phòng: - Họ đang đợi 
bạn bên trong.

Khoảng 40 tù nhân thuộc 
nhiều lứa tuổi và màu da khác 
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Tù nhân tham gia trong chương trình thực tập tọa thiền

nhau đang ngồi trên bồ đoàn 
đồng đứng dậy, mỉm cười, chắp 
tay: - Namo Sakyamuni Buddha 
(Nam-mô Thích Ca Mâu Ni 
Phật).

Chương trình Chi hội Phật tử 
tại nhà tù (Prison Sangha) hiện 
đang phát triển mãnh liệt tại Hoa 
Kỳ và được Bộ Cải huấn – Quản 
lý tù hết lòng khen ngợi do giảm 
thiểu bạo loạn trong trại giam và 
đồng thời cung cấp giải pháp ổn 
định tinh thần, khai mở trí tuệ 
cho tù nhân. Hầu hết các chương 
trình này do tu sĩ và cư sĩ người 
Hoa Kỳ sốt sắng tình nguyện. 
Đạo Phật nhập thế – dấn thân của 
Tây phương cũng đang có sức hút 
giới trẻ người Mỹ gốc Á.

Lần đầu tiên nhìn Phật tử 
trong áo quần tù, tôi ngỡ ngàng 
giây lát rồi chợt nhớ có nhiệm vụ 
thiết lập bàn thờ Phật cho buổi 
thiền tập. Scott bắt đầu nghi thức 
niệm Phật, xướng kinh Anh ngữ.

Tù nhân đã thuộc lời kinh, 
đồng tụng rất nhịp nhàng. Từng 
chữ được ngân rất trầm, rất mạnh 
như chuyển đạt nỗi khát khao 
hướng thiện cháy bỏng! Sóng 
Phật âm xoay vần chuyển động. 
Năng lượng giác ngộ phút chốc 
sưởi ấm căn phòng thô cứng lạnh 
lẽo. Tôi thấy mình ngụp lặn trong 
Biển Từ lai láng cùng đồng loại 
có Phật tánh trong lòng.

Sau thời kinh, Scott hướng 
dẫn thiền tọa rồi đến thiền hành 
trước khi bắt đầu phần chia sẻ lời 
Phật dạy. Trong bốn bức tường 
bít bùng, những bước chân chậm 
rãi nhẹ nhàng, thong dong tự tại 
như mây trôi đỉnh núi. Hạnh phúc 

và đau khổ được hiện rõ nơi đây. 
Những tù nhân này, thay vì ngồi 
thả hồn buồn chán, bực bội trong 
năm tháng tù tội, đã chọn con 
đường tỉnh thức để đem lại an lạc, 
khai mở trí tuệ cho chính mình.

Trong phần pháp thoại, Scott 
nói về chánh nghiệp và chánh 
mạng (right action: làm đúng; 
right livelihood: sống đúng) là 2 
trong 8 con đường Phật chỉ dạy 
(Bát chánh đạo). Scott trình bày 
đơn giản dễ hiểu, đưa những ví 
dụ đời thường để người nghe có 
thể cảm nhận được.

Đến phần chia sẻ quá trình tu 
tập, hành giả tự nguyện đưa tay 
để được phát biểu. Đây là phần 
tôi mong đợi, vì chính trong môi 
trường không còn gì cám dỗ, 
người tu thật sự hành trì để thực 
chứng.

Robert - 23 tuổi: “Tôi thật sự 
thay đổi rất nhiều từ khi vào trại 

giam. Trước đây tôi rất dễ kích 
động đánh lộn, nhưng từ ngày tôi 
thực tập thiền, tôi rất an lạc. Bây 
giờ rất khó kích động hoặc làm 
tôi nổi giận. Thiền và lời Phật 
dạy đã thay đổi tôi hoàn toàn”.

James - 41 tuổi: “Trước đây 
tôi lúc nào cũng giận dữ và sẵn 
sàng đánh người. Nhưng tôi 
quyết định khi ra tù tôi không 
muốn như thế. Tôi thử tập thiền 
để đối trị giận dữ và quả thật đã 
giúp tôi rất nhiều. Tôi đã học 
cách quán chiếu khi sân hận nổi 
lên và từ từ kiểm soát được cảm 
xúc của mình. Tôi ước mong có 
nhiều bạn tù tham gia vào chi hội 
hơn nữa, vì Phật giáo đã đem lại 
lợi ích cho tôi”.

Lidarius - 24 tuổi: “Chúng tôi 
gây ra tội ác thường do hoàn cảnh 
sống khắc nghiệt, không được 
giáo dục, hoặc không kiềm chế 
được tham lam, sân hận. Bây giờ 
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tôi đã biết cách mỗi ngày dành thì 
giờ để thiền theo dõi hơi thở của 
mình, bỏ qua mọi chuyện. Chính 
bỏ qua mọi chuyện lại tạo những 
điều lành đến với tôi”.

Sisi - 34 tuổi: “Mấy người 
bạn tù hỏi tôi làm cái gì thế? Tôi 
bảo rằng tôi muốn dành thời gian 
cho riêng tôi. Mà thật sự là như 
thế! Tôi dành thì giờ cho nội tâm 
của tôi! Và trong nội tâm của mọi 
người đều có chất thiện. Chẳng 
qua có người chọn con đường 
sai vì quên đi nội tâm. Dành thời 
gian để biết về nội tâm chính tôi 
thật sự làm tôi cảm thấy rất an 
lành”.

Tiếng chuông nhà tù báo hiệu 
buổi tu học 2 tiếng sắp chấm dứt, 
trước khi tặng kinh sách, Scott 
mời tôi có đôi lời. Tôi ráng giấu 
cảm xúc, nói thật chậm:

- Trước hết, xin được bày tỏ 
lòng ngưỡng mộ đến các bạn đã 
lập nên Chi hội Phật tử tại môi 
trường không tưởng này. Trong 

truyền thống Phật giáo, hoa sen 
luôn được dùng làm biểu tượng. 
Có lẽ các bạn chưa từng thấy hoa 
sen vì chúng ta sống ở miền lạnh. 
Đây là loài sống trong ao bùn hôi 
hám mà hầu như không có loài 
cây nào sống, thế nhưng loài sen 
đã nỗ lực vươn lên, vượt qua khỏi 
lớp bùn ấy để tạo ra những đóa 
hoa đẹp tinh khiết. Hôm nay tôi 
thật sự quá xúc động, các bạn đã 
làm tôi rơi nước mắt khi lần đầu 
tiên đến nơi không ai muốn đến, 
tận mắt nhìn những nhành sen 
vươn lên mãnh liệt, cho ra những 
bông hoa vô cùng thánh thiện. 
Xin gởi lòng biết ơn các bạn đã 
cho tôi nghiệm chứng hình ảnh 
cao quý ngày hôm nay mà rất khó 
thấy ở đời thường. Các bạn là tấm 
gương cho tôi noi theo học hạnh 
tinh tấn. Kính chúc các bạn luôn 
được nhiều an lạc và thành công 
trên con đường học lời Phật dạy...

Tiếng chuông thứ hai báo hết 
giờ, chúng tôi chắp tay búp sen 

Và cùng nhau pháp đàm, chia sẻ

chào giã từ, hẹn tháng sau gặp lại. 
Cảm giác bất an khi tôi đến đây 
đã không còn. Không khí lạnh 
lùng sắt thép, kẽm gai súng ống 
vẫn hiện diện nhưng hương sen 
đã sưởi ấm trái tim.

Bây giờ tôi hiểu vì sao Scott 
hàng tuần hăng hái có những 
chuyến đi như thế và lúc nào cũng 
rạng rỡ hạnh phúc. Được giúp 
người hướng thiện là một hạnh 
phúc. Chợt thương mến vô cùng 
Bậc giác ngộ vĩ đại Thích Ca, sau 
khi thành đạo, Ngài cũng đi suốt 
mấy mươi năm trời không ngưng 
nghỉ cho đến khi nhập Niết-bàn. 
Ngài đi khắp nơi giúp người thoát 
khổ, dù nơi ấy có hiểm nguy, gian 
nan, nghèo đói. Ngài là bậc hạnh 
phúc an lạc nhất thế gian chính vì 
những điều ấy.

Xin nguyện cầu cho tôi cùng 
tất cả chúng sanh đủ năng lực, trí 
tuệ và tình thương để được đi như 
Đức Phật, dù chỉ đi được những 
bước đi rất nhỏ bé.
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Phật Giáo chỉ ra con 
đường đưa đến hoàn 
thiện, an lạc và giải 
thoát cho tất cả, đặc biệt 

là cho giới trẻ bởi vì tuổi trẻ cần 
định hình nhân cách, xác định 
mục tiêu phấn đấu và lý tưởng 
đẹp đẽ cho cuộc đời, tu dưỡng 
rất nhiều để trở thành công dân 
tốt cho xã hội. Trải qua hơn 25 
thế kỷ, Phật Giáo truyền bá khắp 
năm châu, tại mỗi quốc gia, các 
tổ chức Phật Giáo áp dụng nhiều 
cách tiếp cận khác nhau, tổ chức 
quy tụ và có những chương trình 
cụ thể để góp phần giáo dục uốn 
nắn thế hệ trẻ. Chúng ta hãy khảo 
sát qua những phương thức ấy và 
tổng hợp đưa ra những cách khả 
thi nhất áp dụng cho việc ảnh 
hưởng Phật Giáo đến giới trẻ tại 
Hoa Kỳ để mang lại lợi lạc nhất 
cho nhân sinh và phát triển Phật 
Pháp.

Quá trình thành lập Gia Đình 
Phật Tử Việt Nam:

Phật Giáo Việt Nam từ năm 
1934-1945 là những năm hoàn 
chỉnh các tổ chức của Phật giáo 
và hệ thống đào tạo Tăng tài, các 
lớp Phật học cho thanh niên. Ở 
miền Trung, Bác sỹ Tâm Minh 
Lê Đình Thám có công đóng góp 
rất lớn trong việc xây dựng nên tổ 
chức sinh hoạt Gia Đình Phật Tử. 
Vào ngày 14 tháng 8 năm 1938, 
trong kỳ Đại hội đồng của Tổng 
Hội An Nam Phật Học tại Huế, 
bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám 

đã phát biểu: “Không có thành 
tựu bền vững nào lại không nhắm 
tới hàng ngũ Thanh Thiếu niên. 
Họ là những người tiếp nối chúng 
ta trong ngày mai…”. Câu nói ấy 
xuất phát từ tầm nhìn chiến lược 
sâu xa, làm động lực thúc đẩy cho 
một quá trình dài phấn đấu, cuối 
cùng đã hình thành được các tổ 
chức Thanh Thiếu niên Phật tử.

Vào mùa Thu năm 1940, bác 
sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám đã 
thành lập Đoàn Thanh niên Phật 
học Đức dục (ĐTNPHĐD), từ 
đấy bắt đầu xúc tiến hình thành 
Ban Đồng Ấu Phật giáo để quy 
tụ thanh, thiếu, đồng niên đến 
chùa học Phật Pháp, tụng kinh, 
nghe giảng giáo lý, vui hát, rước 
lễ dâng hoa... Phong trào Chấn 
hưng Phật giáo Việt Nam, cũng 
như phôi thai hình thành Ban 
Đồng Ấu bắt đầu trỗi lên ở Huế và 
Hà Nội, rồi phát triển lan xuống 
các tỉnh. Đoàn Thanh niên Phật 
học Đức Dục thành lập Phật học 
Tùng thư để xuất bản kinh sách 
mà phần lớn do Đoàn Thanh niên 
Phật học Đức Dục biên soạn. 

Ở miền Bắc, tháng 5 năm 
1945 danh hiệu Tổ chức Phật 
Giáo được cải đổi là Hội Việt 
Nam Phật giáo do Hòa thượng 
Tuệ Tạng (Tổ Cồn) làm Hội 
Trưởng, trong khi các Ngài Tố 
Liên và Trí Hải được ủy nhiệm 
điều hành thường trực công việc. 
Từ khi thành lập, ngoài việc kết 
hợp sơn môn, tu đính giới luật 
Tăng sự, thiết lập đạo tràng, Phật 

học đường tại các tổ đình để đào 
tạo Tăng chúng, đồng thời chư 
Tôn Đức Tăng Ni cùng một số Cư 
sĩ trong Ban Quản trị đã thực hiện 
việc quy tụ thanh, thiếu, đồng 
niên, con em Hội Viên để hình 
thành Ban Đồng Ấu, hàng tuần 
chiều thứ năm và sáng chủ nhật 
đến chùa học kinh nghĩa; rước lễ, 
dâng hoa các ngày đại lễ; tụng 
niệm; sinh hoạt vui chơi; tập hát 
các bài hát theo điệu nhạc truyền 
thống dân tộc do Cư sĩ Thiều 
Chữu (tác giả cuốn Hán-Việt tự 
điển) hướng dẫn. Đó là thời kỳ 
sơ khai hình thành Ban Đồng Ấu 
Phật giáo tại Bắc Kỳ.

Khi sinh hoạt Thanh Thiếu 
Niên Phật Tử phát triển rộng 
khắp, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo 
chung, nên Gia đình Phật Hóa 
Phổ đã triệu tập cuộc họp tại 
trụ sở Hội Phật học Trung Việt 
(đường Nguyễn Hoàng) bầu Ban 
Hướng dẫn Gia đình Phật Hóa 
Phổ Trung Việt (1951) gồm:

Trưởng ban: Võ Đình Cường.

Các Thành viên: Lê Cao Phan, 
Lê Mộng Đào, Phan Cảnh Tuân, 
Nguyễn Xuân Quyền, Hoàng thị 
Kim Cúc v.v...

Ngày 6 tháng 5 năm 1951 
Đại hội thống nhất Phật giáo 3 
miền được tổ chức tại chùa Từ 
Đàm, Huế, lấy danh hiệu “Tổng 
Hội Phật giáo Việt Nam”. Trong 
dịp này, khóa huấn luyện Huynh 
trưởng đầu tiên do Ban Hướng 
dẫn Gia đình Phật Hóa Phổ Thừa 

PHẬT GIÁO VỚI TUỔI TRẺ
Thích Đồng Trí
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Thiên - Huế được ủy nhiệm đảm 
trách tổ chức, Nhân dịp này, đại 
hội Gia Đình Phật Hóa Phổ tại 
chùa Từ Đàm, Huế đã quyết định 
đổi danh xưng thành Gia đình 
Phật tử Việt Nam

Lợi ích của sinh hoạt 
Thanh Thiếu Niên Phật Tử:

Đối với những thanh thiếu 
niên sinh hoạt Phật Pháp nơi 
mái chùa, họ sẽ có ảnh hưởng tốt 
đẹp bới môi trường lành mạnh, 
Thầy sáng bạn lành, tục ngữ Việt 
Nam có câu: “gần mực thì đen, 
gần đèn thì sáng”, trong Quy 
Sơn Cảnh Sách có dạy: “Gần gũi 
người hiền thì như đi trong sương 
móc, tuy không ướt áo mà lúc 
nào cũng thấm đượm”. Giáo dục 
một đứa bé từ nhỏ cho đến khi 
trưởng thành nên người là cả một 
quá trình dày dạn, đòi hỏi phải có 
sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng 
giữa gia đình, nhà trường, nhà 
chùa và xã hội. Nếu không quan 
tâm chăm sóc thường xuyên đến 
thanh thiếu niên thì họ sẽ say mê 
trong các trò chơi, game, thế giới 
ảo NET, facebook, youtube, hoặc 
rong chơi với bạn bè, có trường 
hợp cảm thấy lạc lõng, cô đơn, 
trầm cảm một mình, như vậy 
vừa ảnh hưởng không tốt đến sức 
khỏe, vừa phí thời gian và nhiễm 
những thói hư tật xấu do đua đòi 
theo phong trào với bạn bè. 

- Quả như ông bà ta đã nói: 
“dạy con, dạy thuở còn thơ”, 
măng không lo uốn thì tre uốn 
làm sao được? Giai đoạn từ khi 
sinh ra cho đến 13 tuổi cực kỳ 
quan trọng định hình nền tảng 
nhân cách, khuynh hướng cho cả 
đời người. Môi trường chùa chiền 

là rất tốt cho các em đến sinh hoạt 
và có nhiều thời gian sống trong 
đó để dần dần lãnh hội được đạo 
đức Phật Giáo, luật nhân quả, 
hiếu nghĩa, làm điều lành, tránh 
xa điều ác, tu dưỡng bản thân và 
dấn thân phục vụ, sống mình vì 
mọi người để có được một đời 
sống ý nghĩa, xứng đáng.

- Sinh hoạt tại chùa cùng với 
thanh thiếu niên Phật tử khác, em 
đó có nhiều cơ hội tham gia trò 
chơi, sinh hoạt ngoài trời, đó là 
những hình thức thể dục thể thao, 
phát triển cơ bắp và nhiều cơ 
quan chức năng trong cơ thể, tốt 
cho sức khỏe.

- Đặc biệt các em sinh hoạt 
với nhóm Thanh Thiếu Niên Phật 
Tử một chùa nơi Chùa Việt Hải 
Ngoại thì có cơ duyên tiếp xúc 
nhiều em gốc gia đình người Việt 
khác như vậy dễ cảm thông, dễ 
hiểu nhau, cảm thông nhau nhiều 
hơn, kết bạn thân, có thêm động 
lực để nỗ lực trau dồi tiếng Việt. 
Đó là chìa khóa để từng bước 
thâm nhập văn hóa, phong tục tập 
quán Việt Nam .

- Chùa chiền là nơi có lớp 
dạy về Phật Pháp Căn Bản và 
đạo đức, truyền trao kinh nghiệm 
để tu dưỡng rèn luyện làm chủ 
Thân Khẩu Ý của mình, hun đúc 
ý chí, phát triển Giới, Định Tuệ, 
khai dụng trọn vẹn nhất mọi tiềm 
năng sẵn có nơi mọi người, nuôi 
dưỡng lý tưởng cao quý làm tốt 
Đạo, đẹp Đời. Ở trường lớp các 
em chạy đua theo việc nâng cao 
kiến thức, đòi hỏi tiếp thu và tiêu 
thụ khối lượng lớn kiến thức, 
không đủ thời gian để học sâu bộ 
môn “Rèn nhân cách”, “công dân 
giáo dục”, “học Đạo làm người” 

thì nơi nhà chùa các em được 
giáo dục chú trọng mảng này. 
Nếu các em phát triển cả ba lĩnh 
vực: a) hấp thu văn hóa, phong 
tục tập quán, những tinh hoa tốt 
đẹp của dân tộc Việt Nam xuyên 
suốt 4000 ngàn năm văn hiến, 
b) văn minh kỹ thuật nơi trường 
lớp phương Tây và c) tư tưởng. 
tâm linh, tinh thần nơi Phật Giáo 
thì các em phát triển vững vàng 
như kiềng ba chân trước mọi biến 
thiên nghịch cảnh của cuộc đời.

- Như vậy gia đình có nhiều 
ích lợi nếu thường đưa con em 
mình đến chùa sinh hoạt. Họ có 
thể yên tâm làm việc khác khi con 
em mình tu học nơi đó. Những 
tu sỹ với đạo hạnh thanh cao, là 
những “kỹ sư tâm hồn”, là nơi tin 
cậy cho mọi người quy ngưỡng, 
nương nhờ, có kinh nghiệm dày 
dạn trong việc điều ngự, chế 
phục, làm chủ bản thân mình sẽ 
dạy các em nhiều hơn về điều hay 
lẽ phải mà gia đình chưa trang bị 
được. Môi trường thiêng liêng, 
thánh thiện đó giúp cho con em 
họ ý thức nhân quả, kiêng dè điều 
xấu ác, khắc phục thói hư tật xấu 
của mình, có thói quen suy nghĩ: 
không điều gì có thể che giấu 
được Phật Thánh hay là phàm 
làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả 
của nó, do đó biết vâng lời hơn, 
biết phục thiện hơn. Chùa hỗ trợ 
rất nhiều cho gia đình trong quá 
trình giáo dục cho con em phát 
triển toàn diện.

- Lợi ích đối với chùa chiền: 
có các em sinh hoạt chùa thêm 
sinh tựu, sinh khí, đó là những 
cánh tay nối dài của Chư Tăng là 
phụng sự viên đầy tâm huyết và 
đắc lực, có người để lo phụ giúp 
công việc, công quả, để múa dâng 
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hoa, làm hàng rào danh dự cung 
nghinh chư Tôn Đức và đại biểu, 
văn nghệ cúng dường, múa lân,…  
mỗi khi có Lễ Hội Phật Giáo. 

- Lợi ích đối với xã hội: chùa 
chiền là nơi bất vụ lợi, không 
nhất thiết đòi hỏi những ngân 
sách từ chính phủ mới tổ chức các 
hoạt động của mình, lại có thể có 
chức năng lớn lao và quan trọng 
giáo dục nên những công dân tốt 
cho xã hội. Tương lai, vận mệnh 
của quốc gia dân tộc tùy thuộc 
rất nhiều vào việc học tập và rèn 
luyện của các em, các cháu hôm 
nay. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, 
không phải đợi một người phạm 
pháp rồi mới cần đến tòa án, pháp 
luật mà quan trọng là biết ngăn 
ngừa từ xa, tốt hơn là nên hướng 
đạo cho họ đi trên con đường 
chánh. Ngoài ra, những trường 
hợp các biệt như các em bị bệnh 
trầm cảm, thua thiệt nhiều khuyết 
điểm, nhiều mặc cảm hoặc đang 
cần quản thúc, cải tạo, cai nghiện, 
khắc phục thói hư tật xấu,... xã 
hội an tâm giao phó những công 
tác ấy cho chùa chiền, nơi có thể 
bồi đắp, tưới tẩm, chữa lành vết 
thương của con người để rồi xã 
hội có được những thành viên có 
chí hướng thanh cao, năng động 
tích cực, sống dấn thân, phục vụ, 
đầy đủ thể lực, trí lực, tâm lực, 
đạo lực để có nhiều cống hiến 
cho xã hội thăng hoa.

Những khó khăn thách thức 
của thời đại hiện nay đối với 
việc tổ chức sinh hoạt Thanh 
Thiếu Niên Phật Tử tại chùa:

- Về thời gian: Thời nay các 
em khá bận rộn với việc học chính 
quy rồi học kèm, học thêm, học 

võ, học ngoại ngữ, học nhạc, tin 
học, hướng nghiệp,... cho nên 
không được vô tư, thoải mái, rộng 
rãi thời gian để sinh hoạt cả ngày 
chủ nhật hoặc nhiều hơn nữa như 
thời trước kia.

- Về phương tiện giao thông: 
nhiều trường hợp cha mẹ phải đưa 
đón đến chùa và trở ngại trong 
việc sắp xếp thời gian làm việc 
này.

- Về thú vui, cám dỗ: cuối 
tuần theo thói quen đi chơi với 
bạn bè tự do hơn, đông vuj hơn, 
game, internet, lướt vào thế giới 
ảo có những quyến rũ của nó, 
giai đoạn đầu các em ngại sự gò 
bó của nội quy, điều luật, khuôn 
khổ khi sinh hoạt tại chùa và cảm 
thấy “mất tự do”, gò bó, không 
thoải mái.

- Về ngôn ngữ: đối với chùa 
Việt Hải Ngoại, nếu những vị tu 
sỹ không biết tiếng địa phương 
nơi đó thì sẽ gặp trở ngại khi giao 
tiếp với các em. Đó là khoảng 
cách, hàng rào ngôn ngữ.

Phương thức tổ chức sinh 
hoạt cho Thanh Thiếu Niên 
Phật Tử tại Chùa 

Khi hiểu rõ về lợi ích và những 
khó khăn trong tổ chức sinh hoạt 
cho thanh thiếu niên Phật Tử như 
vậy, chùa chiền cần phải có sự 
uyển chuyển, tổ chức sinh hoạt 
thích hợp, tận dụng được những 
khoảng thời gian rảnh, đáp ứng 
được những nhu cầu trước mắt và 
về lâu về xa, kích thích vào tâm 
lý sở thích của các em như:

Tổ chức Gia Đình Phật Tử 
truyền thống: với các lớp oanh 
vũ, đoàn sinh, huynh trưởng, 

đoàn quán,... kế thừa và phát huy 
những ưu điểm trong sinh hoạt 
GĐPT từ khi thành lập đến nay.

Tổ chức các lớp mang 
nhiều lợi ích cho các em như: 
lớp Việt Ngữ, lớp võ, lớp nhạc, 
Đạo ca, lớp vi tính văn phòng và 
công nghệ thông tin, hoặc lớp 
bồi dưỡng phụ đạo cho các môn 
học chính trong chương trình phổ 
thông, buổi nói chuyện chuyên 
đề của những nhân vật chuyên 
môn, thành công, nổi tiếng,...để 
các em có động lực và nền tảng 
cho sự phát triển mọi mặt.

Có thời khóa sinh hoạt hài 
hòa, khoa học cho các em bao 
gồm: tụng niệm, giảng dạy tiếng 
Việt, Phật pháp, đạo đức, sinh 
hoạt ngoài trời ( khi thời tiết cho 
phép), vận động và trò chơi, có 
giáo trình từ thấp đến cao cho 
Tiếng Việt và Phật Pháp.

Tu sỹ làm cố vấn giáo hạnh, 
kết hợp tốt và chỉ đạo các huynh 
trưởng phụ trách lớp giáo lý và 
sinh hoạt cho thanh thiếu niên 
Phật Tử, hướng dẫn ngày càng 
nhiều các em Quy Y Tam Bảo và 
trở nên Phật Tử thuần thành.

Các khóa tu phù hợp cho 
các em cùng tu học với nhau 
như: tuổi trẻ hướng Phật, xuất 
gia gieo duyên, khóa tu sinh 
viên,... khi ấy hành giả là những 
thanh thiếu niên Phật Tử, lứa trẻ 
với nhau dễ cảm thông và sinh 
hoạt thích ứng cùng nhau.

Các lớp giáo lý ban đêm với 
cấu trúc giáo án phù hợp cho 
nhu cầu của các em như: sơ đẳng 
Phật học, trung cấp Phật Học, cao 
đẳng Phật Học, hôn nhân gia đình, 
rèn nhân cách, đạo đức học Phật 
Giáo, Chánh Niệm và Thiền,....
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Tăng Đoàn hay Giáo Hội tổ 
chức các khóa tu học tập trung, 
các hội trại, liên kết nhiều chùa 
trong phạm vi cấp tỉnh hoặc toàn 
quốc để các em tiếp xúc với nhau 
nhiều hơn, an tâm và tự hào cảm 
thấy mình là một thành viên trong 
phong trào Thanh Thiếu Niên 
Phật Tử rộng khắp toàn quốc, kết 
duyên lành, học hỏi những điều 
hay lẽ phải lẫn nhau, thi đua để 
cùng nhau tiến bộ, ... mang đến 
nhiều niềm vui, kỷ niệm, ấn tượng 
đẹp đẽ lâu dài trong các em.

Tổ chức cho các em chơi thể 
thao và các giải thi đấu thể thao 
như: bóng đá, bóng chuyền, cầu 
vợt, tennis, chạy xa, nhảy cao, 
yoga, võ thuật,...

Nếu hiện tại chùa chiền nào 
đó thiếu tu sỹ để hướng dẫn cho 
các em thì có thể chiêu hiền đãi 
sĩ, bảo lãnh, mời thỉnh các tu sỹ 
khác phù hợp với lứa tuổi, vốn 
liếng ngoại ngữ, tâm lý, tâm 
huyết kinh nghiệm cuộc sống, 
kiến thức, khả năng để đến ở chùa 
và tổ chức sinh hoạt cho Thanh 
Thiếu Niên Phật Tử. 

Không những chỉ hướng đến 
các trẻ em gốc người Việt mà nếu 
các em mang bạn bè là người bổn 
xứ hoặc các sắc tộc khác đến thì 

vẫn tổ chức sinh hoạt với ngôn ngữ 
bổn xứ hoặc tiếng Anh để Phật 
Pháp lan tỏa đến khắp mọi người, 
không có phân biệt giới hạn màu 
da, sắc tộc, không gian nào.

Vào năm 2019, theo công bố 
chính thức của việc điều tra dân 
số tại Việt Nam: “có 16 tôn giáo 
được phép hoạt động trên lãnh 
thổ Việt Nam. Tổng số có 13,2 
triệu người theo tôn giáo, chiếm 
13,7% tổng dân số cả nước. Trong 
đó, số người theo Công giáo là 
đông nhất với 5,9 triệu người, 
chiếm 44,6% tổng số người theo 
tôn giáo và chiếm 6,1% tổng dân 
số cả nước. Tiếp đến là số người 
theo Phật giáo với 4,6 triệu người, 
chiếm 35% tổng số người theo 
tôn giáo và chiếm 4,8% dân số 
cả nước…”(1) Công bố này là cú 
sốc toàn tập cho Phật Giáo Việt 
Nam bởi vì chúng ta cứ mặc định 
rẳng với chiều dày hơn 2000 năm 
hiện diện, sinh hoạt và đóng góp 
quan trọng của Phật Giáo đối với 
đất nước Việt Nam thì số người 
theo Phật Giáo tại Việt Nam 
phải chiếm hơn 40 % dân số toàn 
quốc. Đó là hồi chuông cảnh báo 
thế hệ trẻ ngoảnh mặt quay lưng 
với Phật Giáo. 

Nếu chúng ta không quan tâm 
kịp thời thì tuổi trẻ ít hoặc không 
đến chùa, nhất là các chùa ở Hải 
Ngoại, vậy khi những người Phật 
Tử lớn tuổi kia không còn sức 
hoặc không tồn tại ở thế gian 
để sinh hoạt nữa thì chùa chiền 
đi về đâu, có lực lượng bổn đạo 
Phật tử nào để duy trì sinh hoạt. 

1. Theo: http://baochinhphu.vn/Xa-
hoi/Cong-bo-ket-qua-chinh-thuc-
va-tong-ket-tong-dieu-tra-dan-so-
nha-o-nam-2019/382996.vgp

Có phải là chùng ta mải miết lo 
xây dựng cơ sở tự viện mà quên 
đi việc xây dựng nhân sự, thế hế 
tiếp nối trong khi yếu tố nhân sự 
bao giờ cũng là yếu tố quan trọng 
nhất, chìa khóa để giải quyết mọi 
vấn đề. Đã từng có nhiều nơi cải 
gia vi tự rồi sau đó cải tự vi gia 
hoặc là chùa đó vắng vẻ hoang 
phế, thiếu người sinh hoạt, không 
có thế hệ kế thừa để tiếp tục đạo 
nghiệp. Ý thức được điều đó, 
người tu sỹ và ban điều hành 
các chùa chiền phải hết sức yêu 
thương, quan tâm, tạo điều kiện 
và tổ chức sinh hoạt cho giới trẻ, 
thanh thiếu niên Phật Tử. Tu sỹ 
không vì mệt mỏi với Phật sự mà 
lơ là khi các em đến viếng thăm, 
chào hỏi mà luôn đáp lễ thăm 
hỏi, khuyên bảo các em mọi lúc 
mọi nơi khi gặp mặt và trở thành 
đối tượng cho các em kính trọng, 
gần gũi, học hỏi được nhiều từ 
Thân Giáo, Khẩu Giáo, Ý Giáo, 
biểu tượng đẹp đẽ cho các em noi 
theo và phấn đấu, là nơi tin cậy 
cho các em thổ lộ tâm tình, tư vấn 
và xin lời khuyên bảo... Mong 
rằng phụ huynh khuyến khích và 
tạo điều kiện thuận tiện để các 
em đi sinh hoạt nơi chùa chiền 
nhiều hơn, những vị tu sỹ, ban 
điều hành tự viện ý thức đầy đủ ý 
nghĩa và trách nhiệm thiêng liêng 
này để quan tâm và tổ chức sinh 
hoạt Thanh Thiếu Niên Phật Tử 
thật tốt. Đó là cách thiết thực để 
dìu dắt nhiều người đi trên Chánh 
Đạo, hoằng dương Chánh Pháp, 
góp phần phát triển nước nhà và 
giúp cho thế giới này thêm chân 
thiện mỹ. 

Ngày 25/11/2021

Thích Đồng Trí
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Thích Đồng Trí

 Đông Thắm Đạo Tình
 
Đông về bao lá vàng rơi
Sương mù giăng tỏa, ngõ đời quạnh hiu
Đông nay duyên phước thật nhiều
Nương về Điều Ngự sớm chiều công phu
Tinh cần thúc liễm chuyên tu
Gác duyên Phật sự an cư đạo Trường
Về đây Hoa Đạo ngát hương
Bốn phương câu hội, niềm thương dạt dào,
Khép mình trong Giới thanh cao
Miệt mài tinh tấn, dồi trao tu trì.
Thuở xưa Đức Phật Mâu – ni
Hoằng dương Giáo Pháp không đi mùa này.
Từ Bi diệu ý cao sâu
Không cho giẫm đạp lên đầu chúng sanh.
Mùa này sinh sản tăng nhanh
Côn trùng chật đất, du hành làm sao?
An cư được chế định vào
Phật không bỏ sót Hạ nào từ đây.
Nay con kề cận Quý Thầy
Già Lam bóng mát, hàng cây Bồ Đề.
Dấn mình trong chốn đam mê
Phong sương đã lắm, não nề vô biên…
Quay về nương tựa thắng duyên
Vào trong cửa Tịnh, lìa miền trần ô.
Hòa trong thời khóa: “Nam mô”
Vơi niềm tục lụy, chồi Bồ Đề sanh.

Tháng ngày lưu lạc lữ hành
Mình con trụ xứ, bao quanh duyên trần.
Dốc mình ứng phó, hóa thân
Tùy duyên phương tiện để gần chúng sanh.
Xét con công lực tu hành
Vẫn còn yếu kém, dễ sanh não phiền.
Bản thân mình độ chưa yên
Làm sao có thể tạo duyên độ đời?
Về đây gặp lại nụ cười
Như lời khích lệ của người tri âm.
Về đây thắt chặt đồng tâm
Nhớ lời hẹn cũ, hương trầm quyện bay.
Về đây Tôn Đức chỉ bày
Truyền trao kinh nghiệm, điều hay, lý mầu.
Về đây Thiền Định chuyên sâu
Vô Sanh, Bất Tử, nơi đâu lối vào?
Về đây cùng chắp tay chào
A Di Đà Phật, đài cao sẵn dành.
Về đây không lợi, không danh
Tình người con Phật, tu hành bên nhau.
Về đây tan biến sầu đau
Cuộc trần huyễn mộng dệt thêu thêm phiền.
Về đây Bát Nhã từ thuyền
Vớt người chìm lụy về miền thảnh thơi.
Y vàng thanh thoát chói ngời
An vui tứ chúng, đất trời bình yên.
Về đây đan kết lời nguyền
Vì đời, vì Đạo, cần chuyên tu hành.
Tăng Đoàn chung kết duyên lành
Tinh hoa góp nhặt hành trang hành trình
Trước là tự độ lấy mình
Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.

Cảm tác Mùa An Cư Kiết Đông, 
Đạo Tràng Điều Ngự PL 2565 – DL 2021
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Cư sỹ, Huynh trưởng, Cựu 

Huynh trưởng Phật tử,

Trước hết xin chân thành cảm ơn quý Ngài 
và chư liệt vị đã vì mạng mạch của chánh pháp, 
sự tồn vong của Tăng đoàn và những tiến bộ 
của xã hội; mặc dù giữa bối cảnh cả thế giới 
đang đối diện với nhiều thách thức to lớn, nhất 
là hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, bất trắc 
bởi đại dịch Covid 19 nhưng bất chấp những 
trở ngại có thể gặp phải, quý Ngài đã bất từ bì 
quyện bi mẫn quang lâm chứng minh và tham 
dự Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Sự hiện diện 
của quý Ngài đã không chỉ thể hiện tinh thần 
trách nhiệm mà còn biểu tỏ hạnh nguyện cứu 
khổ độ sanh thiêng liêng cao cả của lý tưởng 
Bồ tát đạo.

Hành tinh của chúng ta đang trực diện với 
hàng loạt các thử nghiệm và biến đổi nghiêm 
trọng, từ việc biến đổi khí hậu, cho đến biến thể 
Delta, từ việc nhân quyền bị tước đoạt cho đến 
hiện trạng bất công, thiếu bình đẳng ngày một 
gia tăng, từ các xung đột chính trị, khủng hoảng 
kinh tế, băng hoại đạo đức, cho đến những giá 
trị tâm linh và các vấn đề an sinh xã hội bị đảo 
lộn…

Sự vô thường biến hoại do đại dịch gây ra đã 
tác hưởng nặng nề và để lại những chỉ số hết sức 
tiêu cực có hàm lượng nguy cơ khá cao lên đời 
sống con người và xã hội. Là một Tăng Đoàn, 
chúng ta không chỉ cam kết đáp ứng nhu cầu của 
Tăng ni Phật tử. Chúng ta còn có trách nhiệm đối 
với việc chấm dứt những tệ nạn xã hội mà chúng 
ta đã phải đối mặt trong một thời gian dài.

Đứng trước những bất ổn và bất an của con 
người, là sứ giả Như Lai, tác Như Lai sứ, hành 
Như Lai sự, chúng ta cần có những đối sách thù 
ứng để giải quyết những nan đề của thời đại. 
Hiện nay, Tăng Đoàn của chúng ta dù đã đạt 
được nhiều thành tựu khích lệ từ nhiều nỗ lực 
khả kính, tuy nhiên vẫn còn nhiều Phật sự trọng 
đại cần phải hoàn tất. 

Tăng Đoàn của chúng ta là một Tổ chức 
kế thừa lịch sử hơn 2600 năm kể từ ngày Tăng 
Đoàn đầu tiên được hình thành tại vườn Lộc 
Uyển trong thời Đức Phật còn trụ thế, cho đến 
nay, Tăng Đoàn được xem như một mô hình 
dân chủ tiêu biểu và lâu đời nhất trên thế giới. 
Sở dĩ có được những giá trị cao quý như thế là 
bởi vì Tăng Đoàn đã sinh hoạt trên nền tảng của 
từ bi, vị tha, vô ngã, đặc biệt là trên căn bản của 
bản thể thanh tịnh và hoà hợp.

Trong suốt gần 2 năm qua, dù  đại dịch covid 
19 vẫn đang tiếp tục đe dọa, nhưng trên nền 

Diễn Văn Khai Mạc
Hội Nghị Thường Niên 2021 

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
của HT Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành

(Ngày 26 tháng 11 năm 2021)
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tảng của đại bi tâm, Tăng Đoàn của chúng ta đã 
định tĩnh, thức giác, biến chướng duyên thành 
tăng thượng duyên, chủ động tích cực thực hiện 
những gì cần thực hiện trong khả năng có thể để 
giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất 
bởi đại dịch của thế kỷ.

Chúng ta đã cố gắng hết sức để tích hợp 
những nguồn lực ít ỏi mà chúng ta có vì đó là 
trách nhiệm của chúng ta để góp phần mang 
lại phúc lợi lâu dài cho tha nhân, tuy nhiên, là 
Tăng Đoàn, chúng ta phải hiểu rằng vai trò của 
chúng ta không chỉ chăm sóc cho Tăng ni và 
Phật tử. Không. Chúng ta có những vai trò lớn 
hơn nhiều, những vai trò đó bao gồm cả giáo 
dục quần chúng, nâng cao khả tính giác ngộ 
của muôn loài và thúc đẩy thế giới nhân loại 
kiến tạo một nền hoà bình lâu dài và chân chính 
đồng thời bảo vệ môi sinh như cách thế bảo vệ 
hành tinh trong sứ mệnh “Tịnh Phật quốc độ, 
thành tựu chúng sanh”. Hiện nay dẫu cho trước 
mắt, có nhiều việc quan trọng cần phải thực 
hiện, nhưng trên mặt tổng thể có 5 Phật sự quan 
yếu mà Tăng Đoàn của chúng ta cần phải đặc 
biệt tập trung toàn bộ năng lực để chu toàn và 
chu toàn một cách viên mãn đó là:

1. Kiện toàn thành phần nhân sự; phân công, 
phân nhiệm hợp lý, hợp tình thích nghi, 
thù ứng với từng Phật sự và tình hình mới;

2. Mở khóa tập huấn cấp tốc để đào tạo 
nguồn nhân lực cấp Pháp Khí;

3. Trên nền tảng của 4 sự thật (Tứ diệu đế) 
chúng ta cần nhận diện một cách toàn diện 
sự thật về những bất toàn đặc biệt những 
Phật sự chưa thành toàn để phân tích, 
đánh giá tìm ra nguyên nhân, nhằm đề ra 
giải pháp thay thế và vạch rõ phương án 
cụ thể, khả thi để thực thi nhằm đạt đến 
cứu cánh tối hậu;

4. Thực hiện các chuyến Hoằng Pháp lưu 
động trong thời gian gần nhất tại những 

địa bàn trọng điểm để vừa lưu bố chánh 
pháp vừa vận động, kết hợp nguồn nhân 
lực tổng hợp nhằm đẩy mạnh công cuộc 
tuyên lưu chánh, pháp lợi lạc quần sanh;

5. Nỗ lực chu toàn các Nghị Quyết trong các 
Hội Nghị trước đây cũng như Hội Nghị 
Thường Niên 2021;

Bên cạnh 5 Phật sự quan yếu vừa nêu, trước 
mắt vẫn còn nhiều Phật sự trọng đại cần phải 
làm với tất cả quyết tâm và tầm nhìn Chánh tri 
kiến. Hướng đến tương lai, một tương lai đầy 
triển vọng và tươi sáng, chúng tôi dự phóng 
và đề xuất 89 Phật sự mà chúng tôi tin rằng sẽ 
không chỉ giải quyết những gì cho hôm nay và 
củng cố cho những ngày tương lai mà còn phát 
huy tiềm năng và dụng lực của Bồ đề tâm trong 
mục tiêu báo Phật ân đức, cứu khổ độ sanh.

Vì đạo pháp, dân tộc và nhân loại, chúng 
ta hãy hướng tới mục tiêu và tinh cần dấn thân 
để bảo đảm rằng Tăng Đoàn sẽ đạt được nhiều 
thành quả to lớn trong những nỗ lực chung đối 
với các mục tiêu phát triển, hoà hợp, thăng tiến 
và cuối cùng là thành tựu viên mãn cứu cánh 
giác ngộ, giải thoát khổ đau.

Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý Đạo hữu,

Chương trình nghị sự của chúng ta năm nay 
dù không kéo dài như những năm trước đây, 
nhưng hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. 
Một ngày chúng ta đầu tư thì giờ và năng lực để 
kiểm điểm phần nhỏ hoặc phần lớn những Phật 
sự mà chúng ta đã đạt được trong thời gian có 
nhiều diễn biến và thách thức, đồng thời đề ra 
những kế sách cụ thể, khả thi trong giai kỳ mà 
trật tự thế giới đang có nhiều thay đổi!

Trước thảm hoạ lớn lao của thế giới nhân 
loại, với sự thanh tịnh, hoà hợp và tương kính, 
chúng ta sẽ biến những thách thức thành động 
lực thúc đẩy chúng ta hoàn thành mọi trọng 
nhiệm với tư cách là một Tăng Đoàn có đầy đủ 
Tứ vô lượng tâm (từ bi hỷ xả.)
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Rất vui mừng được thông báo với quý Ngài 
là Viện Nghiên Cứu Phật Giáo Thế Giới, đã 
được thành lập để nghiên cứu về các lĩnh vực 
Phật học, triết học, sử học, học thuật, mỹ thuật 
v.v…

Một cách khái lược:

Trong năm 2022, trên căn bản của khế cơ, 
khế thời và khế lý, chúng ta phải Phương tiện 
hoá tối đa công tác hoằng pháp; cải cách triệt 
để chương trình giáo dục đào tạo nhân tài; phát 
huy đúng mức những giá trị truyền thống văn 
hoá đặc thù của Phật Giáo; năng động hoá công 
tác từ thiện xã hội; đoàn ngũ hóa hàng ngũ Cư 
sĩ Phật tử; Phật hóa, hệ thống hóa và đa dạng 
hoá giới trẻ; Hiện đại hóa công tác truyền thông 
đại chúng; Việt hóa và canh tân hóa bộ môn 
Nghi lễ; Kiện toàn hóa hệ thống tổ chức; Pháp 
khí hóa công tác nhân sự; Ưu tiên hóa công tác 
Giáo dưỡng tác thành nguồn nhân lực Pháp khí 

vì nhân lực Pháp khí là nguồn lực tối ưu đóng 
vai trò lãnh đạo và vận hành guồng máy tổ chức.

Chúng tôi tin rằng Hội Nghị Thường Niên 
2021 này sẽ tác động và tạo nên sự thay đổi 
cần thiết để Tăng Đoàn chúng ta ngày một tăng 
triển và thành tựu mọi ước vọng tốt đẹp.

Vì lợi ích chung, bằng tổng lực của năng 
lực, đạo lực và nguyện lực trong mục tiêu 
củng cố và phát triển Tăng Đoàn; với tất cả tin 
tưởng và hy vọng, chúng tôi tuyên bố khai mạc 
Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại. 

Cúi xin Đức Phật từ bi gia bị Tăng Đoàn 
chúng ta luôn thanh tịnh, hòa hợp, tương kính. 

Kính chúc quý Ngài và quý vị phước huệ 
trang nghiêm, thân tâm thường lạc.

Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí 
Bồ Tát tác đại chứng minh.

Nữ Anh Thư Phạm Đoan Trang

Ôi đáng kính, đáng tự hào biết mấy,
Những người con yêu của Mẹ Việt Nam.
Trước quân thù, bầy ác thú sài lang,
đã đảm lược làm Cộng nô khiếp sợ.

Cuốn lịch sử từ hồng hoang dựng nước,
Thấm máu đào chảy xuống giải giang san.
Tôi không khóc, nhưng mắt rưng ngấn lệ,
Thương quê hương, còn vất vả gian nan.

Em hiên ngang cùng những trang tuấn kiệt,
Dựng trường thành quyết bảo vệ non sông.
Em ban cho tôi, niềm tin sắt thép.
Tổ Quốc mình mãi mãi phải trường tồn.

Tống Phước Hiến
Phải có ngày đất nước mình mở hội,
Đón đàn con từ tám hướng mười phương.
Những giọt lệ mừng vui ngày sum họp,
Ngẩng cao đầu trước Quốc Tổ Hùng Vương.

Bảy mươi tám năm, làm con nước Việt,
Đã dự phần giữ đất tổ quê cha.
Đã bảo vệ từng bờ tre mương lúa
Mênh mông buồn bao bão táp phong ba.

Ta thất trận, chứ không hề chiến bại
Vẫn bền gan, nung chí với quân thù
Tổ tiên mình cũng nhiều lần như thế!
Lưỡi gươm thiêng không thiếu những Anh Thư.

Tôi phải sống, mừng quê hương rạng rỡ,
Ánh bình minh rọi chiếu nẻo đường quê.
Chiếc gậy già, rung theo từng hơi thở,
Hồi sinh rồi Đất Mẹ Việt Nam ơi!
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

ĐẠO TỪ
của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, 

cùng toàn thể quý Cư sĩ Phật tử,

Hàng năm, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại của chúng ta đều tổ chức Hội Nghị Thường 
Niên, tuy nhiên sau gần hai năm vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới, hôm nay 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại chúng ta mới có thể tổ chức Hội Nghị Thường Niên 2021. 

Mục đích của Hội Nghị Thường Niên là nhằm kiểm điểm những Phật sự trong hai năm qua, 
cũng như vạch ra hướng đi để phát triển Tăng Đoàn cho những năm sắp đến. Cho nên, chúng tôi 
kêu gọi chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử cùng đóng góp trí tuệ và tầm nhìn của mình cho Tăng 
Đoàn qua các bài tham luận và kiến nghị để giúp Phật sự của Tăng Đoàn Hải Ngoại được hiệu quả 
và có nhiều thành tựu hơn trong tương lai. 

Tuy tôi tuổi cao, nhất là trong tình hình đại dịch nên không thể về dự Hội Nghị của Tăng Đoàn 
được, nhưng tôi luôn tùy hỷ công đức, tin tưởng vào đạo tâm và trí tuệ của những thành viên Tăng 
Đoàn, sẽ giúp cho Hội Nghị đạt được những thành quả tốt đẹp. 

Xin đại chúng đem công đức và thành quả Phật sự này hồi hướng về pháp giới chúng sinh, cầu 
nguyện Phật Pháp xương minh, Tăng Đoàn hưng thịnh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch 
bệnh sớm dứt trừ. 

Cuối cùng, Tôi thành tâm cầu nguyện Hội Nghị thường niên năm nay đầy đủ thắng duyên và 
được thành tựu viên mãn. 

PL: 2565 – Ngày 25 tháng 11 năm 2021

Sa Môn Thích Chánh Lạc
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82 Đại biểu thuộc các Hội Đồng, Tổng Vụ 
đã tham dự Hội Nghị Thường Niên 2021 của 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại từ ngày 
25 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021 tại Chùa 
Điều Ngự, Thành phố Westminster, Tiểu bang 
California để kiểm điểm những Phật sự của hai 
năm qua, đồng thời hoạch định hướng đi và đề 
ra chương trình hành hoạt cho những năm còn 
nhiều nguy biến sắp đến. Trên nền tảng của từ 
bi, trí tuệ, thanh tịnh và hòa hợp, Hội Nghị đã 
đồng thanh Quyết Nghị:

 • Thứ nhất: Củng cố và kiện toàn thành phần 
nhân sự của Tăng Đoàn, đồng thời phân 
công phân nhiệm một cách hợp tình hợp lý 
nguồn nhân lực để thích ứng với tình hình 
và hoàn cảnh mới. Đặc biệt ngoài việc điều 
chỉnh, hoán chuyển nhân sự giữa hai Tổng 
Vụ Trưởng Hoằng Pháp và Tổng Vụ Trưởng 
Giáo Dục, Hội Nghị còn công cử năm vị giáo 
phẩm giữ chức vụ Tổng Vụ Trưởng của năm 
Tổng Vụ để thay thế cho những vị đã khuyết 
tịch hoặc xin nghỉ. Đó là: Tổng Vụ Trưởng 

QUYẾT NGHỊ
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2021

TĂNG ÐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÔNG NHẤT HẢI NGOẠI
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Truyền Thông, Tổng Vụ Trưởng Thanh 
Niên, Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ, Tổng Vụ 
Trưởng Nghi Lễ và Tổng Vụ Trưởng Ni Bộ;

 • Thứ hai: Tấn phong năm vị Thượng tọa lên 
Phẩm vị Hòa thượng, bốn Đại đức lên Phẩm 
vị Thượng toạ, hai vị Ni sư lên Phẩm vị Ni 
trưởng và một Sư cô lên Phẩm vị Ni sư;

 • Thứ ba: Canh tân hóa, đa dạng hóa, năng 
động hóa một số Phật sự trên tinh thần khế 
cơ, khế thời và khế lý để mang lại những 
thành quả cụ thể, viên mãn trong sứ mệnh 
hiển dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

 • Thứ tư: Đẩy mạnh sứ mệnh Hoằng pháp, 
Giáo dục, Văn hóa, Xã hội, Truyền thông, 
Cư sĩ, Tuổi trẻ v.v… với tất cả nguồn nhân 
lực, tài lực, vật lực và nguyện lực.

 • Thứ năm: Sẽ tuyển thỉnh những nhân tuyển 
thích hợp bổ sung vào thành phần nhân sự 
cho Viện Nghiên Cứu Phật Giáo Thế Giới;

 • Thứ sáu: Đại lễ Phật Đản chung PL 2566 
của Tăng Đoàn sẽ tổ chức ngày 08 tháng 5 
năm 2022 tại Chùa Điều Ngự;

 • Thứ bảy: Khóa An Cư Kiết Hạ ngắn hạn 
năm 2022 của Tăng Đoàn sẽ tổ chức tại Tu 
Viện Viên Ngộ, Atlanta từ ngày 25 tháng 7 
năm 2022 đến ngày 01 tháng 8 năm 2022;

 • Thứ tám: Hội Nghị Thường Niên sẽ tổ chức 
trong khóa An Cư Kiết Hạ, thời gian cụ thể 
sẽ quyết định sau;

 • Thứ chín: Khóa Tu học mùa thu năm 2022 
sẽ tổ chức ở San Jose ngày 14, 15, 16 tháng 
10 năm 2022;

 • Thứ mười: Tăng Đoàn sẽ soạn các nghi 
thức song ngữ Anh-Việt sử dụng trong các 
khóa tu và khóa lễ chung của Tăng Đoàn;

 • Thứ mười một: Thực hiện các chuyến 
Hoằng Pháp lưu động đến các nơi có nhu 

cầu tu học, từ các cơ sở của thành viên Tăng 
Đoàn cho đến những đạo tràng khác;

 • Thứ mười hai: Tổ chức khóa Sứ Giả Như 
Lai nhằm bồi dưỡng nhân sự Hoằng Pháp 
cho Tăng Đoàn;

 • Thứ mười ba: Tổ chức các buổi hội thảo 
chuyên đề với sự đóng góp của những học 
giả uy tín và giới thiệu Viện Nghiên Cứu 
Phật Giáo Thế Giới của Tăng Đoàn;

 • Thứ mười bốn: Thành lập nhà xuất bản 
nhằm xuất bản những dịch phẩm, tác phẩm, 
nghiên cứu Phật Giáo có giá trị của Tăng 
Đoàn;

 • Thứ mười lăm: Với dụng lực của Bồ Đề tâm 
và trên nền tảng của lý tưởng Bồ Tát đạo, 
Tăng Đoàn tích cực dấn thân và hậu thuẫn 
cho những khát vọng tự do, công bằng, dân 
chủ và hòa bình của thế giới nhân loại.

Làm tại Westminster, ngày 26 tháng 11 năm 
2021.



70 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 2 - 2022  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,
Kính thưa quý Thiện hữu tri thức,

Trước hết, chúng con/tôi muốn đánh giá cao các 
diễn giả của những bài tham luận và các đề án Phật 
sự cũng như các ý kiến đóng góp và sự đồng thuận 
của tất cả quý đại biểu; đồng thời xin chân thành 
cảm ơn quý Ngài và chư liệt vị đã tinh cần hợp lực 
để tạo nên những thành quả giá trị cho Hội Nghị 
Thường Niên 2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại. 

Mười lăm Phật sự trọng đại được đưa vào Nghị 
quyểt của Hội Nghị Thường Niên 2021 này sẽ không 
chỉ là những nhân tố vững chắc mà còn là một tiếp 
khích mãnh liệt và vô cùng hữu ích khi được ứng 
dụng vào cuộc sống thực tiển và chắc chắn sẽ mang 
lại nhiều triển vọng tươi sáng cho Tăng Đoàn của 
chúng ta trong tương lai.

Với cái nhìn tổng quan nhưng chân xác về các 
giải pháp cụ thể, khả thi cùng với sự phân tích, tổng 
hợp và đánh giá để tìm ra nguyên nhân của những 
vấn nạn và đề ra các phương án giải quyết sẽ đa dạng 
hóa, năng động hoá đồng thời nâng cấp cũng như 
thúc đẩy sự đổi mới phương thức hành hoạt của Tăng 
Đoàn một cách thù ứng, linh hoạt, có khả năng tác 
động tích cực đến các lĩnh vực hoằng pháp, giáo dục, 
văn hoá, xã hội, tuổi trẻ, nghi lễ, nhân sự v.v… đưa 
đến sự tăng triển đồng bộ cho các Tổng Vụ và tạo cơ 
hội thăng tiến tốt đẹp cho các thế hệ mai hậu.

Tuy nhiên, trước tình hình mới với nhiều thay đổi 
lớn đã cho thấy rằng, trong ngắn hạn, sự thích nghi 
nhất thời nhằm đáp ứng một số nhu cầu cấp bách 
có thể sẽ là một vấn đề đối với những Phật sự mang 
tính trung hạn và dài hạn do các biến thể Covid 19 
tạo thành rào cản và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì 

DIỄN VĂN BẾ MẠC
Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng Ðoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

thế Tăng Đoàn cần quan tâm giải quyết các chướng 
duyên trên các tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi nhiều khả 
năng sáng tạo, mang tính đột phá cao nhưng không 
bị biến chất, tục hoá hay tha hoá. Khế lý, khế cơ và 
thế thời trong mọi hoàn cảnh và quốc độ là thành tố 
chủ yếu để hoàn thành viên mãn sứ mệnh chuyển vận 
bánh xe chánh pháp vào thời đại hiện đại.

Trong suốt hai ngày, nhiều Phật sự đã được các 
thành viên của Tăng Đoàn tham luận và thảo luận 
đã đặc biệt nhấn mạnh đến những nghịch và thuận, 
thách đố và cơ hội, những tiềm năng lợi ích mà Tăng 
Đoàn đã, đang và sẽ khai dụng tại nhiều quốc gia có 
nền kinh tế đang phát triển cũng như các nước chậm 
phát triển.

Mặc dù Hội Nghị đã bước vào chương trình bế 
mạc, nhưng tác hưởng và thành quả của Hội Nghị 
vẫn không vì vậy mà kết thúc, bởi lẽ thời khắc này 
chỉ là bước khởi đầu cho một giai kỳ mới mà Tăng 
Đoàn của chúng ta cần phải thực hiện với tất cả năng 
lực và hạnh lực tổng hợp. Chúng tôi hy vọng rằng, 
dựa vào mối quan hệ linh sơn cốt nhục và trên nền 
tảng của lý tưởng Bồ tát đạo, trong tương lai không 
xa, chúng ta sẽ có thể một lần nữa, ngồi lại bên nhau 
đông đảo hơn, an lạc hơn để cùng nhau giải quyết các 
Phật sự chung và thành tựu viên mãn các mục tiêu 
chung của Tăng Đoàn.

Chìa khóa của sự thành công của Hội Nghị này 
chính là tinh thần hòa hợp và sự tích cực làm việc của 
tất cả quý vị. Với tâm niệm “phụng sự chúng sanh 
tức cúng dường chư Phật” và bằng tất cả lòng tri ân, 
chúng tôi tuyên bố bế mạc Hội Nghị Thường Niên 
2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Kính chúc chư liệt vị vô lượng an lạc, phước huệ 
trang nghiêm.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
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Thái Tú Hạp

Cơn Mưa Thao Thức 
Nhớ Quê Nhà

Cơn mưa giăng lưới hồn ta dậy
Đôi nhánh tay gầy phố lạnh xưa
Cơn mưa mùa đông sầu thảm đó
Phủ kín đời em trong tiếng mưa

Cơn mưa có phải là hơi thở
Thổi mấy tầng mây gió cuốn theo
Cho ta thấy lại dòng sông trắng
Thấy lại đời trôi dạt mấy bờ

Có phải chiều nay ray rức nhớ
Gió thổi vầng trăng trong mắt em
Cơn lụt mưa chiều ta tiễn biệt
Chỉ một lần thôi đá lệ mềm

Lâu quá thơ ta như ruộng khô
Cơn mưa chợt thức hồn ta dậy
Những hạt mầm xanh bổng nỡ hoa
Trong tim ẩn mật bao ngày tháng

Phố cũ trời ơi! đôi mái nhớ
Rêu phong quạnh vắng bước chân về
Tiếng chuông thầm lặng, sầu nghiêng xuống
Cành lá đìu hiu với xương khô

Sông nước theo mùa đông lũ lụt
Quê nghèo sơ xác tiếng đau thương
Trăm năm cánh én bay đi mất
Bỏ lại tình em như khói sương

Tiếng mưa đau buốt hồn viễn khách
Em hát giùm ta khúc nhạc sầu
Cho ta khua hết trong tiềm thức
Hàng vạn chiều mưa phủ đớn đau

Mưa ở quê nhà mưa núi thẳm
Mưa rừng sâu nghiệt ngã tai ương
Mưa hải đảo kiếp đời lưu lạc
Mưa nhạt nhòa biệt tích cố hương!

Đêm chìm khuất lời kinh cầu nguyện 
Thắp cho nhau chút nắng đầu non
Mưa lấp lánh hoa vàng tỉnh thức
Xuân lại về thắm mộng sắt son
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Thích Đồng Trí

Bao năm dịch bệnh cách xa
Hôm nay hội ngộ thiết tha Đạo Tình
Về đây hòa tiếng tụng Kinh
Chung tay góp sức xương minh Đạo mầu

T rải suốt 3 năm qua (2018-2021), Hoa Kỳ cũng 
như khắp thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
đại dịch Covid 19, do vậy sinh hoạt của Tăng 

Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại (Tăng Đoàn GHPGVNTNHN) như các 
kỳ Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ cũng 
gián đoạn. Đến mùa Đông Tân Sửu, đất nước Hoa 
Kỳ nhờ cung ứng đủ liều lượng vắc-xin và các biện 

pháp ngăn ngừa, tình hình dịch bệnh tương đối bớt 
căng thẳng và nằm trong tầm kiểm soát, thông qua 
các cuộc họp online và thống nhất ý kiến chung, 
Tăng Đoàn GHPGVNTNHN quyết định tổ chức 
Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Đông từ 
ngày 25-28/11/2021 tại Chùa Điều Ngự, thành 
phố Westminster, tiểu bang Cali, Hoa Kỳ.

Vào lúc 1h30 chiều ngày 25/11/2021, tiền hội 
nghị đã diễn ra tại Hội Trường Chùa Điều Ngự, tất 
cả chi tiết lịch trình, chương trình được thông qua, 
bổ sung và tán thành, cung an chức sự những ban, 
cương vị cần thiết cho Đại Hội Thường Niên và 
Khóa An Cư, Lễ Hiệp Kỵ Chư Vị Tổ Sư và Khóa 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG, 
LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ VÀ KHÓA XUẤT GIA GIEO DUYÊN
DO TĂNG ÐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC VÀO MÙA ÐÔNG 2021
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Tu Xuất Gia Gieo Duyên cho chư hành giả Phật 
Tử.

4h30 chiều ngày 25/11/2021, Lễ Kiết Giới 
Khóa An Cư chính thức diễn ra tại Chánh Điện 
Chùa Điều Ngự. Sau đó, HT Tuyên Luật Sư (HT 
Thích Viên Lý) đã chia sẻ đôi lời với đại chúng: 
trước hết HT chuyển lời vấn an của nhị vị Trưởng 
Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc và Thích Giác 
Đức đến với chư hành giả an cư. “Thân người khó 
được, Phật Pháp khó nghe, chúng Tăng khó gặp”, 
nay đại chúng lại có đủ ba điều khó được này. Quy 
Sơn Cảnh Sách dạy rằng: “làm thân người không 
ai miễn được cái lụy của hình hài”, người tu cần 
chuyển hóa thân tâm, trang nghiêm Giới, Định, 
Tuệ. Hành giả cần đủ 5 chi phần của Tinh Cần Chi 
thì mới thăng hoa trên đường Đạo. Đại chúng cần 
phát Bồ Đề Tâm, phát nguyện dõng mãnh để biến 
những chướng duyên thành thuận duyên, lợi lạc 
quần sanh. Cầu nguyện cho đại chúng thành tựu 
khóa An Cư Kiết Đông viên mãn.

HT Hóa Chủ Khóa An Cư Kiết Đông (HT 
Thích Viên Huy) chào mừng chư Tôn Đức Tăng Ni 

sắp xếp được Phật sự các địa phương để về tham dự 
khóa An Cư được, sau thời gian giãn cách vì dịch 
bệnh Covid 19 và chào đón tất cả quý Phật tử tham 
dự ủng hộ đạo tràng và tu học, góp phần xương 
minh Phật Pháp. Cầu nguyện cho tất cả hành giả 
được vô lượng an lạc trong Chánh Pháp Như Lai.

Đêm thứ 5, 25/11/2021, Chư hành giả an cư 
và quý vị Phật Tử đồng tụng Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, bộ Kinh này chứa đầy những lời dạy hay, 
ngắn gọn, dễ hiểu, và cần thiết, được đề cập ở trong 
các hệ Kinh A-Hàm và Nikaya để nhằm nhắc nhở 
và khuyến khích những người xuất gia biết cách tu 
và sống đúng Phạm hạnh. Ngài Ca Diếp Ma Đằng 
(Kasyapa Matanga) và Trúc Pháp Lan (Gobharana) 
vào niên hiệu Vĩnh Bình thứ 10 (tức năm 67 T.L) 
được Hán Minh Đế tiếp đón nồng hậu và cho xây 
dựng chùa Bạch Mã, ngôi chùa đầu tiên tại Trung 
Quốc làm nơi tàng trữ kinh điển và phiên dịch 
Đại Tạng. Kinh Bốn Mươi Hai Chương (Sutra in 
42 chapters) được hai ngài phiên dịch đầu tiên ra 
Trung văn và HT Viện Chủ Chùa Điều Ngự (HT 
Thích Viên Lý) dịch ra Việt Văn. Do đó, Kinh này 
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hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa, đóng vai trò quan 
trọng trong hành trình tu tập cho hàng đệ tử Phật và 
trong lịch sử truyền bá Phật Giáo. 

Sau thời trì tụng Kinh Tứ Thập Nhị Chương 
là thời Phật Pháp Vấn Đáp. Chư Tôn Đức Tăng 
Ni lần lượt giải đáp thắc mắc của đạo tràng Phật tử 
thưa hỏi về: cách trả hiếu khi muốn mang cha mẹ 
về phụng dưỡng nhưng cha mẹ gắn liền và lo việc 
nhà chị một cách lao khổ và muốn xuất gia nhưng 
con cái còn nhỏ? Các ngày cúng tang chọn thế nào, 
có đợi nhà quàng mở cửa ra mới làm Lễ không hay 
là cứ thọ tang, cúng tuần thất đúng ngày mà không 
cần chờ nhà quàn? Tín giải là cửa ngõ vào Đạo 
hay là Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, Vô Chứng quan 
trọng hơn? Tại sao Thiền Tông chuyển vai trò quan 
trọng từ Kinh Lăng Già của Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma 
sang Kinh Kim Cang của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và 
Kinh Lăng Già có thể thọ trì cho khỏi thất lạc được 
không?Việc không nằm mơ thấy mẹ sau khi mẹ mất 
vậy hương linh mẹ có được siêu chưa? Có nên nhờ 
các biện pháp Y Khoa để kéo dài ngày sống của cha 
mẹ hay là cứ để nguyên như thế và cầu nguyện cho 
cha mẹ ra đi ( qua đời)? Sau đó, đại chúng lắng nghe 
hô canh, ngồi thiền và chỉ tịnh.

Bắt đầu các ngày trong Khóa An Cư, vào lúc 
5h30 sáng, các hành giả tọa thiền tại Chánh Điện 
để ban rải Từ Bi, sống chánh niệm tỉnh giác, vun 
bồi Trí Tuệ:

Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai 
Tĩnh tọa lòng an miệng mỉm cười 
Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức 
Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi...

Đại chúng cùng hòa nhau theo điệu mõ chuông 
trầm bỗng với thời công phu khuya và tụng chú 
Lăng Nghiêm như Ngài A Nan nhờ Lăng Nghiêm 
đại định mới hiển lộ được Chơn Tâm Thường Trú, 
Thể Tánh Tịnh Minh phát lời đại nguyện độ sanh:

Nguyện nay đắc quả thành Bảo vương,
Trở lại độ thoát chúng hà sa
Thân tâm phụng sự vô số cõi,
Thế mới gọi là đền ơn Phật.
Cúi xin Thế Tôn chứng minh cho,
Đời ác ngũ trược nguyện vào trước,

Nếu một chúng sanh chưa thành Phật,
Quyết không nơi đó chứng Niết Bàn.
Hư không còn có thể tiêu tan
Tâm nguyện sắt son không lay chuyển...

Hành giả an cư đều thành tâm tha thiết tụng 
bài Sám Quy Mạng như là tiếng nói của lòng mình 
ngưỡng bạch cùng chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền:

Sáu căn ba nghiệp thuần hòa,
Không vương tục lụy theo đà thế nhân.
Một lòng tấn đạo nghiêm thân,
Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa.
Oai nghi phong độ chói lòa,
Lòng từ hộ mạng trước là vi sinh.
Lại thêm đầy đủ duyên lành,
Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không.
Bồ Ðề nguyện kết một lòng,
Ðài sen Bát Nhã Chân Không hiện tiền.
Nhờ công tu tập tinh chuyên,
Ðại Thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm.

Thoát ngoài kiếp hải trầm luân,
Hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người.
Ðạo tràng dựng khắp nơi nơi,
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.
Tà ma hàng phục đến cùng,
Truyền đăng Phật pháp nối dòng vô chung.

Vào lúc 8h30 sáng thứ 6 ngày 26/11/2021 Lễ 
Khai Mạc Đại Hội Thường Niên của Tăng Đoàn 
GHPGVNTNHN đã được cử hành tại Hội Trường 
Chùa Điều Ngự. Quang lâm chứng minh tham dự có 
HT Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Thích Chơn 
Trí, HT Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm 
Thích Tâm Vân, HT Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
(HĐĐH) Thích Viên Lý, HT Phó Chủ Tịch Thường 
Trực Hội Đồng Điều Hành Thích Viên Huy, các vị 
Phó Chủ Tịch cùng 82 Tôn Đức Tăng Ni phụ trách 
các Tổng Vụ trong Tăng Đoàn cũng như chư Đại 
Biểu Phật Tử phụ trách Trung Tâm Sinh Hoạt Điều 
Ngự, Liên Đoàn Phật Tử, các Phật tử trong các Tổng 
Vụ của Tăng Đoàn, Từ Thiện Hoa Sen Việt, các quan 
sát viên và báo đài tại Cali, Hoa Kỳ.

Bắt đầu là phần Niệm Phật đảnh lễ tán dương 
Tam Bảo cầu gia hộ. HT Phó Chủ Tịch Thường 
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Trực của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN Trưởng Ban 
Tổ Chức có lời chào mừng khai mạc: sau 2 năm bị 
ảnh hưởng và đình trệ các công việc sinh hoạt Tăng 
Đoàn vì dịch bệnh Covid, nay đủ thắng duyên, chào 
đón Chư Tôn Đức Tăng Ni và các đại biểu Phật Tử 
về tham dự với 4 sự kiện: Khóa An Cư Kiết Đông, 
Hội Nghị Thường Niên 2021, Khóa Tu Xuất Gia 
Gieo Duyên cho các hành giả Phật tử và Lễ Hiệp 
Kỵ Lịch Đại Tổ Sư. Đặc biệt là vì nhu cầu kiện toàn 
Phật sự, nên Tăng Đoàn Giáo Hội Hải Ngoại tổ 
chức Đại Hội Thường Niên nhằm khuyến tấn, kiện 
toàn và duy trì Tăng Đoàn theo quy cũ thiền môn 
của chư tổ để lại, để sinh hoạt khởi sắc hơn trong 
giai đoạn mới, kính chúc chư đại biểu thường an lạc 
và dấn thân hoằng Pháp, phụng sự nhân sinh. 

HT Chủ Tịch của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN 
Thích Viên Lý ban đạo từ trong lễ khai mạc Đại Hội: 
thành kính tri ân Quý Vị vì tồn vong Tăng Đoàn và 
tiến bộ xã hội, Bồ Tát Hạnh vượt qua mọi khó khăn 
trở ngại mà hiện diện với nhau được nơi đây. Bao 
nhiêu vấn nạn xã hội và thách thức của thời đại, 
những khủng hoảng sâu sắc đang diễn ra khắp nơi 
trên thế giới. Chúng ta đến đây với sự quan tâm và ý 

thức trách nhiệm cho sự thăng hoa, tốt đẹp hơn của 
Tăng Đoàn và kiến lập nhân gian Tịnh Độ. Phật 
Giáo lan rộng khắp thế giới với tinh thần Vô Ngã, 
Vị Tha. Chúng ta có những vai trò lớn lao, trong 
đó bao gồm giáo dục quần chúng để giữ gìn thế 
giới xanh, môi trường sống lành mạnh, phụng sự 
nhân sinh với những việc làm cụ thể trong khả năng 
của minh.Chúng ta cùng bàn thảo và tổng hợp các 
nguồn lực để xây dựng Tăng Đoàn phát triển vững 
mạnh, gom tất cả trí lực trong các nghị sự khoáng 
đại sắp tới đề lên những chương trình sinh hoạt Phật 
sự cụ thể làm tốt Đạo, đẹp Đời. 

HT Chơn Trí, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo 
Phẩm, đọc Thư Chúc Mừng Đại Hội Thường Niên 
của HT Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm của Tăng 
Đoàn Thích Chánh Lạc: Đại Hội Thường Niên nhằm 
đánh giá tổng kết những hoạt động Phật sự năm qua 
và vạch ra hướng đi để phát triển Tăng Đoàn trong 
những năm sắp đến, tôi kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng 
Ni và Đại Biểu Phật Tử cùng đóng góp Trí Tuệ và 
tầm nhìn của mình qua các bài Tham Luận và kiến 
nghị để giúp Phật sự Tăng Đoàn Hải Ngoại được 
hiệu quả và có nhiều thành tựu trong tương lai. Tôi 
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tin tưởng vào Đạo Tâm và Trí Tuệ của từng thành 
viên trong Tăng Đoàn giúp cho Hội Nghị đạt được 
những thành quả tốt đẹp. 

Cuối Lễ Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên Tăng 
Đoàn GHPGVNTNHN 2021 là phần hồi hướng cầu 
nguyện cho tất cả đều được an lành, trọn thành Phật 
Đạo.’

Hội Nghị Thường Niên trải qua 4 khoáng 
đại: (1) Báo cáo Phật sự 2021, (2) Đề án Phật sự, 
(3) Kiện toàn nhân sự, và (4) Đúc kết và thông 
qua văn kiện.

Khoáng đại I: Báo cáo Phật sự của các 
Tổng Vụ có 7 đại biểu báo cáo gồm: 

(1) TT. Thích Tâm Chỉnh - Tổng Vụ Phó 
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội báo cáo công việc của 
Tổng Vụ cùng phối hợp với Tổ Chức Từ Thiện Hoa 
Sen Việt với những hoạt động Phật sự 2021 bao gồm: 
Tặng quà cho cô nhi ở Việt Nam, nạn nhân Covid 19, 
tặng quà 20,000$ với 400 phần quà cho những người 
mất việc, ở nhà trọ, tặng 20,000$ cho 100 ngôi chùa, 
12,5 tấn gạo cho nhiều nhà nghèo để vượt qua cơn 
đói khát thiếu thốn của đại nạn dịch Covid. 

(2) Phật tử Tuyết Nha của Từ Thiện Hoa Sen 
Việt sơ lược trình bày về những hoạt động: tổ 
chức nhiều chuyến cứu tế cho đồng bào nạn nhân 
Covid, gửi hàng trăm ngàn khẩu trang đến các bệnh 
viện New York, New Jersey, Michigan, quận Cam, 
Los Angeles, mỗi tháng ít nhất 2 chuyến từ thiện 
đến các khu vực bị cách ly, phong tỏa như tại Bình 
Dương, Saigon, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị,…

Về lãnh vực truyền thông, IBC Tivi vẫn phát 
đều đặn 24/24, chương trình đa dạng, phong phú, 
đáp ứng nhu cầu của quần chúng về tâm linh, cập 
nhật tin tức, từ thiện xã hội, giáo dục,…

(3) TT Thích Quảng Long tổng kết công tác 
Phật sự của Tổng Vụ Hoằng Pháp và Giáo Dục: 
dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, ít di chuyển đến 
các đạo tràng, các thành viên Tăng Đoàn thực hiện 
công việc Phật sự qua các phương tiện công nghệ 
như các bài thu để phát trên IBC Tivi vào dịp Lễ 
Phật Đản 2019, khóa tu tại Tu Viên Thiện Tường và 
online cho Phật tử quần chúng khắp nơi tham gia, 
để giữ vững niềm tin và mang lợi lạc cho Phật Tử.

(4) TT Thích Nhật Tồn, Tổng Vụ Trưởng 
Tổng Vụ Cư Sỹ, phát nguyện là giai đoạn sắp tới 
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sẽ tổ chức nhiều khóa tu và sinh hoạt cho Cư Sỹ hơn 
là giai đoạn 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh vừa qua.

(5) Cư Sỹ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hộ 
Pháp báo cáo tình hình các Phật tử thành viên luôn 
kề vai sát cánh chư Tăng Ni trong hoạt động Phật 
sự tại các tự viện, hộ trì Tam Bảo, hoằng dương 
Chánh Pháp.

(6) Giáo Sư Phạm Vân Bằng, giám đốc Trung 
Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự 
báo cáo các công việc: tổ chức quản lý sinh hoạt 
20 lớp học với học viên trên 200 người, lớp Anh văn 
giúp người gốc Việt luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ, các 
lớp họa, Yoga, cắm hoa, khí công cười, khí công 
thiền, dinh dưỡng, dạy Spanish, computer, I Phone, 
I Pad, thanh nhạc guitar và thể dục nhịp điệu. tổ 
chức các kỳ thi vẽ cho thiếu nhi,... Các sinh hoạt 
và lớp học của Trung Tâm hoàn toàn miễn phí... 
Vì mùa dịch bệnh có tạm ngưng, chỉ thực hiện trên 
Zoom nhưng qua Xuân Nhâm Dần - 2022 các lớp 
sẽ sinh hoạt lại và tổ chức thêm 1 nhóm Nhạc nữa.

(7) Đại diện của Gia Đình Phật Tử (GĐPT) 
Chánh Đạo (Chùa Điều Ngự) và GĐPT Pháp 
Vân vì 2 năm qua ảnh hưởng Covid nên sinh hoạt 
online, nay GĐPT Chùa Điều Ngự và Pháp Vân đã 
trở lại chùa sinh hoạt cuối tuần.

Đúc kết Khoáng Đại I, HT Thích Viên Huy 
thay mặt cho Chủ Tọa Đoàn của Hội Nghị tán thán 
các Tổng Vụ của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN đã 
tích cực hoạt động để góp phần giúp cho xã hội vượt 
qua khó khăn của nạn dịch Covid 19, cũng như có 
nhiều cách thức liên kết và hoạt động khác nhau 
theo hình thức online để duy trì sự hoạt động Phật 
sự và hoằng Pháp hiệu quả trong suốt mùa dịch 
bệnh và giãn cách xã hội trong 2 năm qua. Hy vọng 
giai đoạn sắp tới các Tổng vụ phát huy hơn nữa để 
có nhiều thành tựu trong sinh hoạt và lợi lạc quần 
sanh.

Khoáng Đại II: trình bày các tham luận, có 
đại biểu trình bày:

HT Thích Viên Huy, Phó Thường Trực 
HĐĐH kiêm Tổng Vụ Trưởng (TVT) Tổng Vụ 
Từ Thiện Xã Hội trình bày tham luận: “Những 

điều cẩn lưu ý đặc biệt khi sinh hoạt Phật Pháp 
tại Hoa Kỳ” nêu lên 7 điều: Phải hết sức uyển 
chuyển – tùy duyên bất biến, Khoảng cách giữa 
Tăng chúng và Vị Trụ Trì cũng như giữa các thế 
hệ. Am hiểu luật Pháp, nếp sống, văn hóa Hoa Kỳ, 
Bảo đảm cân đối giữa công việc, Phật sự, tu học 
và hoằng Pháp, Ứng dụng công nghệ 4.0 và nhiều 
phương tiện trong Hoằng Pháp, Tăng trưởng niềm 
tin và mến mộ Phật Pháp cho những ai có duyên, 
Tự giác dấ n thân tham gia trong sinh hoạt Tăng 
Đoàn.

TT Thích Minh Quang, Phó Chủ Tịch HĐĐH 
kiêm TVT Tổng Vụ Giáo Dục, đọc tham luận: 
“Phát Huy Tiềm Lực Tăng Đoàn Hải Ngoại”, 
nhấn mạnh về việc mở rộng không gian hoạt động 
để phát huy tiềm lực Tăng Đoàn và thu hút nhân tài; 
và những kiến nghị, những không gian hoạt động cụ 
thể của Tăng Đoàn như: lớp “Trưởng Dưỡng Đạo 
Tâm”, chuyên dạy về giới luật cho những vị chuẩn 
bị thọ giới, tổ chức khóa Sứ Giả Như Lai, Tổ chức 
những buổi hội thảo Phật giáo, tập san Phật giáo 
của Tăng Đoàn song ngữ Anh-Việt, thành lập nhà 
xuất bản của Tăng Đoàn, cần có thêm bài viết và 
phát biểu bằng Anh ngữ trong các sinh hoạt và Lễ 
Hội Tăng Đoàn, Gây quỹ giúp cho hoạt động giáo 
dục, hoằng Pháp của Tăng Đoàn.

TT Thích Quảng Long, Phó Chủ Tịch HĐĐH 
kiêm TVT Tổng Vụ Hoằng Pháp. đọc tham luận: 
“Kết nối đạo tình để phát huy sức mạnh tu học và 
hoằng pháp của Tăng Đoàn” quan tâm về các mô 
thức hoạt động Phật sự của Tăng Đoàn trong ảnh 
hưởng của dịch bệnh và kết nối đạo tình, củng cố 
và tăng trưởng sức mạnh tu học và hoằng Pháp của 
Tăng Đoàn, cùng chung tay góp sức thì mới phát 
triển việc hoằng Pháp của Tăng Đoàn.

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, cố vấn của Ni 
Bộ Tăng Đoàn, đọc tham luận: “Sinh hoạt của 
Ni Giới tại Hoa Kỳ”, trình bày những khó khăn, 
thách thức, những thuận lợi, cơ hội, ưu khuyết điểm 
trong tình hình sinh hoạt Ni Giới hiện nay và kiến 
nghị những giải pháp cho Ni Giới sống, tu học và 
hoằng Pháp lợi lạc hơn cho bản thân, tự viện và Ni 
Đoàn.
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Đại diện cư sỹ đã trình bày những khó khăn 
chung trong suốt 2 năm qua trong nạn đại dịch và 
kêu gọi các Phật tử trong Tăng Đoàn hãy tinh tấn 
tham dự các khóa tu học, hộ trì Tam Bảo, hỗ trợ chư 
Tăng trong mọi sinh hoạt Phật sự.

HT Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH của 
Tăng Đoàn trình bày tham luận cho sự phát triển 
bền vững của Tăng Đoàn, đề xuất 89 hoạt động 
Phật sự cho các Tổng Vụ trong Tăng Đoàn, nổi bậc 
là: tạo môi trường thích hợp, giáo dưỡng Tăng Ni 
trẻ, nơi an cư dài hạn cho chư Tôn Đức Trưởng Lão, 
mở khóa huấn luyện giảng sư, thành lập Giảng Sư 
Đoàn hoạt động, thành lập ban phiên dịch trước 
tác, soạn thảo tài liệu thuyết giảng căn bản Việt  
Anh, tổ chức khóa tu học cho Phật tử, tổ chức khóa 
tu học online, thành lập nhà xuất bản Tăng Đoàn, 
hình thành Nha Tuyên Úy Phật Giáo, mở Sơ Đẳng, 
Trung Đẳng Phật Học, thành lập Viện Nghiên Cứu 
Phật Giáo thế giới, thành lập hệ thống trường tiểu 
học, trung học Bồ Đề và Đại Học như Đại Học Vạn 
Hạnh trước kia, đào tạo nhân lực cho Tăng Đoàn, 
soạn thảo giáo án ứng dụng cho tuổi trẻ, tài trợ 
học phí cho Tăng Ni trẻ du học, tổ chức Hội Thảo 
chuyên đề, thi tuyển giọng ca Phật Giáo Ca Lăng 
Tần Già, trao giải thưởng cho các hoạt động văn 
hóa, sáng tác, tác phẩm nghệ thuật, phát huy nền 
văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ, tuyển tập 50 năm 
văn học Phật Giáo Hải Ngoại, xây dựng nhiều hệ 
thống truyền thông quần chúng, tivi, đài truyền 
thành, mạng xã hội facebook, youtube, zoom,…, 
thành lập nhật báo, tuần báo, nguyệt san, đặc san, 
kênh youtube, videos, gameshows về Phật Pháp, 
websites Phật Pháp, mở các lớp kỹ năng chuyên 
môn tin học, trình bày các dự án khả thi thu hút các 
mạnh thường quân tài trợ và thực hiện dự án, thành 
lập hội bảo vệ môi trường sinh thái ví dụ kêu gọi 
tiết kiệm tài nguyên môi trường, bảo vệ môi trường 
xanh sạch, trồng cây xanh, dọn rác vệ sinh công 
cộng, hội bảo vệ động vật, hội bảo vệ phụ nữ, hệ 
thống hóa quan tâm giới trẻ, thành lập câu lạc bộ, 
các trại hè, giải khuyến học, thành lập nhà giữ trẻ, 
viện dưỡng lão, huấn luyện đội ngũ cư sỹ đủ tài đức 
tham gia hoằng Pháp, việc đối ngoại liên kết các tổ 
chức liên quan, bảo vệ nhân quyền, vượt qua mọi 

đánh phá của các thế lực đối với Phật Giáo và Tăng 
Đoàn, cần tạo các bước đột phá cần thiết, dám nghĩ 
dám làm để có những cống hiến thiết thực cho Tăng 
Đoàn và xã hội.

TT Thích Nhuận Hải, Phó Chủ Tịch HĐĐH 
kiêm TVT Tổng Vụ Pháp Chế, trình bày tham 
luận: “Tăng Ni và sứ mạng duy trì và hoằng dương 
Phật Pháp tại Hải Ngoại - Hoa Kỳ” nhấn mạnh về 
thế hệ kế thừa cho các tự viện, làm sao ảnh hướng 
Phật Giáo đến người bản địa, Phật Giáo thu hút thế 
hệ trẻ, làm sao phát triển Phật Giáo Việt Nam tại 
Hải Ngoại, cần khuyến khích và đầu tư cho Tăng 
Ni trẻ, giúp họ tiếp thu giáo dục nội và ngoại điển, 
giúp họ họ xong chương trình đại học, khuyến khích 
họ sống chung làm việc chung với chư Tôn Đức, 
tổ chức các khóa tu học cho Phật tử Việt Nam và 
người Mỹ, tổ chức sinh hoạt tự viện theo Lục Hòa, 
vun bồi lý tưởng giải thoát độ sanh cho Tăng Ni 
trẻ,…

TT Thích Kiến Đức, TVT Tổng Vụ Kiến 
Thiết, đọc tham luận: “Đạo Tình và Trách Nhiệm 
của Thành Viên Tăng Đoàn” quan tâm về củng 
cố thành viên Tăng Đoàn và giới thiệu thêm những 
Tăng Ni mới, trong các Phật sự chung của Tăng 
Đoàn, như Đại Lễ Phật Đản, An Cư, các khóa tu 
học và đại hội thường niên, thành viên Tăng Đoàn 
nên chủ động mời chư Tăng Ni quen biết về tham 
dự, những thành viên của Tăng Đoàn nên tích cực 
tham dự cuộc họp viễn liên hai tháng một lần, khi 
các chùa hội (chưa có người trụ trì), hay các chùa 
trong Tăng Đoàn có nhu cầu thỉnh Tăng Ni về làm lễ 
Phật Đản, Vu Lan hay tổ chức khóa tu, Tăng Đoàn 
nên giới thiệu các thành viên Tăng Đoàn, hoặc nhờ 
Tổng Vụ Trưởng Hoằng Pháp sắp xếp nhân sự để đi 
các nơi có nhu cầu Phật sự…

TT Thích Đồng Trí đọc tham luận: “Phật 
Giáo với Tuổi Trẻ” nhấn mạnh về: quá trình thành 
lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam, lợi ích của sinh hoạt 
Thanh Thiếu Niên Phật Tử, những khó khăn thách 
thức của thời đại hiện nay đối với việc tổ chức sinh 
hoạt Thanh Thiếu Niên Phật Tử tại chùa, phương 
thức tổ chức sinh hoạt cho Thanh Thiếu Niên Phật 
Tử tại Chùa Việt hải ngoại trong thời đại hiện nay.
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Phật tử Tuyết Nha đọc tham luận: “Vai trò 
của truyền thông trong xã hội của chúng ta”, 
cho rằng trong thời công nghệ 4.0, những phương 
tiện facebook, internet, zalo, twitter, installgram, 
youtube… kết nối mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. 
Một bài Pháp Thoại nhờ truyền thông có thể tiếp 
xúc được hàng triệu hoặc chục triệu lượt người xem 
nghe. Truyền hình IBC tiếp cận mọi người khắp nơi 
trên nước Mỹ và xa hơn nữa. Với phương châm: 
nâng cao trí tuệ, mở rộng tình người, IBC Tivi là 
đài truyền hình phong phú, đa dạng: thuyết giảng 
Sống Đời Sống Phật, tin tức Phật Giáo, hoạt hình, 
lịch sử Phật Giáo, ca nhạc Phật giáo, y khoa, văn 
hóa, giáo dục, phóng sự cộng đồng, truyền trực 
tiếp Lễ Hội Xuân, Lễ Hội Phật Giáo các tự viện, 
ban biên tập IBC tivi đang chờ đợi sự ủng hộ nhiều 
hơn nữa từ khán thính giả, góp ý, bảo trợ, chia sẻ, 
giới thiệu đến mọi người để ngày một hoàn thiện và 
cống hiến nhiều hơn nữa.

TT Thích Minh Nguyện, TVT Tổng Vụ Văn 
Hóa nêu ví dụ về Phật Giáo Đài Loan phát triển 
mọi mặt, Phật Giáo Việt Nam nên chú trọng việc 
tre tàn măng mọc, người tu sỹ còn phải là nhà văn 
hóa, giáo dục xã hội, Chúng ta xem sự năng động 

của Phật Giáo Nhật Bản, cư sỹ cũng đóng vai trò rất 
lớn trong sinh hoạt Phật Pháp. Chúng ta có thể huy 
động các Mạnh Thường Quân lớn hơn cho các dự án 
Phật sự quan trọng.

Khoáng Đại III: kiện toàn nhân sự sinh hoạt 
cho Tăng Đoàn:

 • Sự hoán chuyển vai trò Tổng Vụ Trưởng: hai vị 
Tổng Vụ Trưởng hoán vị cho nhau và TT Thích 
Minh Quang trở thành TVT Tổng Vụ Hoằng 
Pháp và TT Thích Quảng Long trở thành TVT 
Tổng Vụ Giáo Dục. 

 • HT Thích Tâm Thành được cung thỉnh vào 
cương vị TVT Tổng Vụ Nghi Lễ kiêm Phó Chủ 
Tịch Hội Đồng Giám Luật. Đại Đức Thích Nhật 
Trường làm Phó Tổng Vụ Trưởng Nghi Lễ

 • TT Thích Minh Thanh được thỉnh cử làm TVT 
Tổng Vụ Ngoại Vụ

 • TT Thích Đồng Trí được cung thình vào cương 
vị TVT Tổng Vụ Thanh Niên

 • Đại Đức Thích Nhựt Thành được đắc cử vào 
cương vị TVT Tổng Vụ Truyền Thông

 • Ni Sư Giới Hương được thỉnh cử vào cương vị 
TVT Tổng Vụ Ni Bộ
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 • Sư Cô Trí Liên được bầu cử vào TVT Tổng Vụ 
Tài Chánh và Phật tử Nhật Minh là Tổng Vụ 
Phó Tổng Vụ Tài Chánh

Khoáng Đại IV: Đúc kết và thông qua các 
văn kiện liên quan các công việc:

 • Đại Lễ Phật Đản của Tăng Đoàn được tổ chức 
vào ngày 8/4 năm Nhâm Dần (8/5/2022) tại 
Chùa Điều Ngự 

 • Khóa An Cư Kiết Hạ 1 tuần và Hội Nghị 
Thường Niên 2022 sẽ tổ chức tại Tu Viện Viên 
Ngộ Atlanta từ 25/07/2022 đến 01/08/2022, nơi 
TT Thích Nhuẩn Hải làm trụ trì, vào đầu tháng 
Bảy, Nhâm Dần

 • Khóa Tu Tập mùa thu do Tăng Đoàn tổ chức vào 
19-21 tháng Chín, Nhâm Dần (14-16/10/2022) 
do TT Thích Nguyên Nguyện làm Trưởng Ban 
Tổ Chức tại Bắc Cali.

 • Tăng Đoàn sẽ soạn bộ nghi Lễ Anh – Việt cho 
các tự viện thuộc Tăng Đoàn

 • Thành Lập Như Lai Sứ Giả và các chuyến hoằng 
Pháp qua nhiều tự viện ở Hoa Kỳ

 • Tổ chức các cuộc Hội Thảo, trong đó có thảo 
luận và ra mắt Viện Nghiên Cứu Phật Giáo Thế 
Giới.

 • Sau đó Đại Hội đóng góp ý kiến và nhất trí với 
Quyết Nghị gồm 15 điểm của Đại Hội Thường 
Niên 2021 của Tăng Đoàn.

Đại Hội Thường Niên với 4 Khoáng Đại nêu 
trên diễn ra trong suốt ngày 26/11/2021 và kết thúc 
viên mãn vào lúc 9h tối.

Ngày 27/11/2021, sau thời Công Phu Khuya, 
HT Chơn Trí, thư ký của Hội Đồng Giáo Phẩm, 
Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, đọc Giáo Chỉ Tấn 
Phong:

Các Thượng Tọa: Thích Minh Quang, Thích 
Kiến Đức, Thích Nhật Tồn, Thích Nhuận Hải, 
Thích Quảng Long lên phẩm vị Hòa Thượng

Các Đại Đức: Thích Đồng Viên, Thích Huệ 
Lưu, Thích Nhựt Thành, Thích Đồng Thông, lên 
phẩm vị Thượng Tọa

Các Ni Sư Thích Nữ Như Thanh, Thích Nứ Giới 
Hương lên phẩm vị Ni Trưởng

Sư Cô: Thích Nữ Trung Thiện lên phẩm vị Ni 
Sư.

HT Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH Tăng 
Đoàn, chúc mừng Quý Vị vừa được tấn phong, là 
những bậc khả kính, khả ái, trở thành những bậc 
Cao Tăng Thạc Đức để lo Phật sự của Tăng Đoàn. 
Cầu Nguyện Chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh Tăng 
chứng minh gia hộ chư vị tân tấn phong đạo lực 
kiên cố, Phật sự thành tựu viên mãn. 

Đại chúng đồng niệm Phật 3 lần để chứng tri 
cho sự kiện trọng đại này.

HT Thích Minh Quang thay mặt cho chư vị 
tân tấn phong đảnh lễ tác bạch, bày tỏ tâm nguyện: 
chúng con từ khi xuất gia, qua các quá trình thọ 
giới, hành đạo luôn với lý tưởng phụng sự chúng 
sanh, hoằng dương Phật Pháp, trong thời gian 
gần đây về sinh hoạt với Tăng Đoàn, có duyên 
thân cận học hỏi kinh nghiệm và nâng đỡ của Quý 
Ngài. Chúng con luôn nhắc nhở phụng hiến cho 
Đạo Pháp để đáp lại ân tình chư Tôn Đức. Hôm 
nay chúng con được chư Tôn Đức trong Hội Đồng 
Giáo Phẩm tấn phong chúng con lên các phẩm vị, 
mặc dù chúng con tự cảm thấy chưa thực sự xứng 
đáng với các phẩm vị vừa được tấn phong nhưng 
nguyện cố gắng theo bước chân chư Tổ Đức và đây 
là sự xác nhận của Chư Tôn Đức, đã chính danh 
và nhận niềm thương tưởng, chúng con thành tâm 
phát nguyện sống tu học, hành Đạo, hoằng Pháp 
lợi sanh, xứng với phẩm vị, sự tin tưởng kỳ vọng của 
chư Tôn Đức đặt nơi chúng con, xin đảnh lễ tri ân 
và cùng huynh đệ thương yêu hòa hợp cùng lo Phật 
sự của Tăng Đoàn, chúng con đảnh lễ cúng dường 
tri ân tam bái và cùng đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện.

Vào 8h30 sáng, đại diện Giới Tử đảnh lễ cung 
nghinh chư Giới Sư và đảnh lễ Chư Tổ Sư để quang 
lâm Chánh Điện làm Lễ truyền giới Pháp Sa Di và 
Sa Di Ni. Sau đó, tại Chánh Điện, các Giới Tử đảnh 
lễ tách bạch cầu thọ Giới Pháp. Chư Tôn Đức Giới 
Sư đảnh lễ Tam Bảo cử hành truyền trao Giới Pháp 
và Y cho Sa Di và Sa Di Ni.

Với cơ duyên thù thắng nương nhờ Đạo Tràng 
An Cư Kiết Đông của Chư Tôn Đức, chư Phật Tử đã 
thực hành hạnh xuất gia, xuất ly của bậc xuất trần 
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thượng sỹ - gieo duyên tốt cho mình để từng bước ra 
khỏi mọi ràng buộc thế gian, bước trên đạo lộ thênh 
thang giải thoát:

Nay biết Đạo lo tu kẻo trễ
Một đời người chớ để luống trôi
Lênh đênh sáu nẻo luân hồi
Chèo thuyền Bát Nhã vượt ngoài trầm luân

Vào 10h25 sáng thứ 7 ngày 27/11/2021, Lễ 
Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Phật Giáo được cử hành 
tại Chánh Điện Chùa Điều Ngự. HT Thích Viên Lý, 
Chủ Tịch HĐĐH của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN 
khai thị về ý nghĩa buổi Lễ: Lịch Đại Tổ Sư là biểu 
tượng cao quý, là Thánh Tăng có Phạm Hạnh và 
Tuệ Giác siêu việt để chúng ta quy ngưỡng, học hỏi. 
Đó là những vị Tổ tái thiết những gì thuộc truyền 
thống tốt đẹp Phật Giáo bị xô ngã, dẫn đường chúng 
sanh. Nhờ ơn đức Quý Ngài và chư Thầy Tổ mà hôm 
nay chúng ta thừa hưởng gia tài to lớn, cần phải noi 
theo chí nguyện Quý Ngài, vượt mọi chướng duyên, 
hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng cao cả. Hôm nay 
chúng ta tưởng nguyện và tri ân Lịch Đại Tổ Sư với 
tâm nguyện kế thừa xứng đáng di sản tiền nhân dày 
công xây dựng và để lại, cần nhiệt tâm, tinh cần, 
phụng sự chánh Pháp, cứu khổ, độ sinh, đó là phẩm 
vật ý nghĩa nhất dâng lên cúng dường Lịch Đại Tổ 
Sư. Cúi xin chư Tổ thùy từ chứng giám, gia bị cho 
chúng con thêm năng lực, thành tựu mọi công việc 
Phật sự.

Trong Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư này, ngoài 
thành viên của Tăng Đoàn còn có HT Thích Minh 
Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, Cali, Hoa Kỳ, 
TT Thích Thiện Hạnh đến từ Như Lai Thiền Tự 
San Diego và nhiều vị Tăng thuộc trường phái Nam 
Truyền của các quốc gia tại Cali.

HT Chơn Trí, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo 
PhẩmTăng Đoàn GHPGVNTNHN đọc quyết nghị 
của Hội Nghị Thường Niên năm 2021 gồm 15 
điều, đúc kết từ thành quả của Hội Nghị vào ngày 
26/11/2021.

HT Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ 
Quang Cali chia sẻ cảm tưởng khi dự Lễ Hiệp Kỵ 
Lịch Đại Tổ Sư và thăm viếng Đạo Tràng An Cư 

Kiết Đông, Khóa Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa 
Điều Ngự: Chúc mừng Hội Nghị Thường Niên đã 
thành công viên mãn, chúc mừng Quý Vị vừa được 
tấn phong và chư hành giả đã tham dự được Khóa 
Xuất Gia Gieo Duyên. “Nhứt chi ngũ diệp lợi nhơn 
thiên”, nhiều tổ chức Giáo Hội là điều tốt, thể hiện 
sự phát triển phong phú đa dạng của Phật Giáo, 

Lễ Tạ Ơn là ngày Lễ thể hiện nét đẹp văn hóa 
Hoa Kỳ, thật là khế thời, khế lý để Tăng Đoàn tổ 
chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, tri ân Từ Phụ, 
Tam Sư, Thất Chứng, tri ân chư Tổ Sư, bạn bè thân 
hữu và chư thí chủ, cha mẹ, ... Chúc mừng chư hành 
giả xuất gia gieo duyên, xem quý vị có tiến thêm 
dần từng bước nữa không, quên đi những tục niệm 
thế gian không? 

Tiếp theo là nghi thức Tiến Cúng Lịch Đại Tổ 
Sư, tất cả đại chúng đều cảm niệm sâu sắc ân đức 
và hành trạng chư Tổ qua lời thán vịnh của Ban 
Kinh Sư:

Ta Bà một thuở ra đi,
Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng,
Rừng thiên vắng bóng hạc vàng,
Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba,
Người đi dấu vết chưa hòa,
Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng!
Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,
Tôn phong Tổ ấn gởi cùng non sông!...

Bắt đầu từ lúc 2h chiều ngày 27/11/2021 là thời 
Phật Pháp Vấn Đáp của đại chúng xuất gia gieo 
duyên với chư Tôn Đức Tăng Ni An Cư. Chư Tôn 
Đức giảng sư thay phiên lần lượt trả lời các câu hỏi 
về: (1) Giới Sa Di, Sa Di Ni, (2) Ý nghĩa của: Khốt 
Trang Nghiêm Thắng Phật, (3) Hành giả xuất gia 
gieo duyên phải giữ giới thứ 10 của Sa Di, Sa Di Ni: 
không giữ vàng bạc thế nào? (4) Tại sao phải xuất 
gia gieo duyên, tại sao phải cạo đầu? (5) Nếu không 
phải Chúa hay Đấng tạo hóa thì ai tạo ra chúng 
sinh? (6) Nghe Kinh mà nằm thì có phải kiếp sau 
thành Rắn hay không? (7) Còn cha, mẹ, con trong 
gia đình thì xuất gia như vậy có lỗi với mọi người 
hay không? (8) Ý nghĩa của chiếc Y có những ô chữ 
nhật trong đó, (9) Nên tụng nhiều Kinh vậy có nên 
chuyên sâu Pháp môn Tịnh Độ để dễ giải thoát hơn? 
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(10) Có nên thắp nhang nơi thờ phượng hằng ngày 
và việc thờ Long Thần Hộ Pháp trong chùa? (11) 
Làm sao để biết vị nào chứng quả Tu Đà Hoàn? (12) 
Hành giả xuất gia gieo duyên có nên có Pháp Tự hay 
không? (13) Ý nghĩa của việc cúng Rằm tháng Giêng 
và tháng Mười? (14) Tu mà không hành trì đúng giới 
luật đã thọ thì mang tội nghiệp thế nào? (15) Khi 
ngồi Thiền mà bị muỗi cắn thì nên ngồi yên hay cục 
cựa? (16) Đức Phật dạy 4 câu kệ có công đức vô 
biên, đó là 4 câu kệ nào? (17) Thờ Phật và ông bà 
cùng trên một bàn, vậy có được không? (18) Đạo 
Đức của Phật Giáo là gì? (19) Tại sao Phật Giáo 
lan truyền rộng hoặc một số quốc gia có Phật Giáo 
là quốc giáo mà vẫn còn chiến tranh, xung đột? (20) 
Giới của xuất gia gieo duyên có khác với thọ Bồ Tát 
Giới không? (21) Có phải xuất gia gieo duyên thực 
hành được vào mỗi ngày, mỗi lúc không? (22) Chữ 
Vạn của Phật Giáo (  ) sao giống logo của phát xít 
Đức vậy? 

Chư Tôn Đức Tăng Ni thay phiên giải đáp 22 
thắc mắc của chư hành giả xuất gia gieo duyên để 

đại chúng được sáng tỏ, an tâm, chuyên nhất, tinh 
tiến hơn trên con đường tu học và phụng sự Đạo 
Pháp của mình.

Từ 4h đến 5h30 chiều ngày 27/7/2021 Chư 
hành giả An Cư Kiết Đông và chư hành giả xuất 
gia gieo duyên cùng thọ trì Kinh Di Giáo để ôn học 
lại những lời dạy thâm thiết và quan trọng nhất mà 
Đức Phật để lại trước khi nhập Niết Bàn.

Vào lúc 7h tối ngày 27/7/2021, đêm hoa đăng 
cầu an cho mọi người thoát qua đại dịch, cầu 
siêu cho chư hương linh tử nạn vì Covid 19. Tính 
đến ngày 27/7/2021 tổng số ca mắc Covid 19 trên 
toàn cầu vượt 260,8 triệu ca, trong đó trên 5,2 triệu 
người không qua khỏi. Đất nước Việt Nam, toàn 
quốc vừa trải qua 4 tháng đóng cửa giãn cách. Nhiều 
chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử cũng mãn duyên 
trần thế, ra đi một cách lặng lẽ, trong nạn dịch bệnh. 
Cho đến nay, khoa học chỉ nghiên cứu ra được một 
số loại vắc xin ngừa dịch bệnh chứ chưa tìm ra loại 
thuốc hữu hiệu an tâm, chữa trị hoàn toàn chắc chắn 
cho dịch Covid 19. Trong khi nhân loại loay hoay 
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khốn khổ, bi thương và thụ động trước nạn đại dịch 
hoành hành cũng như nỗi đe dọa của các loại biến 
thể mới xuất hiện thì một việc ý nghĩa có thể cùng 
làm đó là thành tâm cầu nguyện đến chư Phật, bậc 
Đại Y Vương, chư Bồ Tát Thánh Thần. Nhất niệm 
thông tam giới, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, 
mỗi người đều thắp và cầm trong tay ngọn nến của 
ánh sáng và niềm tin, đi kinh hành xung quanh 
Chùa Điều Ngự và niệm hồng danh và đặt nến 
nơi Tôn Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bày tỏ 
nhiếp niệm, thành tâm tha thiết nguyện cầu Bồ Tát 
nhiệm mầu từ bi với nhành dương phổ độ cho dịch 
bệnh tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhơn sanh an lạc. 

Sau thời thắp nến hoa đăng tưởng niệm và 
nguyện cầu thì chư Tôn Đức cử hành Lễ Xả Giới và 
kết thúc cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên lần I 
vào dịp Lễ Tạ Ơn 2021 tại Chùa Điều Ngự.

Thời công phu khuya của ngày tu học cuối 
cùng, từ 6h-7h30 sáng Chủ Nhật 28/11/2021, đại 
chúng đồng lắng lòng hòa âm trong thời tụng Chú 

Lăng Nghiêm và nghe tụng Bồ Tát Giới để tăng 
trưởng đạo lực và trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm trên 
hành trình tu học, hoàn thiện bản thân mình và cứu 
khổ độ sanh, hoằng dương Chánh Pháp.

Từ 8h30 sáng đến trưa chủ nhật 28/11/2021, 
tại Hội Trường, 5 vị Tổng Vụ Trưởng mới được 
thỉnh cừ và bầu chọn lần lượt trình bày cho Tăng 
Đoàn, chư vị Đại Biểu và Quan Sát Viên về những 
dự kiến, kế hoạch Phật sự cho Tổng Vụ đang phụ 
trách trong giai đoạn mới. Buổi thảo luận thật sôi 
nổi với những ý kiến mới mẻ, những đề án khế thời 
khế lý, khế cơ thiết thực cũng như những câu hỏi 
làm sáng tỏ thêm và những ý kiến đóng góp của 
chư vị đại biểu để 5 vị Tân Tổng Vụ Trường thêm 
vững tâm và rõ ràng hơn nữa bước đi và cống hiến 
của Tổng Vụ đang phụ trách trong giai đoạn sắp tới.

Buổi chiều chủ nhật cuối cùng 28/11/2021, tại 
Chánh Điện là thời Tọa Đàm của Chư Tôn Đức và 
chư Phật Tử để giải đáp mọi thắc mắc soi sáng cho 
nhau trong công việc Phật sự của Tăng Đoàn cũng 
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 Truy Tán Công Đức Lịch Đại Tổ Sư
Thích Đồng Trí

Nhang trầm lung linh hương án
Lòng con tha thiết kính dâng
Một lòng xưng dương tán thán
Niệm tưởng Phật Tổ thâm ân.

Có khi phải xẻ thân mình đựng sách
Để cho qua khỏi biên giới lan truyền
Chư Tổ vượt ngàn dặm xa, thử thách
Độ những ai đủ phước đức, nhân duyên.

Có giai đoạn suốt chín năm nhìn vách
Phải hợp thời và khế lý, khế cơ
Ngoài ngôn ngữ, không bám vào Kinh Sách
Tâm truyền Tâm, Ngài dứt sạch mê mờ.

Bao khó khăn khi nhập vào Giao Chỉ
Phải dày công học phong tục nơi đây
Quên thân mạng, luôn sắt son ý chí
Truyền khắp nơi ánh sáng Đạo nhiệm mầu.

Vượt ngàn dặm tìm đường về Thiên Trúc
Học nhiều năm, thông lẽ Đạo tinh hoa
Mang Kinh Sách về quê nhà dịch thuật
Để lan truyền Chánh Pháp khắp gần xa.

Dù đang ngự ngai vàng cao quý nhất
Vẫn chỉ xem như giẻ rách dưới chân
Hạnh xả ly, Vua xuất gia học Phật
Rồi sau này mở Thiền Phái Trúc Lâm.

Ngài đi khắp các tỉnh thành, làng ấp
Dựng niềm tin, làm sụp đổ dâm từ
Bỏ hũ tục, bao dị đoan, tà chấp
Vẹt si mê, Ngài hiển thị lý như.

Có giai đoạn gặp nhà Ngô cường bạo
Có lẽ nào chịu hủy diệt, lặng im?
Những Bồ Tát nguyện hiến thân vì Đạo
Ngàn đời sau còn lưu lại trái tim.

Khi hoằng Pháp phải tùy duyên bất biến
Không khom lưng vì danh lợi thế quyền
Bao nghịch cảnh, lòng sắt son không chuyển
Nguyện truyền thừa Đạo giải thoát thiêng liêng.

Khi người Việt đi khắp nơi sinh sống
Từ Châu Âu, Châu Úc đến Hoa Kỳ
Dù tha hương với biết bao biến động
Tạo chùa chiền cho Phật Pháp quang huy.

Cây Bồ Đề trồng trên cây Thánh Giá
Muốn làm nên, cần chung sức chung lòng
Bậc tiền bối không nệ hà chi cả
Trong gian truân, rèn chí lớn thành công.

Nay con được quay về nương Tam Bảo
Kể làm sao cho trọn vẹn ân sâu
Ngày Hiệp Kỵ, trong hương xông đảnh báu
Trước chân dung, con thành kính cúi đầu.

Nguyện chung tay cho Pháp mầu lan khắp
Bao gian truân luôn mãi sắt son lòng
Cội Bồ Đề, con dốc tâm bồi đắp
Nguyện phát huy nếp sống đẹp Tổ Tông.

Chùa Điều Ngự, Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, 
27/11/2021



85XUÂN NHÂM DẦN ■ 2022

như trên bước đường tu tập và hoằng Pháp tại các 
tự viện cơ sở. Thời Tọa Đàm diễn ra trong tinh thần 
hòa hợp, xây dựng, tương thân, tương kính và mang 
đến nhiều lợi lạc cho đại chúng. Lễ xả giới an cư 
diễn ra lúc 5h chiều tại Chánh Điện.

Đặc biệt trong đêm cuối cùng 28/11/2021, 
đại chúng đã cử hành Đêm Thiền Trà kết thúc 
khóa An Cư Kiết Đông với sự trang trí ấm cúng, 
thiền vị của các vị trong Ni Bộ của Tăng Đoàn và 
sự điều hợp của TT Thích Đồng Trí. Thích Đồng 
Viên, Thích Đồng Thông, Thích Thiện Vinh. Chư 
Tôn Đức Hòa Thượng trong hàng chứng minh lần 
lượt chia sẻ những cảm tưởng của mình trong Khóa 
An Cư vừa qua và những lời nhắn nhủ tha thiết, 
chân tình gửi đến các hành giả khi mãn an cư trở về 
với công việc Phật sự của mình tại các trú xứ khắp 
nơi trên đất nước Hoa Kỳ. Trong địp này, TT Thích 
Đồng Trí đọc 2 bài thơ: “Mùa Đông Thắm Tình” 
và “Đêm Tạ Từ” cũng như nhiều nhóm và cá nhân 
trình bày các bài thơ nhạc Phật Giáo, quê hương để 
hòa điệu cùng nhau trong chí nguyện theo dấu Như 
Lai, Từ Quang phổ chiếu.

Thời Thiền Trà kết thúc với Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện, các hành giả tạm biệt nhau. 

Khóa An Cư Kiết Đông, Hội Nghị Thường 
Niên và Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư 2021 của Tăng 
Đoàn GHPGVNTNHN tại Chùa Điều Ngự kết thúc 
viên mãn. Những đạo lực tăng trưởng trong Khóa 
Tu, những ý kiến, lời tâm tình, chia sẻ cho nhau... 
tất cả đã trở thành kỳ niệm, tiếp thêm hành trang và 
động lực cho các Sứ Giá Như Lai trên bước đường 
Hoằng Dương Chánh Pháp, phụng sự chúng sinh. 

Mai đây, chúng ta xa nhưng không xa, vẫn sống 
trong đạo tình và sự bảo hộ của Tăng Thân để giúp 
cho chư Tăng Ni vững tin, lợi lạc và thăng hoa, 
thành tựu nhiều Phật sự như tâm nguyện: 

Mai nhé, còn ngày Ta hội ngộ
Lục hòa chung sống trọn niềm thương
Tiếp nhận đèn Thiền chư Phật Tổ
Mang đi thắp sáng khắp muôn phương…

Hướng đến Tân Xuân Nhâm Dần, PL 2566 - DL 2022

 Thích Đồng Trí.

Thích Đồng Trí

An Cư Viên Mãn - Đêm Tạ Từ
(Cảm tác trong đêm Thiền Trà – mãn An Cư Kiết 
Đông tại Trường Hạ Điều Ngự 28/11/2021 - PL 
2565)

 
Mai nhé lên đường an cư mãn
Đêm nay lắng đọng những tâm tư
Mai nhé đệ huynh người mỗi ngả
Nhặt cánh hoa rơi kết tạ từ …
 
Mai nhé không còn vai sánh bước
Tiễn biệt đêm nay mấy ngụm trà
Chân cứng, đá mềm đời ngũ trược
Lời thơ nhắn gửi khách đi xa…
 
Mai chớ ngại ngùng khi xuống núi
Cô thân chiếc ảnh khách phong trần
Những ngày hội ngộ tuy ngắn ngủi
Trong Ta hiển hiện trọn Tăng Thân.
 
Mai chớ quên lời Ta đã hẹn
Sắt son vì Đạo, độ chúng sinh
Gió mát trăng thanh làm bầu bạn
Lưu luyến mà chi, bận chút tình?
 
Mai nhé dấn thân vào cuộc lữ
Dãi dầu từng trải lắm phong sương
Chúng sanh chìm đắm trong sanh tử
Ta ngại làm chi chút bụi đường?
 
Mai nhé về đâu trong cõi mộng?
Bao độ dấn thân mấy dặm trường
Quán trọ bên đường thôi tơ tưởng
Quay về, Ta gặp lại cố hương.

Mai nhé, còn ngày Ta hội ngộ
Lục hòa chung sống trọn niềm thương
Tiếp nhận đèn Thiền chư Phật Tổ
Mang đi thắp sáng khắp muôn phương.
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HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG, 
LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ, KHÓA XUẤT GIA GIEO DUYÊN

VÀ ĐÊM THẮP NẾN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ThanhTrúc/ Chơn Diệu HVP

Niết Bàn Ở Đâu?

Đừng chờ NIẾT BÀN chốn xa xôi
NIẾT BÀN ở đây với mọi người
Sáng Phật mỉm cười, hoa khoe sắc
Tối lần tràng hạt ấy NIẾT BÀN

Đồng ruộng mênh mông đất và nước
Rì hò trâu trước người theo sau 
Hân hoan đươc mùa lúa trĩu nặng
NIẾT BÀN vui hưởng nuôi mọi người.

Sa trường người  lính từng xông pha
Tự hào góp sức giữ Quê nhà
Gia đình, đồng bào thanh bình sống 
Nghĩa vụ thỏa lòng ấy NIẾT BÀN.

Đời Người lắm lỗi cần phải TU
Tu tâm sửa tánh mãi cho dù
Đường đời vướng bận nhiều chướng ngại
Thiền định an nhiên là NIẾT BÀN.

Ta ơi đừng chờ NIẾT BÀN xa
Nơi đây “vô thường, sắc, không” mà
Vô ngã Tu thân vui hướng thiện
An nhiên tự tại chốn NIẾT BÀN. 

(14.12.2021)
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Westminster (18/9) - Đêm 
Hội Tết Trung Thu do đà i truyền 
hình SBTN cùng phối hợp với 
Chùa Điều Ngự và đải IBC-
TV và Ban Đại Diện các Trung 
Tâm Việt Ngữ, đã tổ chức Hội 
Tết Trung Thu từ 6 chiều đến 10 
giờ tối ngày thứ Bảy 18 tháng 
9 năm 2021 dương lịch cho các 
em thiếu nhi tại chùa Điều Ngự 
thuộc Thành phố Westminster, 
California.

Chương trình Hội Tết Trung 
Thu năm nay với sự điều hợp 
của các MC gồ m Thầ y Nguyễ n 

Văn Khoa, Cô Diệ u Quyên và  
Nhạ c Sĩ  Cao Minh Hưng bao 
gồm những tiết mục văn nghệ 
truyền thống, vui nhộn, các cuộc 
thi sáng tạo lồng đèn, thi vẽ với 
tổng cộng 20 giải thưởng cùng 
quà lồng đèn và bánh trung thu 
cho các em nhỏ.

Chương trì nh Hội Tết Trung 
Thu có cá c tiế t mụ c văn nghệ  do 
cá c em thiế u nhi thuộ c Câu Lạ c 
Bộ  Tì nh Nghệ  Sĩ , các Trung Tâm 
Việ t Ngữ  Nam California, nhó m 
Ướ c Mơ Việ t do Bác Sĩ Phạm Đỗ 
Thiên Hương hướng dẫn, cùng với 

sự có mặt của các ca sĩ Vũ Quang 
Vinh, Jessie Thảo Vy, Khả Tú, ... 
trì nh diễ n, và sự có tham dự của 
Dân Biểu Hoa Kỳ Michelle Steel, 
Thị Trưởng Westminster Tạ 
ĐứcTrí, Nghị Viên Westminster 
Chi Charlie Nguyễn, Nghị Viên 
Garden Grove Diedre Thu-Hà 
Nguyễn, Nghị Viên Stanton Hong 
Alyce Van, và đại diện Dân Biểu 
California Janet Nguyễn. Bên 
cạnh đó là với 200 chiế c lồ ng đè n 
và  những chiếc bánh Trung Thu 
thơm ngon, đẹp mắt, do hệ thống 
Siêu Thị Thuận Phát tài trợ.

Đêm Hội Tết Trung Thu 2021 
Tại Chùa Ðiều Ngự
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Vào chương trình Cô Diệu 
Quyên và Thầy Nguyễn Văn 
Khoa giới thiệu ban tổ chức gồm 
có Nhạc Sĩ Trúc Hồ – Tổng Giám 
Đốc đài truyền hình SBTN, Hòa 
Thượng Thích Viên Lý – Viện 

Chủ Chùa Điều Ngự và IBC-TV, 
và Thầy Vũ Hoàng – Chủ Tịch 
Ban Đại Diện các Trung Tâm 
Việt Ngữ Nam California. Mở đầu 
HT Thích Viên Lý phát biểu:“… 
Trước hết xin chân thành cảm ơn 

Đài SBTN, đặc biệt Nhạc Sĩ Trúc 
Hồ. Cô Diệu Quyên, cũng như 
Đài IBC-TV, quý thầy cô của các 
Trung Tâm Việt Ngữ, những nhà 
hảo tâm, đặc biệt là ông Trần Tài 
Hiếu và các bạc phụ huynh đã 
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chung tay tiếp sức để tổ chức một 
buổi lễ Trung Thu đầy ấn tượng 
tối hôm nay. Và xin phép quý vị 
cho chúng tôi có đôi lời với các 
cháu.

Xin thân mến chào các con, 
các con có khỏe không? Thầy 
xin tán than và khen ngợi các 
con đã đến đây để tham dự Tết 
Trung Thu và thi triển tài năng 
của mình…

Thầy cầu nguyện Đức Phật 
gia hộ cho các con học giỏi, 
thông minh, ngoan, hiền và lúc 
nào cũng là những người con 
hiếu thảo, là những học trò xuất 
sắc, khả ái nhất và sẽ là những 
nhà lãnh đạo lỗi lạc, khả kính 
nhất. Xin chân thành cảm ơn tất 
cả qúy vị.”

Tiếp theo đó, Nhạc Sĩ Trúc 
Hồ phát biểu:

“Chúng con xin đại diện Đài 
truyền hình SBTN cảm ơn Thầy 
Thích Viên Lý, Thầy đã cảm ơn 
mọi người cần cảm ơn. Khi làm 
Tết Trung Thu cho các em, Trúc 
Hồ nghĩ không có nơi nào làm 
đẹp bằng ở chùa, chùa Điều Ngự, 
cho nên Trúc Hồ xin phép Thầy 
để được tới đây làm chương trình 
Tết Trung Thu hợp với Đài IBC-
TV, và Thầy Thích Viên Lý đã 
vui lòng, hết mình giúp đỡ để mà 
chúng ta có một buổi Tết Trung 
Thu thật tuyệt vời. Nơi đây khi 
mà chúng ta lên hình ảnh, chúng 
ta sẽ thấy cái không khí nó rất là 
đẹp…

Hy vọng trong tương lai mỗi 
năm được làm Tết Trung Thu cho 
các em tại nơi này. Xin cảm ơn 
Trung Tâm Việt Ngữ, các thầy 
đã bỏ rất nhiều công sức với Đài 
Truyền Hình SBTN và Đài IBC-

TV thực hiện chương trình ngày 
hôm nay.”

Sau đó Thầy Vũ Hoàng phát 
biểu:

“Chúng tôi xin chào HT 
Thích Viên Lý và NS Trúc Hồ, 
Tổng Giám Đốc của SBTN và 
tất cả quý vị Dân Cử, tất cả phụ 
huynh và các em. 

Hôm nay, một lần nữa, chúng 
tôi thấy những khuôn mặt rạng rỡ 
của các em trong tay với những 
chiếc lồng đèn và ca hát những 
bài hát Trung Thu để ca ngợi đêm 
trung thu dưới ánh trăng lang tỏa 
khắp thế giới, những ghình ảnh 
đó gợi cho chúng ta những ngày 
còn ở quê nhà với những đêm 
Rằm Trung Thu như thế nào…

Với hình ảnh ngày hôm nay, 
chúng tôi ước mong rằng trong 
tương lai, các em lúc nào cũng 
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được vui tươi. Người ta thường nói 
rằng tuổi trẻ là rường cột của nước 
nhà và tương lai của xứ sở. Nơi 
nào mà các em được vun bồi, được 
giáo dục một cách lành mạnh thì 
quốc gia đó sẽ được những nước 
khác tôn trọng và xứ sở đó sẽ được 
phát triển rất mạnh mẽ.

Một lần nữa ước mong các 
chương trình Trung Thu cho các 
em vẫn tiếp tục từ năm này qua 
năm khác, để tiếp tục truyền đạt 
nhũng gì hay đẹp của nước Việt 
Nam chúng ta. Xin cảm ơn tất cả 
quý vị.”

Chương trình Tết Trung Thu 
diễn tiến với tiế ng trố ng dồ n dậ p 
củ a độ i lân trườ ng La Quinta 
High School cùng các sắc màu 
của đêm hội như thi thiế t kế  lồ ng 

đè n và  thi vẽ  tranh Trung Thu; 
mú a lân; trò  chơi trẻ  em; chụ p 
hì nh vớ i Chị  Hằ ng và  Chú  Cuộ i; 
phá t giả i thưở ng cá c cuộ c thi; quà  
tặ ng lồ ng đè n và  bá nh Trung Thu, 
và  rướ c đè n Trung Thu.

Giải thưởng cho cuộc thi vẽ 
tranh Trung Thu, có 11 em dự 
thi. Giải Nhất $400, Phan Trần 
Phương Nghi 15 tuổi. Giải nhì 
$300, Kristen Nguyễn 13 tuổi. 
Giải Ba $100, Phạm Phùng Khanh 
15 tuổi. Ngoài ra còn có 8 giải 
khuyến khích mỗi giải $20.

Giải thưởng làm lồng đèn 
Trung Thu, có 7 em dự thi. Giải 
Nhất $500, Kritin Nguyễn 13 tuổi. 
Giải Nhì $300, Hesther Phạm 15 
tuổi. Giải Ba $100 Theresa Trần 
14 tuổi.

Kết thúc đêm hội Trung Thu 
là hình ảnh vui tươi và cảm động, 
khi Hòa Thượng Thích Viên Huy 
cùng cô Diệu Quyên dẫn đầu 
đoàn thiếu nhi rồng rắn rước đèn 
quanh sân chùa, dưới ánh trăng 
sáng ngời, và mọi người cùng hát 
bài “Ông Trăng Xuống Chơi”.

Chương trình Tết Trung Thu 
đã được phát hình trực tiếp qua hệ 
thống truyền hình SBTN, SBTN 
Go, truyền hình địa phương IBC-
TV và trực tiếp trên Nam Radio 
từ 6 chiều đến 10 giờ tối ngày thứ 
Bảy 18 tháng 9 năm 2021 dương 
lịch.

Sau đây là một số hình ảnh 
tiêu biểu Tết Trung Thu tổ chức 
tại chùa Điều Ngự.
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HOÀNG VINHHHOÀNG VINH

Phật tại tâm  
Bôn ba ảo vọng đã từ lâu  
Bao kiếp mịt mù nào có hay  
Hình tượng bên ngoài chẳng hệ lụy  
Minh tâm thành kính chứng liền ngay  
  
Tâm an tĩnh, thân liền thanh tịnh  
Kiến tánh thành Phật chẳng đâu xa     
Phật tánh mỗi người đều tự có  
Hãy nhìn Phật tại tâm mà ra  
  
Vương tay sải cánh vướng lụy phiền  
Loáng thoáng như mây khắp đỉnh đồi  
Hiện hữu không ngoài, tầm Phật tánh   
An nhiên thoát khỏi cảnh luân hồi  
  
Nhập vào thiền định chấn hư vô   
Phật quả tự, chân như niếp bàn  
Tự tánh ân sâu vào nhập định  
Tâm liền thanh tịnh chứng an nhàn.  
                                               

Xuân  
 Ánh ngời rực sáng ở vừng đông  
 Thắm đượm vườn hoa khéo ửng hồng  
 Nhè nhẹ ong sa vào hoa cánh  
 Xôn xao bướm lượn khắp vườn bông   
 Màn sương hờ hửng theo hoa lá  
 Gió lộng lao xao tận khoảng không  
 Cảm nhạy vui thay mùa xuân mới  
 An vui tự tại khỏi chờ trông.   

Diệu Vợi 
Tịch mịch chiều hôm ánh nhiệm mầu 
Lung linh đối ảnh cảm như mơ 
Trời trong vẳng lặng cảnh an nhàn 
Rặng nước leo teo lấp lánh mờ 
 
Rừng hoang thắng cảnh nơi xa lạ 
Mặt khách tao nhân cảm nhạy ngay 
Dõi mắt mòn trông thẳm vực sâu 
Từng giây thắm đượm nào ai hay  
 
Vùng trời cảnh đẹp ấy mà say 
Thấm nhuận vào tâm ẩn hiện liền 
Lá thắm rừng xanh ấm cõi lòng 
Vương vưởng niềm vui với thiên nhiên 
 
Ánh chiếu lu mờ bóng tịch liêu 
Hương trời thấm đượm màng sương rũ 
Vừng trăng lấp lánh từ đâu đó 
Ướm dợn vờn mây theo nhịp vũ.  
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Hàn Huyên Với Bản Ngã

Tâm quỳ trước y Tăng Thầy thờ Phật
Bát chánh đạo là chánh pháp tu thân
Tứ Diệu Đế dẫn đến đường diệt khổ
Bồ Tát hạnh là chủng tử tánh nhân sơ
.
Nhân và Đạo câu thông như dòng nước
Sinh-tử con người tìm giải thoát vô minh
Thái tử Tất Đạt Đa tự thân giác ngộ
Thành Phật Thích Ca dứt tuyệt vô thường.
.
Ta là cát bụi trần gian luân hồi nhân thế
Phật tánh căn cơ trong máu huyết tuần hoàn
Đức Phật chỉ ra để tâm người thức tỉnh
Cho những ai muốn diệt khổ dương trần
Ngài dạy chánh pháp kim cương bất hoại
Dạy tám con đường đạo lý khả thi
Dạy từ bi hỉ xả sống thiện lành
Dạy Bồ Tát hạnh độ nhân cứu khổ
Dạy thiền định cho người tìm đạo vô sinh
Dạy pháp kim cang phá chấp bậc tu hành
Xưng tụng những Phật danh vị lai thị hiện
Những vị Phật nơi muôn trùng trong vũ trụ
Nơi những ngân hà trùng điệp vô biên
Nơi những thế giới con người không thể biết
Nơi những chiều không gian bí ẩn khôn cùng
Như thế! Phật khắp nơi trong đại vũ trụ nở
Nghĩa là chủng tử Phật bất biến vĩnh hằng
Để con người bi-trí-dũng quyết tâm
Hành Phật đạo thăng hoa thân-tâm-thức
Giác ngộ lẽ huyền vi thoát khỏi luân hồi.

Lê Giang Trần

.
Duy nhất con người đủ cơ duyên thành Phật
Tu Tâm là bước đường về căn nhà Đạo
Phật chỉ vầng trăng rực sáng làm ẩn ngôn
Về nhà là về nơi ánh sáng bừng sáng
Là tâm thức một khi giác ngộ diệu huyền
Mọi kiến thức con người trở thành vô nghĩa
Đạo viên thành - chân thật đến vô ngôn.
.
Ta chỉ là một danh xưng bản ngã
Ta chỉ là thô thiển rồi hoại vong
Ta chỉ là trôi lăn vô minh tăm tối
Vĩ đại gì một bọc thịt thối tha
Siêu nhân gì không nhanh hơn ánh sáng
Sinh tử nhị nguyên giới hạn bởi ba chiều!!
Ta mãi ngẩn ngơ trước bao điều huyền nhiệm
Khoa học loài người chỉ mấp mé đến Hỏa tinh
Chỉ chợt bàng hoàng trước biến hiện Quantum

Tranh Họa sĩ Đinh Trường Chinh
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Giống như một nắm lá của toàn rừng trái đất
Phật đã khiêm cung về kiến thức của ngài
Huống chi người phàm mắt-tâm chưa mở
Còn ngủ mê trong mù mịt chốn u minh.
.
Không có thần linh nào hóa phép cho ta giác ngộ
Phật nói, chỉ có tự thân hành giả bước lên đường
Khi nào từng chủng tử không còn ô trược
Đạo sẽ bừng lên rực sáng hào quang
Tứ đại thong dong không còn ngăn ngại
Như Limarepa đạo sư Tây Tạng
Người tu hành kia đầy đủ phép mầu
Tâm thức hoàn toàn an nhiên tự tại
Nào còn đâu thái độ buồn vui
Còn đâu nhị nguyên sướng-khổ
Dứt bặt luân hồi nhập đại thể nhất nguyên
Chữ nghĩa chỉ ví von tận cùng đến thế
Đạo làm sao có thể diễn bằng lời
Đó là duyên tu hành đã trọn
Xác thịt chết đi hóa ngọc thạch muôn đời
Là những vị thánh tăng còn lưu lại.
.
Ta đại sám hối và ta quỳ lạy
Trước tăng y trước Phật tượng và đại sư
Trước huyền nhiệm đạo mầu vô ngôn nhất tánh
Bản ngã ta ơi! Nào! Nhất niệm tu hành
Tối thiểu là một con người cung kính Phật
Có nhân đạo thiện lành có tâm thức từ bi
Noi gương những hành vi chư Bồ Tát
Sống thăng hoa trong nhân bản làm người
Sống trọn vẹn một nghiệp người trong hỉ-xả
Sống thiện lành như kinh Pháp-Cú dạy răn
Tạ tứ ân và tạ thân người duyên với Đạo
Tạ tâm thức, tạ trái tim không ô nhiễm

Những sạch sẽ bảo toàn bao kiếp trước
Trong kiếp này làm lửa nung rèn tâm
Làm nước sạch phục hồi Phật-chủng-tử
Con rắn luân-xa mở bách-hội thông trời
Đạo vũ trụ vào tuần hoàn trong tiểu thể
Là ngày người thỏng tay vào chợ
Ô kìa! Tâm tịch lặng thật là KHÔNG!!
.
Hiểu như vậy qua Phật Kinh và Thầy Tổ
Nhưng chỉ là HIỂU - chưa là BIẾT
Người Phật tử kính tin và dấn bước
Thiền định là phương pháp mở tư duy
Ta thô thiển ơi chớ vội nản lòng
Trước khoảng cách cực xa về đến Đạo
Hãy thực hành lời dạy của Thích Ca.
.
Những nói đây để Ta luôn ý thức
Trên con đường tu Phật Pháp ta đi
Bậc Thầy Tổ đã niết bàn thành Đạo
Là gương cho Phật tử lưu truyền
Và đạo Phật bao ngàn năm còn mãi
Sự thật đành rành rốt ráo nào ngoa
Một kiếp người trăm năm không đủ
Thì rút ngắn thời gian trở lại đầu thai
Như hóa sanh như Đạt Lai Lạt Ma 14
Như Phật Thích Ca nhiều kiếp tu hành
Như Quán Âm, Địa Tạng Vương, Bồ Tát
Hay Phật Di Đà sẽ trở lại trần gian
Ta hãy tu trong một kiếp làm người
Kìa Kinh Kim Cang xóa  sạch chấp-trước
Bát Chánh Đạo là tám bước đầu tiên
Hãy thực hiện trên con đường Phật đạo.

(01-01-2022)
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HÀNH HƯƠNG và TỪ THIỆN PHẬT TÍCH  

tháng 02 năm 2022 do Chùa Hương Sen tổ chức 
 

TOUR 1: Tích Lan-Ấn độ-Nepal, giá $3780, từ ngày 14/02 đến 03/03/2022 (18 ngày) 
TOUR 2: Tích Lan-Ấn độ-Nepal-Dubai, giá $4680, từ ngày 14/02 đến ngày 08/03/2022 
(23 ngày) 
PHÁT QUÀ TỪ THIỆN 
Chùa Hương Sen sẽ phát quà từ thiện ở ở làng quê Tích Lan và Ấn Độ. Nếu quí Phật tử 
nào có lòng hảo tâm muốn chia sẽ và giúp đỡ những mãnh đời khó khăn, bất hạnh ở vùng 
xa, chùa sẽ đại diện cho quí vị làm việc phước đức này.  
Xin gởi Zelle: Huong Sen Buddhist Temple với cellphone: 951 616 8620 
Ghi chú: Từ thiện 
Xin chân thành cám ơn lòng hảo tâm của quí vị. 
Liên lạc: 
Hướng dẫn đoàn Ni sư Giới Hương: 951 616 8620 / 951 657 7272 
Sư cô Viên Tiến: 951 666 9939 
Email: huongsentemple@gmail.com 
Mời xem chi tiết tour ở Web:  www.huongsentemple.com và Fanpage: Huongsen 
 

1. Tích lan: Đoàn sẽ viếng thăm Thủ đô Colombo, Đền đá Isurumuniya, cây Bồ Đề 
cổ nhất thế giới (Sri Maha Bodi), Cung điện Brazen Palace, Đồi thánh tăng 
Mihintale, Pháo đài đá Sư tử Sigiriya, Chùa Đá Dambulla, Chùa thờ xá lợi Răng 
Phật Kandy, Vườn thực vật hoàng gia, Thác nước Ramboda, Vườn trà, Thành Galle 
Fort, chùa Kelaniya Raja Maha Vihara…  
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MỤC LỤC

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ • HT Thích Viên Lý 1
TĂNG ĐIỆP XUÂN NHÂM DẦN 2022 • HT Thích Chánh Lạc 2
THƯ CHÚC XUÂN NĂM NHÂM DẦN 2022 • HT Thích Viên Định 4
THÔNG BẠCH TẾT NHÂM DẦN • HT Thích Viên Lý 6
Ý NGHĨA HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ ĐẦU NĂM • Thích Đồng Trí 7
NĂM DẦN NÓI CHUYỆN CON CỌP • Thích Đồng Trí 9
Đố ng Đa Oanh Liệ t - Mai Vàng • THƠ • Đinh Quốc An 17
Mùa Xuân là Mùa Hy Vọng • Kiều Mỹ Duyên 22
Tâm Xuân • THƠ • Thích Đồng Trí 28
THE FOUR SEALS - TỨ PHÁP ẤN • Đức Dalai Lama - Đào Nguyên Minh dịch 29
NẾU CHẲNG MỘT PHEN XƯƠNG BUỐT LẠNH • Thích Đồng Trí 34
TÍN TÂM LÀ CHÂN THÀNH PHÓ THÁC • Daisetz T. Suzuki - Từ Nguyên dịch 37
Sám Xuất Gia • THƠ • Thích Đồng Trí 42
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢN KÝ - Quyển Thứ 5 
- Phẩm Như Lai Thọ Lượng - Thứ 16 - Thích Trí Dụ / Việt Dịch: Thích Viên Huy 43
SELF-TRANSFORMATION • Bhikkhu Bodhi 51
TỰ CHUYỂN HÓA • Bhikkhu Bodhi - Nhật Bảo Quốc dịch 53
Tỏ Tình Dưới Cội Bồ Đề • THƠ • Thái Tú Hạp 55
HƯƠNG SEN NƠI CHỐN AO TÙ • Huyền Lam 56
PHẬT GIÁO VỚI TUỔI TRẺ • Thích Đồng Trí 59
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Đông Thắm Đạo Tình • THƠ • Thích Đồng Trí 63
DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2021 • Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 64
Nữ Anh Thư Phạm Đoan Trang • THƠ • Tống Phước Hiến 66
ĐẠO TỪ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc 67
QUYẾT NGHỊ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2021 • Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 68
DIỄN VĂN BẾ MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 70
Cơn Mưa Thao Thức Nhớ Quê Nhà • THƠ • Thái Tú Hạp 71
KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG, HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ 
& KHÓA XUẤT GIA GIEO DUYÊN / Mùa Đông 2021 • Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 72
Truy Tán Công Đức Lịch Đại Tổ Sư • THƠ • Thích Đồng Trí 84
An Cư Viên Mãn - Đêm Tạ Từ • THƠ • Thích Đồng Trí 85
Niết Bàn Ở Đâu? • THƠ • ThanhTrúc / Chơn Diệu HVP 101
TẾT TRUNG THU 2021 • Tổ chức tại Chùa Điều Ngự 102
Phật tại tâm / Xuân / Diệu Vợi • THƠ • Hoàng Vinh 117
Hàn Huyên Với Bản Ngã • THƠ • Lê Giang Trần 118
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÁNH ĐẠO CHÚC TẾT  120
CHÙA HƯƠNG SEN TOUR HÀNH HƯƠNG  121
TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO ĐIỀU NGỰ  122
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