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HIỆN PHÁP LẠC TRÖ 

Trích chép từ Bài số 49, môn Tăng học, 

 Hòa thượng Thích-thái-hòa giảng cho Tăng-ni-sinh 

Luật viện Huệ-nghiêm 

Nhân câu hỏi của thầy Giác-thông: "xin Ôn nói rõ về now 

and here – bây giờ và ở đây", tôi xin chia sẻ với đại chúng 

vài điều. 

Now, nghĩa là bây giờ: chỉ cho thời gian. Here, có nghĩa là 

ở đây, chỉ cho không gian.  

Có cái hạnh phúc nào xảy ra bây giờ và ở đây không? Có 

cái bây giờ không? 

Mỗi buổi sáng quý thầy quý cô có tụng kinh Bát đại nhân 

giác đó: "thế gian vô thƣờng, quốc độ nguy thúy". Có 

không? 

Thế gian vô thƣờng thì làm gì có now? Tất cả là một dòng 

chảy liên tục, cái này diệt thì cái kia sinh. Vậy thì làm gì 

có cái now và here!  
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Nếu nói "now và here trong ý nghĩa tƣơng đối", vậy thì 

trong cái ý nghĩa tƣơng đối đó có now không? Tƣơng đối 

là các pháp duyên khởi. Chúng sinh diệt liên tục thì làm gì 

có now? Chúng ta vừa mở miệng nói "bây giờ", vừa nói 

"sinh" thì nó đã diệt rồi. 

Có thầy nói đó là cách nói phƣơng tiện. Phƣơng tiện thì 

nói làm gì. Phƣơng tiện thì có nhiều cách, đâu phải chỉ có 

cách nói "now and here". Chúng ta cũng có thể nói ở kia 

và ở đây, đâu phải chỉ ở đây không đâu. 

Vì vậy, trong kinh Nhất dạ hiền giả, có câu "Quá khứ 

không truy tìm, tƣơng lai không ƣớc vọng. Tuệ quán chính 

ở đây. Không động không rung chuyển", thì "tuệ quán 

chính ở đây", nghĩa là mƣời sáu pháp hiện quán: vô 

thƣờng, khổ, không, vô ngã, nhân, tập, duyên, sinh, diệt, 

tịnh, diệu, ly, đạo, nhƣ, hành, xuất, quán chiếu 16 hình 

tƣớng đó trong từng giây phút hiện tiền để thấy đƣợc nó, 

nó đi qua nhƣ thế nào trong tâm mình thì mình thấy nó 

đúng nhƣ chính nó. "Tuệ quán chính ở đây", là theo bản 

dịch của ôn Minh-châu. Nhƣng đúng với trong bản Pāli, 

thì là quán chiếu thấy rõ pháp hiện tại, tức là thấy rõ thực 
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tại hiện tiền. Vì cái quá khứ, bây giờ đã hình thành cái kết 

quả ở nơi hiện tại này, nơi năm uẩn này. Và thân năm uẩn 

tƣơng lai đƣợc nhƣ thế nào thì nó cũng đang có mặt nơi 

tác nhân mà mình hành hoạt trong điều kiện của thân năm 

uẩn bây giờ đây. Chứ không dính dáng gì cái "now and 

here" mà nhƣ quý vị tƣởng hết. 

Còn đối với tuyệt đối, thì không có now có here gì hết.  

Mà tƣơng đối thì các pháp hữu vi sinh diệt liên tục. 

Bây giờ đối với mặt không gian - here: cái thân năm uẩn 

này, sắc, thọ, tƣởng, hành, thức thì cái gì là ở đây? Nhìn 

mặt nhân duyên, đối với thân năm uẩn này, sắc, thọ, 

tƣởng, hành, thức thì trong năm uẩn này, cái gì là cái ở 

đây? Cái má này đang ở đây à? Đây là cái má thật hả? Nếu 

thấy cái má mà không thấy cái không phải là cái má tạo 

nên cái má là tà kiến. Bởi vì không có cái má nào hiện hữu 

đơn thuần hết. Mà cái má đƣợc tạo nên bởi cái không phải 

má. Nếu nói bây giờ và ở đây là cái má, thì đó là tà kiến, là 

ngoại đạo. 

Mình cầm cái má, mình tƣởng là "tôi cầm đƣợc cái má 
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rồi", nhƣng thực sự mình có cầm đƣợc cái má đâu. Cái má 

này sinh diệt từng khoảnh khắc. Mình vừa đƣa tay cầm thì 

là sinh, mình vừa nói sinh thì nó đã diệt rồi, nó diệt trong 

từng khoảnh khắc sát-na vô thƣờng. Vậy thì cái gì là ở 

đây? Cái má trên mặt mình đây mà mình nắm còn chƣa 

đƣợc, vậy mà mình nói ở đây, thì là ở chỗ nào? Cái nào là 

ở đây? Còn nếu mình nói nhƣ vậy để đùa mà chơi, để 

phỉnh gạt mấy đứa con nít mà chơi, thì cái đó mình không 

nói. Còn nếu nói nhƣ một chân lý, nhƣ là một thƣớc đo 

làm mẫu mực cho ngƣời ta tu hành, mới là quan trọng. 

Còn nói đùa mà chơi với con nít, là nói không có trách 

nhiệm. 

Cho nên cái má này đƣợc tạo nên bởi những cái không 

phải cái má. Cái má này không thể có đƣợc nếu không có 

cái mặt. Không có cái mặt thì làm gì có cái má! Cái má 

đƣợc tạo nên bởi những tế bào. Các tế bào trong cơ thể 

chúng ta đƣợc tạo nên bởi các yếu tố đất, nƣớc, gió, lửa, 

bởi các chất rắn, lỏng, nhiệt, khí. Vậy thì cái má nào là cái 

má để mình yêu, để mình thƣơng, để mình nắm bắt? Quý 

thầy quý cô nắm đi! 
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Cái lợi ích của "bây giờ và ở đây" nó rất ít. Ít ai hiểu đƣợc 

giá trị tuyệt đối của nó là siêu thời gian, siêu không gian. 

Mà đa phần ngƣời ta hiểu "ở đây" là chủ nghĩa thực dụng. 

Nên nó ở đây thì nó chỉ lo chuyện ở đây thôi. Nó ở nhà 

này thì nó chỉ lo chuyện cái nhà này thôi, không bao giờ 

nó lo cái sân. Nó quét cái nhà là nó chỉ quét trong phòng 

nó thôi, nó trang hoàng lộng lẫy trong phòng nó thôi, còn 

lại toilet hay cái gì thì nó mặc kệ. Nhƣng nếu cái toilet ô 

nhiễm thì cái phòng nó trang hoàng cho lộng lẫy liệu nó có 

ở nổi không? Cho nên, cái quan điểm "ở đây" nếu hiểu 

lệch lạc là rất nguy hiểm. 

Đó, mấy thầy tu hành, nói ở đây là tôi biết ở đây thôi, tôi 

biết cái phòng tôi thôi, rồi trong cái phòng tôi biết chỗ 

ngủ của tôi thôi, tôi biết cái giƣờng của tôi thôi, còn cái 

nền nhà tôi không cần biết, nó nhớp kệ nó. Nhƣ vậy có 

nguy hiểm không? Mình biết cái phòng mình mà mình 

không biết cái nhà bếp, cái sân, cái toilet, cái vƣờn, liệu 

phòng mình có an toàn không, liệu mình có sống đƣợc 

không? Mà có bao giờ có cái phòng mình không nếu 

không có cái nhà bếp, nếu không có sân vƣờn?  
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Cho nên chữ "ở đây" phải hiểu nhƣ thế nào? Chắc chắn 

rằng các vị thiền sƣ có ý nghĩa thâm sâu. Cái đó tôi 

không nói, bởi vì cái đó bí mật. Nhƣng ít ra đi nữa, phải 

giải thích nhƣ thế nào để cho ngƣời ta học ngƣời ta hiểu. 

Bây giờ ngƣời trẻ hiểu lệch lạc lắm, nhất là thời đại chủ 

nghĩa thực dụng này. Ở đây, thì nó chỉ cần biết bản thân 

mình nó thôi, nó không cần biết ai nữa đâu. Mà bây giờ, 

thì cần gì biết quá khứ; bây giờ thì cần gì biết tƣơng lai. 

Cho nên cái gì có bây giờ thì hƣởng thụ, bán hết để 

hƣởng thụ, còn tƣơng lai con cháu mình nhƣ thế nào thì 

kệ nó. Nguy hiểm không? Còn quá khứ cha mẹ, tổ tiên 

mình lao tác nhƣ thế nào, mình không cần biết! Quý thầy 

quý cô có thấy cái nguy hiểm của "now and here" không?  

Và cái "now and here" đó là khai thác từ cái hiểu sai lầm 

từ nơi "hiện pháp lạc trú", mà dịch theo tiếng Việt là 

"sống hạnh phúc đối với pháp hiện tại". Trong khi chữ 

Hán dịch rất đúng, là 現法樂住, tiếng Pāli là Diṭṭhi 

Dhamma Sukha Vihara, tiếng Phạn là Dṛṣti Dharma 

Sukha Vihara. Hán dịch chữ Diṭṭhi hoặc Dṛṣti là "hiện", 

Dharma hay Dhamma là "pháp", Sukha là "lạc" và Vihara 
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là "trú". Nghĩa là nhƣ thế nào? Vihara - trú, nghĩa là 

"sống", có khi còn dịch là "tinh xá", là nơi lƣu trú của 

chúng Tăng; Sukha - lạc, nghĩa là hạnh phúc; Dharma 

hay Dhamma là "pháp"; Diṭṭhi hoặc Dṛṣti là "thấy". Vậy, 

"hiện pháp lạc trú" nghĩa là "Sống hạnh phúc là do thấy 

Pháp"; "Sống hạnh phúc là do chứng nghiệm Pháp", chứ 

không phải là "sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại", 

mà mình lái qua là "sống hạnh phúc trong giây phút hiện 

tại" rồi dẫn tới cái "now and here" – "bây giờ và ở đây". 

Rất nguy hiểm. Kinh điển mà hiểu nhƣ vậy là không phù 

hợp. Chân lý mà hiểu nhƣ vậy là lệch lạc. 

Nếu nói: "Bây giờ tôi nghèo, tôi nói tôi sống với giây phút 

nghèo này thôi, tôi không thích giàu". Cái đó thì mình 

thua!  

"Bởi vì hiện tại tôi nghèo, tôi sống với giây phút hiện tại, 

nên tôi sống với cái nghèo này thôi, tôi không muốn giàu". 

Cái đó mình thua! 

Nếu nói: "Hiện tại tôi đang bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, 

và tôi chấp nhận cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, tôi 
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sống với nó, tôi an trú với nó và tôi muốn nó không xê 

dịch gì hết", thì cái đó mình thua! 

Còn nếu mình muốn chấm dứt cái bị sinh, bị già, bị bệnh, 

bị chết thì cái đó mới là Phật giáo. Còn nếu mình thỏa mãn 

với cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết và sống với cái bị 

sinh, bị già, bị bệnh, bị chết đó thì cái đó phải xét lại. 

Kinh "Tăng chi bộ kinh" viết: đừng nghe những gì ngƣời 

ta nói đi nói lại quá nhiều, đừng nghe những gì mà dù đó 

là do một vị có uy quyền nói lại, đừng nghe những gì mà 

sách vở ghi chép lại. Đức Phật đã nói điều đó với 

Kālāma. Đức Phật biết hết rồi. Ngài biết 1000 năm sau 

chuyện gì sẽ xảy ra, 2000 năm sau chuyện gì sẽ xảy ra, 

rồi 3000 năm sau chuyện gì sẽ xảy ra. Nên Ngài nói câu 

đó đó, đừng nghe những gì đƣợc nói đi nói lại quá nhiều, 

bởi nhiều ngƣời, ngay cả bởi những ngƣời có uy tín. Có 

uy tín với con ngƣời chƣa chắc đã có uy tín với bậc 

Thánh. Có uy tín với các vị A-la-hán chƣa chắc đã có uy 

tín với các vị Bồ tát. Có uy tín với các vị Bồ tát chƣa hẳn 

đã có uy tín với các vị Phật. Nhớ không? Mà con đƣờng 

của chúng ta là con đƣờng phải đi tới với Phật, chứ không 
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dừng lại ở bất cứ hóa thành nào. Chúng ta đi tới với Phật 

chúng ta mới có sự thanh tịnh rốt ráo, mới đạt tới cứu 

kính niết bàn, mới viễn ly tất cả các vọng tƣởng điên đảo 

đối với ngã và pháp, đối với vô ngã và vô pháp. Ngã viễn 

ly đã đành mà vô ngã cũng phải viễn ly luôn. Đối với phi 

pháp viễn ly đã đành mà pháp cũng viễn ly luôn. Mà đạt 

tới mức độ đó thì không now không here gì hết, vì tự tính 

niết bàn là siêu không gian, siêu thời gian, vƣợt hết mọi 

không gian mọi thời gian. 

Còn có ngôn ngữ để biểu thị thì đƣơng nhiên là có giới 

hạn của nó, đúng cho ngƣời này có thể không đúng cho 

ngƣời khác. Tôi nói tiếng Anh giỏi, đúng với ngƣời Anh 

nhƣng chƣa chắc đúng với ngƣời Mỹ, cũng từ đó nhƣng 

ngƣời Mỹ hiểu khác và phát âm khác. Tôi nói tiếng Anh 

giỏi mà ngƣời Ấn-độ có học tiếng Anh lại không hiểu gì 

hết, là vì ngƣời Ấn-độ phát âm tiếng Anh theo cách của 

họ. Cho nên mình đừng nghĩ rằng cái mình nói ra là ai 

cũng phải nghĩ là đúng, rồi ai cũng phải làm nhƣ thế. Nhƣ 

thế là sai, là nguy hiểm. 

"Now and here" là lấy từ kinh Nhất dạ hiền giả: "quá khứ 
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không truy tìm. Tƣơng lai không ƣớc vọng. Tuệ quán 

chính ở đây". Bài kinh đó tôi có dịch và chú giải, đối 

chiếu Hán văn và Pāli trong "Kinh A-hàm tuyển chú". Và 

trong kinh đó nói rất rõ là đừng có truy tầm ngã ở trong 

năm uẩn quá khứ, bởi vì quá khứ đã đi qua; đừng có truy 

tầm ngã ở trong năm uẩn tƣơng lai, bởi vì nó chƣa tới; và 

cũng đừng dính mắc ngã trong năm uẩn hiện tại, bởi vì 

hiện tại mỗi pháp sinh diệt trong từng khoảnh khắc. 

Trong kinh nói rất rõ ràng. Nên các thầy, các cô học nhớ 

lƣu ý, nếu không thì mình bị lừa trên mặt tri thức. Rất là 

nguy hiểm. Cảm giác đã bị lừa mà còn bị lừa trên mặt tri 

thức nữa. Cái đau đớn nhất là bị lừa trên mặt tri thức, trên 

mặt tƣ tƣởng. Nô lệ tƣ tƣởng là sự nô lệ kinh hồn nhất, 

đáng sợ hãi nhất. Nô lệ văn hoá là nô lệ nguy hiểm nhất, 

khó thoát ra nhất. 

Nhƣ vậy quý thầy, quý cô đã hiểu "hiện pháp lạc trú" 

chƣa? Phải hiểu chứ. Mình sống an lạc hạnh phúc là do 

mình thấy Pháp chứ, do mình chứng nghiệm Pháp chứ, 

do mình thực hành Pháp chứ. Cho nên nếu chỉ hạnh phúc 

trong hiện tại thì ngày mai nhƣ thế nào? Bây giờ mình 
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đang ở nơi Luật viện Huệ-nghiêm thì mình hạnh phúc, 

khi mình ra khỏi Luật viện Huệ-nghiêm thì cái duyên đã 

khác rồi, mình ăn cơm theo kiểu khác rồi, mình có tụng 

Bát đại nhân giác đâu… 

                            Đệ tử Nghiêm-minh kính phiên tả. 
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CON ĐƢỜNG ĐI TỚI TỰ DO 

1. Thực tập ít nói 

Ít nói ắt ít tai họa 

2. Thực tập ít ăn 

Phàm ăn nhiều dễ dẫn sinh bệnh tật 

3. Thực tập ít muốn 

Ít nhu cầu ắt ít lo lắng 

4. Thực tập ít sự 

Ít sự việc ắt ít khổ não 

5. Duyên đến thì nắm giữ, trân quý 

6. Duyên đi thì buông xả 
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MÙA XUÂN CỦA CON NGƢỜI 

Mùa xuân là hình ảnh của con ngƣời. Tâm của con ngƣời 

nhƣ thế nào, nó sẽ tạo ra mùa xuân cho con ngƣời đúng 

nhƣ thế ấy. Tâm của một ngƣời xấu thì không thể nào tạo 

ra một mùa xuân đẹp cho chính mình, huống hồ gì họ có 

thể tạo ra một mùa xuân đẹp cho gia đình và xã hội. 

Mùa xuân là hình ảnh của cộng đồng ngƣời. Tâm thức 

của cộng đồng ngƣời nhƣ thế nào, họ sẽ tạo ra mùa xuân 

cho chính cộng đồng của họ đúng nhƣ thế ấy. Tâm của 

một cộng đồng ngƣời đặt đức tin của họ vào những thế 

lực ngoại tại, thì tự thân của cộng đồng đó sẽ tạo ra 

những biểu tƣợng thần thánh để tôn sùng và tô vẽ cho 

mùa xuân của cộng đồng họ qua hình ảnh thánh thần. 

Mùa xuân của những ngƣời cùng một ý thức hệ, họ sẽ tạo 

ra một mùa xuân theo kiểu ý thức hệ của họ. Mùa xuân 

của những ngƣời cùng một nghiệp cảm quốc gia hay 

nghiệp cảm vùng miền, họ sẽ cùng nhau tạo ra một mùa 

xuân theo nghiệp cảm cộng đồng của họ. Nghĩa là có bao 
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nhiêu con ngƣời, có bao nhiêu cộng đồng ngƣời là có bấy 

nhiêu cách cảm nhận xuân và tạo mùa xuân theo hình ảnh 

tâm thức của họ và cộng đồng của họ. Những cộng đồng 

ấy, tô vẽ mùa xuân cho cộng đồng của họ bằng màu gì, thì 

mùa xuân sẽ trở thành màu đó cho chính họ.  

Nếu họ tô vẽ màu đỏ, thì mùa xuân của họ là những biểu 

hiện của máu lửa và nhiệt huyết. Họ làm điều gì là quả 

quyết không do dự, biết vận dụng khả năng thực tế của 

mình và sự giúp đỡ của những ngƣời chung quanh để đạt 

đến mục tiêu. Ấy là mùa xuân của máu lửa, mùa xuân của 

những ngƣời thích kiểm soát và chế ngự tự do của ngƣời 

khác, của những cộng đồng khác và đặt tất cả dƣới sự lãnh 

đạo của chính mình. Ấy là mùa xuân của những con ngƣời 

và cộng đồng ngƣời thích kích hoạt nhiệt huyết nhằm tạo 

thành không khí sôi động của ngƣời khác, để tự thân 

hƣởng lợi. 

Nếu họ tô vẽ màu đen, thì mùa xuân của họ và cộng đồng 

của họ là biểu hiện cho sự huyền bí và quý phái. Họ và 

cộng đồng của họ sẽ tạo ra một mùa xuân ảo tƣởng hào 

nhoáng về một cái ta và phóng khoáng hay tỉ mỉ một cách 
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vô lối. Một đôi khi họ sẵn sàng đốt cả bao diêm để tìm một 

cây diêm bị rơi mất trong đêm tối. Ấy là mùa xuân của 

cộng đồng ngƣời mang chất liệu huyền bí, khó hiểu. 

Nếu họ tô vẽ màu vàng, thì mùa xuân của họ và của cộng 

đồng họ là biểu hiện sự sang trọng và quý tộc. Họ và cộng 

đồng của họ sẽ tạo ra một mùa xuân với những tâm hồn 

thanh thản, bao dung và biết sắp xếp trật tự trong một quy 

trình khoa bảng có hoạch định. Ấy là mùa xuân của con 

ngƣời và cộng đồng ngƣời thích hƣớng tới một hệ thống tổ 

chức và sự làm việc hoàn hảo. 

Nếu họ tô vẽ màu xanh dƣơng hay màu xanh nƣớc biển, 

thì mùa xuân của họ và cộng đồng của họ là biểu hiện cho 

một tâm thức nhạy cảm. Họ và cộng đồng của họ sẽ tạo ra 

một mùa xuân hƣớng nội, giấu kín cảm xúc và những 

quyết định của họ là từ cảm xúc mang đầy những kịch 

tính, nên phần nhiều mất tự chủ. Ấy là mùa xuân của con 

ngƣời và cộng đồng ngƣời có tính cách ôn hòa bên ngoài, 

khó chịu bên trong, nên thƣờng bị nội tâm biến động, ray 

rứt. 
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Nếu họ tô vẽ màu xanh lá cây, thì mùa xuân của họ và 

cộng đồng của họ là biểu hiện cho sức sống vƣơn lên từ 

nội tâm. Họ và cộng đồng của họ sẽ tạo ra một mùa xuân 

biết lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện vƣơn lên cho 

những ngƣời nghèo khó. Ấy là mùa xuân của những ngƣời 

biết lắng nghe, học hỏi và chia sẻ. 

Nếu họ tô vẽ màu cam, thì mùa xuân của họ và cộng đồng 

của họ là biểu hiện cho tâm thức rực rỡ. Họ và cộng đồng 

của họ sẽ tạo ra một mùa xuân yêu thƣơng và bảo vệ sự rực 

rỡ của thiên nhiên. Họ đến với nhau bằng những tình cảm 

chu đáo và sâu xa. Họ thích sống với thiên nhiên hơn là 

sống ở trong những tháp ngà. Ấy là mùa xuân của những 

ngƣời biết yêu thƣơng và bảo vệ cái đẹp rực rỡ của thiên 

nhiên. 

Nếu họ tô vẽ màu tím, thì mùa xuân của họ và cộng đồng 

của họ là biểu hiện cho đời sống hƣớng về những giá trị 

tâm linh. Họ và cộng đồng của họ sẽ tạo ra một mùa xuân 

tình cảm rất đôn hậu với mọi ngƣời. Họ sẽ tạo ra một mùa 

xuân tự khám phá mình qua những trải nghiệm bí ẩn và 

khám phá ngƣời khác bằng những trực giác mà họ đã từng 
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trải nghiệm. Họ thích tạo ra một mùa xuân quá khứ để tự 

thƣởng thức và tự thƣởng cho mình, hơn là mùa xuân đang 

có trƣớc mặt họ. Ấy là mùa xuân của những ngƣời biết yêu 

chuộng những giá trị lịch sử và bảo tồn đời sống tâm linh. 

Nếu họ tô vẽ màu trắng, thì mùa xuân của họ và cộng đồng 

của họ là biểu hiện cho đời sống nội tâm có sự thanh bạch 

và tinh khiết. Họ và cộng đồng của họ sẽ tạo ra một mùa 

xuân cẩn trọng. Họ cẩn trọng từng việc nhỏ để họ giữ gìn 

những giá trị tinh khiết thanh cao. Họ áy náy với mọi sự 

tiếp xúc để tránh những sự va vấp và đụng chạm, nhằm 

bảo toàn sự thanh khiết. Ấy là mùa xuân của những ngƣời 

biết hƣớng tới đời sống thanh cao. 

Nếu họ tô vẽ màu hồng, thì mùa xuân của họ và cộng đồng 

của họ là biểu hiện cho sức sống đầy mơ mộng và bay 

bổng. Họ và cộng đồng của họ sẽ tạo ra một mùa xuân tự 

nhủ: "Hãy nỗ lực hết lòng để vƣơn lên từ những thất bại". 

Họ biết chọn những góc đẹp để nhìn cuộc đời. Ấy là mùa 

xuân của những ngƣời biết yêu đời và vƣơn lên trong mọi 

tình huống… 
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Nhƣ vậy, mùa xuân của con ngƣời là mùa xuân đầy phức 

tạp và thú vị. Phức tạp hơn triệu lần đối với thiên nhiên. 

Thú vị là do từ nơi những tâm thức cảm xúc sinh ra và từ 

nơi những tƣ duy chấp ngã cấp cao của thuộc tính con 

ngƣời, mà con ngƣời đã tạo ra muôn ngàn mùa xuân sai 

biệt, để cho muôn ngàn ong bƣớm lƣợn bay thƣởng thức 

và ngất ngƣ với xuân, từ những vọng tƣởng tâm hồn! 

Trong lúc ấy, mùa xuân thiên nhiên thật đơn giản qua góc 

nhìn của Mãn-giác Thiền sƣ đời Lý: 

"Xuân khứ bách hoa lạc                                    

Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 

Lão tùng đầu thƣợng lai; 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai". 

Nghĩa là:  
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"Xuân đi trăm hoa rụng, 

Xuân đến trăm hoa khai; 

Trƣớc mắt đời trôi mãi, 

Lão tùng đầu bạc phai; 

Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, 

Đêm qua sân trƣớc một cành mai". 

Mùa xuân thiên nhiên là mùa xuân muôn thuở, mùa xuân 

không tự đánh mất mình bởi những ảo giác của cảm xúc 

và tƣ duy chấp ngã. Nhƣng mùa xuân của con ngƣời thì hƣ 

huyễn và đa đoan, vì nó vụt lên và tạo thành, từ nơi khói 

bụi của tâm ngƣời; mùa xuân của con ngƣời sớm vụt lên 

cao, thì cũng sớm rơi vào khoảng lặng!      
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HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC 

LÊN MÀ ĐI 

Pháp thoại thầy Thích-thái-hòa chia sẻ trong Khoá tu học Phật Pháp 

lần thứ 11 của GĐPT Thiện-trí, Thuỵ-sĩ vào ngày tu thứ tư 

02/06/2019 (29/04 năm Kỷ-hợi) 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật 

Thầy hỏi: "Ngọn đuốc ấy từ đâu mà có để chúng ta thắp?" 

1. Từ năm thời thuyết giáo của đức Phật  

Theo sự phán giáo của ngài Thiên-thai Trí-giả thế kỷ thứ 

VI, Giáo pháp của đức Phật đƣợc chuyển tải qua năm thời 

kỳ nhƣ sau: Thời kỳ 1: Hoa nghiêm. Thời kỳ 2: A-hàm. 

Thời kỳ 3: Phƣơng đẳng. Thời kỳ 4: Bát nhã. Thời kỳ 5: 

Pháp hoa và Niết bàn. Cho nên, chúng ta thắp đuốc là thắp 

đuốc từ năm thời kỳ Giáo pháp này để soi đƣờng cho 

chúng ta đi 

2. Kết tập Kinh điển là việc của chƣ Tổ  

Ấy là bản nguyện tu học của những thế hệ Tổ sƣ, sau khi 
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đức Thế tôn niết bàn. Các Ngài lấy ý của Phật làm Tông 

chỉ và minh họa cụ thể bằng văn bản, qua 12 thể loại kinh 

điển hay 12 thể loại văn học để diễn tả tâm tông hay ý chỉ 

của Phật từ cạn đến sâu, từ hẹp đến rộng, từ thực tiễn đến 

siêu việt. Mƣời hai thể loại văn học này, khi đức Phật còn 

tại thế, Ngài thƣờng sử dụng để trình bày Giáo pháp cho 

các thính chúng. 

3. Ngọn đuốc ấy lấy gì làm thân? Lấy gì làm nhiên 

liệu? Lấy gì làm ánh sáng? 

Ngọn đuốc ấy lấy Giới làm thân; lấy Định làm nhiên liệu; lấy 

Tuệ làm ngọn đuốc. Cho nên, ngọn đuốc ấy là ngọn đuốc soi 

xuyên suốt nhân duyên, nhân quả từ thế giới địa ngục lên 

đến thế giới của chƣ Phật, từ pháp hữu vi đến vô vi; từ pháp 

hữu lậu đến vô lậu; từ pháp sinh tử đến Niết bàn… 

4. Ngọn đuốc ấy đƣợc thắp lên từ Bát chánh đạo (8 

thành phần của Chánh đạo, 8 yếu tố tạo nên con đƣờng 

dẫn tới đời sống của Bậc thánh), gồm: 

Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng tạo thành thân cây 

đuốc. 
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Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định là nhiên liệu của 

cây đuốc.  

Chánh tƣ duy là tim của cây đuốc. 

Chánh kiến là ngọn đuốc. 

Nhờ có ngọn đuốc của Chánh kiến mà chúng ta thấy rõ 

ràng khổ đúng là khổ (Khổ đế); thấy rõ ràng tập khởi của 

khổ đúng là nguyên nhân của khổ (Tập đế). Nhờ có ngọn 

đuốc này mà ta soi thấy sự thật của khổ diệt, nghĩa là thấy 

rõ Khổ đế và Tập đế hoàn toàn tịch diệt. Tịch diệt là Niết 

bàn an lạc (Diệt đế). Nhờ có ngọn đuốc này mà ta soi thấy 

sự thật con đƣờng diệt khổ (Đạo đế). 

Nhờ có ngọn đuốc này mà ta thấy sự thật liên hệ của mƣời 

hai duyên khởi, trong đó cái này sinh thì cái kia sinh, vô 

minh sinh thì hành sinh…, khiến có đời sống sinh tử luân 

hồi. 

Ta thấy cái này diệt thì cái kia diệt, vô minh diệt thì hành 

diệt…, nên ta diệt vô minh và hành, khiến ta có đời sống 

chấm dứt sinh tử, khổ đau. Ta thấy Niết bàn chính là đoạn 
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tận Tập đế và Khổ đế ngay nơi thân năm uẩn này. 

Nhờ có ngọn đuốc này mà ta soi thấy Phật tính nơi tâm ta, 

Nhƣ-lai-tạng tính ngay nơi tâm ta, tự tính thanh tịnh ở nơi 

tâm ta. Phật tính hay Nhƣ-lai-tạng tính, Không tính, tự tính 

thanh tịnh, bản lai diện mục… là thể tính vốn bất sinh, bất 

diệt, bất thƣờng, bất đoạn, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất 

giảm, bất lai, bất khứ… 

Cũng bằng ngọn đuốc này, ta soi thấy hết thảy chúng sinh 

đều có Phật tính, đều có Nhƣ-lai-tạng tính mà phát khởi 

đại nguyên, đại hạnh từ nơi tâm đại Bồ đề để làm lợi ích 

cho hết thảy chúng sinh, thiết lập quê hƣơng Tịnh độ theo 

bản nguyện, để nhiếp hóa chúng sinh, nhằm tạo điều kiện 

cho chúng sinh tu học, bỏ ác làm lành, giữ gìn tâm ý thanh 

tịnh, tạo thành an lạc cho hết thảy chúng sinh, trang 

nghiêm cõi Phật tùy theo mọi điều kiện mà chúng sinh 

đang có thể. 

               Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính tóm tắt 
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HẠNH PHÖC CỦA CHÖNG TA 

ĐANG Ở ĐÂU 

Pháp thoại  thầy Thích-thái-hòa chia sẻ tại chùa Tuệ-giác, thành phố 

Liege, Vương quốc Bỉ, vào ngày 08/05 năm Kỷ-hợi. PL 2563 

(10.06.2019) 

Nam mô  Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật 

Kính xin tóm tắt nhƣ sau: 

1. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi thân tâm con ngƣời. 

Vì thân ngƣời khó đƣợc mà dễ mất. Tâm ngƣời dễ biến 

thái thành bản năng thú tính. Thân ngƣời rất khó đƣợc mà 

chúng ta đã có đƣợc. Tâm ngƣời rất dễ biến thái mà ta 

đang có niềm tin tâm linh không biến thái. Nên, có đƣợc 

thân và tâm ngƣời nhƣ vậy là một hạnh phúc rất lớn. 

2. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi sáu căn toàn vẹn. Vì 

sáu căn khó hoàn hảo, mà chúng ta đang có sự hoàn hảo 

đối với sáu căn. Nên, có sáu căn hoàn hảo là một hạnh 

phúc. 
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3. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi sự gặp gỡ của các 

Thiện hữu tri thức. Vì Thiện tri thức khó gặp gỡ mà chúng 

ta đang gặp gỡ và đang đƣợc cùng đi với các bậc Thiện tri 

thức trên đƣờng vui. 

4. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi niềm tin. Vì niềm 

tin khó phát khởi, mà chúng ta đang phát khởi niềm tin và 

đang có niềm tin đối với Tam bảo. Nên, có niềm tin Tam 

bảo là ta đang có hy vọng và hạnh phúc. 

5. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi sự tu tập đối 

với Chánh pháp. Chánh pháp khó gặp, nay ta đã gặp và 

đang tu tập. Nên, nghe đƣợc Chánh pháp là ta đang có 

hạnh phúc. 

6. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi thân không tật bệnh, 

tâm không phiền não (thân tâm an lạc). 

7. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi sự thành tựu Tuệ 

giác. 

8. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi đời sống có lợi ích 

cho mình và cho mọi ngƣời đời này và đời sau. 
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Nhƣ vậy, chúng ta có rất nhiều điều kiện để cảm nhận 

hạnh phúc và sống với hạnh phúc. 

                   Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính tóm tắt 
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HẠNH NGUYỆN TỪ QUANG  

Pháp thoại thầy Thích-thái-hòa chia sẻ tại chùa Từ-

quang, thành phố Nice, Pháp quốc, vào ngày 

11/06/2019 (09/05/ Kỷ Hợi, PL 2563) 

Kính xin tóm lƣợc nội dung bài Pháp thoại với những 

điểm chính nhƣ sau: 

1. Ý nghĩa Từ quang 

Từ là từ bi; Quang là ánh sáng. Từ Quang là ánh sáng từ 

bi. Lại nữa, Từ là đại bi, Quang là đại trí. Nếu chúng ta tu 

học mà không thiết lập trên nền tảng đại trí, đại bi thì tình 

thƣơng của chúng ta không rộng lớn, sự hiểu biết của 

chúng ta cũng không rộng lớn và cũng không sâu sắc. Đại 

bi thì có năng lực chữa trị và nhổ sạch mọi gốc rễ của Tập 

đế và Khổ đế cho chính mình và cho hết thảy chúng sanh. 

Đại trí thì có khả năng thấy xuyên suốt mọi tập khởi khổ 

đau và kết quả của chúng. Đồng thời thấy rõ mọi phƣơng 

pháp trị liệu để chấm dứt vĩnh viễn khổ đau trong mọi 

trạng huống. 
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2. Muốn có đại trí, đại bi thì phải phát Bồ đề tâm, 

thƣợng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh.  

Thƣợng cầu Phật đạo là cầu đại trí của Phật; hạ hóa chúng 

sinh là thực hành theo hạnh đại bi của Phật. Đại trí là trí 

rộng lớn của Phật. Trí ấy không bị các loại sở tri của thế 

gian và sở tri kiến của các bậc Thánh làm đối ngại. Nên, 

đại trí là trí tuệ của Phật thấy rõ sự lý vô ngại và sự sự vô 

ngại nơi vạn hữu. Đại bi là tâm từ bi của Phật. Tâm ấy cứu 

độ hết thảy chúng sanh không hề khởi lên bất cứ ý tƣởng 

về ngã và phi ngã, về con ngƣời và phi con ngƣời, về 

chúng sanh và phi chúng sanh, về thọ mạng và phi thọ 

mạng. Nên, đại bi là tình thƣơng vô ngại và vô hạn của 

Phật đối với muôn loài chúng sanh. 

3. Hạnh nguyện Từ quang  

Ấy là hạnh nguyện đem đại trí, đại bi soi chiếu cùng khắp 

đối với tứ sanh và cửu hữu.  

Tứ sanh là loài sanh ra từ bào thai, loài sanh ra từ trứng, 

loài sinh ra từ sự ẩm thấp, loài sinh ra từ sự biến hóa.  
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Cửu hữu là chín không gian hiện hữu của chúng sinh bao 

gồm: ngũ thú tạp cƣ địa, chúng sinh ở bốn cõi trời Sắc 

giới, chúng sinh ở bốn cõi trời Tứ không định, Vô sắc giới.  

Hạnh nguyện Từ quang là đem ánh sáng trí tuệ và từ bi, 

giáo hóa bốn loại chúng sinh đang cƣ trú trong chín không 

gian ấy… 

4. Đức Phật lịch sử   

Đức Phật Thích-ca-mâu-ni là đức Phật lịch sử. Ngài có 

mặt giữa cõi đời này với hạnh nguyện Từ quang và với 

hạnh nguyện này, Ngài kham nhẫn, cho nên Ngài đối thoại 

và đối diện với giai cấp Bà-la-môn (giai cấp Giáo sĩ), giai 

cấp Sát-đế-lợi (giai cấp vua chúa), giai cấp thƣơng gia, 

giai cấp công nhân. Ngài đối thoại với tất cả các giai cấp 

này, bằng chất liệu đại trí và đại bi, nên khiến nhiều vị 

trong những giai cấp này quay về với Phật pháp và sống 

đời cao thƣợng và hạnh phúc ở trong Tăng đoàn Thế tôn. 

5. Đức Phật bản nguyện   

Cũng từ hạnh nguyện Từ quang mà đức Phật A-di-đà đã 
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thiết lập thế giới Tịnh độ, để giáo hóa chúng sinh trong 

mƣời phƣơng. Đại nguyện thứ nhất của đức Phật A-di-đà, 

khi còn hành Bồ tát đạo, Ngài nguyện rằng: "Khi tôi thành 

Phật, thì cõi nƣớc của tôi không có ba đƣờng xấu ác là địa 

ngục, ngạ quỷ, súc sinh".  

Địa ngục là cảnh giới ngục tù; ngạ quỷ là cảnh giới đói 

nghèo; súc sinh là cảnh giới ngu dốt. 

Vì vậy, ta đọc kỹ và chiêm nghiệm 48 đại nguyện của đức 

Phật A-di-đà, thì nguyện nào của Ngài trong đó cũng 

chuyển tải chất liệu của hạnh nguyện Từ quang, nghĩa là 

chất liệu của đại bi và đại trí. Không có đại bi, đại trí thì 

không có đại nguyện; không có đại nguyện thì không có 

đại hạnh; không có đại nguyện và đại hạnh thì không có 

đạo Phật. Đạo Phật tồn tại bất khả hoại, vì trong đạo Phật 

có bốn chất liệu đại trí, đại bi, đại nguyện và đại hạnh.  

6. Các vị Bồ tát   

Bồ tát Quán-thế-âm với hạnh nguyện đại bi, Bồ tát Văn-

thù với hạnh nguyện đại trí, Bồ tát Phổ-hiền với hạnh 

nguyện đại hạnh, Bồ tát Địa-tạng với đại nguyện bồ đề…, 
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tất cả các Ngài đều đã và đang thực hành hạnh nguyện Từ 

quang, dƣới nhiều hình thức khác nhau, với nhiều phƣơng 

tiện và pháp môn khác nhau. 

7. Các chùa đều có mặt trong nhau 

Chùa Từ-quang, chùa Quảng-đức, chùa Vạn-hạnh hay 

chùa Thiện-minh…, các Ngài đều thiết lập ngôi chùa trên 

hạnh nguyện đại trí và đại bi, đại nguyện và đại hạnh. Vì 

vậy, các chùa luôn luôn có mặt với nhau để hỗ trợ nhau 

hoằng Pháp và luôn luôn có mặt trong nhau, vì đồng một 

thể tính Tam bảo… 

                  

Đệ tử: Nhuận-pháp-nguyên kính tóm tắt. 
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PHÁP HỌC, PHÁP HÀNH  

CĂN BẢN CỦA MỌI PHÁP HỌC, 

PHÁP HÀNH TRONG PHẬT GIÁO 
 

Pháp thoại thầy Thích-thái-hòa giảng cho GĐPT Thiện-trí trong 

Khoá tu học Phật Pháp lần thứ 11, tại Thuỵ-sĩ, từ 29.05.2019 đến 

02.06.2019. 

Xin tóm tắt những điểm chính của Pháp thoại nhƣ sau: 

1. Ba nghiệp thanh tịnh  

Ấy là kết quả tu tập từ ba pháp quy y đem lại. Ba pháp quy 

y là tu nhân, ba nghiệp thanh tịnh là kết quả. Do thực hành 

pháp quy y Phật, khiến ba nghiệp đạo bất thiện dẫn đến sự 

thanh tịnh. Do thực hành quy y Pháp, khiến bốn bất thiện 

nghiệp đạo của ngữ dẫn đến sự thanh tịnh. Do thực hành 

pháp quy y Tăng, khiến ba bất thiện nghiệp đạo của thân 

dẫn đến sự thanh tịnh. 

2. Trong ba pháp quy y, lấy Phật làm gốc  

Pháp do Phật chứng ngộ và tuyên dƣơng, nên Pháp tùy 
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thuộc vào Phật mà có. Vì vậy, Phật xuyên suốt mọi Pháp 

học, Pháp hành, Pháp môn trong Phật giáo. "Chúng sinh 

có bao nhiêu phiền não, thì Phật giáo có bấy nhiêu Pháp 

môn, để đối trị và chuyển hoá".  

Tăng đoàn do Phật thiết lập, do Phật tác thành Giới thể, 

nêu rõ Giới hành, quy định Giới tƣớng, khiến mọi Giới 

hành, Giới tƣớng đều thích ứng với Giới pháp, nên Phật là 

gốc của Tăng và thầy của Tăng. 

3. Đại thừa lấy Phật làm gốc  

Điều này là đƣợc ngài Xá-lợi-phất, bậc trí tuệ số một trong 

hàng đệ tử Thanh văn, bậc đã chứng A-la-hán, tuyên bố, 

Phật là gốc rễ của mọi thiện pháp và là nơi tin tƣởng, 

nƣơng tựa tuyệt đối của đệ tử mà cả quá khứ, tƣơng lai hay 

ngay trong hiện tại các Sa-môn, Bà-la-môn không ai vĩ đại 

và có thể vƣợt qua đức Thế tôn về sự giác ngộ
1
. Cho nên, 

Phật là chỗ nƣơng tựa của các bậc Thánh giả A-la-hán, 

không những vậy mà Phật còn là chỗ nƣơng tựa của các vị 

Bồ tát kể cả Bồ tát Nhất sanh bổ xứ (Bồ tát còn một đời 

                                                           
1
 Sampasādanīya suttanta (Kinh Tự hoan hỷ), Dīgha NiKāya. 
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nữa thành Phật). Nên, đức Phật là nơi nƣơng tựa xuyên 

suốt của Phật giáo trong mọi không gian, trong mọi thời 

gian. Phật giáo Đại thừa lấy Phật làm gốc, nên Đại thừa 

chính là Nguyên thủy Phật giáo, chứ không có Phật giáo 

Nguyên thuỷ nào, theo cách nhìn của các học giả phân 

loại. 

4. Phật là trên hết và điều đặc biệt của Phật giáo Việt-

nam là có tổ chức Gia đình Phật tử.  

Tổ chức này đặt niềm tin và sự tồn tại của tổ chức vào nơi 

Phật, Pháp, Tăng - Điều luật thứ nhất của GĐPTVN. Do 

đó, nếu Huynh trƣởng nào đem những quan điểm chính trị 

vào trong tổ chức này là những Huynh trƣởng đó tự xóa 

tên mình trong Phật giáo, tự xóa tên mình nơi Thế giới 

Tịnh độ của chƣ Phật và tự động có tên trong địa ngục. 

Điều này tôi nói với tƣ cách thầy Thích-thái-hòa, nhắn gửi 

đến các anh chị em GĐPTVN trên thế giới.  

           Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính tóm tắt. 



Thích Thái Hòa  35

   

TRAO TRUYỀN VÀ TIẾP NỐI 

 Pháp thoại thầy Thích-thái-hòa chia sẻ đến GĐPT 

Thiện-trí, Thụy-sĩ vào ngày tu thứ 3, lần thứ 11 

 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Nội dung chính có 4 trƣờng hợp nhƣ sau: 

1. Thế hệ trao truyền dễ thƣơng, nhƣng thế hệ tiếp nối 

không dễ thƣơng. 

2. Thế hệ tiếp nối dễ thƣơng, nhƣng thế hệ trao truyền 

không dễ thƣơng. 

3. Cả hai thế hệ trao truyền và tiếp nối đều dễ thƣơng. 

4. Cả hai thế hệ trao truyền và tiếp nối đều không dễ 

thƣơng. 

Vậy, hai thế hệ đang có mặt trong không gian này thích 

mình nằm trong trƣờng hợp nào? Tất cả đều trả lời là 

trƣờng hợp 3. 



36  Chung một niềm vui 

Thế hệ trao truyền dễ thƣơng là thế hệ thực tập và sống 

với ba chất liệu: Tƣởng nhớ Phật; Kính mến cha mẹ và 

thuận thảo với anh chị em; Thƣơng ngƣời và vật. 

 Tƣởng nhớ Phật là để tiếp nối, giữ gìn và phát triển hạt 

giống tuệ giác và từ bi vốn có nơi tự tâm. Nhờ có chất liệu 

này mà ta có khả năng nhận ra đƣợc thế nào là ác, thế nào 

là thiện, thế nào là đạo đức, thế nào là phi đạo đức. Thiện 

thì làm; ác thì bỏ. Đạo đức thì sống với, sống cùng; phi 

đạo đức thì tìm đủ mọi cách để từ bỏ, xả ly, không gần 

gũi, không tiếp cận. Nhờ vậy, ta có một gia đình tâm linh 

trong sáng và cao thƣợng để sống an lạc hạnh phúc mỗi 

giây phút, trong mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, 

mỗi năm, mỗi đời và tiếp nối nhiều đời kiếp của hiện tại 

và tƣơng lai. 

 Kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em là để 

tiếp nối những gì tốt đẹp và cao quý của gia đình huyết 

thống và từ căn bản đạo đức của gia đình huyết thống này 

mà phát triển rộng lớn trở thành gia đình tâm linh cao quý, 

xóa bỏ mọi lằn mức cách biệt về không gian; xóa bỏ mọi 

sự ngăn cách về thời gian và sự phân biệt kỳ thị giới tính 



Thích Thái Hòa  37

   

hay chủng tộc. Nếu không có căn bản đạo đức này, ta sẽ 

không có đủ phƣớc đức để làm ngƣời, lấy đâu mà phát 

triển đạo đức xuất thế, vƣợt tầm đối với mọi không gian và 

thời gian. 

 Thƣơng ngƣời và vật là nhờ có tuệ giác và từ bi của 

Phật soi đƣờng dẫn lối, khiến ta biết đƣợc giữa đời này 

không ai có thể tự hiện hữu, có thể tự lớn khôn mà mọi 

ngƣời, muôn vật đều nƣơng tựa nhau, hỗ trợ nhau, bổ sung 

cho nhau để cùng nhau hiện hữu, cùng nhau lớn khôn và 

cùng nhau chung sống trong một thế giới đầy biến động và 

hạnh phúc. Và nhờ thực hành chất liệu này, ta buông bỏ 

đƣợc những hạt giống ích kỷ, xấu xa nơi tâm ta, ta có nếp 

sống kính ngƣời, thƣơng vật, tôn trọng môi sinh, không 

làm cho môi trƣờng sống của ta bị ô nhiễm. 

Một ngƣời sống dễ thƣơng, sống có giá trị và có ý nghĩa 

sâu xa, ngƣời ấy phải biết giữ gìn và phát triển ba chất liệu 

căn bản này. Tƣởng nhớ Phật là giữ gìn và tôn kính gia 

đình tâm linh của chúng ta. Kính mến cha mẹ và thuận 

thảo với anh chị em là giữ gìn và tôn kính gia đình huyết 

thống của chúng ta. Thƣơng ngƣời và vật là giữ gìn và tôn 
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kính sự quan hệ tốt đẹp giữa ta với xã hội và thiên nhiên. 

Thế hệ đi trƣớc, nhờ có ba chất liệu này để sống một đời 

sống có giá trị, có ý nghĩa, nên muốn trao truyền đời sống 

có giá trị và có ý nghĩa này đến thế hệ tiếp nối, để thế hệ 

tiếp nối cũng có khả năng sống một đời sống có giá trị và 

có ý nghĩa, đem đến lợi mình, lợi ngƣời ở hiện tại và 

tƣơng lai, và thế hệ tiếp nối cũng biết tiếp nối những gì mà 

thế hệ trao truyền muốn trao truyền, ấy là cả hai thế hệ trao 

truyền và tiếp nối đều dễ thƣơng… 

 

Thụy-sĩ, 01.06.2019 – 28.04. Kỷ-hợi (PL 2562). 

               Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính tóm tắt. 
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HẠNH PHÖC LÀ BIẾT CÙNG 

NHAU HIỆN HỮU 

Pháp thoại thầy Thích-thái-hòa chia sẻ đến đại chúng 

chùa Quảng-đức, Thành phố Toullouse, Pháp vào 

ngày 06 tháng 06 năm 2019 – 04.05. Kỷ-hợi 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật 

Thƣa Đại chúng!  

Khổ đau đến với chúng ta từ nhiều phía, thì hạnh phúc 

cũng đến với chúng ta từ nhiều phía. Có khi ta nghĩ về một 

quá khứ đau khổ thì trong giây phút hiện tại ta bị khổ đau 

và có khi ta nghĩ về một quá khứ tƣơi đẹp, vinh quang thì 

ta cũng có hạnh phúc trong hiện tại… 

Hôm nay tôi xin chia sẻ đến đại chúng năm chất liệu để 

tạo ra hạnh phúc: 

1. Nhìn vào một tô canh 

Chúng ta hãy quán chiếu sâu vào một tô canh đang có mặt 
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trƣớc mặt ta, để thấy những gì đang diễn ra và hiện hữu ở 

trong một tô canh. Tô canh đƣợc tạo nên bởi những yếu tố 

không là tô canh. Chẳng hạn, nƣớc không phải là tô canh, 

gia vị không phải là tô canh, miếng đậu khuôn, miếng thịt, 

trong tô canh không phải là tô canh,… nhƣng những yếu 

tố ấy đang hiện hữu và hòa điệu với nhau để tạo thành một 

tô canh. Nhƣ vậy, tô canh không thể hiện hữu một mình 

mà nó hiện hữu và hòa điệu với những gì không phải là 

nó. Nó đƣợc tạo nên và tồn tại bởi những yếu tố không 

phải nó. Ai thấy tô canh nhƣ vậy, mới gọi là ngƣời có khả 

năng thấy tô canh. 

2.  Thấy mình có mặt trong tất cả và thấy tất cả đang 

có mặt trong mình 

Thấy mình có mặt trong tất cả, thấy tất cả đang có mặt 

trong mình, cái thấy ấy giúp ta loại đi những hạt giống ích 

kỷ nơi tâm ta và giúp ta lấy lại những gì hạnh phúc đã bị 

chúng ta bỏ quên. Cái thấy tạo nên sự biết ơn của chúng ta 

đối với mọi sự hiện hữu. Còn biết ơn là còn có điều kiện 

để ta sống với hạnh phúc.  



Thích Thái Hòa  41

   

3.  Đừng nên so sánh hơn, thua, bằng 

Buông bỏ tâm so sánh hơn, thua, bằng. Ngay ở nơi tâm 

buông bỏ đó ta đã có hạnh phúc. Tâm so sánh thƣờng tạo 

ra những sự rối rắm cho những hành xử của chúng ta. Mọi 

vấn đề đến với chúng ta, ta biết tiếp nhận chúng trong sự 

biết đủ, và ta biết chia sẻ chúng đến với những ngƣời 

chung quanh ta đúng thời, đúng xứ, đúng nhân, đúng sự, 

đúng pháp. Chính những sự biết tiếp nhận và chia sẻ này 

tạo nên hạnh phúc cho chúng ta rất lớn. 

4. Chùa Quảng-đức 

Ấy là ngôi chùa mang tên của một vị Bồ tát với danh hiệu 

là Thích-quảng-đức tự thiêu năm 1963 để bảo vệ sự công 

bằng tôn giáo dƣới triều đại của tổng thống Ngô-đình-

diệm.  

Sự tự thiêu của Ngài còn để lại cho đời trái tim bất diệt. 

Trái tim bất diệt ấy còn gọi là Trái tim từ bi, trái tim của 

một vị Bồ tát quên mình vì lợi ích chúng sinh, vì sự tồn tại 

của Chánh pháp. Sự hy sinh của Bồ tát là không phải để 

chống đối chế độ của tổng thống Ngô-đình-diệm mà sự hy 
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sinh của Ngài là để đánh thức tổng thống Ngô-đình-diệm 

dừng lại và điều chỉnh những gì không đúng với đạo lý 

của ngƣời lãnh đạo quốc gia. 

                Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính tóm tắt 
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NGÀY TƢỞNG NIỆM ÂN SƢ 

CỦA GĐPTVN 

Nhân dịp lễ tưởng niệm chư vị Ân sư và Tiền bối hữu công 

của Gia đình phật tử được Hội đồng Tăng-già Bản thệ và 

Hội đồng Giáo giới GĐPTVN tổ chức tại chùa Phật-ân, 

Long-thành, Đồng-nai hôm 15 tháng 9 âm lịch Kỷ-hợi 

(13/10/2019), vào buổi sáng trước giờ cử hành lễ, Hòa 

thượng Thích-thái-hòa, Tổng thư ký Ban thường trực Hội 

đồng giáo giới GĐPTVN đã có thời pháp thoại ngắn gởi 

đến Ban hướng dẫn Trung ương và Ban hướng dẫn GĐPT 

các tỉnh/thị/thành về tham dự lễ. Nội dung tóm tắt như 

sau: 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật 

Thƣa Đại chúng! 

Nhân dịp đại lễ Tƣởng niệm các bậc Ân sƣ, các bậc Tiền 

bối hữu công, chƣ anh linh Thánh tử đạo, chƣ vị Gia 

trƣởng, Huynh trƣởng, Đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt-
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nam quá cố…, tôi xin chia sẻ đến quý vị mấy điểm nhƣ 

sau: 

1. Cứu cánh và phƣơng tiện  

Xin quý vị nghiên cứu bản Nội quy, Quy chế huynh 

trƣởng của GĐPTVN, trong đó chƣơng, khoản, điều nào 

thuộc về cứu cánh và chƣơng, khoản, điều nào thuộc về 

phƣơng tiện. Những chƣơng, khoản, điều nào thuộc về cứu 

cánh thì tuyệt đối không thay đổi, không tùy duyên. Còn 

những chƣơng, khoản, điều nào thuộc về phƣơng tiện thì 

chúng ta có thể vận dụng một cách linh hoạt, nhằm thực 

hiện để đạt tới mục đích hay cứu cánh. 

Mục đích của GĐPTVN là: "Đào luyện thanh, thiếu, đồng 

niên thành Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội 

theo tinh thần Phật giáo". 

- Mục đích thì không tùy duyên, không thay đổi, trƣớc sau 

nhƣ một. 

- Năm điều luật, châm ngôn, huy hiệu, bài ca chính thức là 

cứu cánh không có thay đổi. 



Thích Thái Hòa  45

   

Còn những gì phƣơng tiện để đạt tới cứu cánh thì ta có thể 

tùy thời, tùy xứ, tùy sự, tùy nhân, tùy pháp mà linh hoạt 

vận dụng để thích ứng… 

2. Gốc rễ của bản nội quy – quy chế 

Chúng ta phải nhìn thật sâu sắc bác Tâm minh-Lê đình 

thám thành lập Gia đình Phật hóa phổ, tiền thân của 

GĐPTVN từ ý chỉ nào? Từ động cơ nào? Chắc chắn là bác 

cƣ sĩ Tâm minh-Lê đình thám nhận yếu chỉ từ các bậc Tôn 

đức Tăng-già bấy giờ nhƣ các ngài Đại lão Hòa thƣợng 

Thích-giác-tiên, Đại lão Hòa thƣợng Thích-giác-nhiên, 

Đại lão Hòa thƣợng Thích-tịnh-khiết, Đại lão Hòa thƣợng 

Thích-tịnh-hạnh… và từ động cơ "Thƣợng cầu Phật đạo, 

hạ hóa chúng sinh". 

Từ gốc rễ Thƣợng cầu-Hạ hóa, mà thiết lập Nội quy - quy 

chế GĐPTVN. Nên, Nội quy - quy chế GĐPTVN mang 

chất liệu này, chứ không thể mang chất liệu nào khác. 

             

Đệ tử: Nhuận-pháp-nguyên kính tóm tắt. 
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NĂM ĐIỀU CỦA NGƢỜI BIẾT 

HỘ PHÁP 

Đạo từ thầy Thích-thái-hòa chia sẻ vào ngày 16 tháng 4 nhuận, năm 

Canh-tý, PL. 2564 - 2020, tại tự viện Phước duyên - Thành phố Huế, 

nhân buổi Phật tử cúng dường quá đường 

Năm điều ngƣời Phật tử cần biết để hộ Pháp. 

1. Mặc hộ 

Nghĩa là hộ trì Phật pháp bằng cách tự mình âm thầm thực 

hành Phật pháp dƣới hình thức vô tƣớng, vô ngôn, chỉ làm 

mà không nói, không nêu danh, không phô trƣơng. Thực 

hành hộ Pháp theo mặc hộ nhƣ thế sẽ không bị chƣớng 

ngại, không bị giới hạn với bất cứ không gian nào, với bất 

cứ thời gian nào, với bất cứ đối tƣợng nào. 

2. Niệm hộ  

Hộ Pháp bằng cách luôn luôn nhớ đến Chánh pháp và 

mong Chánh pháp trƣờng tồn để báo đáp ân đức của Tam 

bảo, ân đức chúng sinh ngay trong từng tâm niệm của 
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mình, ngay trong ý thức tu học của mình, ngay trong từng 

việc làm của mình, ngay trong từng ý nghĩ của mình. 

Nghĩa là hành động, lời nói, tâm ý của mình luôn luôn đặt 

trọn ở trong Chánh pháp, khiến Chánh pháp trƣờng tồn, 

lợi lạc đến muôn loài chúng sinh. Ấy là Hộ pháp bằng 

Niệm hộ. 

3. Trí hộ  

Hộ Pháp bằng trí tuệ; bằng sự quán chiếu, để mọi việc làm 

thích ứng với mọi hoàn cảnh, và không bị hoàn cảnh làm 

thay đổi. Bởi vì hộ trì bằng trí tuệ là sự hộ Pháp khế cơ, 

khế thời, thích hợp với mọi đối tƣợng không bị khiếm 

khuyết, không làm thay đổi tâm Bồ đề, hạnh Bồ đề, 

nguyện Bồ đề của mình đối với mọi công việc, dù những 

việc làm ấy nặng hay nhẹ, thấp hay cao, bên phải hay bên 

trái, nhƣng tất cả chúng đều thích ứng với chân lý, với đạo 

lý, với đời sống giải thoát, giác ngộ. Đó gọi là trí hộ. 

4. Tức hộ  

Hộ Pháp bằng sự đình chỉ tâm vọng ngoại, không cầu Phật 

ở bên ngoài mà cầu Phật ở bên trong tâm mình; không cầu 
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danh ở bên ngoài mà cầu tâm trong sạch vốn có ở bên 

trong tâm của chúng ta; không cầu lợi danh, ca tụng ở bên 

ngoài mà cầu thấy minh tâm kiến tánh nơi tâm của mình, 

nơi tánh của mình, nơi đời sống của mình trong thật tế 

này. Hộ niệm nhƣ vậy là dứt hết tham duyên bên ngoài và 

hƣớng tâm tới trí giác ở bên trong. Hộ Pháp nhƣ vậy, 

khiến cho Chánh pháp trƣờng tồn, ma quân khiếp đảm, 

đầu hàng, vì ma quân không đủ khả năng, không đủ cái 

nhìn minh tâm kiến tánh ấy. Đó gọi là hộ Pháp bằng tức 

niệm. 

5. Tha hộ  

Hộ Pháp bằng cách, mình phải biết chấp nhận cái gì là 

không phải mình và phải thấy rõ cái không phải là mình đã 

tạo ra mình trong hiện tại, đã tạo ra mình trong quá khứ và 

có thể sẽ tạo ra mình trong tƣơng lai. Pháp đƣợc tạo nên 

bởi những yếu tố không phải là Pháp, cho nên hộ Pháp 

đƣợc nhƣ vậy, chúng ta có thể sử dụng tất cả các pháp để 

hộ Pháp. Nhờ hộ Pháp bằng sự tha hộ này mà chúng ta có 

khả năng chuyển hóa những ngƣời chê bai sự cúng dƣờng 

trở thành những ngƣời hộ trì chúng ta cúng dƣờng; hộ 
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Pháp bằng tha hộ có năng lƣợng chuyển hóa những ngƣời 

cản trở chúng ta cúng dƣờng, trở thành những ngƣời hỗ trợ 

ta cúng dƣờng; hộ Pháp bằng tha hộ này có khả năng làm 

thay đổi những ngƣời đối lập với ta trở thành đồng hành 

cùng với ta trên đƣờng cúng dƣờng. Hộ Pháp bằng tha hộ 

này, chúng ta mƣợn ngoại cảnh thuận lợi để nuôi dƣỡng 

nội nhân, nội duyên cùng khắp trong tâm của chúng ta. Hộ 

Pháp bằng tha hộ nhƣ thế, chúng ta sẽ làm cho Chánh 

pháp đƣợc trƣờng tồn, chúng ta sẽ làm cho chúng sinh an 

lạc. Gạo, dầu, muối, mì, bột nêm, tịnh tài không phải là 

Pháp, nhƣng chúng ta biết sử dụng nó để hộ Pháp thì tất cả 

những thứ đó sẽ yểm trợ cho Tăng-già tu học vững chãi 

đối với Giới, Định và Tuệ, và sự cúng dƣờng ấy có khả 

năng tựu thành phƣớc đức của chúng ta, để chúng ta thành 

tựu phƣớc báu ở cõi ngƣời từ sự cúng dƣờng này; chúng ta 

thành tựu phƣớc báu ở cõi trời từ sự cúng dƣờng này, 

chúng ta thành tựu phƣớc báu của các bậc Thánh trí Thanh 

văn, Duyên giác từ sự cúng dƣờng này, chúng ta thành tựu 

tâm bồ đề, nguyện bồ đề, hạnh bồ đề từ những nơi tha hộ 

cúng dƣờng này và từ nơi tha hộ cúng dƣờng này, chúng ta 

duyên vào chúng để nhập vào cảnh giới bất khả tƣ nghị 



50  Chung một niềm vui 

của chƣ Phật và có thể kiến lập Tịnh độ để yểm trợ những 

ngƣời đồng tu, đồng hạnh, đồng nguyện với chúng ta, có 

cơ duyên tu học để tăng trƣởng bồ đề tâm, chấm dứt sinh 

tử, sống đời sống lợi ích cho mình, cho ngƣời, ngay trong 

đời này và đời sau. Cúng dƣờng bằng tha hộ, cho nên 

chúng ta làm một bài thơ, sáng tác một bản nhạc, hay ca 

ngâm một bản nhạc, một bài thơ để làm cho ngƣời khác 

tỉnh ngộ, bỏ tà tâm trở về với chánh tâm, bỏ tiểu tâm mà 

trở về đại tâm, bỏ thấp tâm mà trở về vô thƣợng tâm. Tha 

hộ nhƣ vậy, khiến cho Chánh pháp trƣờng tồn, chúng sinh 

an lạc. 

Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính tóm tắt 
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PHÁP HỌC VÀ PHÁP HÀNH  

TRÌ DANH NIỆM PHẬT 

Trí-quang Thượng nhân dạy. 

Hậu học: Tỷ khưu Thích-thái-hòa cung kính ghi. 

Chiều nay ngày 19 tháng 7 năm Mậu-tuất (2018), tôi đến 

Phƣơng trƣợng Tổ đình Từ-đàm, đảnh lễ Trí-quang 

Thƣợng nhân, sau khi xuất hạ, Thƣợng nhân đã dạy cho 

tôi những điều hữu ích gồm: 

1. Pháp học. Pháp giới tạng thân A-di-đà-Phật là chỉ cho 

Thân thể của Phật A-di-đà bao trùm khắp cả không gian và 

thời gian. Về mặt không gian là cả mƣời phƣơng. Về mặt 

thời gian là bao trùm cả ba đời. 

2. Pháp hành. Niệm Phật đƣa đến nhất tâm gồm có hai 

loại: Niệm lớn tiếng và niệm không có tiếng. Niệm lớn 

tiếng là niệm rõ ràng từng chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. 

Miệng niệm chậm rãi và to, tai lắng nghe rõ ràng từng 

tiếng không lầm lẫn, nhờ vậy mà đƣa tới nhất tâm. Niệm 

thầm hay niệm không ra tiếng, nghĩa là niệm: Nam Mô A 
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Di Đà Phật, niệm thầm ở trong miệng, nhƣng ý thức rất rõ 

ràng từng chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ vậy mà đƣa 

đến nhất tâm. Niệm Phật nhƣ vậy, thì Phật A-di-đà luôn 

luôn ở trên đỉnh đầu. Niệm Phật nhƣ vậy, có thể vãng sanh 

về thế giới Tịnh độ của Ngài hay có thể nhập vào pháp 

giới tạng thân của Ngài tùy sức hạnh nguyện. 

3. Quan trọng của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 

Thƣợng Nhân dạy: Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật rất 

quan trọng. Con số sáu là một trong những pháp số rất 

quan trọng trong Phật pháp. Sáu chữ Nam mô A Di Đà 

Phật liên hệ đến Lục diệu pháp môn. Nghĩa là liên hệ đến 

sáu pháp quán chiếu hơi thở rất mầu nhiệm. 

4. Bản thân hành trì. Mỗi đêm Thƣợng nhân niệm danh 

hiệu Nam mô A-di-đà Phật đến 1800 biến, nghĩa là ba lần 

sáu. Mỗi lần là sáu trăm. Ba lần sáu = một ngàn tám trăm 

biến miệng niệm Nam mô A-di-đà Phật và tai lắng nghe 

một cách rõ ràng không có niệm gì khác khởi lên xen tạp. 

5. Tƣ thế hành trì. Ngồi kiết già, bán già, hay ngồi trên ghế 

thõng chân xuống mà niệm, tùy theo điều kiện của thân 
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thể. Tuyệt đối không đƣợc nằm ngửa mà niệm Phật. Nếu 

bệnh có thể nằm ngửa, nhƣng không duỗi chân mà co dựng 

hai chân lên. Khi đi vào toilet, thì nhớ Phật để trên đầu. 

6. Truyền thống gia đình. Thƣợng nhân dạy gia đình tôi đã 

bảy đời tu tập Trì danh Niệm Phật với danh hiệu Nam mô 

A-di-đà Phật, nay Thƣợng nhân cũng vậy, làm gì cũng nhớ 

Phật. Niệm Phật chính là nhớ Phật. 

7. Thƣợng Nhân dạy: Ngƣời tu tập cố gắng sống tinh tấn, 

tránh bệnh hoạn đƣợc bao nhiêu là tốt bấy nhiêu và phải 

thƣờng quán chiếu cái khổ của bị sanh để tu tập đạt đến cái 

tâm phiền não vô sanh; phải quán chiếu cái khổ của lão để 

đạt đến cái tâm bất lão; phải quán chiếu cái khổ của bệnh, 

để đạt tới cái tâm sáng suốt vô bệnh; phải quán chiếu cái 

chết để đạt tới cái tâm bất tử. Ngƣời tu không có việc gì 

quan trọng ngoài "Sống và Chết". Sống chết là việc lớn. 
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CHÂU BÁU TRONG ĐỜI SỐNG 

CỦA NHỮNG NGƢỜI ĐỆ TỬ 

PHẬT CHÖNG TA 

                

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Thƣa quý vị, 

Hôm nay tháng 06 năm 2017, tại chùa Quảng-hƣơng, đất 

nƣớc Đan-mạch, tôi có duyên gặp Thƣợng tọa Giác-thanh, 

cũng nhƣ quý vị Phật tử. Đây là một nhân duyên lớn, một 

sự trùng phùng rất lớn, nên tôi xin chia sẻ một vài điều tu 

học đến đại chúng trong dịp gặp gỡ này. 

Ta từng có mặt trong nhau 

Có một vị thiền sƣ nói: "Chúng ta biệt ly nhau, từ ngàn 

vạn kiếp lâu, nhƣng chƣa từng xa cách, dù một phút giây 

nào. Chúng ta đối diện nhau, suốt ngày suốt ngày lâu, suốt 

ngày nhƣng không gặp, không bao giờ gặp nhau". 
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Chúng ta phải thấy rằng: Sự trùng phùng của chúng ta 

hôm nay đều đã có nhân duyên rất lớn, vì chúng ta đã gặp 

nhau nhiều đời ở trong Phật pháp. Chúng ta đã gặp nhau 

nhiều đời ở trong dòng máu của con ngƣời và chúng ta 

cũng đã gặp nhau nhiều đời ở trong dòng máu tổ tiên Việt-

nam và trong dòng máu của Chánh pháp.  

Vì vậy, hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau ở đây trong 

không khí đạo tình này. Nếu chúng ta không gặp nhau 

trong dòng máu Chánh pháp, chúng ta không gặp nhau 

trong tình cảm con ngƣời, chúng ta không gặp nhau trong 

tình cảm thiêng liêng của đất nƣớc Việt, thì chúng ta sẽ 

không bao giờ có không gian này để gặp nhau.  

Nhƣng, hôm nay chúng ta đã gặp nhau, có nghĩa là chúng 

ta đã từng gặp nhau và hôm nay lại tiếp tục gặp nhau. 

Nên, quý vị nhìn thấy tôi không có lạ phải không? Tôi 

thấy quý vị cũng không có gì lạ cả. Vì sao không lạ? Vì 

chúng ta đã từng gặp nhau, đã từng quen biết nhau, đã 

từng có mặt trong nhau. Chúng ta đã từng gặp nhau trong 

dòng dõi của Chánh pháp, trong tình cảm con ngƣời trên 

trái đất này, chúng ta đã từng gặp nhau trong dòng dõi 
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Tiên Rồng, trong truyền thống đạo đức tâm linh và văn 

hóa của Việt-nam.  

Vì vậy, chúng ta thấy gần gũi nhau, đi tới với nhau không 

có gì đối ngại, không có gì ngại ngùng, để chúng ta phải 

tránh né, không nói đƣợc với nhau những gì dễ thƣơng 

nhất, trân quý nhất, giá trị nhất, ý nghĩa nhất, chân thật 

nhất phải không quý vị?  

Cho nên, hôm nay tôi xin chia sẻ pháp thoại đến với Đại 

chúng: "Châu báu trong đời sống của những ngƣời đệ tử 

Phật chúng ta". 

Nhận diện và tiếp nhận châu báu  

Ở đời ai cũng có châu báu, không có châu báu bằng cách 

này, thì cũng có châu báu bằng cách khác, không ai nghèo 

hết, ai cũng giàu hết. Mình có đôi mắt là mình có châu báu 

rồi, bởi vì có đôi mắt mình mới nhìn thấy đƣợc những gì 

mình cần nhìn thấy, cho nên đôi mắt là châu báu trong đời 

sống của mỗi chúng ta.  

Chúng ta nhìn thấy nhau là một phép lạ. Chúng ta nhìn 
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thấy đƣợc cha ta, mẹ ta; chúng ta nhìn thấy đƣợc ngƣời 

thƣơng của ta; chúng ta nhìn thấy đƣợc con cái của chúng 

ta; chúng ta nhìn thấy đƣợc anh chị em của chúng ta; 

chúng ta nhìn thấy đồng loại của chúng ta; chúng ta nhìn 

thầy tổ tiên của chúng ta; chúng ta nhìn thấy quê hƣơng 

của chúng ta; chúng ta nhìn thấy đƣợc trời xanh mây trắng. 

Tất cả những cái nhìn thấy này đều làm nên hạnh phúc lớn 

trong đời sống của chúng ta, nên đôi mắt và cái nhìn thấy 

của đôi mắt là châu báu của chúng ta. 

Để kiểm chứng những hạnh phúc này, quý vị có thể hỏi 

mấy ngƣời mù bẩm sinh và ngƣời mù do bệnh hoạn là họ 

muốn gì, điều ƣớc mơ của họ là gì, và cái gì là hạnh phúc 

của họ? Chắc chắn, những ngƣời mù sẽ trả lời: Họ muốn 

thấy. Ƣớc mơ của họ là muốn có đôi mắt sáng để thấy. 

Hạnh phúc của họ là đƣợc nhìn thấy những ngƣời thân yêu 

và muôn vật. Nhƣng, những ƣớc muốn ấy khó trở thành 

hiện thực với những ngƣời mù. Và hạnh phúc của ngƣời 

mù là thấy, cũng không bao giờ trở thành hiện thực với họ.  

Bây giờ, trong đạo tràng này, không có ai ƣớc mơ thấy mà 

vẫn thấy, vì mình đang có đôi mắt sáng. Đôi mắt sáng đã 
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hiến tặng cho ta cái thấy và nếu chúng ta biết sử dụng cái 

thấy ấy của đôi mắt sáng bằng chất liệu của trí tuệ và từ bi, 

bằng chất liệu của bao dung và hỷ xả, thì hạnh phúc của 

chúng ta không thể nào diễn tả hết. Cho nên, đôi mắt sáng 

và cái thấy là châu báu vốn có của chúng ta.  

Đôi tai là châu báu vốn có của chúng ta. Có những ngƣời 

sinh ra bị điếc bẩm sinh, cho nên họ không nghe đƣợc bất 

cứ âm thanh nào của ngƣời thân yêu, của mọi ngƣời và 

muôn vật. Trong lúc đó, chúng ta hiện nay đang có đôi tai 

là điều kiện để cái nghe biểu hiện, chúng ta đang nghe 

đƣợc âm thanh của những ngƣời thân yêu đang muốn nói 

với mình, mình nghe đƣợc âm thanh của ngƣời thân mình 

muốn nói với mình, mà mình không chịu ngồi yên lắng 

nghe để hiểu và để thƣơng. Nhờ có cái nghe ta mới có cái 

hiểu và nhờ có cái hiểu ta mới có cái thƣơng, ta mới có sự 

thông cảm và sẻ chia.  

Cho nên, đôi tai của chúng ta có khả năng chế tác ra hạnh 

phúc cho chúng ta rất nhiều. Hạnh phúc của con ngƣời là 

đƣợc nghe và đƣợc chia sẻ những gì ngƣời khác cần ở nơi 

chúng ta. Một ngƣời không biết lắng nghe, ngƣời ấy sẽ 
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không có chất liệu của thƣơng yêu và cảm thông. Vì nghe 

là để hiểu, cảm thông và chia sẻ. Nghe để biết đƣợc ngƣời 

thƣơng của mình đang cần gì ở nơi mình; nghe để biết 

đƣợc cha mẹ mình đang cần gì ở nơi mình; nghe để biết 

đƣợc con cái đang cần gì ở nơi mình; nghe để biết vợ mình 

đang cần gì ở nơi mình; nghe để biết chồng mình đang cần 

gì ở nơi mình; nghe để biết con cháu đang cần gì ở nơi 

mình; nghe để biết quê hƣơng đang cần gì ở nơi mình; 

nghe để biết nhân loại hay muôn vật đang cần gì ở nơi 

mình; nghe để biết đạo pháp đang cần gì ở nơi mình.  

Khi chúng ta biết đƣợc giá trị của sự nghe nhƣ vậy, thì 

chúng ta thấy mình đang có hạnh phúc, vì mình đang có 

điều kiện để nghe và cái nghe đang có mặt với mình. Nên, 

nghe là châu báu của hạnh phúc. Vì vậy mà đức Phật dạy, 

khi nhìn cái gì thì chúng ta nhìn chúng một cách tinh tế và 

nhìn cho sâu sắc, chúng ta nghe điều gì thì chúng ta nghe 

thật yên lắng và nghe thật sâu sắc. Nhờ cái nhìn và cái 

nghe ấy mà chúng ta thấy đƣợc sự thật của khổ và thấy 

đƣợc sự thật nguyên nhân sinh khởi sự khổ. Cái thấy chính 

xác và sâu sắc đối với mọi vấn đề, đức Phật gọi đó là 
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"chánh kiến". Nghe chính xác để nhớ và hiểu sâu sắc, đức 

Phật gọi là "đế thính", "thiện tƣ niệm chi" hay là nghe ở 

trong "chánh tƣ duy". 

Thấy và nghe là những điều kiện của hạnh phúc, thì nói 

năng cũng là một điều kiện của hạnh phúc. Nói đƣợc là 

một hạnh phúc. Dễ gì chúng ta nói đƣợc, nếu không có 

miệng lƣỡi, không có thanh quản. Một ngƣời câm bẩm 

sinh, hạnh phúc của họ là nói; ƣớc mơ tha thiết nhất của họ 

là nói. Nhƣng cái nói rất khó xảy ra với họ. Họ ƣớc mơ 

nói, nhƣng không nói đƣợc. Họ thấy ai nói đƣợc là họ 

buồn lắm, vì sao? Vì họ không nói đƣợc. Ngƣời câm phần 

nhiều đi kèm với điếc.  

Nhƣ vậy, trong đạo tràng này không có ai bị câm bẩm sinh 

cả, nên trong tất cả chúng ta đang có châu báu. Châu báu 

trong đời sống của chúng ta là cái nói. Những yếu tố tạo 

nên cái miệng là để giúp ta nói và ăn. Nhƣng nếu chúng ta 

kém phƣớc báo, thì có miệng ta sẽ không nói đƣợc và có 

miệng ta cũng không ăn đƣợc.  

Nên, chúng ta đang có cái miệng để ăn đƣợc, nói đƣợc là 
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chúng ta đang có phƣớc báu và chúng ta đang có châu báu.  

Vì vậy, chúng ta phải biết ăn và biết nói đúng lúc, đúng 

việc, đúng lẽ phải và đúng với đạo lý, để châu báu vốn có 

của chúng ta không bị thoái hóa và biến mất. Chúng ta 

phải biết cách ăn để cái ăn ấy tạo ra bình an và phƣớc đức 

cho chúng ta. Cái ăn tạo ra bình an và hạnh phúc, đức Phật 

gọi là "chánh mạng". Chúng ta phải biết cách nói, để cách 

nói ấy tạo ra phƣớc đức và bình an cho chúng ta. Nói nhƣ 

vậy, đức Phật gọi là "chánh ngữ".  

Những bậc Trí đức trong đời thƣờng nhắc nhở chúng ta: 

"bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất". Nghĩa là 

"bệnh từ nơi miệng mà vào, họa từ nơi miệng mà ra". 

Cho nên, cái miệng là châu báu vốn có của tất cả chúng 

ta, chúng ta phải biết giữ gìn châu báu này bằng sự nói 

năng nhƣ Chánh pháp, im lặng nhƣ Chánh pháp, ăn uống 

đúng nhƣ Chánh pháp và không ăn uống cũng đúng nhƣ 

Chánh pháp. 

Chúng ta có thân thể này, đầy đủ đầu mình tay chân để 

hành hoạt và các quan năng nhận thức là một may mắn lớn 
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và là một hạnh phúc lớn. Ở trong đời có đôi ngƣời có tay 

chân mà không cử động đƣợc, nơi đạo tràng này chúng ta 

đều có tay chân đầy đủ và đều cử động đƣợc. Bây giờ 

chúng ta muốn đi là chúng ta đi; chúng ta muốn đứng là 

chúng ta đứng, chúng ta muốn nằm là chúng ta nằm, 

chúng ta muốn ngồi là chúng ta ngồi, chúng ta muốn đƣa 

tay lên là chúng ta đƣa tay lên, muốn bỏ tay xuống là 

chúng ta liền bỏ tay xuống. Tất cả những động tác ấy đều 

là những động tác của châu báu, vì chúng chế tác ra hạnh 

phúc cho chúng ta. 

Một ngƣời bị đột quỵ, một ngƣời bị tai biến, bị bán thân 

bất toại, ngƣời đó mơ ƣớc đƣa cánh tay lên, nhƣng không 

bao giờ đƣa lên đƣợc theo ý muốn của họ; ngƣời đó muốn 

đi, nhƣng cái đi của họ không thành; họ muốn ngồi nhƣng 

cái ngồi của họ không thành…  

Tất cả chúng ta là con của đức Phật, chúng ta thƣờng thực 

tập tỉnh giác và sống ở trong tỉnh giác, tỉnh giác trong đi 

đứng nằm ngồi hay trong mọi hành hoạt của chúng ta, để 

ngay trong mỗi động tác ấy, chúng ta thoát ra khỏi vô 

minh và thành tựu chất liệu của tuệ giác và từ bi.  
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Vì vậy, những ngƣời con của đức Phật không làm việc 

theo bản năng mà làm việc theo tuệ giác, không đi theo 

bản năng mà đi theo tuệ giác.  

Nhờ vậy, nên mỗi động tác, mỗi hành hoạt của những 

ngƣời con Phật đều có khả năng bảo hộ châu báu vốn có 

của mình, không để bị biến hoại, rơi mất mà còn làm tăng 

trƣởng lên, giàu có lên ngay nơi mỗi động tác của mình, 

đƣa tới lợi ích cho mình, cho ngƣời đời này và đời sau. 

Mỗi hành động của thân đều hoạt khởi ở trong tỉnh giác và 

tuệ giác, nên tránh xa đƣợc hết thảy điều ác và thành tựu 

hết thảy điều thiện, cho mình, cho ngƣời, đời này đời sau, 

đức Phật gọi những hành động ấy là "chánh nghiệp". 

Chúng ta đang có ý thức trong sáng, không tạp loạn, 

không nhiễm ô, không hoang tƣởng, ấy là chúng ta đang 

có châu báu về tâm ý. Châu báu này đức Phật gọi là 

"chánh niệm", "chánh định". 

Nhƣ vậy, chúng ta có cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm, cái 

xúc chạm, cái hành hoạt của thân thể và tâm ý là tất cả 

chúng ta vốn có cái căn bản của châu báu và của phƣớc 
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đức. Chúng ta nỗ lực phát triển châu báu ấy, khiến chúng 

lớn lên mỗi ngày trong mỗi hành hoạt của chúng ta qua đi, 

đứng, nằm, ngồi, nói năng, làm việc, suy nghĩ, quán chiếu, 

ấy gọi là "chánh tinh tấn". Nhờ có tinh tấn, khiến điều ác 

nơi thân tâm chƣa sinh thì không thể sinh; những điều ác 

đã sinh, liền đình chỉ và diệt tận; những điều thiện nơi thân 

tâm chƣa sinh, liền sinh; những điều thiện nơi thân tâm đã 

sinh, liền tăng trƣởng. 

Nhân duyên tốt đẹp nhiều đời  

Chúng ta có phƣớc báu, có thiện căn là do chúng ta nhiều 

đời đã biết tu tập, biết tích lũy những điều tốt đẹp. Cha mẹ, 

tổ tiên của chúng ta có phƣớc duyên lớn mới sinh ra chúng 

ta không bị bệnh tật, có đầy đủ sáu quan năng nhận thức.  

Cho nên, chúng ta có thân thể toàn vẹn này là do tự thân 

của chúng ta vốn có phƣớc báu nhiều đời và cha mẹ, tổ 

tiên của chúng ta cũng có phƣớc báu nhiều đời, cùng làm 

nhân duyên tƣơng tác với nhau, khiến chúng ta sinh ra 

trong sự toàn hảo về thân thể và tâm hồn. 

Chúng ta có đƣợc một thân thể hoàn hảo, có đƣợc một tâm 
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hồn trong sáng, chúng ta vốn có căn bản của sự hiểu biết, 

phân biệt rõ ràng giữa chánh và tà, giữa thiện và ác, giữa 

thấp kém và cao thƣợng, biết chọn lựa cái đẹp để sống mà 

không sống theo cái xấu; biết chọn lựa lẽ phải để hành 

động mà không hành động theo cái phi pháp; biết nghe 

theo cái đúng mà không nghe theo cái tà vạy, ấy là nhờ ta 

có phƣớc báu, nhờ ta có căn bản của trí thức.  

Nếu chúng ta có căn bản của phƣớc báu, căn bản của trí 

thức thì trong đời sống của chúng ta, mọi hành xử ít gây 

phiền hà đến những ngƣời khác. 

Vậy, chúng ta nỗ lực giữ gìn và phát triển những gì tốt đẹp 

đã có và nỗ lực ngăn ngừa những gì không tốt đẹp đừng để 

chúng xảy ra trong những suy nghĩ và hành động của 

chúng ta.  

Nguyện giữ gìn và phát triển 

Chúng ta tiếp tục nuôi dƣỡng phƣớc báu của chúng ta, 

bằng cách nƣơng tựa vào đức Phật, nƣơng tựa vào Chánh 

pháp, nƣơng tựa vào Tăng đoàn, nƣơng tựa vào Thánh 

giới, để sống và hành hoạt, khiến phƣớc báu vốn có của 
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chúng ta tăng trƣởng liên tục, không gián đoạn. Nghĩa là 

từ phƣớc báu của loài ngƣời, tăng trƣởng thành phƣớc báu 

của chƣ thiên; từ phƣớc báu chƣ thiên tăng trƣởng thành 

phƣớc báu của bậc Thánh; từ phƣớc báu của các bậc 

Thánh tăng trƣởng thành phƣớc báu của các vị Bồ tát và từ 

phƣớc báu của các vị Bồ tát tăng trƣởng thành phƣớc báu 

của chƣ Phật. 

Nhƣ vậy, trong mỗi chúng ta, ai mà không mong muốn 

phƣớc báu của mình đƣợc tăng trƣởng. Muốn nhƣ vậy, thì 

chúng ta nguyện suốt đời nƣơng tựa vào đức Phật. Nƣơng 

tựa vào đức Phật, nghĩa là nƣơng tựa vào trí tuệ và từ bi 

của Ngài để làm sáng lên trí tuệ và từ bi ở nơi chính chúng 

ta, ở ngay nơi thân năm uẩn này và ngay ở đời sống này. 

Trí tuệ và Từ bi là châu báu của Phật, nên chúng ta nƣơng 

tựa Phật để chúng ta phát huy và thừa hƣởng châu báu ấy 

ngay ở nơi chính chúng ta.  

Chúng ta nguyện suốt đời nƣơng tựa Chánh pháp, vì 

Chánh pháp là châu báu của sự an lạc và hạnh phúc. Nên, 

chúng ta nƣơng tựa Chánh pháp để chế tác ra hạnh phúc và 

an lạc ngay nơi thân năm uẩn này và ngay nơi đời sống 
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này của chính chúng ta.  

Chúng ta nguyện suốt đời nƣơng tựa Tăng, vì Tăng là châu 

báu của sự thanh tịnh và hòa hợp và là phƣớc điền vô 

thƣợng. Nên, chúng ta nƣơng tựa Tăng là để ta gieo trồng 

những hạt giống phƣớc đức và trí tuệ thanh tịnh.  

Chúng ta nguyện suốt đời nƣơng tựa vào Thánh giới, vì 

châu báu của Giới pháp là giải thoát. Nên, chúng ta 

nguyện suốt đời nƣơng tựa vào Giới pháp để vƣợt qua sự 

chấp thủ năm uẩn, vƣợt qua khổ đế và tập đế, đạt đến nơi 

an toàn, giải thoát cao thƣợng của Niết bàn. 

Vậy, kính chúc Đại chúng thực tập thành tựu châu báu vô 

lƣợng và giữ gìn vô lƣợng châu báu. 

                      Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính ghi. 
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LÀM MỚI THÂN TÂM 

 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Thƣa Thƣợng tọa Phƣớc-huệ và Thƣợng tọa Tâm-hiền. 

Cùng tất cả Phật tử hiện tiền quý mến. 

Hôm nay là ngày mồng 7 tháng 7 năm 2017, tại chùa Từ-

đàm, Thành phố Birmingham, Vƣơng quốc Anh. Tôi có 

nhân duyên gặp hai Thƣợng tọa cùng quý vị nam nữ Phật 

tử hiện tiền, trong ngôi chùa ấm cúng, đạo vị này và nhân 

đây tôi xin chia sẻ Pháp thoại đến quý vị với đề tài "Làm 

mới thân tâm". 

Ngồi ở nơi tâm Bồ đề 

Tôi rất vui, khi thấy Thƣợng tọa Phƣớc-huệ, Thƣợng tọa 

Tâm-hiền, chƣ Tăng chùa Từ-đàm và Phật tử cùng giúp 

nhau tu học, hộ trì Tam bảo và hoằng Pháp nơi xứ ngƣời. 

Tôi biết rằng, khi nhìn ngôi chùa Từ-đàm có mặt ở đây là 
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công tâm và sức lực chịu khó, chịu nhọc của chƣ Thƣợng 

tọa cũng nhƣ sự nhiệt tâm, nhiệt tình hộ đạo của các hàng 

Phật tử ở nơi đây, cho nên chúng ta mới có một ngôi chùa 

Từ-đàm Việt-nam trên Xứ sở sƣơng mù này. 

Nếu tất cả chúng ta, hàng xuất gia hay tại gia đệ tử của đức 

Thế tôn, không lập hạnh, không lập nguyện thì ngay cả 

một viên gạch, một viên ngói cũng không có, chứ đừng 

nói gì đến những viên gạch liên kết với nhau trở thành bức 

tƣờng của ngôi già lam. Những viên ngói, gạch đến với 

nhau trở thành ra: 

"Mái chùa che chở hồn dân tộc 

Nếp sống muôn đời của Tổ tông". 

Cho nên, khi nhìn vào từng viên đá, từng viên gạch, từng 

viên ngói, từng chi tiết ở trong ngôi chùa Từ-đàm này, 

chúng tôi đã nhận ra một điều, cảm nhận một điều rất sâu 

sắc, là tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta ngồi từ cái 

tâm nguyện Bồ đề, từ cái hạnh nguyện Bồ đề, từ nơi tâm 

nguyện làm cho Phật pháp trƣờng tồn, để báo đáp ân đức 

của Tam bảo, ân đức của Thầy tổ, ân đức của cha mẹ, tổ 
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tiên ông bà nội ngoại, giang sơn tổ quốc của chúng ta và ơn 

đức của mọi ngƣời, muôn loài đối với đời sống của chúng 

ta. Cho nên, hôm nay chúng ta đến với nhau trong sự biết 

ơn ấy và chia sẻ bài pháp thoại "Làm mới thân tâm". 

Hai hạng ngƣời làm mới thân tâm 

"Làm mới thân tâm" là một từ ngữ đƣợc dịch từ nghĩa sám 

hối. Sám hối tức là làm mới thân tâm của mình và làm cho 

thân tâm mình mới từ nơi cái cũ, phát triển cái mới từ nơi 

cái cũ. Những con ngƣời biết sám hối là những con ngƣời 

biết cầu tiến. Ngƣời sám hối là những ngƣời ý thức đƣợc 

những sự sai lầm của mình trƣớc đó hay trong hiện tại mà 

khởi tâm sám hối, từ đó chừa bỏ những lỗi lầm trong quá 

khứ và làm mới lại thân và tâm của mình trong đời sống 

hiện tại và tiếp tục nuôi dƣỡng nó và sẽ gặt những thành 

quả tốt đẹp, cao quý trong tƣơng lai. Làm mới nhƣ vậy 

không phải ngƣời thƣờng mà làm đƣợc. Làm mới nhƣ vậy 

chỉ có hai hạng ngƣời mà trong Kinh đức Phật gọi là hai 

hạng ngƣời có sức mạnh của tàm và quý. Tàm là tự hổ 

thẹn với ngƣời. Quý là tự hổ thẹn với chính mình. 
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Hạng thứ nhất: Sống luôn luôn có tàm và quý, nên sợ tội 

lỗi mà nguyện không làm. 

Hạng thứ hai: Sống có tàm và quý, nên sau khi làm việc 

tội lỗi, phạm vào tội lỗi tự biết xấu hổ với ngƣời và với 

lƣơng tâm của chính mình, nên liền ăn năn, chừa bỏ, phát 

lồ cầu xin sám hối để chuyển hóa những lầm lỗi trong quá 

khứ, khắc phục những lỗi lầm trong hiện tại, và tiến bƣớc 

vững chãi đi đến hạnh phúc, an lạc trong tƣơng lai. 

Nên, ở trong đời chỉ có hai hạng ngƣời sống có tàm và quý 

này mới đủ khả năng làm mới thân tâm của mình mỗi ngày. 

Làm mới thân tâm mỗi ngày 

Trong mƣời hạnh nguyện của Bồ tát Phổ-hiền, hạnh 

nguyện thứ tƣ là hạnh nguyện thực hành sám hối. Cho nên, 

sống trong đời hễ ai biết sám hối thì ngƣời đó có hai chất 

liệu tàm và quý, nghĩa là ngƣời ấy biết hổ thẹn với chính 

mình mỗi khi mình phạm vào những lầm lỗi và biết hổ 

thẹn với những ngƣời xung quanh mỗi khi mình phạm vào 

những lầm lỗi. Những lầm lỗi từ hành động thuộc về thân, 

lầm lỗi ngay ở những lời nói thuộc về khẩu và lầm lỗi 
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ngay ở nơi những ý nghĩ của mình thuộc về tác ý liên hệ 

đến phiền não vô minh. Cho nên, chúng ta phải làm mới 

thân ta mỗi ngày, để việc làm của chúng ta rơi rụng những 

lầm lỗi ngay trong mỗi hành động; chúng ta phải làm mới 

lời nói của chúng ta mỗi ngày, để cho những sai lầm rơi 

rụng ngay trong lời nói của chúng ta; chúng ta phải làm 

mới tâm ý của chúng ta mỗi ngày, để cho phiền não rơi 

rụng ngay ở nơi tâm thức của chúng ta. Đó là cách làm 

mới ba nghiệp của chúng ta mỗi ngày. 

Ngài Phổ-hiền ý thức đƣợc việc làm mới này, nên Ngài 

đã phát nguyện thứ tƣ là sám hối nghiệp chƣớng. Nếu 

chúng ta tu tập mà không sám hối những nghiệp chƣớng 

của chúng ta, từ hiện tại đến quá khứ thì chính nghiệp 

chƣớng đó đã làm trở ngại con đƣờng tu học của chúng 

ta. Cho nên, chúng ta phải sám hối để cho tất cả chƣớng 

ngại thuộc về nghiệp, những chƣớng ngại thuộc về quả 

báo, những chƣớng ngại thuộc về phiền não, những 

chƣớng ngại thuộc về oán đối giữa chúng ta và lục đạo 

chúng sinh đều đƣợc giải tỏa, đều đƣợc tiêu trừ, đều đƣợc 

hết sạch thì lúc đó chúng ta mới thực hiện đƣợc pháp Quy 
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y Phật, pháp Quy y Pháp, pháp Quy y Tăng của chúng ta 

một cách trọn vẹn. Từ đó, chúng ta mới có khả năng giữ 

gìn đƣợc Giới pháp của chúng ta đã thọ trì từ Ngũ giới, 

Thập thiện giới, Bồ tát giới hay Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni giới 

một cách trọn vẹn. 

Và chúng ta có thực hiện đƣợc ba pháp Quy y Phật, Quy y 

Pháp, Quy y Tăng thành tựu hay không là từ nơi sự thực 

hành phƣơng pháp sám hối của chúng ta mỗi ngày. Bởi vì 

nghiệp chƣớng chúng ta làm cho chúng ta bị trở ngại đi 

đến với Phật, làm chƣớng ngại chúng ta đi đến với Pháp, 

làm chƣớng ngại chúng ta đi đến với Tăng, làm chƣớng 

ngại chúng ta đi tới các thiện pháp an lạc hay niết bàn. Do 

đó, chúng ta phải sám hối để cho nghiệp chƣớng của 

chúng ta đƣợc tiêu trừ, báo chƣớng của chúng ta cũng 

đƣợc chuyển hóa, phiền não chƣớng từ nơi tâm của chúng 

ta lắng yên và oán chƣớng trong đời sống của chúng ta đối 

với lục đạo chúng sinh hay oán đối giữa lục đạo chúng 

sinh đối với chúng ta cũng đƣợc giải trừ. Nhờ vậy mà 

chúng ta có cơ hội đi tới với tự tâm thanh tịnh của chúng 

ta là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng để tâm 
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chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái an tịnh của Niết bàn. 

Vậy, ở giữa đời này có bao nhiêu hạng ngƣời biết làm mới 

thân tâm? Có bốn hạng ngƣời: 

Hạng ngƣời thứ nhất: Có hạng ngƣời chỉ biết làm mới 

thân mà không biết làm mới tâm. Nghĩa là thân sám hối 

mà tâm không sám hối. Thân thì lạy Phật mà tâm thì vắng 

mặt trong cái lạy Phật của mình. Cho nên, đối với hạng 

ngƣời này thân sám hối mà tâm không sám hối. 

Hạng ngƣời thứ hai: Có hạng ngƣời chỉ biết làm mới tâm 

mà không làm mới thân. Nghĩa là tâm nghĩ tới Phật, nghĩ 

tới sự sám hối mà thân thì không thực hiện điều đó theo 

tâm của mình, không đủ điều kiện để thực hiện theo tâm. 

Cho nên, đối với hạng ngƣời này tâm làm mới mà thân 

không làm mới. 

Hạng ngƣời thứ ba: Có hạng ngƣời biết làm mới cả tâm 

và thân. Nghĩa là thân của họ thì lạy Phật một cách chí 

thành, chí thiết mà tâm của họ thì cũng tha thiết nhất nhƣ 

với cái thân của họ, đồng hành với cái thân của họ trong 

khi họ lạy Phật. Cho nên, thân họ lạy Phật bao nhiêu lạy 
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thì tâm của họ cũng có mặt bấy nhiêu trong từng động tác 

lạy Phật của họ. 

Có khi thân lạy Phật mà tâm không lạy Phật, thân giúp cho 

tâm trở về với thân, và có khi tâm lạy Phật mà thân không 

lạy Phật thì tâm kéo thân về với tâm để theo giây phút đó 

thân tâm nhất nhƣ mà sám hối. 

Hạng ngƣời thứ tƣ: Có hạng ngƣời thân không biết làm 

mới mà tâm cũng không biết làm mới. Nghĩa là thân đầy 

bụi bặm, dơ bẩn bởi những nghiệp xấu ác và tâm đầy 

phiền não. Do đó, đối với ngƣời không biết làm mới thân, 

không biết làm mới tâm, ngƣời đó Phật dạy là ngƣời đi từ 

bóng đêm này tới bóng đêm khác trong cuộc sống, họ đi từ 

khổ đau này tới sự khổ đau khác trong cuộc sống. 

Còn hạng ngƣời biết làm mới cả thân và tâm, có nghĩa là 

họ biết sám hối cả thân và tâm, thân tâm đều nhất nhƣ 

trong pháp sám hối; thân tâm đều cung kính lễ sám thì 

hạng ngƣời này từ nơi ánh sáng hữu hạn, họ bƣớc tới ánh 

sáng vô cùng; họ từ cái phƣớc báu của cõi ngƣời, tiến lên 

phƣớc báu của cõi trời; từ phƣớc báu cõi trời, họ bƣớc lên 
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phƣớc báu của hàng Thanh văn; từ phƣớc báu của hàng 

Thanh văn, họ tiến tới phƣớc báu của hàng Duyên giác; từ 

phƣớc báu của hàng Duyên giác, họ bƣớc tới phƣớc báu 

của hàng Bồ tát; rồi từ phƣớc báu của hàng Bồ tát, họ tiến 

tới phƣớc báu hoàn hảo của chƣ Phật. Đó là hạng ngƣời 

biết sám hối cả thân và tâm. Đối với họ, không những đem 

thân lạy Phật mà còn đem tâm lạy Phật, không những đem 

thân sám hối mà còn đem tâm sám hối. Thân và tâm của 

họ luôn luôn có mặt trong nhau để giúp nhau sám hối. Họ 

sám hối nhƣ vậy không có tội nào không tiêu, không có lỗi 

nào không trừ, không có nghiệp nào không chuyển hóa và 

không có phiền não nào mà không lắng yên. 

Còn nếu chúng ta đem thân sám hối, đem thân làm mới, 

nhƣng tâm chƣa làm mới thì phƣớc báu nó đến với chúng 

ta chỉ đƣợc 50%.  Nếu chúng ta chỉ đem tâm sám hối, đem 

tâm làm mới mà thân không làm mới, phƣớc báu đến với 

chúng ta cũng chỉ đƣợc 50%. Còn nếu chúng ta biết đem 

thân và tâm đều sám hối, đều làm mới thì phƣớc báu đến 

với chúng ta 100%, chúng giúp chúng ta đi từ sự thăng hoa 

này đến sự thăng hoa khác; chúng giúp chúng ta đi từ ánh 
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sáng hữu cùng tới ánh sáng vô hạn; từ ánh sáng hữu lƣợng 

đi tới ánh sáng vô lƣợng; từ nơi phƣớc báu hữu biên đi tới 

phƣớc báu vô biên. 

Vậy, quý vị ở trong Đạo tràng này, ƣa làm mới thân tâm 

theo hạng ngƣời nào? Chắc chắn mọi ngƣời, ai cũng muốn 

làm mới cả thân và tâm phải không? 

Ƣớc muốn trở thành hạng thứ ba đã là khó, nhƣng biến 

ƣớc muốn ấy trở thành hiện thực trong đời sống lại càng 

khó hơn. Nói đƣợc đã là khó, làm đƣợc lại càng khó hơn. 

Biết kham nhẫn và thông minh 

Kinh Địa-tạng nói: "Chúng sinh trong cõi Diêm-phù-

đề này hở niệm, động chân cất bƣớc là rơi vào sai lầm, tội 

lỗi". Vì sao kinh nói nhƣ vậy? Bởi vì chúng sinh sống 

trong phiền não, sống với phiền não. Sống với phiền não 

thì hay sinh ra tội lỗi và từ tội lỗi mà sinh ra nghiệp 

chƣớng; từ nghiệp chƣớng mà sinh ra ra quả báo khổ đau. 

Vì sao chúng sinh mở miệng là sai? Vì chúng sinh có thấy 

đƣợc đạo đâu mà mở miệng nói cho đúng. Không thấy 
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đƣợc đạo, không thấy đƣợc chân lý mà mở miệng nói là 

sai. Càng nói là càng sai. Nói theo cách thấy của phàm phu 

thì làm sao mà đúng với chân lý và Thánh nhân đƣợc! Nói 

theo cách thấy của phàm phu là nói để hại ngƣời lợi mình, 

nói nhƣ vậy thì càng nói là càng rơi vào tội lỗi. Nghĩa là 

mở miệng là sai. Nếu một vị tu tập thấy đƣợc đạo hay thấy 

đƣợc chân lý, vị ấy mở miệng là đúng, mở miệng là phƣớc 

đức phát sinh. Vì sao? Vì vị ấy thấy đƣợc đạo, thấy đƣợc 

chân lý, nên chỉ nói những gì đƣa đến lợi mình, lợi ngƣời 

trong hiện tại và tƣơng lai. Nên, họ càng nói là càng đúng, 

càng mở miệng là phƣớc đức càng sinh ra. 

Ngƣời thấy đƣợc đạo, họ thực hành lạy Phật, sám hối, 

tụng kinh, niệm Phật, trì tụng minh chú, ngồi thiền, làm 

những công việc lợi ích, hiếu sự với cha mẹ mình, đối xử 

chân thành với bạn bè, sống thủy chung trong đời sống 

vợ chồng, họ sống bằng đời sống nhƣ vậy thì mỗi ngày 

tội lỗi của đời họ vơi đi, phƣớc đức trong đời sống của họ 

tăng lên. 

Nhƣ vậy, ở Xứ sở sƣơng mù này không phải chỉ có ngƣời 

Việt chúng ta mới vất vả, mà ngƣời bản xứ cũng vất vả. 
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Vất vả, vì không thấy đƣợc đạo, không thấy đƣợc chân lý 

của sự sống, chứ không phải vì không có cái nền văn minh 

vật chất hiện đại. Con ngƣời vất vả và khổ là vì không 

thấy đƣợc chân lý của sự sống để sống, chứ không phải 

thiếu những tiện nghi vật chất. Vì không thấy đƣợc chân lý 

của sự sống, nên con ngƣời chạy đua theo máy móc vật 

chất, nhƣng con ngƣời không phải là máy móc, con ngƣời 

không phải thuần là vật chất, con ngƣời vẫn là con ngƣời, 

vẫn kết cấu từ những yếu tố làm ngƣời mà không phải từ 

những yếu tố máy móc và lại càng không phải chỉ kết cấu 

bằng những yếu tố thuần vật chất. 

Đời sống con ngƣời không phải chỉ thuần là vật chất, 

nhƣng con ngƣời chạy đua đòi theo vật chất, nên con 

ngƣời càng lúc càng trở nên bận rộn và kết quả do thành 

quả của con ngƣời đem lại bằng tay chân thì chẳng có bao 

nhiêu so với máy móc. 

Chạy đua theo vật chất, ngƣời dân bản xứ còn vất vả đến 

nhƣ thế, huống chi là ngƣời Việt-nam chúng ta chạy đua 

theo vật chất trên Xứ sở sƣơng mù này. 
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Cho nên, ngƣời bản xứ làm việc 4%, 5% thì ngƣời Việt-

nam của chúng ta trên xứ sở này phải làm gấp rất nhiều lần 

so với ngƣời bản xứ mới thích ứng đƣợc với đời sống vật 

chất trên xứ sở này. Tuy nhiên, ngƣời Phật tử Việt-nam 

của chúng ta rất thông minh, vừa sống thích ứng với đời 

sống của dân bản xứ, nhƣng vẫn giữ đƣợc phong thái của 

ngƣời Việt, biết dành thời gian mỗi nửa tháng về chùa Từ-

đàm ở thành phố Birmingham để lạy sám hối, học đạo, 

thăm thầy, hộ trì Tam bảo, ấy là một sự khéo léo, thông 

minh rất đáng trân trọng. 

Nếu nhìn thật sâu sắc, thì giờ phút này là giờ phút đầy 

phƣớc đức của chúng ta. Vì sao? Vì ở nơi thành phố 

Birmingham này có mấy ngàn ngƣời Việt sinh sống, 

nhƣng lại có một số lƣợng rất khiêm tốn đang có mặt ở 

nơi đạo tràng sám hối này, đủ nhân duyên để làm mới 

thân tâm. 

Nhƣ vậy, tuy sự có mặt của chúng ta trong đạo tràng này 

rất khiêm tốn, nhƣng chúng ta phải thấy rằng, chúng ta rất 

may mắn, so với nhiều ngƣời khác. Chúng ta phải biết 

phát khởi tâm Bồ đề thay thế cho những ngƣời chƣa đủ 
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nhân duyên nhƣ chúng ta hôm nay mà lạy Phật giúp họ, 

làm mới thân tâm giúp họ và hồi hƣớng những gì tốt đẹp 

đến cho họ và mong cho họ có một ngày nào đó hội đủ 

nhân duyên, họ cũng sẽ lạy Phật sám hối làm mới thân tâm 

nhƣ chúng ta hôm nay. 

Cho nên, chúng ta đến chùa Từ-đàm ở thành phố 

Birmingham không phải chỉ lạy Phật, sám hối cho riêng 

chúng ta, mà chúng ta còn lạy Phật, sám hối cho tất cả 

những gì liên hệ với chúng ta. Chúng ta phát Bồ đề tâm 

lạy Phật, sám hối cho hơn sáu ngàn ngƣời Việt đang cƣ trú 

trên Xứ sở sƣơng mù này, dù họ là đạo Phật hay không 

phải đạo Phật. Chúng ta còn lạy Phật, sám hối cho những 

ngƣời dân ở vƣơng quốc Anh, vì ít nhiều chúng ta đều có 

nhân duyên với xứ sở này, dù đó là nhân duyên tốt hay 

xấu. Nếu là nhân duyên tốt thì nguyện xin nuôi dƣỡng và 

nếu là nhân duyên xấu thì nguyện xin chuyển hóa. 

Rõ ràng, chúng ta tu tập với tâm Bồ đề, chứ chúng ta 

không tu tập vì lợi ích bản thân mình, mà chúng ta tu tập 

là vì lợi ích cho tất cả chúng sinh không phân biệt giới 

tính, chủng loại hay xứ sở. 
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Cho nên, chúng ta lạy Phật, sám hối, làm mới thân tâm là 

chúng ta không muốn sống trong bóng đêm của tội lỗi, 

chúng ta muốn từ nơi bóng đêm tội lỗi mà bƣớc ra ánh 

sáng của thánh thiện. Chúng ta phải biết rằng, sám hối, 

làm mới cả thân tâm là rất khó, nhƣng không phải không 

làm đƣợc, nếu chúng ta biết cố gắng trong sự kham nhẫn 

và thông minh. 

Biết nƣơng theo chƣ Phật 

Chúng ta mỗi ngày phải biết sám hối để làm mới thân tâm 

của chúng ta và muốn sám hối có kết quả thì chúng ta phải 

làm gì? Chúng ta học theo hạnh của đức Phật Tỳ-bà-thi. 

Đức Phật Tỳ-bà-thi dạy chúng ta rằng: "Kham nhẫn là khổ 

hạnh bậc nhất…". Nhờ kham nhẫn mà chúng ta nhiếp 

phục đƣợc tâm sân hận của chúng ta. Chúng ta phải biết 

kham nhẫn với những nhu cầu ở trong tâm mình và kham 

nhẫn với những nhu cầu của thân mình. Chúng ta phải 

thực hành kham nhẫn với những pháp của mình đã thọ và 

hành trì; chúng ta phải biết kham nhẫn với hoàn cảnh mà 

chúng ta đang sống, kham nhẫn để thực tập hạnh sám hối 
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hay làm mới thân tâm mỗi ngày. 

Có khi chúng ta sám hối bằng cách thiết lập một đạo tràng 

để lễ sám, nhƣng cũng có khi chúng ta sám hối trƣớc bàn 

thờ Tam bảo của mình; hoặc có khi chúng ta sám hối trƣớc 

chƣ Tăng; hoặc có khi chúng ta sám hối trƣớc một vị Tỷ 

khƣu Tăng; hoặc có khi tự mình sám hối với chính tâm 

của mình. Chúng ta có rất nhiều phƣơng pháp sám hối để 

làm mới thân tâm của chúng ta. Điều kiện thuận lợi để sám 

hối là bằng cách nào, thì chúng ta thể hiện sám hối của 

chúng ta ở trong điều kiện ấy. Nhƣng mọi phƣơng pháp 

sám hối đều dựa vào tâm mà sám. Nếu chúng ta sám hối 

bằng tâm biết hổ thẹn mỗi ngày và chí thành không làm 

điều xấu ác nữa, thì tội lỗi chúng ta tạo ra trƣớc đó tự giảm 

thiểu và tiêu diệt. 

Nếu chúng ta đợi nửa tháng mới sám hối một lần, thì tội 

lỗi chồng chất lên, và có ngƣời không phải nửa tháng mà 

một tháng mới sám hối một lần; hoặc có những vị trải qua 

nhiều tháng, nhiều năm, nhiều đời kiếp mới sám hối thì tội 

lỗi rất khó mà tiêu diệt. 
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Cho nên, chúng ta cần phải thực tập hạnh sám hối mỗi 

ngày, ở trong sự tỉnh giác. Nghĩa là mọi hành hoạt trong 

đời sống hàng ngày, chúng ta phải lấy ba pháp quy y Phật, 

quy y Pháp, quy y Tăng làm tiêu chuẩn, làm nơi y cứ để 

hành hoạt. Hễ bị lệch hƣớng ba pháp này là phải quay về 

điều chỉnh trở lại cho đúng hƣớng. Nếu chúng ta giữ Giới 

mà lệch với ba pháp quy y Phật, Pháp, Tăng thì phải điều 

chỉnh việc giữ Giới của mình cho thích ứng với ba pháp 

quy y này. 

Cho nên, chúng ta kham nhẫn là để thực hành pháp sám 

hối mỗi ngày, làm mới thân tâm của chúng ta mỗi ngày. 

Kham nhẫn là một phép lạ giúp cho chúng ta làm mới thân 

tâm của chúng ta qua sám hối, lạy Phật, ngồi thiền, niệm 

Phật, trì tụng minh chú… 

Mỗi khi chúng ta đứng trƣớc Tam bảo, xƣớng lên những 

danh hiệu của chƣ Phật để mà sám hối, khiến tự lực của 

chúng ta phát khởi và nó tƣơng ứng với tha lực của các 

Ngài. Chƣ Phật đến với chúng ta từ bản nguyện thì chúng 

ta cũng từ nơi ý thức tự nguyện để đi đến với các Ngài, 

khiến hai nguyện lực ấy gặp nhau, tƣơng thích với nhau và 
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sẽ hỗ trợ cho nhau không thể nghĩ bàn. 

Nếu chúng ta không có ý thức tự nguyện, thì bản nguyện 

của các Ngài vốn có đó cũng nhƣ không đối với chúng ta. 

Nên, chúng ta cần có ý thức tự nguyện thì mới thích ứng 

đƣợc với bản nguyện của các vị Bồ tát và chƣ Phật. Chỉ có 

bản nguyện của chƣ Phật mà không có ý thức tự nguyện 

của chúng ta thì sám hối của chúng ta khó thành. Và chỉ có 

tự nguyện mà không có bản nguyện thì tự nguyện của 

chúng ta cũng khó thành, vì sao? Vì chúng ta còn ở trong 

phàm phu nên tự lực khó thành. Nên, việc sám hối làm 

mới thân tâm vừa có tự lực hay tự nguyện, vừa có tha lực 

hay bản nguyện tƣơng tác hỗ trợ nhau, khiến việc làm mới 

thân tâm của chúng ta rất dễ thành tựu. 

Đức Phật Tỳ-bà-thi dạy chúng ta làm mới thân tâm bằng 

hạnh "kham nhẫn", nhƣng đức Phật Thi-khí lại dạy chúng 

ta làm mới thân tâm bằng "minh nhãn". Minh nhãn là đôi 

mắt sáng, đôi mắt của tuệ giác. Chúng ta làm bất cứ điều 

gì bằng đôi mắt tuệ giác, thì không rơi vào những sai lầm, 

tội lỗi. 
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Đức Phật Thi-khí dạy cho chúng ta: "Ví nhƣ ngƣời có mắt 

sáng, tránh đƣợc lối hiểm nghèo, ngƣời thông minh trong 

đời, tránh xa những xấu ác". Mắt sáng là nhờ tâm sáng. 

Tâm sáng là nhờ thực hành thiền định nhiếp phục phiền 

não. Do phiền não đƣợc nhiếp phục, nên căn bản của điều 

ác không sinh, tuệ giác phát sinh, thấy rõ con đƣờng sinh 

tử là con đƣờng bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Con đƣờng 

ấy bị tác động bởi ái nghiệp, bởi ác nghiệp. 

Vì vậy, chúng ta làm mới thân tâm bằng minh nhãn thông 

qua thiền định. Chúng ta hễ sám hối thì tâm luôn luôn ở 

trong thiền định và từ nơi thiền định mà chúng ta nhiếp 

phục đƣợc ái nghiệp và ác nghiệp của chúng ta. Do ác 

nghiệp bị nhiếp phục, nên chúng ta tránh đƣợc đƣờng 

hiểm sinh tử. 

Nhƣ vậy, chúng ta sám hối hay làm mới thân tâm phải 

bằng minh nhãn. Muốn có minh nhãn, thì chúng ta phải ở 

trong thiền định và muốn có thiền định thì chúng ta phải 

thƣờng trú ở trong Giới. Chúng ta ở trong Giới, thì điều ác 

tự xa lìa và điều thiện tự thành tựu. 
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Đức Phật Tỳ-xá-phù dạy cho chúng ta làm mới thân tâm 

thì nên "buông bỏ tâm ganh tỵ và tật đố, thực hành Giới 

thanh tịnh, ăn uống biết vừa đủ, sống ở nơi nhàn tịnh, tinh 

cần với niềm vui ở trong thiền định". 

Tâm ganh tỵ, tâm tham lam, tâm biếng nhác, tâm xáo động 

làm cho chúng ta vào ra, lui tới hoài ở trong sinh tử khổ 

đau. Nên, Ngài dạy chúng ta buông bỏ những loại phiền 

não ấy đi để tâm đƣợc thanh tịnh. Thực tập buông bỏ 

những hạt giống xấu ấy nơi tâm ta mỗi ngày, chính là mỗi 

ngày chúng ta làm mới thân tâm của chúng ta. 

Đức Phật Câu-lƣu-tôn dạy chúng ta làm mới thân tâm mỗi 

ngày bằng cách "không nhìn lỗi ngƣời, tự quán sát lấy tâm 

mình". 

Không nhìn lỗi ngƣời, bởi vì nhân duyên của ngƣời khác 

không phải là nhân duyên của mình, hoàn cảnh của ngƣời 

khác không phải là hoàn cảnh của mình, nghiệp báo của 

ngƣời khác không phải là nghiệp báo của mình, nên chúng 

ta đứng ở nơi điều kiện, nhân duyên, hoàn cảnh, nghiệp 

báo của chúng ta mà phê bình nhân duyên, nghiệp quả của 
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ngƣời khác là không chính xác, không đúng mà chỉ sinh ra 

phiền não cho mình mà thôi. 

Nên, ngài Câu-lƣu-tôn dạy không nhìn lỗi của ngƣời làm 

hay không làm mà nên quán sát thân tâm của mình đã làm 

cái gì và không nên làm cái gì. Với cách "tự quán chiếu 

thân hành" của ngài Câu-lƣu-tôn dạy nhƣ vậy cũng là cách 

làm mới thân tâm của chúng ta mỗi ngày, cũng là phƣơng 

pháp sám hối của chúng ta mỗi ngày rất tích cực. Mỗi 

ngày từ khi mở mắt vào buổi sáng, cho đến khi nhắm mắt 

vào buổi tối, chúng ta luôn luôn tự quán sát thân tâm của 

chúng ta, cái gì đã đổi mới và cái gì chƣa đổi mới, để nuôi 

dƣỡng những cái tốt đẹp mà thân tâm đã đổi mới và 

chuyển hóa những cái cũ không tốt đẹp mà thân tâm chƣa 

đổi mới. 

Đức Phật Câu-na-hàm-mâu-ni cũng dạy cho chúng ta 

phƣơng pháp tu tập sám hối hay làm mới thân tâm bằng 

phƣơng pháp sám hối "tinh cần ở trong Thánh pháp". 

Tinh cần ở trong Thánh pháp thì chuyển hóa đƣợc tâm 

buông lung và buông bỏ đƣợc những khổ đau sầu muộn 

do ái nghiệp đem lại. Nói cách khác, tinh cần thực tập 
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Chánh tinh tấn ở trong Bát chánh đạo, thì mọi điều ác đều 

đƣợc nhiếp phục và mọi điều lành đều đƣợc sinh khởi. 

Nghĩa là, sám hối chính là làm cho điều ác đã sinh liền 

diệt; điều ác chƣa sinh thì không thể sinh; điều thiện đã 

sinh thì làm cho tăng trƣởng, điều thiện chƣa sinh thì làm 

cho chúng có thể sinh. 

Nhƣ vậy, đức Phật Câu-na-hàm-mâu-ni dạy cho chúng ta 

sám hối là buông bỏ những hạt giống ái nghiệp ở nơi tâm 

chúng ta, buông bỏ những hạt giống ngã ái nơi tâm chúng 

ta. Nên, buông bỏ mọi hạt giống chấp ngã thì thân tâm của 

chúng ta mới có cơ hội đổi mới. 

Đức Phật Ca-diếp dạy chúng ta, muốn làm mới thân tâm 

thì phải giữ tâm trong sạch, gọi là "tự tịnh kỳ ý". Tâm ý tự 

thanh tịnh, thì điều ác không thể xảy ra ở nơi thân và ngữ 

của chúng ta và mọi điều thiện đều có điều kiện tập hợp để 

sinh khởi trong đời sống của chúng ta. Giới học Phật giáo 

có tác dụng làm cho điều ác không sinh khởi và làm cho 

điều thiện sinh khởi. Tự tịnh kỳ ý là thiền định, nhờ thiền 

định mà mọi xấu ác nơi tâm ý đều đƣợc nhiếp phục. 
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Nên, muốn làm mới thân tâm thì phải thực tập giới ở trong 

định và thực tập định ở trong giới. Do giới và định tƣơng 

tác hỗ trợ với nhau mà các phiền não nơi tâm đƣợc nhiếp 

phục, khiến tâm thanh tịnh từ cạn đến sâu, từ toàn thể đến 

nhất điểm, chúng làm nền tảng cho tuệ sinh khởi. 

Nên, đổi mới thân tâm bằng con đƣờng của giới, định và 

tuệ. Sám hối, giải trừ mọi oán đối, nghiệp chƣớng, tội 

chƣớng cũng từ nơi con đƣờng này. Chính từ nơi con 

đƣờng này mà các đạo tràng sám hối trong Phật giáo đƣợc 

thiết lập. 

Đức Phật Thích-ca dạy làm mới thân tâm là làm cho ba 

nghiệp thanh tịnh, gọi là "tam nghiệp đạo tịnh". 

Tam nghiệp đạo tịnh là làm cho thanh tịnh ba nghiệp đạo 

thuộc về thân, ngữ và ý. 

Nên, làm mới thân tâm là đổi mới ba nghiệp từ nhiễm ô 

sang thanh tịnh; từ phiền não sang bồ đề; từ sinh tử sang 

niết bàn. Chúng ta phải tự tu tập, sám hối, để làm mới ba 

nghiệp của chúng ta mỗi ngày. 
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Nền tảng của sự đổi mới 

Vua Trần-nhân-tông khi xuất gia có sự giác ngộ sâu xa đối 

với Phật pháp liền đăng Pháp tòa mà khai thị cho đại chúng. 

Trong đại chúng có vị hỏi: "Phật Pháp Tăng là gì?". Ngài 

giải thích nhƣ trƣớc đó Ngài đã từng giải thích. Vị Tăng kia 

nói: "Chuyện đó là cũ rồi, sao Ngài cứ nói hoài?". Bấy giờ 

vua Trần-nhân-tông nói: "Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân". 

Nghĩa là "một lần nêu lên là một lần mới". 

Khi mình mới bắt đầu quy y và nói "Con quy y Phật Pháp 

Tăng". Và bây giờ mƣời năm, hai mƣơi năm thì mình vẫn 

nói "Con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng". 

Cũng cách nói quy y ấy, nhƣng cách nói "Con quy y Phật, 

con quy y Pháp, con quy y Tăng" hôm nay so với 20 năm 

trƣớc, thì cách nói bây giờ rất mới. Nó mới, bởi vì chủng 

tử Phật, Pháp, Tăng đã đƣợc huân tập và nó đã thuần 

chủng trong tâm thức của ta và khi Phật, Pháp, Tăng đã trở 

thành chủng tử thuần thục ở trong tâm thức của ta, ta lại có 

cách nhìn mới về những cảm thọ, tri giác và tâm hành nơi 

chính mình, nơi những ngƣời xung quanh mình và ngay 

nơi thế giới mà mình đang tiếp xúc. 
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Hôm nay ta vẫn nói ba pháp quy y Phật Pháp Tăng, ngày 

mai ta cũng nói ba pháp này, ta cũng thực hành theo ba 

pháp này, ta cũng sẽ thấy tâm ta đổi mới và ta cũng có 

cách nhìn rất mới, rất sâu xa đối với ba pháp này. 

Nếu chúng ta thực tập pháp sám hối dựa trên nền tảng quy 

y Phật Pháp Tăng, thì mỗi ngày sám hối của chúng ta, tâm 

ta cũng có nhiều đổi mới, đổi mới đến nỗi tinh thuần trong 

sáng, không còn có bất cứ một bợn nhơ nào nữa cả. 

Nhờ thực hành pháp sám hối trên nền tảng quy y Phật 

Pháp Tăng khiến tâm mình tự đổi mới, phiền não không 

còn điều kiện để sinh ra, nghiệp chƣớng không còn có cơ 

hội để biểu hiện, báo chƣớng tự giảm thiểu. Vì vậy, vua 

Trần-nhân-tông nói: "Một lần nêu lên là một lần mới". 

Đi vào hiện đại 

Trong mƣời đại nguyện của Bồ tát Phổ-hiền, đại nguyện 

thứ tƣ là "sám hối nghiệp chƣớng". Nghĩa là Bồ tát thực 

hành pháp sám hối không phải mỗi tháng, không phải mỗi 

tuần, không phải mỗi ngày mà Bồ tát sám hối trong từng 

phút giây hiện tiền bằng tất cả sự tỉnh giác trong mọi hành 
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hoạt, khiến cho mọi hoạt khởi của thân, khẩu, ý không liên 

hệ phiền não, không rơi vào các ác nghiệp. 

Bồ tát không phải chỉ biết sám hối cho bản thân mình mà 

còn đại vị cho hết thảy chúng sanh để sám hối nữa. Càng 

sám hối thì gốc sinh ra tội lỗi càng tiêu trừ, thiện căn càng 

lúc càng tăng trƣởng, phúc đức sinh ra, tai họa tự giảm 

xuống, chứ không có một thần linh nào đứng phía sau hay 

đứng trên đời sống của chúng ta để ban phúc giáng họa 

đến chúng ta. Họa là từ nơi tâm bất thiện của chúng ta sinh 

khởi. Phƣớc là tự nơi thiện tâm của chúng ta mà biểu hiện. 

Vì vậy, chúng ta phải lạy Phật ở trong sự tỉnh giác. Chúng 

ta thực hành Pháp ở trong sự tỉnh giác. Chúng ta kính 

trọng và hộ trì Tăng ở trong sự tỉnh giác. Sám hối thiết 

thực nhất, có khả năng chuyển hóa nghiệp chủng xấu ác 

của chúng ta nhất là sự thực hành sám hối với tâm Bồ đề, 

với nguyện và hạnh Bồ đề trên nền tảng quy y Tam bảo. 

Phật là sự giác ngộ toàn hảo và cũ nhất, vì sự giác ngộ ấy 

vốn có nơi tâm tính của hết thảy chúng sinh từ vô thỉ; và 

Phật cũng là hiện đại nhất, vì không có sự hiện đại nào 
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hiện đại hơn Phật tính nơi mỗi chúng sinh mà tự thân của 

mỗi chúng ta khám phá hoài không hết, đo lƣờng mãi 

nhƣng vẫn không cùng, sử dụng mọi lúc, mọi khi cho mọi 

thành phần xã hội, nhƣng không bao giờ cạn kiệt. 

Vì vậy, Phật và Phật tính thì lúc nào và ở đâu đối với hết 

thảy chúng sinh cũng đều là hiện đại. Nên, càng tu theo 

Phật thì càng mới và càng sám hối thì càng đi sâu vào 

cảnh giới mới tinh và hiện đại của Phật. 

Niềm tin và trách nhiệm 

Mỗi khi ăn cơm, tôi đều chắp tay cung kính và nói: "Con 

quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Con xin sám 

hối tất cả nghiệp chƣớng của con đã tạo ra do ăn uống đem 

lại. Nguyện cho tất cả thực phẩm này khi vào trong cơ thể 

con, khiến cho những ngƣời có công phu lao tác tạo nên 

thực phẩm này cũng đều biết tu tập chuyển hóa thân tâm, 

khiến cho họ sống ở đâu cũng an lạc ngay trong đời này và 

cả đời sau, cũng đem lại nhiều lợi ích cho mọi ngƣời và 

muôn loài". 

Chúng ta ăn bằng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, 
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bằng sự sám hối và biết ân nhƣ vậy, khiến nghiệp chƣớng, 

tội chƣớng, báo chƣớng của chúng ta tiêu trừ, bao nhiêu 

công đức đều đƣợc thành tựu. Chúng ta ăn nhƣ vậy, không 

những có tác dụng chuyển hóa nghiệp lực của chúng ta từ 

ác sang thiện mà còn chuyển hóa thiện hữu lậu trở thành 

thiện vô lậu, chuyển hóa nghiệp lực trở thành nguyện lực. 

Do đó, Phật tử chúng ta đem pháp sám hối ứng dụng vào 

mỗi ngày trong cuộc sống, chứ không phải chỉ mỗi nửa 

tháng đi đến chùa sám hối một lần là đủ. 

Ngƣời Phật tử đúng nghĩa, không phải mỗi nửa tháng đến 

chùa một lần để sám hối, mà phải đến chùa mỗi ngày để 

học hỏi và hộ trì Tam bảo. Bởi, khi quy y Tam bảo, thọ trì 

năm Giới quý báu, ngƣời quy y trở thành ngƣời Cận sự nam 

hay Cận sự nữ, nghĩa là ngƣời nam hay ngƣời nữ gần gũi 

Tam bảo, gần gũi chúng Tăng để đƣợc học hỏi và hộ trì 

Tam bảo, có trách nhiệm đối với sự thịnh suy của Tam bảo. 

Ngƣời có niềm tin đối với Tam bảo nhƣng chƣa có điều 

kiện để quy y và thọ trì năm Giới quý báu, họ chỉ đứng ở 

phạm vi tín đồ Phật giáo mà chƣa thể gọi là Phật tử có 
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trách nhiệm đối với sự thịnh suy của Phật Pháp. Ngƣời có 

trách nhiệm đối với sự thịnh suy của Phật Pháp phải là 

Phật tử có thọ trì Tam quy và Ngũ giới. 

Trƣớc khi chấm dứt thời Pháp thoại, tôi rất biết ơn Thƣợng 

tọa Phƣớc-huệ, Thƣợng tọa Tâm-hiền, vì hai Thƣợng tọa 

đã đại diện Tam bảo, kế thừa mạng mạch của chƣ Tổ, rất 

kham nhẫn mà dựng lên ngôi chùa Từ-đàm tại Xứ sở 

sƣơng mù này để làm nơi tu học cho quần chúng Phật tử. 

Đó là điều chúng tôi vô cùng cảm kích. Cảm ơn quý Thầy 

và đồng thời cũng tán dƣơng tinh thần tu học của các Phật 

tử đang có mặt ở nơi đây hoặc chƣa đủ duyên ở đây, 

nhƣng cũng thƣờng lui tới để hộ trì ngôi Tam bảo tại đây. 

Xin quý vị tinh tấn hơn nữa, dũng mãnh hơn nữa, thƣơng 

yêu nhau và quý mến nhau hơn nữa, để luôn luôn hỗ trợ cho 

hai Thƣợng tọa Phƣớc-huệ và Tâm-hiền, thực hiện các Phật 

sự một cách tốt đẹp nơi xứ ngƣời. Thầy trò Tăng Ni và Phật 

tử đệ tử của đức Thế Tôn chúng ta luôn có mặt bên nhau và 

trong nhau để cùng nhau tu học, tạo thành niềm an lạc cho 

nhân loại và muôn loài chúng sinh, nhằm báo đáp đƣợc 

công ơn của Cha mẹ, Tổ tiên nội ngoại, công ơn của giang 
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sơn Tổ quốc ở trong gia đình huyết thống và công ơn của 

lịch đại Tổ sƣ của gia đình tâm linh. Và chúng ta nguyện dù 

sinh ra ở đâu, dƣới hình thức nào, chúng ta cũng làm con 

Phật, chúng ta mãi gặp nhau trong hạnh nguyện Từ bi thực 

hành Chánh pháp lợi lạc muôn loài. 

Nam mô Thƣờng Tinh Tấn Bồ tát Ma-ha-tát! 

Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính phiên tả. 
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CÓ PHƢỚC ĐỨC XIN ĐỪNG 

HƢỞNG HẾT 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Kính bạch Hòa thƣợng viện chủ Tự viện Long-phƣớc. 

Kính thƣa quý vị quan khách.  

Cùng bà con hiện diện hôm nay quý mến! 

Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại chùa Long-

phƣớc, xã Phƣớc-thuận, huyện Tuy-phƣớc, tỉnh Bình-định. 

Chúng tôi xin thay mặt phái đoàn trân trọng kính chúc Hòa 

thƣợng viện chủ, quý vị quan khách, cùng bà con hiện diện 

hôm nay vô lƣợng an lành. 

Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ đến bà con một vài điều. 

Xin quý vị hoan hỷ lắng nghe. 

Thƣa quý vị!  
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Trong văn học Việt-nam, tổ tiên Việt-nam chúng ta có 

nói rằng:  

"Lênh đênh qua cửa Thần phù, 

Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm". 

Cửa Thần phù là cửa nào? Đó là cửa sống chết bất thƣờng 

ở nơi cõi đời này đây. Cho nên, ở trong cõi đời này, ngƣời 

nào biết tu tập, có phƣớc đức thì ngƣời ấy không bị khổ 

đau, không bị sinh tử nhấn chìm. Ngƣời ấy sẽ nổi lên, sẽ 

vƣơn lên từ đời sống biết tu tập phƣớc đức của mình. 

Những ngƣời nào thiếu tu tập, kém phƣớc đức, thì những 

ngƣời ấy bị tai nạn nhấn chìm trong sinh tử.  

Ở trong đời sống gia đình, vợ không chung thủy với 

chồng, chồng không chung thủy với vợ, cha mẹ không hết 

lòng nuôi dạy con cái, con cái bất hiếu đối với cha mẹ, đó 

là những ngƣời kém phúc đức, cho nên bị sinh tử nhấn 

chìm trong khổ đau.  

Những ngƣời có phƣớc đức là ai? Đó là những ngƣời làm 

cha mẹ hết lòng với con cái, biết hy sinh đời sống của 
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mình cho con cái và con cái hết lòng hiếu kính với cha mẹ; 

ấy là những ngƣời làm vợ hay làm chồng sống chung thủy 

với nhau; thầy trò biết chăm sóc lo lắng cho nhau về mặt 

trí thức, về mặt đạo đức; vua quan biết chăm sóc đời sống 

tốt đẹp cho dân, ngƣời dân biết giữ lễ, cảm ân nghĩa từ vua 

quan… Đó là những ngƣời có phƣớc đức. Khi mà có 

phƣớc đức rồi thì tai nạn đến với mình, nặng thành nhẹ, 

nhẹ thành không có chuyện gì xảy ra. Trái lại, ngƣời kém 

phƣớc đức, chuyện bất an nhỏ thành ra chuyện bất an lớn, 

tai họa nhỏ thành tai họa lớn.  

Thƣa quý vị! 

May mắn thay ở nơi địa phƣơng chúng ta có ngôi chùa 

Long-phƣớc. Ngôi chùa luôn luôn là nơi hội tụ linh khí 

của quê hƣơng, biểu tƣợng tình cảm tâm linh của xóm 

làng, cùng chung lao cộng khổ với mọi thành phần xã hội, 

nên mất chùa là mất quê hƣơng, mất xứ sở. Vì vậy, ngạn 

ngữ Việt-nam nói rằng: "Chùa tan là làng nát". Và trong 

văn học Việt-nam, tổ tiên chúng ta nói: 
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"Quê tôi có gió bốn mùa, 

Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm; 

Chuông khuya gió sớm trăng rằm, 

Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi; 

Mai này tôi bỏ quê tôi,  

Bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi bỏ Chùa!". 

Cho nên, ngôi chùa của quê hƣơng Việt-nam không phải 

nằm bên ngoài xã hội mà nằm trong lòng của Dân tộc 

Việt-nam. Nó không đứng bên lề lịch sử mà nằm trong 

lòng lịch sử của Dân tộc Việt-nam, cùng chung số phận 

thịnh suy của đất nƣớc.  

Cho nên, ở nơi quê hƣơng chúng ta ngôi chùa mang tên 

Long-phƣớc có ý nghĩa gì? Long là sự hƣng vƣợng, hƣng 

thịnh và phƣớc là phƣớc đức. Nghĩa là ngôi chùa làm hƣng 

vƣợng phƣớc đức cho quê hƣơng, cho dân làng chúng ta. 

Những ngƣời nào biết đem tâm hộ trì Tam bảo, bỏ ác làm 

lành, giữ tâm ý thanh tịnh, ngƣời ấy sẽ làm cho phƣớc đức 
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của mình hƣng thịnh ra, không phải hƣng thịnh đời này mà 

còn hƣng thịnh muôn đời về sau.  

Cho nên, từ xa xƣa, Vạn-hạnh thiền sƣ đã cố vấn cho Lý-

công-uẩn tức là vua Lý-thái-tổ của chúng ta đời Lý, cách 

đây hơn ngàn năm, dời kinh đô từ Hoa-lƣ về Thăng-long 

vì lợi ích cho dân tộc cả ngàn năm. Nhờ tầm nhìn chiến 

lƣợc nhƣ vậy, mà dân tộc chúng ta đã trải qua bao nhiêu 

biến cố lịch sử thăng trầm, nhƣng vẫn không mất chủ 

quyền, chúng ta vẫn giữ đƣợc nƣớc. Có những lúc dân tộc 

chúng ta chủ quyền bị mất đi tạm thời, nhƣng chúng ta vẫn 

giành lại đƣợc chủ quyền.  

Vì vậy mà ngƣời xƣa nói: "Mái chùa che chở hồn dân tộc, 

nếp sống muôn đời của Tổ tông" là vậy đó.  

Do đó, tôi xin thay mặt phái đoàn, cảm ơn Hòa thƣợng 

viện chủ chùa Long-phƣớc đã, đang và sẽ tiếp tục làm cho 

phƣớc đức tăng trƣởng ở nơi quê hƣơng chúng ta, làm cho 

phƣớc đức tăng trƣởng không những chỉ lớn mạnh ở xã 

Phƣớc-thuận, huyện Tuy-hòa, tỉnh Bình-định mà phƣớc 

đức đó còn chảy dài cả giang sơn chúng ta từ ải Nam-quan 
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đến mũi Cà-mau và không những chỉ dừng lại ở đó, mà 

phƣớc đức của quê hƣơng chúng ta sẽ đóng góp sự an lạc 

và thịnh vƣợng cho cả toàn thể nhân loại.  

Ở đâu có ngôi chùa, ở đó phƣớc đức tăng trƣởng và đƣợc 

nuôi lớn. Phƣớc đức tâm linh, phƣớc đức giác ngộ, không 

những chỉ che chở cho cả thế giới con ngƣời mà còn che 

chở cho muôn loài chúng sinh. Phƣớc đức còn chan hòa và 

bảo vệ thiên nhiên để cho muôn loài sống trong yên ổn, 

thái bình. Ở nơi nào mà con ngƣời biết tu nhơn, tích đức 

thì ở nơi đó con ngƣời biết biến những khó khăn trở thành 

thuận lợi; biết biến cái phi nhân tính trở thành nhân tính; 

biết biến cái không dễ thƣơng trở thành dễ thƣơng; biết 

biến chiến tranh trở thành hòa bình.  

Vì vậy, chƣ Tôn đức Tăng Ni, Phật tử thuộc các Giáo hội 

Phật giáo ở Hải ngoại, tuy không phải giàu có vật chất 

nhƣng lại giàu có lòng Từ bi, nên luôn luôn nghĩ về quê 

hƣơng, nghĩ đến những ngƣời nghèo khổ. Hễ nghe ở đâu 

có động đất, có sóng thần, có tai nạn bão lũ thì quý vị đều 

quan tâm đến để chia sẻ, hoặc nhịn ăn, nhịn mặc, hoặc lạc 

quyên để chia sẻ đến những nơi tai nạn.  
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Hôm nay cơn bão số 12 đã đến với quê hƣơng chúng ta, 

gây thiệt rất lớn cho bà con của chúng ta. 

Khi thiên tai hay nhân tai đã đến thì không kể giàu hay 

nghèo, sang hay hèn, trí thức hay bình dân, chính quyền 

hay dân đen, hễ tai nạn mà đến thì chúng không trừ một ai!  

Vì vậy, tình thƣơng của Phật giáo đến với quý vị, không 

phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sang hèn, không 

phân biệt quan điểm chính kiến hay Tôn giáo mà chỉ nghĩ 

đến những ngƣời tai nạn đang khổ đau, cần phải cứu giúp, 

cần phải giúp đỡ họ khắc phục cuộc sống.  

Do đó, phái đoàn chúng tôi hôm nay có mặt với bà con 

không ngoài mục đích là làm theo lời Phật dạy, đem tình 

thƣơng đi tới với bà con để an ủi, vỗ về, chia sẻ với bà con 

trong lúc đang gặp hoạn nạn. Món quà tuy nho nhỏ, nhƣng 

ấm áp trong tình đạo, tình ngƣời. Trong bì thƣ này có bốn 

trăm ngàn đồng và một bao gạo 8 cân. 

Thƣa quý vị!  

Ngƣời xƣa nói: "Hữu phƣớc bất khả hƣởng tận". Nghĩa là 
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mình có phƣớc không nên hƣởng hết, mà nên dành lại một 

ít để chia sẻ đến ngƣời nghèo khó hơn mình. Tất cả chúng 

ta đang sống trong hoàn cảnh "lá lành đùm lá rách, lá rách 

đùm lá nát, lá nát đùm lá bấy!". 

Cho nên, trong bốn trăm ngàn đồng này, chúng tôi mong 

bà con chỉ sử dụng ba trăm tám mƣơi ngàn thôi, dành lại 

hai mƣơi ngàn, để làm gì? Để mình có thể chia sẻ đến 

những ngƣời còn nghèo hơn chúng ta. Đối với 8 cân gạo, 

quý vị khi nấu cơm xong, đơm một chén cơm cúng dƣờng 

Phật hay Chúa, Tổ tiên do gia đình mình thờ tự, còn ai 

không có bàn thờ gì hết thì cúng dƣờng cho đất đai, cho 

hồn thiêng sông núi. Nếu làm đƣợc nhƣ vậy thì phƣớc đức 

của chúng ta không bao giờ bị cạn kiệt, con cháu của 

chúng ta sẽ muôn đời hƣởng đƣợc phƣớc đức của chúng 

ta, tai nạn của chúng ta sẽ đƣợc hóa giải, phƣớc đức của 

chúng ta sẽ đƣợc hƣng long. Do đó, chúng tôi đã xin phép 

Hòa thƣợng viện chủ đƣợc phát quà này tại ngôi chùa 

Long-phƣớc với ý nghĩa những ngƣời nhận đƣợc quà hôm 

nay, qua cơ duyên này mà phƣớc đức đƣợc hƣng long lên, 

đƣợc tăng trƣởng lên, đƣợc phát triển lên trong mọi không 
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gian, trong mọi thời gian. 

Đó là những gì chúng tôi xin phép đƣợc gửi đến tất cả bà 

con của chúng ta hôm nay. Kính chúc bà con có nhiều an 

lạc, hạnh phúc, vƣợt qua mọi khó khăn trƣớc mắt, để tiến 

bƣớc tới một con ngƣời có đầy đủ phƣớc đức và trí tuệ. 

Nam mô A-di-đà Phật. 

             Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính phiên tả. 
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PHƢƠNG PHÁP CHUYỂN HÓA 

ĐỜI SỐNG NGHÈO KHÓ VÀ 

TAI NẠN 

Pháp thoại thầy Thích-thái-hòa chia sẻ đến bà con tại chùa Linh-sơn, 

xã Ninh-trung, huyện Ninh-hòa, tỉnh Khánh-hòa nhân chuyến đi ủy 

lạo của Giáo hội Phật giáo Âu châu ngày 21.11.2017 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Thƣa Thƣợng tọa trú trì chùa Linh-sơn, xã Ninh-trung, thị 

xã Ninh-hòa, tỉnh Khánh-hòa. 

Thƣa bà con xã Ninh-trung có nhân duyên trong buổi phát 

quà này quý mến! 

Địa tai là do đất chuồi, do động đất đem lại; thủy tai là tai 

nạn do lũ lụt, sóng thần đem lại; hỏa tai là tai nạn do lửa 

đem lại; phong tai là tai nạn do cuồng phong, gió chƣớng 

đem lại; nhân tai là tai nạn do con ngƣời sống với nhau, 

đối xử với nhau bằng chất liệu tham, sân, si, kiêu mạn 

đem lại. 
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Tai nạn đã xảy đến với mỗi chúng ta có nhiều trƣờng hợp 

khác nhau, nhƣng trƣờng hợp nào đi nữa, thì khi tai nạn đã 

xảy ra, nó không phân biệt là giàu hay nghèo, sang hay 

hèn, trí thức hay bình dân, quyền quý hay dân dã và mỗi 

khi tai nạn đã xảy ra với bất cứ ai, bất cứ lúc nào, thì có 

hai điều mà chúng ta cần lƣu ý, đó là hên và xui, may và 

rủi. Hên hay may, thì tai nạn xảy ra ít; xui và rủi thì tai nạn 

xảy ra nhiều và có khi dồn dập. 

Vì vậy, món quà của chƣ Tôn đức của Giáo hội Phật giáo 

Âu châu cũng nhƣ chƣ vị Phật tử trực thuộc Giáo hội tự 

mình chia sẻ, tự mình vận động và đã ủy cử Thƣợng tọa 

Thích-thông-trí, Tổng vụ trƣởng Tổng vụ Thanh niên của 

Giáo hội trực tiếp về đây để thăm viếng, chia sẻ với bà con 

chúng ta, trong hoàn cảnh xui xẻo này.  

Hễ mỗi khi tai nạn do đất, nƣớc, gió, lửa hay do con ngƣời 

tạo ra, thì không kể là giàu hay nghèo, sang hay hèn. Vì 

vậy, phần quà này đến với quý vị, nếu ai mà xui xẻo nhất 

trong tai nạn do cơn bão số 12 đem lại, thì những vị đó đã 

có nhân duyên với lá phiếu báo nhận quà, qua Thƣợng tọa 

trú trì chùa Linh-sơn hay đã nhận đƣợc lá phiếu nhận quà 
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từ những vị có trách nhiệm ở nơi phƣờng, xã chọn lựa, nên 

quý vị bây giờ đang có mặt ở trong ngôi chùa này để nhận 

quà cứu trợ bão lũ trực tiếp từ Phật giáo chúng tôi. 

Và quý vị đang ngồi đây, quý vị có thấy không, ngôi 

Chánh điện của chùa chƣa hoàn thành, thiền đƣờng đang 

bị xiêu vẹo, nghiêng đổ bởi cơn bão, đức Phật và chƣ Tổ 

cũng đang ngồi trong ngôi chùa bị trời mƣa dột nát, xiêu 

vẹo do cơn bão số 12 đem lại, chúng tôi nhìn thấy nhƣ vậy 

rất đau lòng.  

Tuy nhiên, Phật ngồi đó giữa mƣa bão, giữa sóng gió cuộc 

đời để làm chứng cứ cho những gì bất hạnh của thế gian 

và làm chỗ nƣơng tựa cho thế gian tu tập vƣợt qua những 

nỗi bất hạnh của chính nó.  

Chúng sanh đau khổ làm sao Phật ngồi bất động ở trong 

một ngôi chùa nguy nga, tráng lệ đƣợc? Chúng sanh đau 

khổ bởi những ách nạn, Tăng Ni Phật tử không thể ngồi 

yên trong chùa để tu học mà phải nhấn thân cứu giúp, 

trong điều kiện của mình đang có thể, để chia sẻ một phần 

nào tai ƣơng mà bà con đang gánh chịu.  
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Nên, đức Phật, chƣ Tổ đang ngồi trong ngôi chùa Linh-

sơn xiêu vẹo, đổ nát này là để chia sẻ những đau thƣơng 

mất mát của cƣ dân trong vùng bão lũ này.  

Thƣa quý vị! 

Thiên tai chúng ta có thể tránh đƣợc, nhƣng mà nhân tai 

thì không cách nào chúng ta thoát khỏi, vì sao? Vì nhân tai 

là chính do lòng tham con ngƣời tạo ra. Do con ngƣời 

chạy theo lòng tham lam quá độ, cho nên họ sử dụng 

những văn minh khoa học kỹ thuật để bóc lột trời đất, khai 

thác hầm mỏ, chặt phá núi rừng, đánh bắt muông thú, tàn 

hại thiên nhiên, nhiễm ô sông nƣớc, hủy hoại đất đai, hủy 

hoại môi trƣờng sống của loài ngƣời và muôn vật, tất cả 

những việc làm ấy để thỏa mãn tham dục. Nhƣng thử hỏi, 

tham dục của con ngƣời có khi nào thỏa mãn? 

Do những hành xử bất minh của con ngƣời đối với trời 

đất, với thiên nhiên và muôn vật nhƣ vậy, nên chính đó là 

nhân duyên tạo thành oán đối giữa trời đất với con ngƣời, 

giữa thiên nhiên với con ngƣời và giữa muôn vật với con 

ngƣời, khiến trời đất nổi lên những cơn thịnh nộ đối với 
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con ngƣời, muôn vật ghét bỏ con ngƣời, sự sống từ chối 

con ngƣời và hậu quả cuối cùng, khiến cho ngƣời hiền 

cũng nhƣ kẻ dữ, ngƣời may cũng nhƣ kẻ rủi, ngƣời trí 

cũng nhƣ kẻ thƣờng dân đều lãnh đủ tai nạn, do bởi 

những vô minh, tham vọng của con ngƣời lạm dụng khoa 

học tạo ra.  

Núi do con ngƣời phá, nên núi lỡ; sông do con ngƣời chặn 

lại đầu nguồn, làm tắt nghẽn mạch nƣớc luân lƣu, nên ô 

nhiễm; biển do con ngƣời thử nghiệm những loại vũ khí 

độc hại ở dƣới lòng sâu, nên sóng thần; ruộng đồng do con 

ngƣời xịt thuốc diệt cỏ, nên đất đai không tái tạo đƣợc 

màu mỡ, những sinh chất… Tất cả những việc làm đó của 

con ngƣời đã tạo thành nhân tai.  

Vì vậy, tôi mong rằng, tất cả chúng ta cố gắng tu tập, bỏ 

bớt lòng tham của mình, tôn trọng những giá trị thực tế 

của môi trƣờng sống và để tâm hƣớng tới những vị nghèo 

khổ hơn mình. Mình tuy nghèo, nhƣng giờ này, mình đang 

có miếng cơm để ăn, manh áo để mặc, có ngôi nhà lụp xụp 

để nghỉ ngơi, nhƣng cũng có đôi ngƣời giờ này không có 

cháo để ăn; cũng có ngƣời giờ này không có hồ để ăn; 
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không đủ áo quần để mặc…, và cũng có những ngƣời giờ 

phút này không có nƣớc sạch để uống, không có điện để 

thắp. Trong những hoàn cảnh nhƣ vậy, khiến không những 

lá lành đùm lá rách, mà lá rách lại đùm lá nát.  

Chƣ Tôn đức Tăng Ni Phật tử ở Âu châu cũng không phải 

giàu có gì, chính bản thân chúng tôi là những bần Tăng, 

"xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo", nhƣng mà chúng tôi 

vẫn sống trong tình cảm quê hƣơng, trong tình tự dân tộc, 

trong những tình cảm với những ngƣời dân khổ khó, cho 

nên đã nỗ lực vận động tất cả những gì có thể có đƣợc và 

trực tiếp cấp thời đến đây, để chứng kiến và chia sẻ phần 

nào đến với bà con không may mắn gặp phải cơn bão 12 

gây ra nhiều tai nạn thiệt hại.  

Thiệt hại vật chất chúng ta có thể khắc phục đƣợc trong 

nay mai, nhƣng có nhiều gia đình thiệt hại về nhân mạng 

trong cơn bão này, nó đã cuốn đi nhiều ngƣời cha thân yêu 

của chúng ta, nhiều bà mẹ thân yêu của chúng ta, nhiều 

ngƣời con thân yêu của chúng ta, có những ngƣời bị cuốn 

đi mất không tìm ra thây xác, nhƣng cũng có ngƣời còn lại 

thì bị tật nguyền, khốn khổ. Do đó chúng tôi học theo hạnh 
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từ bi của đức Phật, hạnh cứu khổ của các vị Bồ tát và nhất 

là Bồ tát Quán-thế-âm, cho nên chúng tôi có của ít mà 

lòng nhiều, chúng tôi đã có mặt ở đây, xin chia sẻ trực tiếp 

đến bà con. Quý vị nhận món quà này, tuy không đáng vào 

đâu hết so với sự thiệt hại của mình, nhƣng lại là tấm lòng 

chân thành của Phật giáo chúng tôi đến với bà con trong 

hoàn cảnh bão lũ này.  

Mặc dù phần quà tuy nhỏ mọn, chỉ có bốn trăm ngàn đồng 

với năm cân gạo, nhƣng chúng tôi xin đề nghị với bà con 

rằng, năm cân gạo này quý vị về nhà nấu một nồi cơm cho 

gia đình, trƣớc khi dùng cơm, quý vị đơm một chén cơm 

nhỏ dâng lên cúng dƣờng Tổ tiên của mình, dâng lên cúng 

những ngƣời đã qua đời, cầu nguyện cho những vị đó 

đƣợc trƣợng thừa công đức, siêu sinh về cảnh giới an lành, 

sau đó cả gia đình mới dùng cơm. Còn bốn trăm ngàn 

đồng này, quý vị không nên tiêu hết, nên trích ra mƣời 

ngàn để quý vị có thể chia sẻ đến những ngƣời chung 

quanh mình mà quý vị cảm thấy họ là ngƣời nghèo nhất, 

để quý vị cảm nhận ra rằng, mình còn may mắn hơn những 

vị này. 
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Nếu quý vị làm đƣợc nhƣ vậy, quý vị sẽ đẩy cái nghèo khó 

từ từ ra khỏi tâm hồn và đời sống của quý vị. Quý vị sẽ 

đẩy đƣợc mọi tai nạn ra khỏi cuộc sống của quý vị. Vì sao 

nhƣ vậy? Bởi vì mỗi khi con ngƣời làm bất cứ cái gì mà 

đều biết ơn ngƣời khác, nghĩ đến ngƣời khác trƣớc khi 

nghĩ đến mình, biết chia sẻ những khó khăn với ngƣời 

khác, biết đồng lao cộng khổ với ngƣời khác, thì phƣớc 

đức ở nơi ngƣời ấy bắt đầu phát sinh, tai nạn bắt đầu lùi 

dần, điều hên sẽ đến với mình, điều xui tự nó sẽ thoát ra 

khỏi mình. Đó là những gì chúng tôi có mặt ở đây muốn 

chia sẻ đến quý vị hơn là bì thƣ bốn trăm ngàn đồng và 

hơn là một bao gạo năm cân. Xin tất cả bà con hoan hỷ 

tiếp nhận buổi chia sẻ của chúng tôi hôm nay đối với ý 

tƣởng này.  

Và nếu mình quá nghèo không có tiền, không có những 

điều kiện vật chất để chia sẻ đến những ngƣời nghèo khó 

hơn mình, thì mình thấy ai làm đƣợc việc đó, liền sinh tâm 

tùy hỷ, tán đồng. Hoặc mình đi đƣờng có những ngƣời 

không biết đƣờng, họ hỏi đƣờng thì mình cũng nhiệt tâm, 

nhiệt tình hoan hỷ vui vẻ mà chỉ đƣờng cho ngƣời ta. Đó 
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cũng là một cách mình làm giàu phƣớc đức của mình. Mỗi 

khi chúng ta đã giàu có phƣớc đức, giàu có tâm hồn, thì 

cái nghèo khó của chúng ta cũng từ từ thoát ra. 

Thƣa quý vị ! 

Ở đời có bốn hạng ngƣời giàu và nghèo mà quý vị cần 

lƣu ý. 

Hạng ngƣời thứ nhất: Giàu vật chất mà nghèo tâm hồn. Đối 

với hạng ngƣời giàu vật chất mà nghèo tâm hồn, đó là cái 

giàu tạm thời, nhƣng nghèo vĩnh viễn sẽ xuất hiện với họ. 

Hạng ngƣời thứ hai: Nghèo vật chất, nhƣng giàu tâm hồn, 

thì đó là cái nghèo tạm thời, mà cái giàu vĩnh viễn sẽ đến 

với họ.  

Hạng ngƣời thứ ba: Vừa giàu vật chất, vừa giàu tâm hồn. 

Đây là hạng ngƣời giàu có lâu dài, là hạng ngƣời cao quý 

chúng ta cần phải noi gƣơng để học hỏi. 

Hạng ngƣời thứ tƣ: Nghèo vật chất mà cũng nghèo tâm 

hồn. Đối với hạng ngƣời này là nghèo vĩnh viễn và mỗi 

khi một ngƣời rơi vào đời sống nghèo vĩnh viễn rồi, thì 
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cho dù một ngƣời đại tỷ phú đem cả một tài sản lớn mà 

giúp cho cái ngƣời nghèo vật chất và nghèo tâm hồn này, 

thì ngƣời ấy cũng chỉ khá lên một thời gian ngắn, nhƣng 

không bao lâu cũng sẽ nghèo trở lại mà thôi.  

Cho nên, chúng tôi mong rằng, tất cả chúng ta dù có nghèo 

vật chất đi nữa, nhƣng chúng ta đừng để nghèo tâm hồn, vì 

nghèo tâm hồn chúng ta sẽ nghèo tình cảm, sẽ nghèo tình 

ngƣời. Chúng ta đừng bao giờ là ngƣời giàu vật chất mà 

nghèo tâm hồn và đừng bao giờ làm ngƣời nghèo vật chất 

và nghèo luôn cả tâm hồn. Xin quý vị lƣu ý cho điều này. 

Xin quý vị luôn luôn nuôi lớn tâm từ bi, tâm phƣớc đức 

của chúng ta mỗi ngày. 

Xin quý vị giữ yên lặng, cùng chắp tay với chúng tôi niệm 

mƣời danh hiệu Bồ tát Quán-thế-âm, để xin Ngài da hộ 

cho chúng ta sống thoát khỏi cái nghèo khổ vật chất, cái 

nghèo khó tâm hồn để chúng ta thật sự làm con ngƣời 

nghèo vật chất nhƣng giàu tâm hồn, để trong tƣơng lai 

chúng ta trở thành con ngƣời giàu vật chất, giàu tâm hồn, 

khiến chúng ta sống hạnh phúc an lành nơi thế giới cõi 

ngƣời này, làm nền tảng để chúng ta bƣớc lên những thế 
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giới cao hơn. 

Xin quý vị chắp tay lại cùng chúng tôi niệm mƣời danh 

hiệu Bồ tát Quán-thế-âm.  

Nam mô Đại bi Quán-thế-âm Bồ-tát (niệm mƣời lần). 

Chúng tôi xin cảm ơn Thƣợng tọa trú trì chùa Linh-sơn ở 

xã Ninh-trung, thị xã Ninh-hòa, tỉnh Khánh-hòa.  

Xin cảm ơn Ban hộ tự của chùa.  

Xin cảm ơn quý vị đại diện Chính quyền các cấp đang có 

mặt ở nơi buổi chia sẻ này. Xin cảm ơn bà con đã có mặt 

hôm nay cùng với chúng tôi trong sự chia sẻ này. Xin cảm 

ơn tất cả! 

Nam mô A-di-đà Phật. 

             Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính phiên tả 
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NUÔI DƢỠNG VÀ TIẾP NỐI 

CỘI NGUỒN 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Thƣa bà con có mặt tại chùa Quang-sơn, xã An-hiệp, 

huyện Tuy-an, tỉnh Phú-yên quý mến! 

Hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm Đinh-dậu, tức ngày 

26/11/2017, tại chùa Quang-sơn, xã An-hiệp, huyện Tuy-

an, tỉnh Phú-yên, thay mặt chƣ Tôn đức Tăng hiện tiền, 

cũng nhƣ chƣ Tôn đức Tăng ni Giáo hội Phật giáo Âu 

châu, các Phật tử của Âu châu hảo tâm, các nhà mạnh 

thƣờng quân tại Âu châu, phái đoàn chúng tôi xin gửi lời 

thăm hỏi chân tình nhất đến bà con hiện diện hôm nay. 

Thƣa quý vị! 

Chƣ Tôn đức trong Giáo hội cũng nhƣ các Phật tử ở Âu 

châu, khi nghe cơn bão 12 đã đi vào miền Trung Việt-nam 

chúng ta, gây thiệt hại rất nhiều về mặt tài sản và nhân 

mạng cho đồng bào chúng ta, cho nên, chƣ Tôn đã tự vận 
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động nơi bổn tự của mình và Phật tử các giới, có đƣợc một 

chút ít tịnh tài, tịnh vật và ủy cử Thƣợng tọa Thích-thông-

trí, Tổng vụ trƣởng Tổng vụ Thanh niên của Giáo hội, về 

Việt-nam để trực tiếp thăm viếng, chia sẻ với bà con 

chúng ta bị rủi ro trong những cơn bão lũ miền Trung vừa 

qua và nhất là trong cơn bão số 12.  

Nhân đây, chúng tôi xin chia sẻ với bà con của mình một 

vài điều, trƣớc khi quý vị nhận tặng phẩm ủy lạo này. 

Thƣa quý vị! 

Tỉnh Phú-yên, huyện Tuy-an là nơi có nhiều Cao tăng của 

Phật giáo Việt-nam xuất hiện. Trƣớc hết, vào đời Lê là Tổ 

sƣ Thiệt diệu-Liễu quán, ngƣời huyện Tuy-an, tỉnh Phú-

yên. Tổ là một vị tu chứng và đã phát huy dòng thiền Phật 

giáo Việt-nam và dòng thiền ấy hiện nay chƣ Tôn đức 

Tăng Ni đang có mặt và hành đạo khắp nơi từ quốc nội 

đến Hải ngoại. Và cũng chính nơi Phú-yên này đã xuất 

hiện bậc Cao tăng Diệu nghiêm-Pháp chuyên. Ngài là một 

vị chuyên trì Giới luật và đã chấn hƣng Phật giáo của một 

thời. Rồi ở nơi tỉnh Phú-yên này lại xuất hiện ngài Thị chí-
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Phƣớc hộ, một bậc trì Luật tinh chuyên và Ngài đã từng 

đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng giám luật Viện Tăng 

thống Giáo hội Phật Giáo Việt-nam Thống nhất, viên tịch 

năm 1985.  

Cũng ở quê hƣơng Phú-yên này, cũng ở huyện Tuy-an này 

và ngay ở chùa Quang-sơn này đã xuất hiện một vị Thánh 

tăng, đó là ngài Nguyên diệu-Quảng hƣơng. Ngài Nguyên 

diệu-Quảng hƣơng đã hành điệu tu tập tại chùa Quang-sơn 

này, sau đó Ngài đã đƣợc đào tào tại Phật học Trung phần 

Hải-đức, Nha-trang và đã làm Phật sự tại chùa Khải-đoan, 

Đắk-lắk. Năm 1963, chính quyền Tổng thống Ngô-đình-

diệm bấy giờ đối xử bất bình đẳng Tôn giáo, buộc triệt hạ 

cờ Phật giáo trong ngày Đại lễ Phật đản. Phật giáo đồ phản 

ứng, ngài Quảng-hƣơng từ Đắk-lắk trở về Sài-gòn yểm trợ 

chƣ Tôn đức Tăng ni đấu tranh đòi sự tự do bình đẳng Tôn 

giáo, yêu cầu Tổng thống Ngô-đình-diệm đáp ứng 05 

nguyện vọng của Phật giáo đồ Việt-nam. Ngài Quảng-

hƣơng là ngƣời phát nguyện tự thiêu ở công trƣờng Diên-

hồng Sài-gòn vào thời điểm mà Liên-hiệp-quốc họp khẩn 

cấp và sắp sửa cử phái đoàn đến Việt-nam để điều tra vụ 
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việc đàn áp Phật giáo của chính quyền Tổng thống Ngô-

đình-diệm, góp phần đƣa cuộc đấu tranh Phật giáo đồ năm 

1963 đạt đến thành công.  

Cho nên, hôm nay Phái đoàn Phật giáo chúng tôi về nơi 

ngôi chùa Quang-sơn này để dâng nén tâm hƣơng biết ơn 

sâu sắc, chính nơi ngôi Tăng già lam này, nơi đây hồn 

thiêng sông núi của đất nƣớc Việt-nam đã tinh kết nhiều 

bậc cao Tăng Tổ đức, làm nên mạch nguồn của Phật giáo 

một thời. Và cũng chính nơi đây đã một thời mạch nguồn 

hạo khí của Thầy tổ đã đƣợc khơi nguồn để hộ trì Chánh 

pháp, bảo vệ chân lý, giữ gìn gấm vóc non sông của đất 

nƣớc chúng ta.  

Tôi hy vọng rằng tất cả bà con tỉnh Phú-yên chúng ta nói 

chung, huyện Tuy-hòa, xã An-hiệp nói riêng, tất cả chúng 

ta phải tiếp tục đi theo tiền nhân của chúng ta, giữ gìn tất 

cả những gì tốt đẹp mà tổ tiên của chúng ta đã để lại cho 

chúng ta, chúng ta phải tiếp nhận những gì tốt đẹp từ hồn 

thiêng sông núi của chúng ta đã để lại cho chúng ta một 

cách trân trọng.  
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Tuy rằng, chúng ta sống trong khó khăn vật chất, nhƣng 

không phải vì vậy mà chúng ta quên mất những giá trị tinh 

thần của chúng ta. Tuy trƣớc mắt chúng ta có những khó 

khăn về vật chất do bão lũ gây ra, nhƣng chúng ta không 

đánh mất niềm tự hào về những giá trị tinh thần mà tổ tiên 

chúng ta đã đổ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, xƣơng 

máu để duy trì và để lại cho chúng ta ngày nay. 

Thƣa quý vị! 

Đối với khó khăn vật chất trƣớc mắt, chúng ta có thể khắc 

phục đƣợc trong nay mai, nhƣng mỗi khi những giá trị tinh 

thần bị đánh mất hay bị cƣớp mất thì không phải một sớm, 

một chiều mà chúng ta có thể tạo dựng lại đƣợc. 

Những giá trị tinh thần ấy đƣợc tạo ra và tiếp nối từ nhiều 

thế hệ, mới tạo nên khí chất hồn thiêng sông núi của tất cả 

chúng ta, mới có thể tạo nên đạo phong, đạo khí của chúng 

ta.  

Tên chùa là Quang-sơn, nơi xuất thân của vị Thánh tử đạo 

Nguyên diệu-Quảng hƣơng, đã nói lên một ý nghĩa đạo 

phong, đạo khí của những Tăng sĩ và Cƣ sĩ có nhân duyên 
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tu học và xuất thân ở ngôi chùa này, ở quê hƣơng này. 

Quang là ánh sáng. Sơn là núi và ý nghĩa biểu tƣợng của 

núi là bất động. Quang-sơn là ánh sáng bất động từ đỉnh 

núi phóng ra, lan tỏa ra. Ánh sáng ấy là ánh sáng của thiền 

định. Đỉnh cao của ánh sáng thiền định là ánh sáng tuệ 

giác. Ánh sáng ấy trở thành ánh sáng của hồn thiêng sông 

núi. Chính ánh sáng đó soi đƣờng cho chúng ta đi trong 

đêm dài tăm tối, khiến cho chúng ta nhìn thấy mặt nhau 

thật rõ ràng không nhầm lẫn. Qua ánh sáng đó, chúng ta 

nhìn thấy nhau, nghĩa là anh nhìn thấy em; em nhìn thấy 

anh; chị nhìn thấy em; em nhìn thấy chị; cha mẹ nhìn thấy 

con cái một cách rõ ràng, minh bạch; con cái nhìn thấy cha 

mẹ và thể hiện hiếu đạo đối với cha mẹ một cách đúng 

pháp; thầy nhìn thấy mặt trò; trò nhìn thấy mặt thầy đúng 

đạo nghĩa. Nhờ ánh sáng hồn thiêng sông núi ấy mà chúng 

ta nhận ra đƣợc những giá trị của cuộc sống để sống đẹp; 

nhận ra đƣợc những ý nghĩa giá trị của cuộc sống để yêu 

quý và trân trọng; nhận ra đƣợc giá trị và ý nghĩa của tình 

bằng hữu để ôm ấp nhau, giúp đỡ nhau thăng hoa trên con 

đƣờng tốt đẹp, làm giảm đi những gì tiêu cực trong đời 

sống hàng ngày của chúng ta. Có nhƣ thế thì chúng ta mới 
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xứng đáng là con cháu của dòng giống Tiên rồng; xứng 

đáng con cháu của 18 đời vua Hùng dựng nƣớc, giữ nƣớc, 

con cháu của Lý-thƣờng-kiệt, con cháu của Trần-hƣng-

đạo, con cháu của Nguyễn-trãi và con cháu của Thiệt diệu-

Liễu quán, của Diệu nghiêm-Pháp chuyên, của Thị chí-

Phƣớc hộ, của Nguyên diệu-Quảng hƣơng. Chúng ta sẵn 

sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ dân tộc và Đạo 

pháp nhƣ tiền nhân của chúng ta đã từng hy hiến. 

Ngài Nguyên diệu-Quảng hƣơng sau khi tự thiêu để bảo 

vệ Chánh pháp vào năm 1963, đã đƣợc Viện Tăng thống 

phong lên ngôi vị Thánh tử đạo. Và danh hiệu Quảng-

hƣơng đã đƣợc Hòa thƣợng Thích-trí-thủ trân quý và dùng 

để đặt tên cho một tu viện, gọi là Tu viện Quảng-hƣơng 

Già-lam, ở Sài-gòn, làm trung tâm tu học và đào tạo hàng 

Tăng sĩ cấp Đại học và trên Đại học cho Phật giáo để 

hoằng dƣơng Phật pháp theo tinh thần sẵn sàng hy sinh 

tính mạng để bảo vệ dân tộc và Đạo pháp của Thánh tử 

đạo Quảng-hƣơng. 

Thƣa quý vị! 
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Hôm nay, phái đoàn Phật giáo chúng tôi về đây, thấy bà 

con của mình, tuy gặp bão lũ, gặp tai nạn, nhƣng trên 

khuôn mặt của mọi ngƣời ai cũng rạng rỡ, nhất là nhìn 

thấy những ngƣời trẻ, nên chúng tôi rất vui mừng. Chúng 

tôi tin tƣởng một tƣơng lai tƣơi sáng có thể xảy ra cho quê 

hƣơng chúng ta.  

Vậy, phái đoàn chúng tôi mong rằng, các bậc bô lão trong 

vùng luôn luôn nhắc nhở con cháu của mình nhớ về nguồn 

cội, nhớ về nguồn mạch tâm linh, giữ gìn những truyền 

thống tâm linh tốt đẹp, giữ gìn bản sắc của một nền văn 

hóa dân tộc hơn bốn ngàn năm văn hiến. Chúng ta cùng 

nguyện tiếp nối và làm rạng rỡ chí hƣớng của liệt vị Tổ 

đức và của Thánh giả Nguyên diệu-Quảng hƣơng. 

Thƣa quý vị! 

Cơn bão tuy đã đi qua, nhƣng hậu quả tai hại vẫn còn để 

lại cho quê hƣơng chúng ta. Nhân danh phái đoàn Phật 

giáo, chúng tôi xin chia sẻ một chút ít tịnh tài, gọi là tấm 

lòng của Phật giáo đối với bà con. Tịnh vật, tịnh tài tuy 

không nhiều, nhƣng bà con biết cho rằng, ngƣời Việt-nam 
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ta thƣờng nói với nhau: "Một miếng khi đói, bằng một gói 

khi no", hay "ăn một miếng giữa làng bằng một sàng trong 

bếp". Ấy là tổ tiên chúng ta đề cao tinh thần chia sẻ đúng 

lúc, và những giá trị từ danh xƣng và ý nghĩa trao tặng. 

Nên hôm nay, chúng tôi tặng đến quý vị những phẩm vật 

này với danh nghĩa Phật giáo mà không phải xƣng danh 

một cá nhân. Cảm ơn tất cả bà con đã hoan hỷ nhận món 

quà này. 

Nam mô Thƣờng Hoan Hỷ Bồ tát Ma-ha-tát! 

                Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính phiên tả. 
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KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY CHẤT 

LIỆU BI TRÍ DŨNG - 

 CHÂM NGÔN CỦA GIA ĐÌNH 

PHẬT TỬ ĐẾN CHỖ HOÀN HẢO 

Nuôi dƣỡng tâm thái yên bình 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật! 

Kính thƣa Hòa thƣợng viện chủ Tự viện Bình-quang.  

Kính thƣa các Anh Chị Em trong BHDGĐPTTW và 

BHDGĐPT Bình-định. 

Thƣa tất cả bà con có mặt hôm nay.  

Và thƣa đại diện chính quyền thôn, xã sở tại.  

Thƣa quý vị! 

Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại chùa Bình-

quang, xã Phƣớc-sơn, huyện Tuy-phƣớc, tỉnh Bình-định, 

chúng tôi thay mặt cho Phái đoàn Phật giáo Âu châu, xin 
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trân trọng cảm ơn Hòa thƣợng viện chủ Tự viện Bình-

quang, cảm ơn quý vị đại diện chính quyền sở tại, cảm ơn 

tất cả các Anh Chị Em BHDGĐPT Bình-định cũng nhƣ bà 

con trong xã nhà của chúng ta đã có mặt trong buổi lễ tặng 

quà bị thiệt hại do cơn bão số 12 đã gây ra cho bà con 

chúng ta. Và nhân nơi đây chúng tôi cũng xin chia sẻ đến 

bà con một vài điều trƣớc khi bà con nhận món quà bằng 

tất cả tấm lòng của phái đoàn chúng tôi. 

Thƣa quý vị! 

Chùa Bình-quang là ngôi chùa quê, nhƣng lại là "mái chùa 

che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông". Cho 

nên, ở đâu có ngôi chùa, ở đó có đời sống tâm linh, có sự 

duy dƣỡng tinh thần cho bà con địa phƣơng. Và lại, ngôi 

chùa Bình-quang của chúng ta, với hai từ ngữ Bình-quang 

tên gọi của một ngôi chùa quê đã nói lên đƣợc đời sống 

hòa bình, an lạc và giữ gìn những gì truyền thống tốt đẹp 

của quê hƣơng, mà thầy tổ của chúng ta, tổ tiên của chúng 

ta, các bậc tiền hiền khai canh, khai khẩn của chúng ta đã 

để lại cho tất cả chúng ta cho đến ngày hôm nay. Chữ 

"Bình" có nghĩa là "Bình tâm thế giới bình". Nghĩa là tất 
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cả chúng ta cố gắng làm thế nào, để tâm của mỗi ngƣời 

chúng ta đƣợc bình tĩnh, không bị xáo động trƣớc những 

hoạn nạn, khiến tai nạn lớn trở thành tai nạn nhỏ và tai nạn 

nhỏ thì xem nhƣ không có tai nạn. Cho nên, câu đối trƣớc 

cửa chùa ghi "bình tâm thế giới bình", nghĩa là "tâm bình 

yên thì thế giới yên bình". Còn chữ "Quang" - câu đối 

trƣớc cửa chùa lại ghi: "Quang thiên quang Tổ ấn". Quang 

thiên là ánh sáng của bầu trời thanh trong không có bất cứ 

gợn mây nào. Ánh sáng ấy là ánh sáng từ bản nguyên tâm 

địa mà lƣu xuất, nên gọi là quang thiên. Và ánh sáng ấy 

đƣợc chƣ Tổ ấn chứng ngay nơi tâm mình, nên gọi là 

"quang Tổ ấn". Tổ ấn là dấu ấn giác ngộ của Tổ. Dấu ấn 

của Chƣ tổ ấn vào nơi ánh sáng ấy, để xác chứng rằng ở 

nơi con ngƣời nào, ở nơi xứ sở nào, mà có ánh sáng lƣu 

xuất từ tâm yên bình, thì ở nơi con ngƣời ấy, ở nơi xứ sở 

ấy có sự yên bình. Trong gia đình nào mà các thành viên 

có tâm yên bình thì gia đình đó có cuộc sống hòa bình. 

Nghĩa là gia đình ấy có nếp sống trên thuận, dƣới hòa, 

trong ấm ngoài êm. Bậc làm cha mẹ thì hết lòng chăm sóc 

con cái, con cái thì hết lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Và 

quê hƣơng xứ sở nào mà mọi thành viên trong quê hƣơng 
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xứ sở ấy có tâm thái yên bình, thì quê hƣơng đó có những 

cơ hội để phát triển và làm đẹp, làm giàu mạnh cho xứ sở 

của mình trong một quy luật nhân duyên, nhân quả tự 

nhiên.  

Nhân duyên là nhiều duyên tố tƣơng tác với nhau để hình 

thành và nhân quả là kết quả hình thành từ nhân duyên. 

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi 

cao".  Cho nên, tâm ta yên bình, ta sẽ đóng góp vào sự hòa 

bình cho quê hƣơng. Tâm ta yên bình, ta có khả năng gắn 

kết mọi thành phần xã hội với nhau để cùng sống chung 

trong hòa bình và chúng ta cùng bắt tay nhau xây dựng 

một quê hƣơng yên bình. 

Vì vậy, buổi từ thiện của chúng tôi đến với bà con không 

phân biệt Đông hay Tây, Nam hay Bắc, giàu hay nghèo, 

sang hay hèn, trí thức hay bình dân. Vì sao nhƣ vậy? bởi 

vì, tôi đứng góc này, chị đứng góc kia, anh đứng góc nọ, 

nhƣng khi cơn lũ hay bão táp tai nạn ập đến với chúng ta 

thì chúng không chừa một ai trong chúng ta. Cho nên, khi 

tai nạn, bão lũ ập đến, thì ngƣời giàu cũng có cái khổ của 

ngƣời giàu, ngƣời nghèo cũng có cái khổ của ngƣời nghèo, 
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ngƣời có học cũng có cái khổ theo cách của ngƣời có học, 

ngƣời ít học cũng có cái khổ của ngƣời ít học, ngƣời làm 

chính quyền cũng có cái khổ của ngƣời làm chính quyền, 

mà ngƣời dân cũng có cái khổ của ngƣời dân, ngƣời già có 

cái khổ của ngƣời già, trẻ em có cái khổ của trẻ em. Nên, 

trong những trận bão lũ này, nếu chúng ta có nhân duyên 

với chúng, thì hậu quả xảy ra, chúng không chừa một ai có 

nhân duyên với chúng cả.  

Do đó, chúng tôi học theo lời Phật dạy, đem tâm yên 

bình, tâm từ bi mà đối xử với mọi ngƣời, đối xử với thiên 

hạ. Nên, món quà từ chƣ Tôn đức thuộc Phật giáo Âu 

châu gửi đến bà con chỉ là món quà của tâm từ bi, tâm 

đồng cảm, tâm sẻ chia, để góp một phần nào xoa dịu sự 

mất mát to lớn của bà con chúng ta bị thiệt hại trong cơn 

bão lũ vừa qua.  

Thƣa quý vị! 

Bì thƣ này có bốn trăm ngàn đồng Việt-nam và một bịch 

gạo 08 kí-lô gửi tặng đến bà con. Quý vị nhận bì thƣ này, 

nhận 08 cân gạo này, tôi đề nghị, với bì thƣ có bốn trăm 
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ngàn đồng, quý vị chỉ tiêu đi ba trăm tám mƣơi ngàn đồng 

thôi, còn hai mƣơi ngàn đồng quý vị giữ lại, để có thể giúp 

đỡ, chia sẻ đến những ai nghèo khó hơn mình. Vì sao nhƣ 

vậy? Bởi vì nhƣ ngƣời xƣa nói: "Hữu phƣớc bất khả 

hƣởng tận", nghĩa là có phƣớc thì không nên hƣởng hết. 

Nhờ vậy mà phƣớc đức của mình còn hoài, nó còn từ đời 

này sang đời khác, vì nhờ có phƣớc đức, nên tai nạn đến 

với mình nặng thành nhẹ, nhẹ thành ra không có gì. Mong 

bà con hiểu cho điều này. Đối với tám cân gạo, bà con 

đem về nấu cơm, đơm chén cơm trắng để cúng dƣờng 

Phật, cúng dƣờng tổ tiên hay cúng dƣờng trời đất, cúng 

dƣờng những ngƣời đã hy sinh cho mình đƣợc sống trƣớc 

khi dùng. Chúng ta cúng dƣờng nhƣ vậy là để làm gì? Là 

để tỏ lòng hiếu kính của chúng ta đối với các Đấng cao cả, 

không những nuôi dƣỡng chúng ta bằng cơm ăn, nƣớc 

uống mà còn nuôi dƣỡng chúng ta bằng những giá trị tinh 

thần, bằng những giá trị truyền thống tâm linh. Cúng 

dƣờng nhƣ vậy, chúng ta vừa báo đáp đƣợc công ơn mà 

đồng thời vừa nói lên sự biết ơn của chúng ta với tất cả. 

Nhờ vậy, phƣớc đức của chúng ta tăng trƣởng.  
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Hạnh phúc thay cho những ai biết ơn và may mắn thay cho 

những ai "ăn quả nhớ kẻ trồng cây; uống nƣớc nhớ 

nguồn!". Chúng ta "ăn quả nhớ kẻ trồng cây; uống nƣớc 

nhớ nguồn", thì phƣớc đức của chúng ta sẽ đƣợc kéo dài, 

cho nên tai nạn nhiều thành tai nạn ít, tai nạn ít thành 

không có tai nạn.  

Trái lại, tai nạn dành cho những ai ăn quả không nhớ kẻ 

trồng cây; uống nƣớc không nhớ nguồn. Những ngƣời nhƣ 

vậy, tai nạn ít trở thành tai nạn nhiều, tai nạn nhiều trở 

thành tai nạn không ai cứu nổi.  

Do đó, hôm nay món quà này, tuy không bao nhiêu, nhƣng 

những giá trị tình cảm mà chúng tôi chia sẻ đến với quý vị 

là bảo vật trân quí.  

Một vài tâm tình chúng tôi xin chia sẻ đến với bà con nhƣ 

thế, mong bà con hoan hỷ, nhận nơi đây tấm lòng chân 

tình của Phái đoàn chúng tôi. 

Nam mô A-di-đà Phật. 

Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính phiên tả. 
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HƢƠNG THƠM TỪ PHẬT TÍNH 

Đáp từ cho tác bạch cúng dường của học chúng Chánh-

niệm trong lễ quá đường an cư PL. 2564 – 2020, tại trú xứ 

Tăng-già-lam Phước-duyên, Huế. 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Cùng toàn thể Phật tử, trai chủ, tín chủ cúng dƣờng buổi 

quá đƣờng trƣa hôm nay, tại Tăng già lam Phƣớc-duyên, 

Phật lịch 2564 hiện tiền quý mến.  

Qua lời tác bạch cúng dƣờng của quý vị trƣa nay đã nói 

lên hết niềm tin của mình đối với Tam bảo, đã nói lên hết 

sự thƣơng yêu của mình đối với chúng sinh, đối với đồng 

loại, đã nói lên hết sự hiếu kính của mình đối với gia đình 

huyết thống và đã nói lên hết ý nghĩa và mục đích của sự 

cúng dƣờng đem lại lợi ích đời này, đời sau.  

Tôi thay mặt Hòa thƣợng viện chủ, chƣ Tôn đức Tăng hiện 

tiền, có vài lời chia sẻ đến quý vị trong giờ phút này. Xin 

tất cả mặc nhiên lắng nghe. 
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Đức Phật dạy: "Tất cả chúng sinh đều có Phật tính". Hễ 

Phật tính còn thì Đạo pháp còn, Phật tính còn thì hiếu đạo 

của ngƣời dân đối với đất nƣớc còn, Phật tính còn thì sự 

hiếu đạo của con cháu đối với tổ tiên cha mẹ còn, Phật tính 

còn thì tình nghĩa chân tình giữa thiện hữu tri thức với 

nhau mãi còn. Vì vậy, đệ tử của Phật dù xuất gia hay tại 

gia, dù là ngƣời sơ cơ hay một bậc Thƣợng căn Thƣợng trí 

luôn luôn nhớ đến Phật tính của mình, hễ còn Phật tính và 

làm cho Phật tính ấy sáng ra, thì chúng ta ở đâu cũng là 

bông hoa của tuệ giác, bông hoa của từ bi, bông hoa của sự 

hạnh phúc an lạc, trang nghiêm ở đó.  

Nếu chúng ta làm con của một gia đình thì chính chúng ta 

là đóa hoa thơm phức trong gia đình huyết thống của 

chúng ta và cha mẹ chúng ta nhìn chúng ta mà hoan hỷ, 

mỉm cƣời sung sƣớng, tự hào mình đã có những ngƣời con 

xinh đẹp nhƣ thế.  

Đối với quốc gia, nếu chúng ta sống với Phật tính và biểu 

hiện Phật tính ấy trong đời sống của chúng ta thì quốc gia 

của chúng ta sẽ tự hào vì có một con dân xinh đẹp và những 

ngƣời dân ấy trở thành những đóa hoa thơm phức tuyệt vời 
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trang điểm cho đất nƣớc và đất nƣớc trở thành có giá trị, trở 

thành có ý nghĩa đối với các quốc gia trên thế giới.  

Nếu chúng ta là một Phật tử luôn luôn sống và biểu hiện 

Phật tính trong đời sống chúng ta, thì chúng ta là một đóa 

hoa của Đạo pháp và chính đóa hoa ấy, nó khẳng định 

đƣợc mình trong ngôi nhà của nhiều tôn giáo trên thế giới.  

Cho nên, quý vị phải là hoa, là hoa thơm của Phật tính để 

mình ở đâu cũng làm đẹp cho tất cả mọi ngƣời, ở không 

gian nào mình vẫn là con ngƣời, là chúng sinh sống một 

đời sống có giá trị, có ý nghĩa cao đẹp. Ý nghĩa và sự cao 

đẹp ấy không phải chỉ có giá trị nhất thời mà ý nghĩa ấy có 

giá trị vƣợt thời gian và không gian, để đời này hay đời 

sau, chúng ta sinh ra bất cứ thế giới nào, bất cứ hình thức 

nào, bất cứ giới tính nào, chúng ta vẫn là những con ngƣời 

sống có hƣơng thơm, có sắc đẹp, có chất liệu trí tuệ từ bi, 

lợi mình, lợi ngƣời, có khả năng che chở sự yếu đuối của 

muôn loài chúng sinh và giúp chúng sinh đứng dậy bằng 

chính nghị lực, bằng chính đôi bàn chân, khối óc, trái tim 

của mình để vƣơn lên một đời sống vô cùng trong không 

gian, vô tận trong thời gian.  



Thích Thái Hòa  137

   

Bữa cúng dƣờng trƣa hôm nay của quý vị với tịnh vật, tịnh 

tài đạm bạc, đơn sơ nhƣng nó gói gém hết tất cả tấm lòng 

thành kính của quý vị. Cúng dƣờng là để vƣơn lên đời 

sống cao thƣợng, dẹp đi những tâm lí nhỏ nhoi, ích kỉ, 

kiêu mạn tầm thƣờng. Chúng ta không đem cái tầm 

thƣờng đó mà đối xử và ứng xử với nhau, mà ta đem chất 

liệu cao quý từ cúng dƣờng này sinh ra mà đối xử, ứng xử 

với nhau để tất cả chúng ta đều là hoa, đều là hƣơng. Và 

chúng ta đem tâm hoa, tâm hƣơng ấy mà cầu nguyện cho 

Đạo pháp trƣờng tồn, thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ có 

hiệu ứng tốt đẹp. Chúng ta đem chất liệu của hƣơng và hoa 

ấy mà cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì chắc chắn sự 

cầu nguyện của chúng ta sẽ có kết quả nhất định trong một 

không gian nào đó, trong một thời gian nào đó. Chúng ta 

đem hoa và hƣơng ấy mà cầu nguyện cho gia đình, cho 

dòng tộc chúng ta thì gia đình và dòng tộc chúng ta cũng 

phảng phất hƣơng và hoa ấy của chúng ta. Chúng ta đem 

hoa hƣơng ấy mà cầu nguyện cho những ngƣời thân yêu 

trong gia đình chúng ta từ tổ tiên, ông bà nội ngoại và 

những ngƣời thân đã qua đời, thì tất cả những vị qua đời 

mà ta hƣớng tới cầu nguyện sẽ tiếp xúc đƣợc, sẽ nhận 
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đƣợc cái chất liệu hoa và hƣơng thơm từ nơi chúng ta mà 

sinh tâm hoan hỷ. Nhờ hoan hỷ mà tất cả những vị đó họ 

dẹp đi tất cả những oán đối đối với chúng ta và da trì cho 

chúng ta thuận bƣớc trên con đƣờng cao đẹp. Chúng ta 

đem hoa, hƣơng ấy mà cầu nguyện cho lục đạo chúng 

sinh, thì cảnh giới địa ngục tức khắc trở thành cảnh giới tự 

do; cảnh giới ngạ quỷ tức khắc trở thành cảnh giới giàu có; 

cảnh giới ngu tối tức khắc trở thành cảnh giới của trí tuệ; 

cảnh giới của a-tu-la, chiến tranh, thù hận tức khắc trở 

thành cảnh giới của hòa bình, khiêm cung; và nơi thế giới 

con ngƣời, nhờ sự cầu nguyện của chúng ta mà con ngƣời 

hiểu rõ nhau hơn, biết thân phận của nhau hơn để hƣớng 

tới sự tu học, mà không tranh chấp, giận hờn nhau để hơn 

thua từ nơi những cạm bẫy danh lợi tầm thƣờng.  

Việc làm của quý vị, tâm nguyện của quý vị thật có ý 

nghĩa. Tôi thay mặt Hòa thƣợng viện chủ, Tăng-già an cƣ 

hiện tiền, Phật lịch 2564, có lời tán dƣơng ca ngợi tâm chí 

thành, lòng cung kính của quý vị cho bữa cúng dƣờng này. 

Cầu nguyện đức Phật từ bi chứng minh lòng thành cho tất 

cả quý vị và mong rằng, sở nguyện của tất cả quý vị cúng 
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dƣờng trƣa hôm nay viên thành.  

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-ha-tát. 

           Học chúng Chánh-niệm kính phiên tả 
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ĐẠO TỪ CHO HỌC CHÖNG 

CHÁNH TÂM  

Nhân buổi cúng dường an cư tại trú xứ Tăng-già-lam 

Phước-duyên, Huế 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Cùng toàn thể Phật tử hiện tiền và cùng học chúng Chánh-

tâm quý mến.  

Tôi thay mặt Hòa thƣợng viện chủ, chƣ Tôn đức Tăng an 

cƣ tại trú xứ Tăng già lam Phƣớc-duyên Thành phố Huế, 

PL 2564, có lời tán dƣơng tinh thần tu học và cúng dƣờng 

trƣa hôm nay của quý vị đến chúng Tăng hiện tiền. Cầu 

nguyện Tam bảo da hộ cho sở nguyện cúng dƣờng trực 

tiếp, gián tiếp của quý vị đƣợc thành tựu.  

Sau đây tôi có vài lời chia sẻ đến tất cả quý vị nhƣ sau. 

Trong Giới kinh của đức Thích-ca Mâu-ni Thế tôn có dạy:  
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"Thiện hộ ƣ khẩu ngôn  

Tự tịnh kỳ chí ý   

Thân mạc tác chƣ ác  

Thử tam nghiệp đạo tịnh  

Năng đắc nhƣ thị hành  

Thị đại tiên nhân đạo". 

Nghĩa là: "Khéo phòng hộ lời nói, Tâm ý tự lắng trong, 

Thân không làm điều ác, ba nghiệp đạo này thanh tịnh 

chính là con đƣờng của chƣ Phật đi".  

Quý vị đã trở về Tăng già lam Phƣớc-duyên học Phật và tu 

tập một thời gian rất dài với nhiều thế hệ khác nhau. Tuy 

nhiên, dù có khác nhau về tuổi tác, khác nhau về tâm 

nguyện tu học, khác nhau về nhân duyên đến với chùa, đến 

với Phật, nhƣng không ra sự ngoài tu học để có ba nghiệp 

thanh tịnh. Tu học, chúng ta có khẩu nghiệp thanh tịnh thì 

từ đó lời nói của chúng ta mới có hữu ích, đem lại lợi ích 

cho mình, cho ngƣời, cho cộng đồng xã hội, cho muôn loài 
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chúng sinh đời này và đời sau. Nếu chúng ta không tu học, 

chúng ta đem lời nói bất tịnh mà đối xử và ứng xử với 

nhau trong cuộc sống thì gia đình chúng ta cũng trở thành 

bất tịnh; học chúng của chúng ta cũng trở thành bất tịnh. 

Và mọi ngƣời đem lời nói bất tịnh mà ứng xử với nhau thì 

cả xã hội đều trở thành bất tịnh. Bất tịnh thì sẽ bị ô nhiễm, 

ô nhiễm từ nơi lời nói đƣa đến ô nhiễm mọi không gian 

sinh hoạt của thế gian. Vì vậy, đức Thế tôn Thích-ca-mâu-

ni dạy cho tất cả chúng ta, đệ tử của Ngài, phải luôn luôn 

giữ sự thanh tịnh của lời nói, để lời nói của chúng ta luôn 

luôn là lời nói có ích cho mình, cho ngƣời, cho muôn loài 

chúng sinh cho đời này và đời sau.  

Rồi, đức Thế tôn Thích-ca-mâu-ni còn dạy cho đệ tử của 

Ngài phải giữ tâm ý thanh tịnh. Tâm ý thanh tịnh thì sống 

trong cảnh nào, ta cũng cảm thấy hạnh phúc, sống trong 

cảnh giới nào ta cũng thấy bình an, sống trong cảnh biến 

động mà tâm ta bất động, sống trong cảnh ô nhiễm mà tâm 

ta thanh tịnh. Cho nên ta đem sự thanh tịnh ấy của tâm mà 

ứng xử với bản thân ta, chăm sóc những hạt giống tốt đẹp 

nơi tâm ta, để hạt giống ấy biểu hiện nên lời nói của chúng 
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ta. Ta hãy đem tất cả những hạt giống tốt đẹp, thanh tịnh 

đến từ tâm ta, mà ứng xử với mọi ngƣời, rồi mọi ngƣời 

cũng từ từ thuận duyên theo sự thanh tịnh của ta, mà trở 

nên thanh tịnh. Ta hãy đem tâm thanh tịnh mà nghĩ về 

ngƣời, khiến cho điều tốt của ngƣời đƣợc ta đánh giá một 

cách chính xác và điều xấu của ngƣời đƣợc ta chăm sóc 

bằng tâm ý thanh tịnh, khiến cho điều xấu của ngƣời 

không có cơ hội phát triển mà dừng lại và đi về hƣớng tích 

cực, đó là hƣớng thanh tịnh của tâm ý.  

Và, ta đem mọi hành động thanh tịnh từ nơi thân ta mà 

ứng xử với mọi ngƣời, từ gia đình đến cộng đồng xã hội, 

thì gia đình ta sẽ đƣợc yên ổn, gia đình ta sẽ có một nền 

văn hóa cao để ứng xử với nhau; cộng đồng của chúng ta 

sẽ có một nền văn hóa cao để ứng xử với nhau. Văn hóa 

cao trong gia đình, ngƣời con ngồi đúng vị trí của ngƣời 

con, ngƣời cha ngồi đúng vị trí của ngƣời cha, ngƣời mẹ 

ngồi đúng vị trí của ngƣời mẹ, ông bà ngồi đúng vị trí của 

ông bà, cháu chắt ngồi đúng vị trí của cháu chắt, thì gia 

đình ấy từ đó tạo nên sự an bình, trật tự một cách tự nhiên; 

đó là đi từ nơi sự thanh tịnh của thân. Nếu thân ta không 
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thanh tịnh, ta sẽ không có chỗ ngồi nghiêm túc và ta không 

biết đâu là chỗ ngồi chính đáng của ta, từ đó mà ngồi bậy. 

Ngồi đã bậy rồi thì nói cũng bậy. Ngồi bậy nói bậy không 

thể đem đến hạnh phúc an lạc cho gia đình và không có 

bất cứ cái gì tốt đẹp để cống hiến cho cộng đồng xã hội.  

Cho nên, muốn làm đẹp bản thân, làm đẹp gia đình, làm 

đẹp xã hội không có con đƣờng nào khác hơn là con 

đƣờng tu tập, thực hành ba nghiệp thanh tịnh là ngữ 

nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh 

tịnh. Sự thanh tịnh ấy, quá khứ chƣ Phật đã đi, hiện tại chƣ 

Phật đang đi, tƣơng lai chƣ Phật sẽ đi và sẽ hình thành tất 

cả những gì tốt đẹp lợi mình, lợi ngƣời, lợi muôn loài 

chúng sinh, lợi đời này, đời sau và từ đó dẫn tới một đại 

trí, đại bi thấy rõ cả vũ trụ này là thân bằng quyến thuộc 

của chúng ta.  

Cho nên, hễ ta làm bất tịnh, ta nói lời bất tịnh, ta nghĩ đến 

việc bất tịnh, sự bất tịnh ấy sẽ gây ảnh hƣởng xấu cho 

những ngƣời thân yêu của tất cả chúng ta trong toàn cầu. 

Và nếu chúng ta nghĩ một điều tốt, chúng ta nói một lời 

tốt, chúng ta hành động một hành động tốt, hành động tốt 
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ấy sẽ đem đến những giá trị lợi ích cho chính mình, cho 

gia đình mình và cho muôn loài chúng sinh trong hết thảy 

toàn cầu.  

Vì vậy, trong mùa đại dịch này, quý vị đã nỗ lực tu tập, 

đƣa thân về với tâm, đƣa tâm đi tới với thân bằng sự cúng 

dƣờng, bằng sự nỗ lực tu học hết lòng. Chúng ta sẽ đem sự 

tu học hết lòng ấy mà cống hiến và trang nghiêm bản thân 

mình, cống hiến và trang nghiêm cho gia đình mình, cống 

hiến và trang nghiêm cho cộng đồng xã hội, bằng cách 

chúng ta tiếp nối những thế hệ đi trƣớc, động viên với 

nhau trong cùng một thế hệ và chúng ta cũng đƣợc rèn 

luyện, có phƣơng pháp giáo dục, hƣớng dẫn tốt để rèn 

luyện những thế hệ tƣơng lai tiếp nối nhƣ quý vị đã từng 

tác bạch "Tre già, măng mọc".  

Ngày hôm nay mình là măng, ngày mai sẽ làm tre; cứ nhƣ 

thế tre rồi sinh ra măng, rồi măng lại lớn lên thành tre; tre 

và măng đã từng có mặt trong nhau, chƣa hề xa cách nhau. 

Cho nên, nếu chúng ta biết đem sự trong sáng thanh tịnh 

ấy mà nuôi dƣỡng và trao truyền cho nhau thì sự trao 

truyền ấy thiết thực hơn cả triệu lần, hơn cả tỉ lần ngồi lo 
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lắng khổ đau không có phƣơng pháp giải quyết, ngồi lo 

lắng dịch bệnh và tránh né dịch bệnh mà không có phƣơng 

cách điều trị ở nơi thân tâm chúng ta. Bệnh chƣớng, 

nghiệp chƣớng, báo chƣớng, phiền não chƣớng đều từ vô 

minh của con ngƣời chúng ta tạo ra; từ nơi ích kỉ, kiêu 

ngạo của con ngƣời chúng ta tạo ra; từ nơi học hành bị 

khuyết tật tri thức mà tạo nên những tri thức tà kiến, tạo 

nên những học thuyết sai lầm, từ đó mà tạo ra tai nạn 

chiến tranh binh khí, chiến tranh miệng lƣỡi, chiến tranh 

vũ khí, chiến tranh hóa chất, chiến tranh sinh học, dẫn tới 

chiến tranh đủ thứ trong tƣơng lai về sau. Nếu chúng ta 

không nỗ lực rèn luyện ba nghiệp đạo thanh tịnh thì không 

chạy đâu thoát khỏi khổ lụy ở nơi thế giới nghiệp báo luân 

hồi. May thay, tất cả quý vị đã đƣợc làm ngƣời, lại đƣợc 

nghe Phật Pháp, tin hiểu Phật Pháp và quan trọng hơn hết 

là thế hệ trẻ quý vị đã có công đức nhiều đời mới có đƣợc 

giờ phút vô cùng quý báu này, ý thức đƣợc những điều 

mình làm, trân trọng những gì mình đang có, bằng tất cả 

chánh tâm của mình, bằng tất cả chánh niệm của mình, 

bằng tất cả trí tuệ thanh tịnh của mình và bằng tất cả trí tuệ 

rộng lớn của mình. 
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Quý vị hãy nuôi dƣỡng và phát triển ba nghiệp ấy, từ một 

điểm đến toàn thể, rồi quý vị sống trong biển cả thanh 

tịnh, sóng gió ba đào của nghiệp thức tự lắng yên, mặt trời 

trí tuệ tỏa ra sẽ làm sƣởi ấm cõi đời đầy băng giá này. Quý 

vị tu tập, vì lợi ích cho đa số, vì lợi ích cho muôn loài 

chúng sinh, mà không phải vì bản thân mình.  

Trƣa hôm nay, quý vị quỳ trƣớc Tam bảo, dâng lời tác 

bạch cúng dƣờng chƣ Tôn đức Tăng hiện tiền, an cƣ tại trú 

xứ Tăng già lam Phƣớc-duyên, PL.2564, không phải vì 

bản thân mình, mà vì sự tồn tại của Chánh pháp, vì lợi ích 

của muôn loài chúng sinh, vì muốn con ngƣời nhìn nhau 

và hiểu nhau hơn, đừng tạo nên nghiệp ác, đừng nói lời ác 

với nhau, đừng có nhiều hành động xảo trá, man rợ với 

nhau, để chúng ta sống trong thế giới con ngƣời, thì thật sự 

là con ngƣời có hữu ích, thật sự là con ngƣời mang tất cả 

những ý nghĩa phƣớc báo trọn vẹn của nó. Cho nên, ý 

nghĩa cúng dƣờng của quý vị trƣa hôm nay nhƣ thế mới 

thật có giá trị và ý nghĩa lớn.  

Tôi thay mặt Hòa thƣợng viện chủ, chƣ Tôn đức Tăng hiện 

tiền, một lần nữa tán dƣơng tâm cúng dƣờng của quý vị, vì 
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cúng dƣờng là một trong các hạnh lớn lao của các vị Bồ 

tát, khiến cho ba nghiệp của các Ngài luôn ở trong sự 

thanh tịnh. Nay, quý vị đi theo con đƣờng của các bậc 

Thánh nhân đi, quý vị đi theo con đƣờng của các vị Bồ tát 

đi, quý vị đang đi theo con đƣờng của chƣ Phật đi thì quý 

vị phải tinh tấn lên! 

Nam mô Thƣờng Tinh Tấn Bồ tát Ma-ha-tát. 

Học chúng Chánh-tâm kính phiên tả. 
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ĐÁP TỪ ĐẾN GIA ĐÌNH CỐ 

PHẬT TỬ MAI THỊ LOAN, PHÁP 

DANH NHẬT ÂN, TỰ NHUẬN 

BẢO CHÂU 

Đáp từ trong buổi cúng dường của gia đình nhân kỷ niệm 

húy nhật lần thứ tư của cố Phật tử 

 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Cùng tất cả gia đình của cố Phật tử thọ tại gia Bồ tát giới, 

Pháp danh Nhật-ân, Pháp tự Nhuận bảo châu-Mai thị loan; 

cùng toàn thể Phật tử hiện tiền quý mến.  

Qua lời dâng bạch cúng dƣờng của quí vị lên hiện tiền 

chúng Tăng nhân ngày húy nhật lần thứ tƣ, kể từ ngày cố 

Phật tử Mai-thị-loan an giấc nghìn thu, chƣ Tăng hiện tiền, 

từ Hòa thƣợng viện chủ, cho đến hàng Thƣợng Trung Hạ 

tọa, ai nấy đều thanh tịnh, im lặng và nhất tâm cầu nguyện 

cho sở nguyện của trai chủ cũng nhƣ toàn thể Phật tử hộ 

niệm cầu nguyện đƣợc viên thành.  
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Nhân đây, tôi có vài lời chia sẻ đến toàn thể đại chúng. 

Mong tất cả lắng nghe. 

Nhƣ lời của cố Phật tử Mai-thị-loan, Pháp danh Nhật-ân, 

tự Nhuận-bảo-châu đã phát biểu: "Biết ơn, biết ơn tất cả".  

Quý vị biết rằng, nếu chúng ta sống với chất liệu biết ơn 

thì chúng ta sẽ có ngƣời chồng, ngƣời vợ đẹp và hiền. 

Ngƣời chồng mà không biết ơn vợ thì tuy có vợ cũng nhƣ 

không. Ngƣời vợ mà không biết ơn chồng thì tuy có chồng 

cũng nhƣ không. Cho nên, ngƣời vợ biết ơn chồng thì 

mình sẽ có một ngƣời chồng đẹp, một ngƣời chồng vĩnh 

viễn của mình dƣới nhiều hình thức khác nhau. Và ngƣời 

chồng biết ơn vợ, thì mình sẽ có một ngƣời vợ đẹp, một 

ngƣời vợ vĩnh viễn của mình dƣới nhiều hình thức khác 

nhau. 

Con cái mà không biết ơn cha mẹ thì cha mẹ có đó cũng 

nhƣ không. Nhƣng mà con cái đã biết ơn cha mẹ, thì dù 

cha mẹ đã qua đời 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 

năm hay 20 năm hay nhiều hơn nữa, thì cha mẹ vẫn còn đó 

cho con cái dƣới nhiều hình thức khác nhau.  



Thích Thái Hòa  151

   

Bạn bè mà không biết ơn nhau, thì tất cả chỉ là xã giao, tất 

cả chỉ là đầu môi chót lƣỡi, chẳng có giá trị gì trong ý 

nghĩa cuộc sống con ngƣời. Bạn bè mà biết ơn nhau thì 

chúng ta sẽ có ngƣời bạn vĩnh viễn.  

Cho nên, đối với bản thân, chúng ta biết ơn chồng, vợ, cha 

mẹ hay con cái hoặc bạn bè, chúng ta sẽ có căn bản của 

tình cảm và tình cảm là chất liệu cần phải có trong đời 

sống chúng ta. Nó gắn kết với nhau, mà tình cảm có sự 

biết ơn thì tình cảm ấy luôn luôn là trong sáng, luôn luôn 

là cao thƣợng. Không những vậy, chúng ta còn phải biết 

ơn trời, biết ơn đất, biết ơn muôn loài chúng sinh, biết ơn 

mỗi khi nhìn một bông hoa và thấy trong bông hoa mặt 

trời đang nằm yên trong đó, quả đất đang vận hành trong 

đó và ta, cha ta, mẹ ta, anh chị em chúng ta cũng đang 

đồng hành, vận hành trong một đóa hoa.  

Biết ơn, ta có nguồn trong để tắm, ta có nƣớc trong để 

dùng. Không biết ơn thì nƣớc trong thành đục, nƣớc nhiều 

thành ít, không có không khí lành mạnh của gia đình, cũng 

không có không khí lành mạnh của tự nhiên để thở, để 

cƣời. 
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Nếu chúng ta biết ơn, chúng ta sẽ có tất cả, không biết ơn 

chúng ta sẽ mất tất cả. Cái mất đáng sợ nhất là mất hết 

phƣớc báo làm ngƣời. Bởi vì, con ngƣời có đầu óc, có tƣ 

duy, có sự cảm xúc và diễn tả cảm xúc của mình qua ngôn 

ngữ - ngôn ngữ của thi ca, ngôn ngữ của âm nhạc, ngôn 

ngữ của hội họa, ngôn ngữ của điêu khắc, ngôn ngữ của 

biểu cảm cuộc sống.  

Cho nên, biết ơn là chúng ta có tất cả phƣớc báu và phƣớc 

báu lớn nhất là chúng ta biết ơn Tam bảo. Chúng ta đặt 

sinh mệnh của chúng ta vào trong sinh mệnh của Tam bảo, 

gắn liền đời sống của chúng ta vào đời sống của Tam bảo, 

thì đời sống của chúng ta cũng vô tận nhƣ đời sống của 

Tam bảo, đời sống của chúng ta cũng trở thành quý báu 

nhƣ đời sống của Tam bảo. Cho nên, biết ơn Tam bảo thì 

chúng ta có một đời sống vô hạn giữa mọi không gian, 

chúng ta có một đời sống vô cùng giữa mọi thời gian, 

chúng ta có một nếp sống thánh thiện với tất cả những 

thánh thiện giữa đời thƣờng.  

Hôm nay, cố Phật tử Mai-thị-loan, Pháp danh Nhật-ân, tự 

Nhuận-bảo-châu đã ra đi 4 năm rồi, nhƣng 4 năm chị vẫn 
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còn đó cho gia đình, cho chồng mình, cho con trai, con gái 

của mình, cho dâu, rể của mình, cho cháu nội cháu ngoại 

của mình, cho bà con nội ngoại trong thân tộc cả họ Mai 

và họ Ngô và chị vẫn còn đó cho bạn bè của mình giữa đời 

thƣờng và bạn bè của mình đồng tu trong đời sống tâm 

linh. Chị vẫn còn đó với tất cả những thiện nghiệp tốt đẹp 

của mình và giờ phút này chị đang có mặt với tất cả chúng 

ta trong đạo tràng cúng dƣờng an cƣ tại Tăng già lam 

Phƣớc-duyên Phật lịch 2564 này.  

Có mặt để niềm tin Tam bảo càng lúc càng đƣợc củng cố 

và khẳng định mình đã đi đúng đƣờng. Đúng đƣờng là bởi 

vì tới chùa tu học không so đo, không ganh tị, thấy việc 

khó thì lao ra làm, đại lao cho tất cả, không lánh nặng tìm 

nhẹ, không vì có mặt thầy mới tu, mới học, mới làm việc, 

còn không có thầy thì đắp chiếu ngủ ở nhà; chị không có 

tâm đó. Có thầy chị cũng đến chùa để lo việc Tam bảo, 

chăm sóc Sƣ ông, chăm sóc chƣ Tăng; không có thầy chị 

cũng làm nhƣ thế.  

Cho nên, chính buổi lễ hôm nay, chị có mặt là để khẳng 

định lại cái niềm tin kiên cố, bất hoại của mình đối với 
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Phật, Pháp, Tăng và Giới đã lãnh thọ và cảm nhận một 

cách sâu sắc: "Muốn ngửi hƣơng trầm mà sao lại từ chối 

khói bụi của trầm; muốn tu học mà sao lại không chịu khó 

hầu thầy, không chịu khó phụng sự Tam bảo, không nhẫn 

nhục với anh chị em đồng tu, đồng học để cho anh chị em 

đƣợc học, mình lo chuyện bếp núc, nhƣng vẫn để tâm học 

hỏi". Đó là hạnh chị làm và cuộc đời chị sống. 

Cho nên, có mặt để khẳng định đƣợc cái tâm nguyện của 

mình và con đƣờng tiếp tục của mình phải đi, đang đi và 

sẽ đi, để ở đâu, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng biết ơn tất cả 

mọi ngƣời. Cái biết ơn càng lúc càng lớn, cái biết ơn càng 

lúc càng rộng, cái biết ơn càng lúc càng sâu.  

Biết ơn nhƣ khi đức Thế tôn của chúng ta đã từng sụp 

xuống lạy đống xƣơng khô; mà cỡ trí tuệ, học hỏi đa văn 

nhƣ Tôn giả A-nan cũng phải ngỡ ngàng trƣớc việc làm rất 

khiêm cung, rất biết ơn của đức Thế tôn. Đến nỗi, Tôn giả 

A-nan hỏi: "Bạch Thế tôn, Ngài là đấng Từ phụ của muôn 

loài, sao Ngài lại đảnh lễ đống xƣơng khô ấy một cách 

cung kính nhƣ vậy?". Đức Thế tôn dạy: "Này A-nan, ông 

tuy là đệ tử thƣợng túc của ta, nhƣng trí tuệ còn khuyết 
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điểm. Đống xƣơng ấy có thể là cha mẹ của chúng ta nhiều 

đời, có thể là ngƣời thân của chúng ta nhiều kiếp, vì vậy 

mà ta sụp lạy đống xƣơng khô ấy là để biết ơn, biết ơn cha 

mẹ mình, biết ơn tổ tiên mình, biết ơn mọi ngƣời muôn 

loài". Và nhân đó mà đức Phật dạy sự biết ơn cho cõi 

ngƣời ta.  

Cho nên, "biết ơn, biết ơn tất cả", phƣớc đức sẽ thành tựu 

với chúng ta. Vô ơn thì tai họa đến với chúng ta. Cho nên, 

quí vị lƣu ý điều này. Biết ơn thì chúng ta có thể làm bất 

cứ điều gì, dù là điều rất nhỏ để thể hiện sự biết ơn của 

chúng ta. Vô ơn thì dù ta bƣng cả sơn hà đại địa đặt đầu 

ngón tay, để tung hô vạn tuế cũng chẳng có giá trị gì. 

Mong rằng, quí vị nhớ hai chữ "biết ơn" mà cố Phật tử 

Mai-thị-loan, Pháp danh Nhật-ân, tự Nhuận-bảo-châu đã 

học đạo qua những tháng năm dài gạn lọc, đã kết tinh 

thành hai chữ "biết ơn" ấy.  

Kính xin Hòa thƣợng viện Chủ, chƣ Tôn đức Tăng hiện 

tiền da trì lực cho đệ tử, cố Phật tử Mai-thị-loan, Pháp 

danh Nhật-ân, tự Nhuận-bảo-châu đƣợc nhập tự, tại Tăng 

già lam Phƣớc-duyên, để có cơ hội gần gũi Tam bảo, nuôi 
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lớn lòng biết ơn của mình đến vô cùng trong không gian, 

vô tận trong thời gian và mong tất cả đại chúng đồng tâm 

hộ niệm. Đồng thời đem công đức này hồi hƣớng cho tất 

cả muôn loài chúng sanh, ai chƣa quy kính Tam bảo thì 

hãy hết lòng quy kính Tam bảo, ai đã hết lòng quy kính 

Tam bảo thì nỗ lực tu học thêm, đừng tu học lấy rồi, đừng 

quét nhà lấy rồi mà phải quét nhà hết lòng hết dạ; đừng vì 

có mặt Thầy mà làm việc, mà làm vì Tam bảo, vì chúng 

sinh, để tất cả chúng ta sinh ra ở đâu cũng là thiện hữu tri 

thức, cùng đi trên con đƣờng mà chƣ Phật đã đi, để đƣợc 

làm bà con quyến thuộc trong ánh đạo từ bi, thực hành 

Chánh pháp lợi lạc muôn loài.  

Cầu nguyện cho thân nhân của các trai chủ, hiện thế phƣớc 

thọ tăng long, bồ đề tâm tăng trƣởng; đã qua đời trƣợng 

thừa công đức cúng dƣờng này mà siêu sanh Tịnh độ. 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma-ha-tát. 

Gia đình đệ tử Mai-thị-loan, Pháp danh Nhật-ân, tự 

Nhuận-bảo-châu kính phiên tả 
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ĐẠO TỪ CHO GIA ĐÌNH ĐỆ TỬ 

NGUYỄN ĐÌNH BANG VÀ 

HOÀNG THỊ NGỌC TRAI 

Chùa Phước-duyên Huế, mùa an cư PL 2564 - 2020 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật! 

Thƣa đại gia đình Phật tử Nguyễn-đình-bang, Hoàng-thị-

ngọc-trai, cùng toàn thể Phật tử hiện diện trong Pháp hội 

cúng dƣờng quý mến! 

Tôi thay mặt Hòa thƣợng Viện chủ, hiện tiền chƣ Tôn đức 

Tăng có vài lời chia sẻ đến với pháp hội cúng dƣờng quá 

đƣờng trƣa hôm nay, tại trú xứ Tăng-già-lam Phƣớc-

duyên, thành phố Huế. 

Cùng toàn thể quý vị quý mến! 

Là ngƣời con Phật, chúng ta có vô số hạnh để thực hành 

lời dạy của Ngài vào trong đời sống của mình, khiến cho 

tất cả tập khí ô nhiễm trong tâm từ từ đƣợc thay đổi, 
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chuyển hóa theo một chiều hƣớng tích cực, dẫn đến lợi 

mình, lợi ngƣời, lợi hiện tại và lợi tƣơng lai. Một trong các 

hạnh mà chúng ta cần phải thực tập đó là Tôn trọng hạnh. 

Chúng ta biết tôn trọng nhau thì hạt giống kiêu mạn trong 

tâm chúng ta tự chuyển hóa; chúng ta biết tôn trọng nhau 

thì hạt giống ganh tị, ích kỷ trong tâm của chúng ta tự 

chuyển hóa; chúng ta biết tôn trọng nhau thì tất cả những 

gì xấu xa ở trong nhau sẽ thay đổi một cách tự nhiên sang 

hƣớng tích cực, sang hƣớng lợi ích cho mình, cho ngƣời từ 

đời này sang đời sau. 

Trong một gia đình, vợ biết tôn trọng chồng, chồng biết 

tôn trọng vợ thì tình cảm vợ chồng càng ngày càng trở nên 

tốt đẹp và thánh thiện. Trong một gia đình, cha mẹ biết 

quý trọng con cái và chăm sóc những hạt giống tốt đẹp cho 

con cái, con cái của mình sẽ lớn lên trong những hạt giống 

tốt đẹp đó, nó sẽ đủ khả năng tiếp nối những gì tốt đẹp từ 

truyền thống gia đình thì gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc 

biết bao. Con cái biết tôn trọng cha mẹ thì gia đình càng 

ngày càng trở nên đầm ấm, hạnh phúc. 
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Tới nơi một đạo trƣờng, các chúng đồng tu biết tôn trọng 

nhau, biết tôn trọng sự thực hành pháp môn với nhau và 

biết hỗ trợ nhau trong sự thực hành pháp môn, thì đạo 

tràng ấy tự thanh tịnh, trang nghiêm mà không cần phải có 

ngƣời hƣớng dẫn, không cần phải có ngƣời ra lệnh. 

Ở trong một xã hội mà mọi ngƣời biết tôn trọng nhau, 

thành phần này biết tôn trọng thành phần kia, thành phần 

kia biết tôn trọng thành phần này, thì xã hội tự nó có công 

bình, chánh trực. 

Cho nên, Tôn trọng hạnh là một trong những hạnh tạo ra 

thiện căn, phƣớc đức cho tự thân của mỗi ngƣời và đóng 

góp cái tích cực rất lớn lao đó vào trong đời sống của mỗi 

chúng ta, vào trong đời sống gia đình của chúng ta, vào 

trong đời sống tu học của chúng ta, vào trong đời sống của 

chúng ta khi ứng xử với mọi thành phần xã hội.  

Một hình ảnh đẹp nhất mà Phật giáo thƣờng đề cao ở trong 

kinh Pháp-hoa, đó là Bồ tát Thƣờng-bất-khinh. Bồ tát 

Thƣờng-bất-khinh là vị Bồ tát không dám khinh ai cả, dù 

ngƣời đó là ngƣời đã từng làm cho mình đau khổ, dù 
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ngƣời đó là ngƣời đã từng chỉ trích mình, dù là ngƣời đó 

đã từng phản bội mình, bỏ mình ra đi. Nhƣng mà mỗi khi 

gặp, thì Bồ tát Thƣờng-bất-khinh vẫn đem cái tôn trọng 

hạnh của mình ra mà ứng xử. Vì vậy mà Bồ tát Thƣờng-

bất-khinh đã trở thành vị Phật Thích-ca-mâu-ni, vị giáo 

chủ cõi Ta-bà, là đức Bổn sƣ của chúng ta hiện nay. 

Cho nên, đức Bổn sƣ của chúng ta đã trải qua vô lƣợng 

kiếp thực hành Tôn trọng hạnh. Nhờ vậy mà Ngài có một 

nhân cách khác biệt, cao đẹp và Ngài đem nhân cách khác 

biệt, cao đẹp trải qua vô lƣợng kiếp kết tinh thành hoa trái 

giác ngộ mà hiến tặng cho chúng ta. 

Chúng ta là đệ tử của đức Thế tôn, dù là tại gia hay xuất 

gia, chúng ta nguyện trong điều kiện của mình, thực tập 

hết lòng những gì mà đức Thế tôn đã dạy, thì nhất định 

bản thân chúng ta tự thanh cao, nhất định chúng ta sẽ hạnh 

phúc an lạc, từ vợ chồng, đến con cái, cha mẹ, anh chị em 

với nhau. Và đạo tràng chúng ta tu học và thể hiện Tôn 

trọng hạnh với nhau, thì nhất định đạo tràng ấy, không 

sinh ra những mâu thuẫn, những chỉ trích, những phê 

phán. Và ta đi ra ứng xử xã hội, từ cái Tôn trọng hạnh của 
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chúng ta mà mọi oán đối, thù hận từ mọi phía đối với 

chúng ta sẽ giảm thiểu, đức hạnh, an lạc và hạnh phúc của 

chúng ta tỏa ra giữa mọi ngƣời. Từ một ngƣời lan tỏa 

nhiều ngƣời, từ nhiều ngƣời mà lan tỏa ra cùng khắp mọi 

không gian, mọi chủng loại. 

Hôm nay, quý vị cúng dƣờng chƣ Tăng tu tập, an cƣ tại 

Tăng già lam Phƣớc-duyên, PL.2564 là thể hiện một hạnh 

trong vô số hạnh của ngƣời Phật tử, đó là Tôn trọng hạnh. 

Nhờ tôn kính Tam bảo, tôn kính sự tu học của chúng Tăng 

và tôn kính tâm linh cao khiết nơi chính mình, mà quý vị 

đã thể hiện sự cúng dƣờng này bằng cách trực tiếp, bằng 

tâm hồn, bằng nghị lực, bằng tịnh tài, tịnh vật và quý vị 

cũng đã gián tiếp cúng dƣờng từ sự tùy hỷ công đức. Thấy 

bạn mình làm đƣợc một việc gì cao đẹp mà mình chƣa làm 

đƣợc, thì mình cũng sanh tâm tùy hỷ, gởi năng lƣợng tùy 

hỷ ấy đến để chúc lành cho bạn mình. Thấy gia đình ngƣời 

làm đƣợc, gia đình mình chƣa đủ điều kiện để làm đƣợc, 

thì không vì vậy mà mặc cảm, không vì vậy mà sanh tâm 

ganh tị, trái lại mình còn gửi năng lƣợng tùy hỷ công đức, 

tôn trọng việc làm của gia đình bạn. Nhờ vậy mà mình 
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cũng có chia phần ít phƣớc đức từ nơi hạnh tùy hỷ. Cho 

nên, chúng ta biết thực hành pháp tùy hỷ, thì chúng ta có 

kho tàng phƣớc đức vô tận để sống, để tạo ra lợi lạc, để tạo 

ra bình an và ở đâu chúng ta cũng có thể tạo ra phƣớc đức, 

phƣớc đức đến nỗi nhƣ là một kho tàng hoan hỷ mà chúng 

ta thƣờng hay kết thúc lời tác bạch, hay kết thúc những 

công việc gì bằng xƣng danh hiệu của vị Bồ tát này - Nam 

mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát.  

Mong rằng, trai chủ cũng nhƣ toàn thể Phật tử có mặt trực 

tiếp, gián tiếp cúng dƣờng trong Pháp hội này, đều nhập 

vào kho tàng phƣớc đức vô tận do hạnh hoan hỷ đem lại và 

nguyện đem công đức này, hồi hƣớng cho những ngƣời 

thân yêu trong gia đình, ai chƣa tín kính Tam bảo, thì cơ hội 

này sẽ phát tâm tín kính; ai chƣa học hạnh giác ngộ, giải 

thoát thì cơ hội này học hạnh giác ngộ, giải thoát; ai chƣa 

tin nhân quả thì cơ hội này là cơ hội để niềm tin nhân quả 

phát sinh. Và đem công đức này hồi hƣớng cho cha mẹ, cho 

tổ tiên hiện tại cũng nhƣ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, 

ngƣời còn sống hoàn cảnh nào, không gian nào, thân tƣớng 

nào, nghề nghiệp nào, cũng đều an lạc hạnh phúc và những 
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ngƣời đã qua đời trƣợng thừa công đức này, mà sanh về thế 

giới an lành. Và cuối cùng, đem công đức này hồi hƣớng 

cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. 

Nam mô Thƣờng Tinh Tấn Bồ tát Ma-ha-tát. 

                                   Gia đình trai chủ kính ghi 
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CÙNG ĐI TRÊN ĐƢỜNG VUI 

Pháp thoại trong Khóa tu mùa hè 2019 – 2563, tại chùa 

Phước-duyên, Huế, cho các sinh viên trẻ. 

Muốn cùng nhau đi trên đƣờng vui, các bạn trẻ cần lƣu ý 

thực tập năm điều hiểu biết sau đây: 

1- Biết pháp 

Biết pháp là biết rõ hai pháp Thiện và Ác. Thiện đƣa ta 

đến hạnh phúc an lạc đời này và đời sau. Ác đƣa ta đến 

khổ đau đời này và đời sau. 

Hành động thiện là hành động đƣa đến lợi mình, lợi ngƣời 

đời này và đời sau. Nhƣng, cũng có khi tạo ra sự thiệt hại 

và khó khăn cho mình và cho ngƣời tạm thời trong hiện 

tại, nhƣng sẽ đƣa đến những kết quả tốt đẹp lâu dài trong 

tƣơng lai. 

Hành động ác là hành động đƣa đến hại mình, hại ngƣời, 

đời này và đời sau. Nhƣng, có khi hành động ác, cũng 

tạo ra lợi ích cho mình và cho ngƣời tạm thời trong hiện 



Thích Thái Hòa  165

   

tại, nhƣng sẽ đƣa đến những kết quả xấu lâu dài trong 

tƣơng lai. 

Ai biết pháp, ngƣời ấy sẽ không hành động theo điều ác 

mà chỉ hành động theo điều thiện, họ sẽ luôn luôn nỗ lực 

hoàn thiện bản thân trong mọi hoàn cảnh và tạo điều kiện 

để giúp những ngƣời khác sống thiện và tự hoàn thiện. 

2- Biết xứ 

Biết xứ là biết rõ không gian hay môi trƣờng mà điều ác 

hay điều thiện có thể phát sinh.  

Ai biết xứ, ngƣời ấy chỉ chọn không gian hay môi trƣờng 

tƣơng tác để cho điều thiện phát sinh mà không chọn 

không gian hay môi trƣờng tƣơng tác khiến điều ác phát 

sinh. 

3- Biết thời 

Biết thời là biết chọn thời gian thích hợp để hành động, 

khiến điều tốt phát sinh, điều ác tự tiêu diệt. 

Ai biết thời, ngƣời ấy biết chọn thời gian thích hợp để 
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hành động, khiến cho điều thiện sinh ra và lớn lên, đồng 

thời khiến cho điều ác không thể sinh ra và nếu có sinh ra, 

thì không thể tồn tại. 

4- Biết sự 

Biết sự là biết chọn công việc thích ứng để hành động, 

khiến ngay nơi công việc cho mình và cho ngƣời một kết 

quả tốt đẹp.  

Ai biết sự, ngƣời ấy biết chọn công việc phù hợp với điều 

kiện tốt đẹp của mình đang có thể, để tiến tới những công 

việc tốt đẹp sẽ có thể, trong một tƣơng lai gần và một 

tƣơng lai xa. 

5-Biết nhân 

Biết nhân là biết đúng ngƣời để kết giao, huấn luyện và 

giao trách nhiệm thích hợp, đúng khả năng công việc, 

khiến dẫn sinh những kết quả tốt đẹp lâu dài. 

Ai biết nhân, ngƣời ấy biết chọn đúng ngƣời để kết giao, 

huấn luyện và giao trách nhiệm đúng việc, đúng chức 

năng, khiến công việc thành tựu tốt đẹp. 
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Nhƣ vậy, muốn cùng nhau đi trên đƣờng vui, thì chúng ta 

phải biết thực hiện năm điều hiểu biết này. Chính năm 

điều hiểu biết này là những điều kiện của con đƣờng vui, 

vì nó có khả năng chế tác cho ta một cuộc sống bình an, 

hạnh phúc và có một giá trị rất thiết thực để dẫn chúng ta 

cùng nhau đi trên đƣờng vui từ sự thăng hoa này đến 

những sự thăng hoa khác trong cuộc sống của con ngƣời 

và cao hơn.  

                     Học chúng Chánh-tâm kính ghi 
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PHÁP THOẠI CỦA THẦY THÍCH 

THÁI HÒA CHIA SẺ TẠI TINH 

XÁ VĂN THÙ - THÀNH PHỐ 

PENANG - MALAYSIA 

Kính thƣa quý vị!  

Đức Phật của chúng ta dạy: "Lấy trí tuệ làm sự nghiệp". Vì 

vậy, chúng ta phải biết nuôi dƣỡng và phát triển trí tuệ của 

chúng ta trong đời sống hằng ngày. Kham nhẫn là kiên trì 

trong sự nghiệp phát triển trí tuệ, chính đó là mục đích của 

kham nhẫn, chứ kham nhẫn không có mục đích nào khác. 

Chúng ta càng hiểu biết, càng có trí tuệ thì sự kham nhẫn 

càng lớn và càng trở nên tự nhiên trong đời sống chúng ta. 

Không có hiểu biết chúng ta không có khả năng kham 

nhẫn. 

Trong ba vị Bồ tát, Bồ tát Văn-thù-sƣ-lợi là biểu tƣợng 

cho sự nghiệp trí tuệ; Bồ tát Quán-thế-âm là biểu tƣợng 

cho sự nghiệp từ bi; và Bồ tát Phổ-hiền là biểu tƣợng cho 
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mọi hành hoạt, biến trí tuệ và từ bi trở thành đời sống, đời 

sống ấy không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, bởi 

giai cấp và nghiệp loại của chúng sanh. Tất cả chúng ta là 

những cánh tay nối dài của Bồ tát Văn-thù-sƣ-lợi, của Bồ 

tát Quán-thế-âm và Bồ tát Phổ-hiền.  

Tôi rất vui khi đến thành phố Penang của đất nƣớc 

Malaysia. Ở nơi xứ sở này lại có một Tinh xá khiêm tốn 

mang tên Bồ tát Văn-thù-sƣ-lợi. Tôi mong rằng, vị Tinh xá 

chủ là Trí-nhẫn và các Phật tử có nhân duyên với Tinh xá 

này biết hỗ trợ nhau tu tập, trong tinh thần Bồ tát đạo để 

đƣa Tam thừa hội nhập Nhất thừa và làm lợi ích cho hết 

thảy chúng sinh. Bây giờ xin quý vị cùng chúng tôi thực 

tập để nuôi dƣỡng hạt giống trí tuệ, từ bi và hành hoạt của 

Phật giáo:  

"Thở vào, tôi biết, tôi đang thở vào; thở ra, tôi biết, tôi 

đang thở ra". 

"Thở vào, tôi biết tôi đang hiện hữu với chính tôi; thở ra, 

tôi biết tôi đang hiện hữu với chính tôi". 

"Thở vào, tôi biết tôi đang hiện hữu với mọi ngƣời; thở ra, 
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tôi biết tôi đang hiện hữu với mọi ngƣời". 

"Thở vào, tôi biết tôi đang hiện hữu với mọi loài và thiên 

nhiên; thở ra, tôi biết tôi đang hiện hữu với mọi loài và 

thiên nhiên". 

"Thở vào, tôi biết trong tôi đang có tất cả; thở ra, tôi biết 

tất cả đang có trong  tôi". 

Sau khi thiền tập xong, xin quý vị khởi tâm buông xả và 

chuyển động cơ thể.  

Chúc quý vị thực tập thành công mỗi ngày.  

Kính xin đức Phật từ bi da hộ cho tất cả chúng ta. 

                               Penang-Malaysia 06.11.2015  

Đệ tử Từ-niệm và Nhuận-pháp-nguyên kính ghi. 
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PHÁP THOẠI CỦA THẦY THÁI 

HÕA CHIA SẺ TẠI NALANDA 

CENTER, THỦ ĐÔ KUALA 

LUMPUR, MALAYSIA 

 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Thƣa quý vị, 

Hôm nay, ngày 8.11.2015 tại Nalanda Center ở thủ đô 

Kuala Lumpur, Malaysia, chúng tôi có nhân duyên đến 

thăm trung tâm tu học này. Chúng tôi rất vui mừng, vì ở 

nơi đây gợi nhớ về ba năm trƣớc, chúng tôi đã từng đến 

đại học Nalanda, bang Bihar của Ấn-độ để cầu nguyện và 

tƣởng niệm hơn 3.000 giáo thọ và 10.000 Tăng sinh viên 

đã bỏ mình trong một biến cố đau buồn xảy ra vào cuối thế 

kỷ thứ 12. Ở nơi đại học này, tôi đã chia sẻ Pháp thoại đến 

các Phật tử khắp nơi về dự đại lễ và cũng đã chia sẻ Pháp 

thoại đến Tăng sinh viên của đại học Nalanda. Và, cũng đã 
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gợi cho tôi nhớ lại chuyến đi thăm, nghiên cứu ở Nhật-bản 

vào tháng 4 năm 2014, tại Vƣơng đƣờng Phật giáo ở 

Hyogo. Các bậc Tôn đức ở nơi Vƣơng đƣờng này cho 

chúng tôi biết, họ đang xây dựng một đại học Nalanda 

mang tính toàn cầu tại Nhật-bản để phục hoạt đại học 

Nalanda từ Ấn-độ. Nhân chuyến đi nghiên cứu Phật giáo 

và văn hóa tại Indonesia và Malaysia, tôi lại có duyên đến 

trung tâm giáo dục Phật giáo ở vùng ngoại ô Kuala 

Lumpur này, đƣợc quý vị trình bày cho biết tâm nguyện và 

mục đích của trung tâm. Trung tâm giáo dục Phật giáo 

Nalanda đã đƣợc thành lập từ năm 2003, và trong tƣơng 

lai sẽ phát triển rộng lớn, quy mô với diện tích 25 hecta. 

Đây là một trong những điều làm chúng tôi cảm thấy ấm 

áp trong chuyến đi này. Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ một 

vài điều đến với hội đồng điều hành của trung tâm: 

Con đƣờng thiền tập 

Thiền tập là con đƣờng quay về với ngôi nhà tâm linh của 

mình. Nó giúp chúng ta lấy lại chủ quyền trong đời sống. 

Nó giúp chúng ta bỏ ác làm lành và phát triển tâm ta trong 

sáng gồm đầy đủ những chất liệu: Từ vô lƣợng, Bi vô 
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lƣợng, Hỷ vô lƣợng, Xả vô lƣợng. Thực tập từ bi qua thiền 

định, chúng ta có khả năng ôm ấp, chuyển hoá những hạt 

giống thấp kém nơi tâm thức trở thành những hạt giống 

lành mạnh, trong sáng. Thực tập hỷ xả trong thiền định, là 

ôm ấp và phát triển những hạt giống tốt đẹp trong tâm ta 

đến chỗ hạnh phúc và cao quý tột cùng. Ta không thấy 

đƣợc, không thƣơng đƣợc những gì tốt đẹp nơi ta thì ta 

cũng khó mà chăm sóc những gì tốt đẹp cho ngƣời khác. 

Nên, thiền tập với tâm từ bi rất quan trọng đối với những 

ngƣời con Phật. Và, thiền tập với tâm hỷ xả là biết từ bỏ 

những hạt giống thấp kém nơi tâm ta. Nếu không từ bỏ 

những hạt giống thấp kém này, ta khó mà có đƣợc giải 

thoát và tự do. Nên, thiền tập với hỷ xả thì rất quan trọng 

với ngƣời con Phật. 

Vậy, con đƣờng thiền tập của chúng ta là để nuôi lớn 

những chất liệu Từ, Bi, Hỷ, Xả trong đời sống hàng ngày 

của chúng ta. 

Nalanda Center, Kuala Lumpur, Malaysia 8.11.2015,  

Đệ tử Từ-niệm và Nhuận-pháp-nguyên kính ghi  
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NIỀM TIN VÀ LẼ SỐNG  

Thƣa quý vị. 

Hôm nay ngày 4 tháng 11 năm 2015. Chúng tôi có nhân 

duyên đến công ty theo lời của ban giám đốc là ông bà 

Stefanus và Erryana. Chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 5 

điều nhƣ sau: 

1. Chúng ta sống cần có một niềm tin  

Vì niềm tin giúp chúng ta phát sinh sự hy vọng và giúp 

chúng ta vƣơn lên một đời sống cao đẹp. Sống không có 

niềm tin, chúng ta không có gì để hy vọng và không có 

khả năng cải thiện đời sống. Do đó, sống chúng ta cần có 

một niềm tin. 

2. Trái tim chân thật 

Chúng ta hãy đến với nhau bằng tất cả trái tim và hãy sống 

với nhau bằng tất cả tấm lòng chân thật. Tấm lòng chân 

thật có khả năng chế tác ra hạnh phúc lâu dài cho chúng ta. 
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3. Hiểu biết  

Chúng ta muốn có hiểu biết thì phải luôn luôn học hỏi. 

Chúng ta hãy học hỏi ngay nơi chính đời sống của chúng 

ta. Chúng ta hãy học hỏi ngay nơi mọi vật chung quanh 

chúng ta. Chúng ta hãy học hỏi ngay nơi đồng nghiệp của 

chúng ta. Sự hiểu biết càng lớn thì hành động của chúng ta 

càng thực tế và sự khoan dung độ lƣợng nơi tâm hồn 

chúng ta càng cao. 

4. Thƣơng yêu 

Chúng ta không thể lớn lên, nếu trong đời sống chúng ta 

thiếu tình thƣơng của cha mẹ, anh, chị, em, bạn bè, gia 

đình huyết thống và gia đình tâm linh. Thiếu tình thƣơng, 

đời sống chúng ta không thể đâm chồi nảy lộc. 

5. Giúp đỡ lẫn nhau 

Ta không thể tự tồn tại, nếu không có những ngƣời chung 

quanh ta và không có muôn vật hỗ trợ ta. Quý vị cứ thử 

xem, lỗ mũi nhờ đôi mắt, đôi mắt nhờ lỗ mũi; phổi nhờ lỗ 

mũi, bao tử nhờ miệng và miệng nhờ bao tử; tay phải nhờ 
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tay trái, tay trái nhờ tay phải; chân trái nhờ chân phải, chân 

phải nhờ chân trái. Mọi bộ phận trong cơ thể chúng biết 

giúp đỡ lẫn nhau một cách tự nhiên. Nhờ vậy mà tạo thành 

một cơ thể, tạo thành một đời sống. Cũng vậy, sống trong 

đời ta cần hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, nhất là các thành 

viên trong một công ty. Do đó, chúng ta cần phải thực tập 

chất liệu biết giúp đỡ lẫn nhau. 

Thƣa quý vị, trong đời sống, nhiều khi quý vị đã bị áp lực 

bởi công việc và bị áp lực bởi cuộc sống, nên quý vị giận 

dữ với nhau. Mỗi khi cảm xúc giận dữ xảy ra ở nơi quý vị, 

thì quý vị nói năng, làm việc và đối xử với nhau hoàn toàn 

mất kiểm soát. Nên, tôi đề nghị, mỗi khi cảm xúc tiêu cực 

ấy xảy ra, quý vị hãy nhắm mắt lại, tập trung tâm ý, theo 

dõi hơi thở, thở vào thật sâu và thở ra từ từ. Làm nhƣ thế 

đến mƣời lần, quý vị sẽ kiểm soát đƣợc cảm xúc của mình, 

rồi mở mắt ra và mỉm cƣời, khiến cho cảm xúc tiêu cực 

của quý vị không còn. 

Sau cùng, tôi muốn nhắn gởi đến quý vị một điều rằng, 

quý vị là công ty chuyển vận hàng hóa quốc tế, quý vị 

không những chỉ chuyển vận hàng hóa vật thể mà còn 
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chuyển vận hàng hóa phi vật thể, đó là những giá trị tinh 

thần đến với những đối tác của mình trên thế giới. Nhƣ 

vậy, ý nghĩa và việc làm của quý vị vô cùng có giá trị. 

Chúc quý vị thực hành thành công. 

Trƣớc khi dứt lời, tôi xin cám ơn Ban giám đốc và toàn thể 

nhân viên của công ty đã lắng nghe những gì tôi chia sẻ. 

                                Jakarta-Indonesia,4.11.2015 

Đệ tử Từ-niệm và Nhuận-pháp-nguyên kính ghi 
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PHÁP THOẠI TẠI TIỆP KHẮC 

Hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2018, tại tƣ thất Thiết-

Uyên, Praha, nƣớc Cộng hòa Czech, Phật tử Lan-anh đến 

thăm Hòa thƣợng Thích-thái-hòa từ CH Liên bang Đức và 

đã xin Hòa thƣợng chia sẻ Pháp môn tu tập Tịnh độ nhƣ 

thế nào, để có hiệu quả tốt đẹp. Nhân đây, Hòa thƣợng đã 

chia sẻ đến Đại chúng nội dung nhƣ sau: 

1. Trƣớc khi niệm danh hiệu Phật A-di-đà, vị hành giả 

chắp tay cung kính nói lên rằng:  

"Đệ tử chúng con quy y Phật không quy y trời thần quỷ 

vật; Đệ tử chúng con quy y Pháp không quy y ngoại đạo 

tà giáo; Đệ tử chúng con quy y Tăng không quy y bè bạn 

xấu ác". 

2. Sau khi nói ba điều ấy xong, vị hành giả khởi tâm sám 

hối khiến ba nghiệp thanh tịnh, bằng cách tự nói lên rằng: 

"Đệ tử chúng con từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay, tạo ra 

bao nhiêu ác nghiệp đều do vô thỉ tham sân si từ thân, 
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miệng, ý mà phát sinh ra. Đệ tử chúng con ngày nay chí 

thành sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát Ma-ha-

tát".(3lần) 

3. Hành giả Tịnh độ tiếp tục tự nói:  

"Đệ tử chúng con phát Bồ đề tâm trên cầu tuệ giác chƣ 

Phật, dƣới khởi tâm từ bi cứu độ hết thảy chúng sinh. Cúi 

xin Tam bảo chứng minh cho sự phát Bồ đề tâm của chúng 

con" (3 lần).  

4. Trì niệm danh hiệu đức Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật 3 

lần. Vì sao? Vì đức Phật Thích-ca-mâu-ni là vị Bổn sƣ của 

hết thảy chúng sinh trong cõi Ta-bà này và từ nơi Ngài 

chúng ta mới biết đến nhân quả tội phƣớc; mới biết đến 

hiếu kính, hiếu sự đối với cha mẹ, thầy, chúng Tăng và 

Tam bảo để trau dồi phƣớc đức cho đời này và đời sau. Và 

qua lời dạy của Ngài, giúp cho chúng ta biết rằng, ngoài 

quả đất này còn có các cõi trời Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 

giới, các cõi Tịnh độ chƣ Phật mƣời phƣơng trong đó có 

Tịnh độ Phật A-di-đà. Cho nên, chúng ta niệm ngài Bổn sƣ 

là vị thầy gốc của chúng ta trƣớc khi trì niệm danh hiệu 
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của ngài A-di-đà, vị bổn tôn của Tịnh độ A-di-đà. 

5. Chúng ta bắt đầu trì niệm danh hiệu của Phật A-di-đà 

qua nhiều phƣơng pháp khác nhau:  

- Thầm niệm danh hiệu Phật A-di-đà từ một đến mƣời 

niệm với tâm hoàn toàn tỉnh giác. 

- Thầm niệm danh hiệu Phật A-di-đà theo nhịp thở vào và 

ra, cho đến khi tâm đƣợc thuần nhất. 

- Trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà bằng cách tay lần tràng 

hạt.  

- Trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà bằng cách phát ra thanh 

âm và ghi nhớ từng âm thanh niệm Phật ấy một cách rõ 

ràng. 

- Trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà bằng cách quán chiếu 

bản nguyện của Phật A-di-đà, hoặc hình tƣợng của Phật A-

di-đà, hoặc cảnh giới của Phật A-di-đà. 

- Trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà bằng cách đi, đứng, 

nằm, ngồi ở trong sự tỉnh giác, ở trong chánh niệm, ở 
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trong tâm nguyện từ bi. 

Hành giả tu tập Tịnh độ là để phát hiện tự tính Phật A-di-

đà nơi tự tâm khiến cho vô minh phiền não nơi tâm đƣợc 

lắng yên, tự tính Phật A-di-đà nơi tự tâm hiện ra thích ứng 

với Tịnh độ Phật A-di-đà ở phƣơng Tây. Và cảnh giới của 

Phật A-di-đà ở phƣơng Tây với tự tính Phật A-di-đà ở nơi 

tự tâm là bất nhị. Cho nên, tuy hành giả cầu sanh Tịnh độ 

mà vẫn thƣờng trú ở trong tự tính bất sanh, và tuy rằng, 

bất sanh Tịnh độ mà hành giả vẫn thƣờng sanh ở Tịnh độ 

trong hiện tiền. Ấy là tu tập thành công của một hành giả 

Tịnh độ. 

Nam mô A-di-đà Phật. 

Đệ tử Nhuận-pháp-nguyên kính ghi 
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THẦY TRÕ CÙNG ĐI TRÊN 

ĐƢỜNG VUI 

Đạo từ thầy Thích-thái-hòa chia sẻ trong dịp lễ Trai tăng cúng 

dường ở Luật viện Huệ-nghiêm Sài-gòn, ngày 19/5/2018 

Nam mô Bổn sƣ Thích-ca-mâu-ni Phật. 

Cùng quý vị Phật tử trai chủ hiện tiền quý mến! 

Qua lời tác bạch cúng dƣờng trƣa hôm nay của quý vị, chƣ 

Tôn đức Tăng Ni nhị bộ, từ trên xuống dƣới im lặng. Điều 

ấy chứng tỏ rằng, tâm thành cúng dƣờng, ý nguyện cúng 

dƣờng của quý vị trƣa hôm nay đã thành tựu nhƣ Pháp. 

Tuy nhiên, trong giờ phút này, tôi xin đại lao chƣ Tôn đức 

Tăng-già nhị bộ hiện tiền, có vài lời chia sẻ đến quý vị trai 

chủ có nhân duyên cúng dƣờng trƣa hôm nay. 

Cùng quý vị quí mến! 

Ở đời có bốn trƣờng hợp làm thầy trò với nhau. Trƣờng 

hợp thứ nhất: Thầy sống dễ thƣơng mà trò sống không dễ 

thƣơng. Nghĩa là thầy nghiêm trì Giới luật, truyền trao 
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Chánh pháp để Chánh pháp đƣợc lƣu truyền đời đời ở thế 

gian, nhƣng học trò thì ham chơi lêu lổng, không tiếp nhận 

những gì thầy dạy bảo, cho nên Thầy dễ thƣơng mà trò 

không dễ thƣơng. 

Trƣờng hợp thứ hai: Học trò dễ thƣơng mà Thầy không dễ 

thƣơng. Nghĩa là học trò nỗ lực tu học, tinh cần làm đúng 

lời thầy dạy, đi theo đúng con đƣờng Phật, Tổ đã đi, 

nhƣng thầy bị chƣớng duyên, Giới luật không thể nghiêm 

trì, đạo hạnh bị khuyết tật. Đó là trò dễ thƣơng mà thầy 

không dễ thƣơng. 

Trƣờng hợp thứ ba: Thầy dễ thƣơng mà trò cũng dễ 

thƣơng. Nghĩa là thầy sống nghiêm trì Giới luật, tuyên 

dƣơng Phật Pháp, giữ gìn oai nghi giới hạnh và trao truyền 

Phật Pháp đó cho học trò. Học trò tiếp nối, giữ gìn và phát 

huy trong đời sống của chính mình. Ấy là trƣờng hợp thầy 

dễ thƣơng mà trò cũng dễ thƣơng. Học trò nhƣ vậy là học 

trò biết kế thừa Pháp của Phật, Pháp của thầy và không 

phải đến với thầy để kế thừa tài sản. Thầy dễ thƣơng, trò 

dễ thƣơng là đã nhiều đời có mặt trong nhau, đời đời tiếp 

nối ngọn đèn Chánh pháp làm cho Chánh pháp trƣờng tồn 
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để báo đáp ơn Phật, ơn Tổ, ơn cha mẹ, ơn muôn loài 

chúng sinh. 

Trƣờng hợp thứ tƣ: Thầy không dễ thƣơng mà trò cũng 

không dễ thƣơng. Nghĩa là thầy không nghiêm trì Giới 

luật, mƣợn cảnh Phật để sống qua ngày, trò cũng không kế 

thừa đƣợc những gì tốt đẹp từ thầy và thầy trò càng ngày 

càng tăng trƣởng ác tri kiến, đi lệch vào đƣờng tà, không 

thuận theo nghĩa đạo. Vì vậy mà thầy trò không dễ thƣơng 

với nhau, tạo ra oán kết trong hiện tại, sống xung đột với 

nhau, và cuối cùng thầy khổ đau, trò cũng khổ đau, cả thầy 

và trò đều làm cho nhau khổ đau. 

Hôm nay, quý vị có nhân duyên đến tại Luật viện Huệ-

nghiêm để thiết lễ Trai tăng cúng dƣờng, nhƣng quý vị 

biết Luật viện này là cơ sở đào tạo Tăng tài của Phật giáo 

trƣớc 1975, nơi đây từng lƣu xuất nhiều bậc danh Tăng 

của một thời chấn hƣng Phật giáo và tiếp tục lãnh đạo Phật 

giáo qua nhiều giai đoạn khác nhau. Nơi đây là nơi mà 

công lao của các bậc Thầy tổ đã để lại, các thế hệ học trò 

của Thầy tổ đã biết tiếp nối và phát huy Chánh pháp. 
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Từ một ngôi chùa tranh, từ một Phật học viện đơn giản, 

mà ngày nay quý vị đến đây, thấy đƣợc ngôi Phạm vũ huy 

hoàng, tu tập thanh tịnh này, thật là một ngôi Tăng già-lam 

xứng đáng là học trò kế thừa Pháp mà không phải kế thừa 

tài sản từ Thầy tổ hay từ đức Thế tôn của chúng ta. 

Vì vậy, ở nơi đây mỗi buổi chiều chƣ Tăng ở Tự viện 

Huệ-nghiêm luôn luôn hành trì và hƣớng dẫn quần chúng 

Phật tử tu học đúng Chánh pháp. 

Quý vị là hàng cƣ sĩ tại gia, có duyên lành, nên mới có mặt 

ở nơi Pháp hội trƣa hôm nay, để dâng lên cúng dƣờng trai 

Tăng, nhân ngày khánh tuế của tôi, là vị Ân sƣ của quý vị. 

Quý vị dâng phẩm vật lên cúng dƣờng hiện tiền chúng 

Tăng để hồi hƣớng công đức cho tất cả ngƣời còn, kẻ mất, 

bao nhiêu ngƣời đang sống trong đau khổ, sống trong bất 

nhƣ ý, sống trong oán đối chập chùng đều đƣợc ân triêm 

lợi lạc, và đƣợc sống trong ánh sáng trí tuệ và từ bi của 

Phật pháp. Việc làm của quý vị nhƣ vậy rất có ý nghĩa, 

nhƣng có ý nghĩa hơn là quý vị biết biến dòng dõi huyết 

thống trở thành dòng dõi tâm linh, bởi vì dòng dõi huyết 

thống chỉ tồn tại trong một gia đình, trong một dòng họ, 
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còn dòng dõi tâm linh thì tồn tại và có ý nghĩa của trăm họ 

và của muôn loài chúng sinh. 

Cho nên, quý vị là những ngƣời thông minh, khôn ngoan, 

có nhiều duyên lành đối với Phật pháp, mà đã biết chuyển 

hóa gia đình huyết thống trở thành gia đình tâm linh, để 

quý vị có thể có đƣợc vô biên đời sống trong mọi không 

gian, có đƣợc vô biên đời sống trong mọi thời gian và có 

nhƣ vậy thì chúng ta mới sống một cách có ý nghĩa, và 

buổi lễ cúng dƣờng Trai tăng trƣa hôm nay mới có ý nghĩa 

sâu xa. 

Quý vị phải biết rằng, Tăng là một đoàn thể đẹp, chứ 

không phải một cá nhân nào, cho nên quý vị nghĩ đến ơn 

đức giáo hóa của tôi, mà thiết lễ cúng dƣờng chƣ Tăng 

hiện tiền để hồi hƣớng phƣớc đức cho tất cả ngƣời còn kẻ 

mất đều đƣợc lợi lạc. Nhƣ vậy, quý vị làm đúng tinh thần 

Phật pháp.  

Thật sự ra, ngày sinh ra trong thế tục thì chẳng có gì là 

vinh quang, bởi vì chúng ta do ái nghiệp nhiều đời, phiền 

não trói buộc nhiều kiếp mà bị tái sinh trong thế giới này. 
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Nhƣng may thay thầy trò chúng ta đã gặp đƣợc Phật pháp, 

cho nên chuyển hóa nghiệp lực trở thành nguyện lực và 

chúng ta đã trở thành thầy trò, bà con với nhau trong ánh 

đạo từ bi, hỗ trợ nhau thực hành Chánh pháp, lợi lạc muôn 

loài và hôm nay quý vị lại mở rộng tấm lòng, xem tất cả 

thành viên của Tăng là thầy của mình, các bậc Tôn đức vì 

bản nguyện độ sinh mà có mặt giữa cuộc đời để làm ruộng 

báu cho chúng sinh gieo trồng phƣớc đức. Ý thức đƣợc 

điều ấy, nên quý vị cúng dƣờng không khởi tâm phân biệt 

bỉ thử. Ấy là hạnh cúng dƣờng đúng hƣớng của ngƣời tu 

học đạo Bồ đề. 

Một lần nữa, tôi xin thay mặt chƣ Tôn đức Tăng-già nhị bộ 

hiện tiền, tán dƣơng tâm hiếu đạo của liệt quý vị và cầu 

nguyện Tam bảo chứng minh cho tâm cúng dƣờng của liệt 

quý vị đƣợc viên thành. 

Lại xin chƣ Tôn đức Tăng-già nhị bộ hiện tiền mở rộng 

lòng từ bi hứa khả để cho tất cả Phật tử hiện tiền đều đƣợc 

ân triêm công đức. 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-ha-tát. 
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TU TẬP TỊNH GIỚI VÀ PHÁP 

MÔN TỊNH ĐỘ 
Thầy Thích-thái-hòa giảng tại trường Hạ chùa Vạn-

đức, Thủ-đức, Phật lịch 2564 

I. Khái quát 

1-Pháp môn Tịnh độ đƣợc thiết lập trên nền tảng của 

Tịnh giới 

Chúng ta muốn tu tập pháp môn Tịnh độ thành công thì sự 

thành công ấy, phải đặt trên nền tảng của Tịnh giới. Bởi vì, 

thế giới Tịnh độ của chƣ Phật nói chung và thế giới Tịnh 

độ của đức Phật A-di-đà nói riêng, đều đƣợc thiết lập trên 

nền tảng của Tịnh giới. Tịnh giới có ba chủng loại: Chủng 

loại thứ nhất là Nhiếp luật nghi giới, chủng loại thứ hai là 

Nhiếp thiện pháp giới và chủng loại thứ ba là Nhiêu ích 

hữu tình giới. 

Nhƣ vậy, Tịnh độ của chƣ Phật mƣời phƣơng và đức Phật 

A-di-đà đều thiết lập trên nền tảng của Tịnh giới. Cho nên 

không có Tịnh giới là không bao giờ có Tịnh độ, bởi vì thế 
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giới Tịnh độ là thế giới mà không có ba đƣờng xấu ác (địa 

ngục, ngạ quỷ và súc sinh). Nhƣ đại nguyện thứ nhất trong 

bốn mƣơi tám đại nguyện của đức Phật A-di-đà khi hành 

Bồ tát đạo, Ngài đã nguyện rằng: "Nguyện khi tôi thành 

Phật, cõi nƣớc Tịnh độ của tôi không có ba đƣờng dữ xấu 

ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh".  

Tại sao Tịnh độ của đức Phật A-di-đà không có ba đƣờng 

xấu ác đó? Tại vì chƣ thiên, nhân loại ở nơi thế giới Tịnh 

độ của đức Phật A-di-đà hay là những chƣ thiên, nhân loại 

trong mƣời phƣơng muốn sanh về thế giới Tịnh độ của 

Phật A-di-đà toàn là những ngƣời không gieo nhân xấu, 

không gieo nhân ác, không tạo ra nghiệp ác, cho nên thế 

giới Tịnh độ của Phật A-di-đà không có ba đƣờng xấu ác 

là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Vì sao không có ba con 

đƣờng đó? Bởi vì không có ai tạo ác nghiệp để có cảnh 

giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.  

Và nguyện thứ hai trong bốn mƣơi tám đại nguyện của đức 

Phật A-di-đà còn nguyện rằng: "Những vị chƣ thiên, nhân 

loại trong mƣời phƣơng sanh về nƣớc tôi rồi thì không còn 

đọa lạc lại ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh".  
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Cho nên, thế giới Tịnh độ là thế giới mà không có ba 

đƣờng xấu ác và không có con ngƣời nghĩ về điều ác, do 

đó thích ứng với chủng loại thứ nhất là Nhiếp luật nghi 

giới. Nghĩa là chủng loại Giới đình chỉ hết thảy điều ác 

thuộc về thân, ngữ và ý. Nên, Tịnh độ Phật A-di-đà đƣợc 

xây dựng trên nền tảng Nhiếp luật nghi giới. 

Thế giới Tịnh độ của Phật A-di-đà tu tập càng ngày càng 

tiến lên qua tấn căn, tấn lực, cho nên từ cái thiện của thế 

giới con ngƣời, tiến lên cái thiện của thế giới chƣ thiên; rồi 

từ cái thiện của thế giới chƣ thiên, tiến lên cái thiện của 

các bậc Thanh văn; rồi cái thiện của các bậc Thanh văn, 

tiến lên cái thiện của các bậc Duyên giác; rồi cái thiện của 

các bậc Duyên giác, tiến lên cái thiện của các bậc Bồ tát, 

cho đến Bồ tát Nhất sanh bổ xứ, và cho đến cái thiện hoàn 

hảo của Phật. Do đó, Tịnh độ của đức Phật A-di-đà đƣợc 

xây dựng trên nền tảng chủng loại Giới thứ hai là Nhiếp 

thiện pháp giới. 

Chủng loại Giới thứ ba là Nhiêu ích hữu tình giới. Tại sao 

đức Phật A-di-đà hành Bồ tát đạo, Ngài nguyện thiết lập 

thế giới Tịnh độ? Bởi vì, khi hành Bồ tát đạo, Ngài đi học 
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đạo và giáo hóa chúng sanh khắp cả mƣời phƣơng thế giới 

với nhiều hình thức khác nhau, Ngài đã tham vấn tất cả 

Tịnh độ của chƣ Phật khắp mƣời phƣơng. Từ đó, Ngài rút 

ra bốn mƣơi tám đại nguyện để thiết lập cõi Tịnh độ cho 

chúng sanh tƣơng thích.  

Nhƣ vậy, Tịnh độ của đức Phật A-di-đà đƣợc thành tựu là 

từ nơi chủng loại Giới thứ ba là Nhiêu ích hữu tình giới. 

Ngài thành lập Tịnh độ là vì lợi ích chúng sinh, chứ không 

phải thành lập Tịnh độ để mình làm giáo chủ. 

2-Ba pháp quy y và Năm giới trong pháp hành Tịnh độ 

Tịnh giới có liên hệ mật thiết đến pháp môn Tịnh độ. Vì 

vậy, muốn thực hành pháp môn Tịnh độ có hiệu quả thì 

mình phải phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y 

Tăng.  

Tuy nhiên, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng ở đây 

không phải là từ nay cho đến trọn đời mà là "con nguyện 

đời đời kiếp kiếp quy y Phật, không quy y trời thần quỷ 

vật; nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Pháp, không quy y 

ngoại đạo tà giáo; nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Tăng, 
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không quy y tổn hữu ác đảng hay là thầy tà bạn ác" và 

"nguyện đời đời kiếp kiếp giữ gìn không sát sanh, không 

trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rƣợu 

và các chất say nghiện". Nếu chúng ta có nền tảng của 

Tịnh giới thì chúng ta tu tập pháp môn Tịnh độ rất dễ 

thành công. Còn nếu tu Tịnh độ mà không thiết lập trên 

nền tảng của Tịnh giới, thì Tịnh độ đó không có cơ sở giúp 

mình đi tới ƣớc nguyện vãng sanh. Đây là giải thích Tịnh 

độ qua lăng kính của ngƣời hành trì Giới luật. 

II. Nhân duyên phát khởi niềm tin 

Thƣa đại chúng, nhiều vị đã hỏi tôi: 

- "Thƣa thầy! Thầy tin có Tịnh độ Phật A-di-đà không?". 

Tôi trả lời: "Tôi tin tuyệt đối có Tịnh độ Phật A-di-đà". 

-  "Vì sao Thầy tin tuyệt đối có Tịnh độ Phật A-di-đà?" 

"Vì tôi tin tuyệt đối vào Tịnh giới; vì tôi tin tƣởng tuyệt 

đối vào phẩm tính giác ngộ và tuệ giác của đức Phật 

Thích-ca; tôi tin tuyệt đối vào Giáo pháp của đức Phật 

dạy; tôi tin tuyệt đối vào sự thanh tịnh hòa hợp của Tăng 
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đoàn và vì tôi có niềm tin tuyệt đối nhƣ vậy, cho nên tôi 

tin tuyệt đối có Tịnh độ. Không phải tôi chỉ tin có Tịnh độ 

Phật A-di-đà, mà còn tin có Tịnh độ của chƣ Phật khắp 

mƣời phƣơng". 

-  "Thầy chƣa vãng sanh Tịnh độ, sao Thầy tin tuyệt đối về 

Tịnh độ?" 

"Mặc dù, tôi chƣa vãng sanh Tịnh độ, nhƣng tôi tin tuyệt 

đối có thể giới Tịnh độ, qua bốn duyên khởi: Chứng kiến, 

thực nghiệm, suy nghiệm và nghe thấy từ các bậc trí giả". 

1-Chứng kiến 

Nhân duyên thứ nhất tôi tin tuyệt đối về thế giới Tịnh độ là 

do tôi có chứng kiến từ Thầy tổ chúng tôi, từ thiện hữu tri 

thức của chúng tôi, từ tín đồ mà chúng tôi thấy rằng, họ tu 

tập pháp môn Tịnh độ thành công và có kết quả nhất định.  

Sau năm 1975, quê tôi có bác Cửu-cang làm Khuôn 

trƣởng Khuôn Thành-công, Quảng-điền, tỉnh Thừa-thiên. 

Bác là ông nội của Hòa thƣợng Tịnh-diệu, Trụ trì chùa 

Giác-hải, Vạn-ninh, Khánh-hòa. Lúc đó bác khoảng hơn 
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80 tuổi, chỉ bị bệnh nhẹ. Hòa thƣợng Tịnh-diệu từ Khánh-

hòa đi về Huế và mời tôi cùng thầy Thuần-trực (Giám tự 

Tổ đình Tây-thiên, Huế) về thăm và cầu an cho ông nội. 

Khi về làm lễ cầu an, Hòa thƣợng Tịnh-diệu lúc bấy giờ 

nói "xin quý thầy tụng cho một biến kinh A-di-đà". Tôi 

mới cƣời và nói: "Nếu mà tụng kinh A-di-đà, ông nội 

thấy cảnh giới của Phật trang nghiêm đẹp nhƣ thế thì ông 

xả báo thân về Tịnh độ liền sao?". Ông nội của Hòa 

thƣợng bỗng chắp tay lại nói: "Cái đó đệ tử đâu dám, 

chuyện đó là Phật sắp xếp, đệ tử đâu dám". Thế là ba anh 

em chúng tôi tụng kinh A-di-đà. Ông nằm chắp tay lắng 

nghe, tụng kinh xong, ông kêu thầy Tịnh-diệu: "Thầy đắp 

y hậu, ngồi trên đầu, nói lại giới Bồ tát tại gia cho tôi 

nghe". Hòa thƣợng Tịnh-diệu mới đắp y hậu, ngồi trên 

đầu, nói lại giới Bồ tát tại gia cho ông nghe về sự phát Bồ 

đề tâm, về sự phát đại nguyện, về Tín, Nguyện, Hạnh của 

ngƣời thọ trì Bồ tát giới tại gia. Nghe xong thì ông nói 

với ba cô con gái: "Các con pha nƣớc cho ba Thầy dùng". 

Ba cô con gái nói: "Thƣa Ôn, mấy con pha rồi". Ông nói: 

"Ba thầy của mình ở đó rồi, nhƣng mà còn có ba thầy 

đang đi đến, pha nƣớc chuẩn bị cho ba thầy dùng". Hòa 
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thƣợng Tịnh-diệu mới vỗ trên vai ông nói "Ôn giữ chánh 

niệm, niệm Phật". Ông nói: "Không, tôi nói thật mà". Một 

lát sau ba cô con gái đó hét lên một cái, thì tôi hỏi sao hét 

lên nhƣ vậy, họ nói rằng: "Có ba thầy, mặc ba chiếc áo 

vàng đi từ không trung đến và đang đứng trƣớc sân". Ba 

cô con gái nói nhƣ vậy, mình thì không thấy gì cả, nhƣng 

ba cô ấy nói một cách rất rõ ràng. Xong một lát, trông 

thấy nét mặt của ông nội rất tƣơi và đẹp, ông nhắm mắt 

lại, thì cả ba anh em chúng tôi đến đứng xung quanh và 

hộ niệm, vừa niệm "Nam mô A-di-đà Phật", thì ông vừa 

chắp tay và nhìn chúng tôi, ông cũng niệm "Nam mô A-

di-đà Phật", và niệm cho đến khi ông đƣa hai tay ập lên 

trái tim của mình và đi.  

Rõ ràng, tu tập Tịnh độ có kết quả, có kết quả mà chính là 

tôi chứng kiến, chứ không phải sách vở, không phải nghe 

ngƣời khác kể. Vì vậy, tôi tin tu tập Tịnh độ chí thành, chí 

thiết là có kết quả. Cảnh giới Tịnh độ của chƣ Phật là cảnh 

giới có thực, cảnh giới của Phật A-di-đà là cảnh giới có 

thực, đó là một chuyện mà tôi đã chứng kiến. 

Chuyện thứ hai. Một hôm vào lúc 9h tối, mẹ tôi nhức đầu 
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nhẹ, rồi bà nói với ông già tôi là: "Ôn ra vƣờn hái cho tôi 

chín ngọn lá trƣờng sanh, rửa sạch, rồi đem vào giúp tôi". 

Ông già tôi mới ra ngoài vƣờn hái chín ngọn lá trƣờng 

sanh, rửa sạch và đem vào cho bà. Bà ngồi với tƣ thế kiết 

già, nhai chín ngọn lá đó và khi nhai xong, thì ông già tôi 

ra đóng cửa, trong này bà niệm Phật ba tiếng thiệt to: 

"Nam mô A-di-đà Phật. Nam mô A-di-đà Phật. Nam mô 

A-di-đà Phật". Khi ông già tôi đóng cửa xong, đi vào thì 

thấy bà đi rồi. Đó là chuyện mẹ tôi.  

Thân phụ của tôi 94 tuổi cũng đau rất nhẹ nhàng. Trƣớc 

khi xả bỏ báo thân là ông ăn một tô cháo, rồi dạy con cháu 

ngồi xung quanh đó, ông đem tiền lì xì cho mỗi đứa ngồi 

xung quanh và dặn: "Ngồi đó ta ngủ nửa giờ ta dậy". Ông 

ngủ đủ nửa giờ ông dậy, xong, ông chống gậy đi vào nhà 

vệ sinh. Ngƣời cháu kêu bằng bác ruột dìu ông đi thì ông 

nói: "Không cần, bác đi đƣợc". Ông vào nhà vệ sinh đóng 

cửa lại, đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong, tự rửa tay, làm vệ sinh 

sạch sẽ xong, ông ra ngồi trên giƣờng. Ngồi khoảng mƣời 

lăm phút, một ngƣời em con chú của tôi, báo tôi là bác sắp 

đi. Tôi liền bƣớc vào phòng của ông, ngồi trên đầu giƣờng. 
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Ông nằm xuống kê đầu trên chân của tôi và ông niệm 

Phật. Tôi niệm Phật cùng ông và cuối cùng chƣa đầy năm 

phút, ông nhìn tôi một cái, rồi nhắm mắt ra đi.  

Đó là tự thân tôi chứng kiến, những vị tu tập Tịnh độ, mà 

Ông thân tôi cũng là Khuôn trƣởng Khuôn Thành-công. 

Nghĩa là Ông thân tôi bao giờ cũng đặt Tam bảo lên đỉnh 

đầu, một Giới nhỏ cũng không bao giờ phạm. Những ngày 

gần mất, tôi hỏi "Ôn muốn gì", ông nói: "Không muốn gì 

nữa, chỉ muốn về với Phật thôi, mọi chuyện Khuôn hội, họ 

tộc đều sắp xếp hết cả rồi!". 

Nhƣ vậy, quý vị thấy, ba vị cƣ sĩ, họ không thông Tam 

tạng giáo điển, họ không giảng dạy giáo lý Phật giáo, thế 

mà họ an lạc xả bỏ báo thân này. Cho nên, Phật pháp là 

phải hành trì, phải đặt hết niềm tin vào đó để mà sống, chứ 

không phải đội niềm tin lên đỉnh đầu, phải biến niềm tin 

trở thành đời sống. Cho nên tôi trả lời mạnh dạn là tôi tin 

Tịnh độ Phật A-di-đà một cách tuyệt đối, vì tôi tin Tịnh 

giới tuyệt đối. Và tôi tin điều đó có cơ sở, vì chính bản 

thân tôi chứng kiến. Chƣa nói đến các bậc cao đức của 

mình. Các bậc cao đức của mình có những vị cũng rất 



198  Chung một niềm vui 

tuyệt vời, nhƣng mà mình không chứng kiến chỉ nghe nói 

thôi, còn đây là chứng kiến thực sự. Cho nên, thấy các vị 

chết mình thèm quá, cũng muốn chết luôn, mà đâu có dễ.  

Từ đó, chết mới không làm mình sợ hãi nữa, không lo 

lắng, bởi vì có những ngƣời chết rất là đẹp, thì tại sao 

mình tu hành mà sợ chết? Chỉ sợ mình sống không dễ 

thƣơng, sống không đẹp. Còn mình sống đẹp, sống có 

niềm tin Tam bảo, sống có Tịnh giới, sống có sự da trì lực 

của Tam bảo, sống có sự da trì lực từ bản nguyện của các 

Ngài, thì nhất định mình sống đẹp, mình chết cũng đẹp. 

Cho nên, thứ nhất là do Chứng kiến, nên tôi tin có Tịnh độ 

của chƣ Phật và hiệu quả hành trì từ pháp môn ấy. 

2-Thực nghiệm 

Thứ hai là do sự thực nghiệm.  

Trong gia đình, vợ chồng gây nhau mà có ngƣời tu Tịnh 

độ, ngƣời chồng gây bà vợ, bà vợ đứng yên lặng nói: 

"Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô 

A-di-đà Phật", lúc đầu bà niệm thì ông chồng thấy khó 

chịu, nhƣng khi bà niệm đến ba niệm, đến năm niệm là cái 
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giận của ông chồng, cái dữ dội của ông lặng xuống liền. 

Hoặc hai, ba chị em gây nhau; hai, ba anh em gây nhau thì 

cũng vậy. Mình giận ai, mình nhắm mắt lại, theo dõi hơi 

thở vào ra của mình, nhiếp tâm niệm Phật theo hơi thở vào 

ra, cơn giận của mình sẽ lắng xuống, bực bội của mình sẽ 

lắng xuống.  

Nhƣ vậy rõ ràng, nếu mình không tin và không thực hành 

lời Phật dạy thì thôi; còn tin và thực hành thì kết quả sẽ 

xảy ra cho mình ngay trong đời sống này, chứ chƣa nói là 

sau khi kết thúc đời sống này. Cho nên, tôi tin tƣởng pháp 

môn Tịnh độ, vì tôi tin tƣởng Tịnh giới và đã thực hành 

Tịnh giới. Tôi đã thực hành pháp môn này bằng sự thực 

nghiệm trong đời sống của chúng tôi, tôi nhiếp phục đƣợc 

tham, tôi nhiếp phục đƣợc sân, tôi nhiếp phục đƣợc si, tôi 

nhiếp phục đƣợc cái nghi ngờ trong đời sống của mình. 

3-Suy nghiệm 

Thứ ba là suy nghiệm.  

Giống nhƣ triết học, nhƣ toán học, mình có một suy tƣ về 

triết học, về toán học thì Tịnh độ cũng vậy. Nhiều vị nói là 
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Tịnh độ không có, vì đức Phật không dạy ở trong Kinh A-

hàm, ở trong kinh tạng Pāli. Nói nhƣ vậy, có nghĩa là các 

thầy đọc kinh một cách hời hợt, chiêm nghiệm lời Phật 

dạy một cách hời hợt. Còn nếu chúng ta đọc và chiêm 

nghiệm một cách sâu sắc, thì chính Tịnh độ mở ra ở trong 

kinh A-hàm, ở trong kinh tạng Pāli; nó đƣợc thiết lập trên 

kinh A-hàm, trên kinh tạng Pāli. Câu kinh mà tôi dẫn ra thì 

ai cũng biết:"Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo 

tác". Có phải là câu kinh này nằm ở trong văn hệ A-hàm, 

văn hệ Nikāya Pāli không? Không những nằm ở trong các 

kinh ấy mà còn là trụ não các kinh ấy. Nhƣ vậy, tâm tạo ra 

Tịnh độ và tâm tạo ra địa ngục; tâm này mà liên hệ phiền 

não tham, sân, si thì nó sẽ tạo ra địa ngục; tâm này liên hệ 

với Tịnh giới, liên hệ với đại nguyện, bản nguyện thì tạo ra 

Tịnh độ. Nhƣ vậy, tại sao nói là kinh điển Tịnh độ, cảnh 

giới Tịnh độ của Phật A-di-đà không thấy ở trong kinh 

tạng A-hàm và kinh tạng Pāli? Cho nên, văn kinh rồi, thì 

phải tƣ kinh; tƣ kinh rồi, thì phải thực hành theo lời dạy 

của kinh, mới gọi là tu kinh. 

Văn, tƣ, tu là ba pháp hành căn bản, xuyên suốt mọi pháp 
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hành trong Phật giáo. Tại sao một số quý thầy đi học nƣớc 

ngoài về, lại lớn tiếng nói là không có Tịnh độ Phật A-di-

đà? Thế thì các thầy học cái gì từ Phật giáo, trong đó câu 

kinh rất căn bản: "Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, 

tâm tạo tác". Chính tâm tạo tịnh độ, chính tâm tạo ra uế 

độ. Trong kinh Duy-ma-cật nói: "Tâm tịnh thế giới tịnh", 

và khi mình đi vào ở chùa, bài kệ đầu tiên mình tụng trong 

mỗi buổi chiều là "Nhƣợc nhân dục liễu tri, tam thế nhất 

thiết Phật, ƣng quán pháp giới tánh, nhất thế duy tâm tạo".  

"Nhƣợc nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật = Nếu 

ngƣời nào muốn biết các đức Phật ba đời". "Ƣng quán 

pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo = Hãy quán chiếu 

tính chất vũ trụ, hết thảy đều đƣợc tác động bởi tâm".  

"Nhất thiết duy tâm tạo = tất cả đều đƣợc tác động bởi 

tâm". Nhƣ vậy, tâm ta tịnh thì sao không có Tịnh độ? Vì 

do tâm ta bất tịnh, bất tín, nên Tịnh độ không hiện tiền với 

chúng ta; tha phƣơng Tịnh độ cũng không có với chúng ta; 

còn nếu tâm ta thanh tịnh, tâm ta thành tín, thì Tịnh độ 

nhất định hiện tiền với chúng ta và tha phƣơng Tịnh độ là 

thế giới Tịnh độ tƣơng thích của tâm thanh tịnh và thuần 
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tín này. Tâm ta phiền não, tâm ta uế trƣợc thì thế giới uế 

trƣợc nó hiện tiền và những cảnh giới uế trƣợc nó tƣơng 

thích với tâm ấy của chúng ta.  

Cho nên, tôi tin Tịnh độ, bởi vì tôi có sự chiêm nghiệm, mà 

sự suy nghiệm này từ đâu đến, từ nơi pháp học, pháp hành 

"văn, tƣ, tu" mà đến. Văn là lắng nghe, lắng nghe Pháp đƣợc 

đức Phật trình bày trong mƣời hai thể loại kinh điển, hay là 

năm thời thuyết giáo của đức Phật, nhƣ lời phán giáo của 

ngài Thiên-thai Trí-giả, gồm: Hoa-nghiêm, A-hàm, Phƣơng-

đẳng, Bát-nhã, Pháp-hoa và Niết-bàn. Khi chúng ta nghe 

kinh điển đó thì chúng ta lắng nghe bằng tâm thành, bằng 

tâm thanh tịnh, nghe rất sâu và từ đó tuệ giác nghe kinh đƣợc 

sinh ra trong đời sống chúng ta. Tuệ sinh ra từ sự lắng nghe, 

gọi là Văn tuệ. Nghe rồi, chúng ta chiêm nghiệm thật sâu lời 

Phật dạy chuyển tải ở trong các thể loại kinh điển, các thời 

thuyết giáo của Phật, từ đó mà tuệ sinh ra, cho nên gọi là Tƣ 

tuệ. Sau khi nghe rồi, sàng lọc, chiêm nghiệm, thấy pháp này 

phù hợp trong nhân duyên điều kiện của mình, thì mình ứng 

dụng vào trong đời sống. Khi mình ứng dụng vào trong đời 

sống của mình, cảm thấy an lạc và càng thực hành càng thấy 
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vui, tâm mình mở ra, càng tu tầm nhìn của mình càng mở 

lớn ra và càng tu, mình càng có an lạc và hạnh phúc, từ đó 

mà mình tinh tấn tu tập mỗi ngày. Tuệ sinh ra là do sự thực 

hành giáo pháp đức Phật, nên gọi là Tu tuệ. 

Cũng từ suy nghiệm và chiêm nghiệm này, khiến ta biết 

rằng, đã có cõi uế độ thì sao lại không có cõi Tịnh độ, có 

cõi này thì có cõi kia, chứ sao lại không có. Đã có thầy Trụ 

trì thì phải có chúng đệ tử, có chúng đệ tử thì phải có thầy 

Trụ trì. Bởi vì, có cái này thì có cái kia, có cái kia thì phải 

có cái này, trong pháp tƣơng quan duyên khởi, gọi là y tha 

duyên khởi. Cho nên, đã có uế độ sao mà không có Tịnh 

độ, đã có phƣơng Đông sao lại không có phƣơng Tây, đã 

có phƣơng Bắc sao lại không có phƣơng Nam, bởi vì các 

pháp duyên với nhau mà khởi hiện.  

Qua phƣơng pháp chiêm nghiệm và suy nghiệm nhƣ vậy, 

cho nên ta biết chắc rằng, có Tịnh độ Phật A-di-đà và điều 

đó, ngày nay khoa học đã chứng minh cho chúng ta biết 

rằng, ngoài hệ thống thiên hà này, còn có vô số hệ thống 

thiên hà khác. Những gì mà đức Phật Thích-ca nói trong 

các kinh điển, liên hệ về Tịnh độ của chƣ Phật nói chung 
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và liên hệ đến Tịnh độ của Phật A-di-đà nói riêng, thì bây 

giờ đây, xã hội hiện đại khoa học này đang từ từ chứng 

minh những gì mà đức Phật đã nói về thế giới Tịnh độ của 

chƣ Phật.  

Ví dụ, đức Phật Thích-ca đã từng dạy cho chúng ta về bốn 

mƣơi tám đại nguyện của đức Phật A-di-đà, trong đó 

nguyện  thứ sáu: "Khi tôi thành Phật thì chƣ thiên và nhân 

loại nơi thế giới tôi đều có thiên nhãn thông, nếu không 

phải vậy, thì tôi nguyện không thành bậc Chánh giác". 

Thiên nhãn thông là ngồi một chỗ mà thấy cùng khắp mọi 

thế giới.  

Bây giờ, mình ngồi một chỗ mà thấy mọi hình ảnh, qua 

các vệ tinh truyền hình và phát ra âm thanh, nghe  khắp cả 

thế giới và thế giới đều nghe mình nói. Điều ấy, có phải là 

thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông không, "thiên nhãn phổ 

kiến, thiên nhĩ phổ văn" không? Những gì tôi đang nói với 

quý vị ở chùa Vạn-đức, Thủ-đức đây, mà hiện tại quý vị 

đang ngồi cách đây 300 cây số ở chùa Vạn-linh, ở Châu-

đốc cũng đang nghe, quý vị ở Mỹ cũng đang nghe và cả 

toàn cầu đang nghe, điều ấy có phải là thiên nhĩ phổ văn 
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không? Và quý vị ở các nơi đang trông thấy hình ảnh của 

tôi đang nói, có phải là thiên nhãn phổ kiến không?  

Tất cả những văn minh ấy, chỉ là một phần nho nhỏ của 

nền văn minh Tịnh độ. Nhƣng bởi vì tri thức mình bị giới 

hạn, cái hiểu biết bị đóng khung, nên mình nói không có 

Tịnh độ Phật A-di-đà. Nói không có, tức là mình tự giới 

thiệu trí thức kém cỏi của mình với văn minh khoa học 

hiện đại, chứ chƣa nói rằng là quá kém cỏi với đức tin 

Tam bảo và giáo lý Phật giáo.  

Cảnh giới Tịnh độ của Phật còn mô tả rằng: "Mình đi tới là 

cái cửa tự mở ra" thì bây giờ đây, ngƣời ta kết cấu gọi là 

cửa cảm ứng, nên mình đi tới nó tự mở, cho nên những gì 

mà đức Phật Thích-ca nói về thế giới Tịnh độ của chƣ 

Phật, đƣợc chƣ Tổ ghi chép, giữ gìn lại ở trong các kinh 

điển, thì bây giờ đây khoa học đang nghiên cứu và ứng 

dụng nó vào thế giới hiện thực này, chúng ta đang thừa 

hƣởng tƣ tƣởng Tịnh độ mà không biết. 

4- Nghe từ các bậc Trí giả nội chứng 

Thứ tƣ là nghe từ các bậc trí giả nội chứng.  
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Hỏi "Vì sao mà Thầy tin Tịnh độ?". Tôi chƣa có khả năng 

suy nghiệm, cũng không có khả năng chứng kiến và tôi 

cũng chƣa có khả năng thực nghiệm, nhƣng mà tôi tin 

tƣởng vào lời dạy của các bậc Trí giả nội chứng nói lại, tôi 

tin từ những bậc thầy của tôi. Vậy, thầy mình nói lời đó từ 

đâu? Là từ lời của Thầy tổ. Thầy tổ của chúng ta nói gì 

không phải các Ngài nói suông mà các Ngài đều nói ở nơi 

sự chứng nghiệm của tự thân. Nên, tôi tin có Tịnh độ là từ 

các bậc Trí giả nội chứng, trƣớc mắt là Thầy tổ của tôi. 

Thầy tôi tin vào các vị Tổ sƣ trƣớc đó nói lại qua kinh 

điển, qua các luận bản. Chúng ta không tin bản kinh Bi-

hoa do ngài Đàm-vô-sấm dịch hay sao? Ngài Đàm-vô-sấm 

đâu phải ngƣời Trung-hoa. Có nhiều vị nói là Tịnh độ do 

các Tổ sƣ Trung-hoa đƣa ra, nói nhƣ vậy là nói quá nguy 

hiểm. Quá nguy hiểm! Vì ngài Đàm-vô-sấm đâu phải 

ngƣời Trung-hoa, Ngài ngƣời Ấn-độ mà. Cho nên, bản 

kinh Bi-hoa có nói về Tịnh độ của Phật A-di-đà, nói về sự 

quan hệ giữa đức Phật A-di-đà và ngài Bổn sƣ của chúng 

ta, đồng thời nhấn mạnh tâm đại bi của hai Ngài trong sự 

thực hành gọi là "Nhiêu ích hữu tình giới" làm lợi ích 

chúng sanh. Bây giờ mình không tin các Ngài, không tin 
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kinh thì tin ai? Tin thầy A, thầy B, thầy C à? Tin những 

học giả và học thuyết thế gian à? Chúng ta không tin kinh 

Vô lƣợng thọ của ngài Khƣơng-tăng-khải dịch sao? Chúng 

ta không tin vào bản kinh A-di-đà của ngài Cƣu-ma-la-

thập dịch? Chúng ta không tin vào bản kinh Xƣng tán Tịnh 

độ nhiếp thọ của ngài Huyền-tráng dịch? Mình không tin 

các Ngài, thì tin ai bây giờ? Lịch sử nhân loại nhìn các 

Ngài là những con ngƣời vĩ đại trong mặt dịch thuật, học 

thuật, trong mặt trí thức, lịch sử nhân loại chƣa hề phủ 

nhận công trình trí tuệ của các Ngài đóng góp cho nhân 

loại. Vậy, hỏi chúng ta là ai mà dám phủ nhận các công 

trình dịch thuật và học thuật ấy.  

Chúng ta không tin vào ngài Long-thọ, chúng ta không tin 

vào ngài Thế-thân thì tin ai? Ngài Long-thọ trong Thập trụ 

Tỳ-bà-sa đã nói đến pháp nan hành và dị hành. Ngài ca 

ngợi pháp môn Tịnh độ là pháp dị hành và tu tập Thánh 

đạo là pháp nan hành. Tu tập Tịnh độ là pháp dị hành, 

pháp môn dễ thực tập, bởi vì có sự da trì lực từ bản 

nguyện. Cỡ nhƣ ngài Long-thọ mà còn tin tƣởng Tịnh độ, 

cỡ nhƣ ngài Long-thọ còn ca ngợi Tịnh độ, thì hỏi mình trí 
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thức ngang đâu, trí thức chẳng ăn nhập vào đâu so với các 

Ngài, mà dám hỗn láo. Ngài Thế-thân viết Vãng sanh luận 

hay Vô-lƣợng-thọ kinh Ƣu-bà-đề-xá, cuối cùng ngài Thế-

thân phát nguyện sanh Tây phƣơng, ngài Long-thọ cũng 

cầu nguyện đƣợc sanh Tây phƣơng và lớn hơn nữa, là Bồ 

tát Văn-thù, Bồ tát Phổ-hiền đều nguyện sanh Tây phƣơng. 

Trong Văn-thù sở vấn kinh và kinh Hoa-nghiêm, các ngài 

Văn-thù cũng nhƣ Phổ-hiền đều nguyện sanh Tây phƣơng. 

Đó là tôi nói về các bậc đại trí tuệ ở Ấn-độ, chứ chƣa nói 

đến Trung-hoa, chƣa nói đến Việt-nam, chƣa nói đến 

Nhật-bản, chƣa nói đến Hàn-quốc, Mông-cổ, Tây-tạng...  

Vì vậy, ta phải tin tƣởng vào Tịnh độ tuyệt đối từ nơi nghe 

các bậc Trí giả nội chứng. Các Ngài không phải nói bằng 

lời mà nói bằng văn bản, nói bằng luận cứ, bằng sự chứng 

nghiệm… Nhƣ vậy, mình có cơ sở để tin giáo lý Tịnh độ 

chƣa? Phải nắm cho vững giáo lý và lịch sử Tịnh độ, nếu 

không mình sẽ bị một số ngƣời lợi dụng sự hiểu biết hời hợt 

đánh phá Tịnh độ làm cho niềm tin của mình bị chao đảo.  

Kinh Tứ thập nhị chƣơng dạy: "Nghịch phong dƣơng trần, 

trần bất chí bỉ, hoàn bộn kỷ thân. Ngƣỡng diện thóa thiên, 
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thóa bất chí thiên hoàn cần kì họa" = "Đi ngƣợc gió mà giê 

bụi, bụi không đến ngƣời ta, mà ngƣợc trở lại dính lấm 

lem mình; nhổ nƣớc miếng lên trời, nƣớc miếng không 

thấu trời mà rơi lại nơi mặt mình". Cho nên, không một ai 

tà tâm, ác tâm mà có thể đánh giá đƣợc Phật giáo nói 

chung và giáo lý hạnh quả Tịnh độ nói riêng. Phật giáo là 

kết tinh từ tuệ giác của chƣ Phật và đƣợc truyền thừa kết 

tinh từ những tinh hoa chứng nghiệm của chƣ vị Tổ sƣ 

Đông, Tây kim cổ. 

Khi mình tu học đối với Tịnh độ là cảnh giới mà mình 

hằng ƣớc nguyện đƣợc sanh về đó, thì mình cũng phải có 

những cách trả lời nhƣ vậy đối với Tịnh độ.  

Ngƣời tu tập Tịnh độ nguyện sanh về thế giới ấy, không 

phải để hƣởng thụ, mà nguyện sanh về đó để tiếp tục nuôi 

lớn tâm Bồ đề, nuôi lớn nguyện và hạnh Bồ đề của mình. 

Nguyện sanh Tịnh độ để học mô thức Tịnh độ của Phật A-

di-đà và từ đó vận dụng mô thức ấy vào đời sống của 

chính mình với nhiều hình thức khác nhau, với nhiều 

không gian khác nhau, để đem lại lợi ích cho muôn loài, 

mỗi khi mình có đƣợc cơ duyên.  
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Đức Phật A-di-đà khi hành Bồ tát đạo, Ngài cũng đã từng 

đi tham cứu hết cả mƣời phƣơng Tịnh độ, mƣời phƣơng 

chƣ Phật và có đến 500-600 đại nguyện, cùng nhiều đại 

nguyện của chƣ Phật, nhƣng Ngài sàng lọc lại còn bốn 

mƣơi tám đại nguyện, để xây dựng quê hƣơng Tịnh độ của 

chính mình, nhằm giúp chúng sanh trong mƣời phƣơng 

vãng sanh Tịnh độ của Ngài, nuôi lớn tâm ấy và phát triển 

tâm ấy đến chỗ viên mãn.  

III. Bản nguyện Tịnh độ 

Quý Thầy, quý Cô biết là phàm phu thì hay nói dối nhau, 

vì quyền lợi mà nói dối nhau. Còn đức Phật đâu có quyền 

lợi gì đâu mà nói dối, Ngài luôn nói lời chân thật. Các vị 

Tổ sƣ có quyền lợi gì nơi cõi này đâu mà nói dối chúng 

sinh, các Ngài đều nói lời chân thật. Thầy tổ chúng ta đâu 

có vì lợi gì nơi những đứa học trò ngu dốt mà nói dối 

chúng. Cho nên, các Ngài đều nói lời chân thật. Chỉ có 

phàm phu là hay nói dối nhau thôi, nói dối vì danh lợi; 

chƣ Phật, chƣ Tổ của chúng ta đâu phải vì danh lợi để có 

mặt trong cuộc đời này đâu, các Ngài có mặt trong cuộc 

đời này là vì tâm đại bi, vì đại nguyện bồ đề, chứ không 
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phải vì bất cứ một thứ gì khác.  

Do đó, Tịnh độ của chƣ Phật nói chung và của Phật A-di-

đà nói riêng là đƣợc thiết đặt trên nền tảng Bản nguyện. 

Cõi Tịnh độ an lạc, hạnh phúc là vì đƣợc thiết lập trên 

nền tảng bản nguyện, còn thế giới của chúng ta không có 

hạnh phúc là vì chúng ta đến đây vì nghiệp lực và bị 

nghiệp lực ràng buộc. 

Chúng ta đi tu mà có đƣợc hạnh phúc là vì chúng ta có 

bản nguyện. Chúng ta tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, 

ăn chay, làm các công việc của Tam bảo... mà có hạnh 

phúc là vì do chúng ta tự nguyện và tất cả đều từ nơi bản 

nguyện Bồ tát đạo của chúng ta. Chúng ta quét nhà cũng 

thấy hạnh phúc, tụng kinh cũng hạnh phúc, ngồi thiền 

cũng hạnh phúc, trì chú cũng hạnh phúc..., làm bất cứ thứ 

gì đi từ nơi bản nguyện là chúng ta có hạnh phúc, có hạnh 

phúc ngay trong hành động của chính mình. Nên, Tịnh độ 

của chƣ Phật hay là Tịnh độ của Phật A-di-đà, các bậc 

Thiện nhân, Chƣ thiên, Thanh văn, Duyên giác cho đến 

Bồ tát Nhứt sanh bổ xứ, đều là tự nguyện và phát nguyện 

vãng sanh Tịnh độ của chƣ Phật.  
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Từ bản nguyện và đại nguyện Tịnh độ của chƣ Phật, Bồ 

tát và các bậc Thánh giả nguyện sanh, kết tinh lại thành 

một khối cực lạc, khối an lạc, an lạc cùng cực, nhìn đâu 

cũng thấy an lạc, không ở đâu không lúc nào là không an 

lạc, nên gọi là cực lạc. Mở mắt ra là lạc, nhắm mắt lại 

cũng lạc, mọi hành hoạt của các Ngài đều ở trong an lạc. 

An lạc đó là từ nơi đại nguyện, nơi bản nguyện mà hiện 

khởi, vì vậy gọi là cực lạc do đi từ nơi bản nguyện, từ nơi 

đại nguyện. 

Vì vậy chúng ta tu mà không có bản nguyện, không có 

đại nguyện thì chúng ta tu rất mệt và vất vả lắm. Tu tập 

mà không thiết lập bản nguyện và đại nguyện, thì mọi 

hành hoạt của chúng ta chỉ là đối phó. Tu mà đối phó là 

khổ não rồi; tụng kinh mà bị đi tụng kinh là khổ rồi, chứ 

không thể nói tụng kinh là sƣớng; ngồi thiền mà bị đi 

ngồi thiền là khổ rồi, làm việc chùa mà bị làm việc chùa 

là khổ rồi, bị thầy Trụ trì sai làm việc chùa là khổ rồi, bị 

Tri sự sai đi làm việc chùa là khổ rồi.  

Làm việc chùa, vì mình thấy cái đó cần phải làm, làm có lợi 

ích thì mình lập nguyện mà làm. Tụng kinh hạnh phúc là vì 
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tụng kinh trong hạnh nguyện; quét chùa hạnh phúc, ngồi 

thiền hạnh phúc, đi khất thực,… đều thiết lập trên bản 

nguyện và đại nguyện thì không có gì mà không hạnh phúc.  

Thế giới Tịnh độ là thế giới đƣợc thiết lập trên nền tảng 

của bản nguyện và đại nguyện, đó là lý do tại sao gọi thế 

giới Tịnh độ là thế giới an lạc hay cực lạc. 

Nền tảng Tịnh độ đƣợc thiết lập từ nơi tâm ý. Giới là 

hàng rào phòng hộ tâm ý, khiến cho điều ác không xảy ra 

nơi tâm ý và điều xấu cũng không xâm nhập vào tâm ý. 

Thế giới Tịnh độ đƣợc thiết lập trên nền tảng tâm ý thanh 

tịnh, nên gọi là tự tịnh kỳ ý.  

Trong kinh Duy-ma-cật khi nói về thế giới Hƣơng-tích 

thì ngài Xá-lợi-phất liền nghĩ: "Thế giới Hƣơng-tích sao 

nó đẹp và thanh tịnh nhƣ vậy? Thế thì đức Thế tôn của 

chúng ta tâm ý nhƣ thế nào mà thế giới của Ngài uế độ 

nhƣ thế này?". Đức Phật liền biết ý niệm ấy của Tôn giả 

Xá-lợi-phất, nên Ngài liền gọi Tôn giả mà bảo: "Này ông 

Xá-lợi-phất! Thế giới của Nhƣ-lai thanh tịnh, nhƣng mà 

thấy bất tịnh là do tâm ý của chúng sanh bất tịnh, chứ 
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không phải thế giới của Nhƣ-lai bất tịnh. Thế giới Nhƣ-

lai thanh tịnh, nhƣng bất tịnh là vì do tâm chúng sanh bất 

tịnh nhìn thế giới Nhƣ-lai, nên không phát hiện ra sự 

thanh tịnh, chứ thế giới của Nhƣ-lai là thanh tịnh". Nói 

xong, Ngài liền ấn ngón chân cái xuống đất, cảnh giới 

Tịnh độ của Phật Thích-ca liền hiện ra rất thanh tịnh và 

tất cả hội chúng đang ngồi ở đó, ai cũng thấy mình ngồi 

trên tòa sen thanh tịnh và trang nghiêm. Sau đó, đức Phật 

dùng thần lực đƣa chúng sanh trở lại với tâm ý của họ và 

chúng sanh liền thấy cõi này là uế độ.  

Nhƣ vậy, chúng ta muốn về Tịnh độ là phải về bằng tự 

tâm thanh tịnh và có sự da trì lực của chƣ Phật, còn nếu 

chỉ có tự thân thì chúng ta không có đủ năng lực để về. 

Cho nên nói đến Tịnh độ là nói đến có sự da trì lực của 

chƣ Phật, của các vị Bồ tát. Còn nếu tự lực, chí phàm phu 

khó thành: 

"Chí phàm phu tự lực khó thành 

Cầu Đại giác từ bi da hộ.  

Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ  
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Con dốc lòng vì đạo hy sinh.  

Nƣơng từ quang tìm đến bảo thành...". 

Cho nên, khi mình ngủ thì phải nhờ ai đánh thức cho 

mình, phải nhờ chuông báo thức hoặc nhờ thầy tuần 

chúng đi đánh thức mình, nhờ những bạn đồng tu ít ngủ 

đánh thức cho mình, gọi mình dậy để mình đi tụng thời 

công phu khuya. Tất cả chúng ta tu tập đều phải có da trì 

lực. Nhƣng mà da trì lực rồi, mình không có tự lực thì 

cũng không đƣợc. Nên, tự lực và tha lực luôn luôn hỗ trợ 

nhau và chúng đều có mặt trong nhau, tạo nên chất xúc 

tác vãng sanh Tịnh độ. 

IV. Tín Căn Và Tín Lực 

Quý Thầy, quý Cô đã học Duy thức rồi, Tín là một trong 

11 Thiện tâm sở (tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, 

cần, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại). Nên, Tín 

là căn bản của thiện pháp, vốn có nơi tâm chúng ta. Tịnh 

độ đƣợc thiết lập từ nơi Tín căn này. Có trí cũng chƣa 

hẳn đã nhận đƣợc cảnh giới Tịnh độ, mà Tín có khả năng 

nhập vào cảnh giới Tịnh độ. Ngƣời mà có niềm tin Tịnh 
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độ, họ dễ đi về Tịnh độ hơn là ngƣời luận giải về Tịnh độ. 

Bởi vì luận giải là luận giải theo thức và trí, trong lúc đó 

ngƣời tin Tịnh độ và họ tha thiết về Tịnh độ, họ có năng 

lực của Tịnh độ hiện tiền, dễ có sự da trì lực để nhập vào 

cảnh giới Tịnh độ của chƣ Phật. Cho nên, Tín đi vào 

đƣợc mà Trí chƣa hẳn đi vào đƣợc.  

Trong kinh Viên giác nói "Vị xuất luân hồi nhi biện viên 

giác, bỉ viện giác tính tức đồng lƣu chuyển". Nghĩa là 

chƣa ra khỏi luân hồi mà luận bàn viên giác tính, thì cái 

tính viên giác kia cũng đồng lƣu chuyển trong sanh tử mà 

thôi. Tức là mình chƣa thoát ra khỏi sanh tử mà bàn đến 

Tịnh độ thì Tịnh độ đó là Tịnh độ của ngƣời còn nằm 

trong uế độ sanh tử, dù bàn luận cỡ mấy đi chăng nữa, thì 

cũng chỉ là cái luận bàn trong ngôn ngữ của con ngƣời ở 

trong sinh tử uế độ. Ta đem cái trí thức ở trong uế độ mà 

bàn Tịnh độ, thì tịnh độ ấy là Tịnh độ của kẻ uế độ. Tuy 

nhiên, ngƣời có niềm tin tuyệt đối với Tịnh độ và có sự 

da trì lực của chƣ Phật, Bồ tát thì họ có thể đi tới đƣợc 

với Tịnh độ của chƣ Phật.  

Đối với Tịnh độ của chƣ Phật, những ngƣời có niềm tin 
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tuyệt đối, họ có thể chứng nhập đƣợc cảnh giới Tịnh độ. 

Chứng nhập bằng cách nhất tâm trì niệm danh hiệu của 

đức Phật A-di-đà.  

Trong lúc lâm chung, ta niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà 

từ một niệm cho đến mƣời niệm với tâm thuần nhất bất 

loạn, thì tức khắc kết thúc sinh mệnh liền sanh về cõi 

Tịnh độ. Nhƣng, muốn niệm đƣợc mƣời niệm danh hiệu 

Phật A-di-đà trong giờ phút lâm chung với tâm bất loạn, 

thì ta phải niệm cho đến vô lƣợng danh hiệu Phật A-di-

đà, thì may ra đến giờ phút đó, ta mới có đƣợc mƣời niệm 

hiện tiền với tâm bất loạn. Chứ để đến khi lâm chung mà 

niệm, thì ngay một niệm còn không thể đƣợc, nói gì đến 

mƣời niệm. 

Trong đời sống vợ chồng gắn bó với nhau, thế mà khi sắp 

lâm chung, bà vợ hỏi ông chồng "Anh có nhớ em không, 

biết em là ai không?", ngƣời chồng không biết hay biết 

một cách mơ màng. Vợ chồng sống với nhau cả đời mà 

đến giờ phút đó, hỏi còn không biết, huống gì biết Phật, 

biết Tịnh độ của Phật.  
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Cho nên, để có đƣợc mƣời niệm trong giây phút lâm 

chung, hành giả Tịnh độ phải trải qua thời gian lâu xa  

hành trì miên mật, đến giờ phút đó, mới có đƣợc mƣời 

niệm danh hiệu Phật A-di-đà thuần nhất thanh tịnh, tạo 

thành nhân hạnh vãng sanh. 

Bởi vì trong kinh đức Phật dạy, sự khổ đau do năm uẩn 

tƣơng tác phân rã là đau đớn khủng khiếp. Các đại chủng 

rắn, lỏng, nhiệt và khí của cơ thể xung đột và bức hại lẫn 

nhau, thì sự thống khổ ở giờ phút ấy cực kỳ mãnh liệt, 

không có sự khổ đau nào mãnh liệt hơn sự khổ đau xảy ra 

trong lúc này.  

Khi bị sắc uẩn phân rã, các đại chủng xung đột bức hại 

nhau, khiến thủy đại tăng thạnh, bấy giờ ngƣời sắp chết 

có cảm giác nhƣ là mình đang bị chìm xuống đáy đại 

dƣơng, tâm sinh sợ hãi, hoảng loạn. Khi địa đại tăng 

thạnh, ngƣời sắp chết có cảm giác bị núi Thái sơn, núi 

Tu-di sụp đổ và đè nặng không tƣởng tƣợng đƣợc. Khi 

hỏa đại tăng thạnh, ngƣời sắp lâm chung có cảm giác nhƣ 

bị trăm ngàn ngọn lửa, trăm ngàn mặt trời chiếu rọi vào 

mình, chúng nóng khủng khiếp. Khi mà phong đại tăng 
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thạnh, ngƣời sắp lâm chung cảm thấy mình mất trọng lực, 

bị lơ lửng giữa không trung, mất cảm giác, mất trọng lực, 

tâm thần hoảng loạn. Ngƣời sắp lâm chung sống trong 

trạng thái tâm thần khổ đau hoảng loạn nhƣ vậy, thì có 

đâu nhớ Phật mà niệm. 

V. Khuyến tấn  

Chúng ta niệm Phật là phải niệm miên mật ngay từ khi 

biết Phật, ngay từ khi biết pháp môn Tịnh độ. Hành trì 

miên mật, chứ đến lúc các đại chủng phân ly, chúng tạo 

ra khổ thống vô lƣợng. Mỗi tế bào là một ngọn lửa hay 

mỗi tế bào là một ngọn gió hay mỗi tế bào là ngọn núi 

lớn, mỗi tế bào là mỗi đại dƣơng chảy xiết, lúc ấy ta 

không đủ lực để khởi lên một niệm đối với Phật, mà tất 

cả niệm đều thuộc về vô minh.   

Vì vậy, chúng ta phải hạ thủ công phu, ngay từ khi chúng 

ta biết Phật pháp. "Mạc đãi lão lai phƣơng học đạo, cô 

phần đa thị thiếu niên nhân". Chớ hẹn tuổi già mới học 

đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh.  
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Chúng ta cũng đừng cho rằng, chúng ta đang nhƣ thế này 

là đang học đạo, đấy thực ra mình chỉ cạo đầu, mặc áo, 

nhƣng chƣa chắc mình đã học đƣợc đạo, chƣa chắc mình 

đã thấy đƣợc đạo, chƣa chắc mình đã nhận ra đƣợc đạo 

và chƣa phải đã gia nhập đƣợc vào trong dòng dõi của 

Phật pháp, dòng dõi của Chánh pháp.  

Cho nên, mình phải hành trì ngay từ khi mình biết Phật 

pháp. Có nhiều ngƣời đến khi gần chết, buộc phải tắt đèn 

hết, chỉ cần có một ngọn đèn nổi lên là la lên "tắt đi, tắt 

đi", bởi vì một ngọn đèn nhỏ thôi mà khi hỏa đại bốc lên 

là họ thấy nhƣ hàng vạn mặt trời đang chỉa vào họ. Nói 

nhƣ vậy, để quý thầy thấy những gì đức Phật chia sẻ và 

dạy dỗ chúng ta là Ngài nói hết rồi, chƣ Tổ của mình đã 

ghi chép lại cho mình hết rồi, chỉ là do tâm mình giải đãi, 

chƣa ý thức đƣợc vô thƣờng biến đổi trong từng sát-na, 

chƣa hiểu đƣợc bản nguyện xuất gia của chúng ta, nên 

khiến chúng ta tự khoan thứ những biếng nhác, trể nãi 

trong sự tu tập. 

                  Học chúng Chánh-tâm kính phiên tả 
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