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Hįnh Hiōu Ngĭūi Xuĳt Gia

T

heo tuïc truyeàn cuûa baäc Coå Ñöùc xöa kia, boån
phaän laøm con phaûi hieáu thaûo vôùi cha meï, khi cha
meï coøn soáng ôû ñôøi thì khoâng ñöôïc ñi xa. Phaûi ôû nhaø vaø
phuïng döôõng meï cha môùi troøn hieáu ñaïo. Coøn dö nhöõng
ngöôøi xuaát gia ñaàu Phaät chæ laø nhöõng ngöôøi con khoâng
laøm troøn loøng hieáu kính, lìa meï boû cha, xa laøng bieät xoùm,
chaúng ích nöôùc lôïi daân, chaúng giuùp gì ñöôïc cho xaõ hoäi.
Nhöng neáu ai ñaõ töøng tìm hieåu sô qua veà kinh Phaät,
chaéc quyù vò seõ bieát ñöôïc ñoâi phaàn veà tinh thaàn hieáu kính
maø ñöùc Phaät thöôøng daïy haøng ñeä töû: trong caùc haïnh,
hieáu haïnh laø treân heát. Vaäy ngöôøi xuaát gia thì ñöông
nhieân phaûi bieát laáy haïnh hieáu laøm ñaàu, thì taâm baùo hieáu
sao coù theå boû queân ñöôïc. Tuy thaân chaúng theå caän keà,
nhöng taâm ñaâu theå naøo xao laõng. Vôùi laïi baùo hieáu meï
cha ñaâu chæ rieâng troïng phaàn côm aên aùo maëc, taùch nöôùc
ly traø, maâm cau ñóa baùnh. Maø coøn hôn theá nöõa.
Hieáu theá tuïc chæ haàu côm nöôùc
Hieáu Phaät-ñaø giaûi thoaùt luaân hoài.
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Theá môùi bieát, muoán traû ñöôïc haïnh hieáu troøn ñaày thì
phaûi laøm sao cho cha meï mình thoaùt khoûi choán traàm luaân
traàn luïy naøy. Ñöôïc nhö theá môùi laø thaät hieáu. Trong kinh
Vu Lan Phaät daïy:
Ví coù ngöôøi gaëp côn ñoùi reùt
Nuoâi song thaân daâng heát thaân naøy
Xöông nghieàn thòt naùt phaân thaây
Traûi traêm ngaøn kieáp aân ñaây chöa ñeàn.
Phaän laøm con maø luùc cha meï gaëp côn khoán khoù, caét
thòt moi tim daâng cha döôõng meï maø Phaät vaãn baûo raèng
chöa ñaùp ñöôïc thaâm aân. Môùi thaáy ñöôïc haïnh hieáu trong
ñaïo Phaät laø haïnh hieáu phi thöôøng, haïnh hieáu vöôït thoaùt
ngoaøi theá gian thöôøng tình.
Vì cha meï trì chuyeân phuùng tuïng
Cuøng aên naên nhöõng toäi loãi xöa
Cuùng döôøng Tam Baûo sôùm tröa
Cuøng laø tu phöôùc, chaúng chöøa moùn chi.
Roài ngaøy raèm thaùng baûy cuûa moãi naêm laø kyø Töï-töù,
ngaøy chö Phaät cuøng thaäp phöông taêng ñoàng hoan hyû,
phaän laøm con hieáu neân thieát leã cuùng döôøng.
Ñaëng caàu nguyeän song ñöôøng tröôøng thoï
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Hoaëc sanh veà Tònh-ñoä an nhaøn
AÁy laø baùo ñaùp thuø aân
Sanh thaønh döôõng duïc song thaân cuûa mình
Mình coøn phaûi caàn chuyeân trì giôùi
Phaùp Tam Quy, Nguõ Giôùi giöõ gìn...
Haïnh hieáu trong ñaïo Phaät khoâng chæ giuùp ñôõ cho meï
cha mình hieän ñôøi an oån, maø coøn haäu theá ñöôïc sieâu
thaêng. Ñaáy môùi laø haïnh hieáu chaân thaät vaäy.
Quyù vò neáu ñaõ töøng ñoïc qua caâu chuyeän cuûa Hoøathöôïng Cua, seõ hieåu ñöôïc phaàn naøo caùi hieáu haïnh cuûa
ngöôøi xuaát gia ñoái vôùi ñaáng sanh thaønh. Nhöõng töôûng
caâu chuyeän ñoù laø chuyeän coù moät khoâng hai, vaø töôûng
chöøng taám göông hieáu nhö theá sau naøy duø laø ban ngaøy
ñoát ñuoác ñi tìm e tìm coøn khoâng ñöôïc.
Thöa quyù vò raèng laø khoâng.
Giöõa ñaát trôøi bao la nuùi röøng huøng vó, treân con ñöôøng
moøn vöøa ñuû roäng cho vaøi ngöôøi ñi, con ngöôøi voán nhoû beù
laïi caøng nhoû beù hôn. Caûnh vaät thieân nhieân, con taïo hoùa
döïng neân trôøi ñaát muoân maøu muoân saéc. Caùi thieân nhieân
töï noù bao giôø cuõng coù nhöõng caùi ñeïp rieâng laï luøng, caùi
ñeïp maø con ngöôøi khoâng theå töï taïo ñuôïc. Nhöõng taøng
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caây coå thuï chuïm ñaàu vaøo nhau ñan thaønh nhöõng caùi voøng
caàu xanh rôøn nhöõng voøm caønh vaø laù. Trôøi luùc baáy giôø ñaõ
ñöùng boùng nhöng caùi naéng nhö khoâng ñuû söùc xuyeân qua
caùi maøng daøy ñaëc cuûa taøng laù xanh um. Treân con ñöôøng
ñoäc loä hoâm nay, coù moät daùng ngöôøi töøng böôùc, töøng böôùc
ñoäc haønh höôùng veà chaân nuùi Traø Cuù. Baø cuï ñaõ coù tuoåi
roài, khoâng phaûi coù höùng thuù vieáng thaêm gì nuùi Traø Cuù,
nhöng baø vaãn höôùng veà phía tröôùc vôùi nhöõng böôùc chaân
ñeàu ñaën.
Xa xa, löng chöøng nuùi Traø Cuù loaùng thoaùng hieän ra
moät ngoâi chuøa naèm chen laãn giöõa coû caây hoa ñaù. Tuy
khoâng lôùn laém nhöng raát uy nghi, nôi ñoù coù nhöõng con
ngöôøi khoâng coøn tham luyeán cuoäc ñôøi ñua chen nôi traàn
theá. Muoán kheùp ñôøi mình trong khuoân khoå giôùi luaät cuûa
Ñöùc Nhö Lai ñeå gaïn loïc chaát aùc, tieâu tröø caùi taäp khí oâ
troïc cuûa bao kieáp traàm luaân. Tìm laïi caùi töï do thöïc thuï
cuûa rieâng mình ñaõ töø laâu ñaùnh maát... Ñeå roài moät ngaøy
kia, coù theå ñi vaøo ñôøi khai hoùa, nhoå ñi nhöõng caùi aùo kieán
chaáp voâ minh, meâ muoäi cuûa kieáp nhaân sinh buoäc raøng.
Nôi choán giaø-lam thanh tònh ñang töïa mình vaøo vaùch nuùi,
thaày truï trì laø vò chaân tu ñöùc ñoä, taêng chuùng nôi ñaây cuõng
laø nhöõng baäc tu haønh thanh tònh. Hoâm nay, thaày tri khaùch

HҤNH HIӂU NGѬӠI XUҨT GIA |5

khoâng ñöôïc khoûe, moïi ngöôøi ñeàu ra raãy ñeå canh taùc.
Thaày truï trì phaûi ra ngoài tieáp khaùch. Vò khaùch hoâm nay laø
moät baø laõo ñaõ coù tuoåi, phaûi laën loäi ñöôøng xa ñoåi qua maáy
chuyeán xe, xuyeân qua maáy ngoïn ñoài roài môùi ñeán röøng
caây saàm uaát vôùi caû söùc thöøa coøn laïi cuûa mình môùi ñeán
ñöôïc ñaây. Baø ta ñaëc bieät ñeán ñaây laø muoán tìm moät vò
xuaát gia, voán coù tuïc danh laø nhö theá, nhö theá... Vò Tyøkheo ñoù voán laø ñöùa con ñoäc nhaát cuûa baø, luùc coøn taám beù
raát haâm moä ñöôïc xuaát gia ñaàu Phaät, tuy khoâng ñöôïc baø
toaïi loøng cho nhöng cuoái cuøng cuõng troán nhaø ra ñi. Baø
tuy ñaõ phí raát nhieàu coâng söùc ra ñeå tìm kieám, nhöng ñaõ
traûi qua nhieàu naêm maø vaãn khoâng ñöôïc tin töùc gì neân baø
ñaønh thoâi khoâng coøn hy voïng coù theå tìm thaáy laïi nöõa.
Ñeán nay ñaõ gaàn naêm möôi naêm roài. Gaàn naêm möôi naêm
roøng raõ vaéng boùng con, khoâng moät tin töùc, khoâng moät
nguoàn an uûi. Baø ñaõ soáng trong thaàm laëng ñôïi chôø, ñôïi
chôø moät caùi gì ñoù maø baø töï bieát thaät mong manh, mong
manh nhö laøn maây xaùm saép tan ñi theo gioù, nhö gioït nöôùc
long lanh treân ñaàu ngoïn coû tröôùc côn naéng sôùm, nhö
nhöõng hoøn boït noåi nhaáp nhoâ troâi theo con nöôùc ruùt chieàu
hoâm. Ñaèng ñaüng troâi qua vôùi baáy nhieâu naêm trôøi, töôûng
chöøng khoâng coøn hy voïng gì nöõa.
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Boãng gaàn ñaây, baø gaëp laïi oâng baïn giaø sau nhieàu naêm
chinh chieán. Sau vaøi tuaàn traø chuyeän ba chuyeän baûy,
chuyeän naêm treân naêm döôùi. Hai ngöôøi baïn giaø laïi baét
sang chuyeän con daâu chaùu reå. Khi noùi ñeán phaàn con
mình, baø lieàn suït suøi keå leå vieäc ñöùa con ñoäc nhaát cuûa
mình vì muoán xuaát gia ñaàu Phaät maø ñaõ boû nhaø ra ñi.
Nghe ñeán ñaáy, göông maët oâng baïn giaø lieàn chìm laëng
xuoáng, nhö ñöa taâm hoàn mình quay trôû veà vôùi quaù khöù,
roài oâng chaäm raõi keå raèng. Vaøo moät naêm noï trong traän
ñaùnh giaùp la caø, cuoäc chieán xaûy ra thaät laø thaûm khoác.
Tieáng ngöôøi la où, tieáng suùng ñì ñoaønh, tieáng böôùc chaân
ngöôøi chaïy hì huïc. OÂng ñaõ ngaõ xuoáng bôûi moät vieân ñaïn
caêm thuø naøo ñoù baén xuyeân ngöïc phaûi cuûa oâng, cöù ñinh
ninh mình seõ boû mình nôi chieán tröôøng hoang vaéng naøy.
Maët trôøi vöøa vöôït leân qua khoûi nhöõng haøng caây ñaàu nuùi,
nhöõng tia naéng aám ñaàu tieân trong ngaøy lieàn len loûi xuyeân
qua voøm laù löa thöa. Khieán phong caûnh nuùi röøng thieân
nhieân caøng theâm thô moäng. Tieáng chim líu lo ñaàu caønh
laøm oâng cöïa mình tænh giaác, oâng thaáy mình naèm trong
moät caên leàu tranh. OÂng töø töø ñaûo maét nhìn quanh, ngoaøi
nhöõng vaät caàn thieát cho cuoäc soáng cuûa con ngöôøi, oâng
khoâng tìm thaáy caùi gì hôn ngoaøi caên phoøng ñôn sô moäc
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maïc. Laâu laém, laâu laém oâng môùi nghe tieáng böôùc chaân
ngöôøi ñang tieán daàn phía oâng naèm. Khoâng bieát ngöôøi
ñeán vôùi mình vôùi ñieàm laønh hay döõ, nhöng oâng cuõng ñaønh
naèm im vì khoâng theå caát ngöôøi leân noåi. Nhìn thoaùng
maøu aùo naâu soøng, roài hieän ra khuoâng maët töø aùi cuûa vò
taêng nhaân. OÂng môùi bieát mình ñaõ ñöôïc vò taêng nhaân
mang veà töø coõi cheát. Sau moät thôøi gian tònh döôõng theo
phöông phaùp ñieàu trò cuûa vò taêng nhaân, oâng ñaõ ñöôïc phaàn
naøo hoài phuïc. Vì khoâng tieän ôû laâu vaø phaûi trôû veà ñieåm
baùo vôùi quaân ñoaøn. Cuoái cuøng oâng ñaønh töø giaõ nhöõng
ngaøy thaùng thanh bình beân vò taêng nhaân nhö hieän thaân
cuûa Boà-taùt. Naêm thaùng troâi xuoâi töôûng chöøng nhö ñaõ xoùa
nhoøa ñi taát caû, nhöng hoâm nay gôïi nhôù laïi, hình aûnh cuõ
hieän thaân nhö söï vieäc vöøa môùi xaûy ra ngaøy hoâm qua.
Trong ñoâi maét coøn chìm saâu vôùi dó vaõng, oâng lieàn nhôù
raèng ngöôøi tu só coù nhieàu ñaëc ñieåm hao hao gioáng nhö
ngöôøi baïn laùng gieàng xöa kia cuûa oâng vaäy. Toâi nghi thaày
aáy chính laø ngöôøi con maø baø muoán tìm ñoù. Sau cuoäc tieáp
xuùc noùi chuyeän ñoù, baø lieàn saép xeáp moïi vieäc nhaø ñeå baét
ñaàu laïi chuyeán vieãn du tìm kieám con mình.
Thôøi gian, thôøi gian ñaõ khaéc ghi leân vaàng traùn cuûa baø
nhöõng naêm thaùng lo aâu buoàn baõ cuûa ñôïi chôø. Maùi toùc
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xanh cuûa nhöõng ngaøy xöa cuõng ngaû maøu söông tuyeát.
Ñoâi maét haèn saâu, môø ñuïc khoâng coøn soi roõ nhöõng caûnh
vaät tröôùc maét, may ra chæ coøn nhìn thaáy laïi ñöôïc nhöõng gì
cuûa ngaøy xöa trong kyù öùc. Ñoâi maù coûm vaøo, boùng daùng
ñaõ hôi coøng theo caùi voøng troøn quaû ñaát. Baây giôø vaø ôû
ñaây, baø ñang ñoái dieän vôùi thaày truï trì, hoûi thaêm tin töùc
cuûa con mình. Baø ngaäp ngöøng nheï tieáng hoûi thaêm:
- Kính baïch thaày, con coù ñöôïc nghe ngöôøi baïn laùng
gieàng cho bieát, hoï ñaõ töøng ñi qua choán naøy vaø gaëp ñöôïc
moät vò Taêng nhaân teân hoï laø nhö theá, nhö theá... ñaõ xuaát gia
tu haønh taïi chuøa naøy. Khoâng bieát baây giôø Thaày aáy coøn ôû
ñaây hay khoâng? Xin thaày môû loøng töø bi cho con ñöôïc gaëp
maët tieáp chuyeän ñöôïc chaêng?
Thoaùng qua moät chuùt ngôõ ngaøng khoù taû, nhöng Thaày
cuõng neùn ñöôïc côn xuùc ñoäng. Thaày traàm ngaâm moät hoài
laâu roài môùi deø daët chaäm raõi leân tieáng:
- Thöa cuï, ngöôøi maø cuï muoán kieám thaät ra tröôùc coù
xuaát gia ôû ñaây, luùc coøn sinh thôøi Thaày aáy ñoái vôùi toâi xem
nhau nhö huynh ñeä vaäy. Nhöng baây giôø thì thaày aáy ñaõ
vieân tòch roài.
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Baø laõo khoâng caàm ñöôïc côn xuùc ñoäng khoùc naác leân,
tuy nhöõng gioøng leä noùng cuûa ngaøy xöa ñaõ khoâ caïn khoâng
coøn gì ñeå tuoân chaûy nöõa, nhöng noãi ñau thöông vaãn traøn
daâng quaàn leân khoùe maét ngaân ngaán long lanh treân ñoâi
maét saâu hoaém ñoû môø. Baø raàu ró than vaõn:
- Trôøi ôi! Con toâi ñaõ cheát roài ö !
Chôø cho côn xuùc ñoäng cuûa baø laõo laéng dòu daàn, roài vôùi
sau bao nhieâu lôøi khuyeân nhuû an uûi xeû chia vôùi baø cuï.
Thaáy cuï baø ñaõ trôû laïi ñoâi chuùt bình laëng roài. Luùc naøy,
Thaày truï trì môùi trònh troïng môû lôøi ngoû yù:
- Thaày aáy duø sao nay cuõng ñaõ maát roài. Chuùng toâi
cuõng raát thöông meán vaø ñau buoàn laém. Nhöng bieát phaûi
laøm sao? Cuï baây giôø tuoåi ñaõ lôùn roài, con caùi laïi khoâng
ñöôïc caän keà. Thoâi thì cuï haõy ôû laïi ñaây vôùi chuùng toâi.
Chuùng toâi xin ñöôïc thay theá Thaày aáy chaêm soùc cho cuï
vaøo luùc boùng xeá chieàu taø naøy. Cuï nghó theá naøo?
Baø cuï sau moät hoài than thôû buoàn thöông, suy lui tính
tôùi cuõng chaúng coøn caùch naøo hôn baø ñaønh nhaän lôøi ôû laïi
nöông naùu nôi choán thieàn moân cho qua ngaøy ñoaïn thaùng
trong caùi tuoåi veà giaø naøy. Theâm vaøo ñoù, vôùi caùi tuoåi
chaúng coøn gì ñeå tham muoán nöõa, cuõng khoâng laøm gì ñöôïc

10 | H Ҥ N H H I ӂ U N G Ѭ Ӡ I X U Ҩ T G I A

nöõa cho ai. Neân baø cuõng muoán möôïn nhöõng chuoãi ngaøy
coøn laïi cuûa mình ñeå nöông nhôø cöûa Phaät, saùm hoái toäi
tröôùc, vun troàng coäi phuùc veà sau cho mình. Mong ngaøy
sau khi boû xaùc thaân naøy khoâng coøn phaûi taùi sanh vaøo
choán traàn gian laém khoå ñau vaø nhieàu phieàn luïy naøy. Sau
khi tieáp nhaän söï quyeát ñònh ôû laïi cuûa baø laõo, Thaày truï trì
cho thoâng baùo trieäu taäp toaøn theå Taêng chuùng ñang truù nguï
taïi boån töï, keå roõ hoaøn caûnh cuûa cuï vaø yù muoán löu baø cuï
truù nguï taïi chuøa.
Haèng ngaøy, baø ñöôïc thaày truï trì daïy cho phöông phaùp
nieäm Phaät vaø phaân coâng cho vieäc queùt töôùc quanh chuøa
vaø laù caây xung quanh thaùp. Nhöõng chuoãi ngaøy bình laëng
troâi qua vôùi coâng vieäc thöôøng nhöït, baø cuï coù ñöôïc nhöõng
ngaøy thaùng troâi qua thaät eâm ñeàm. Thaày truï trì sau nhöõng
giôø baän roän vôùi coâng taùc Phaät söï, thaày thöôøng boû ra nhieàu
thì giôø ñeå chieáu coá cho cuï baø, giaûng roõ cho cuï bieát töø
caùch sinh hoaït trong chuøa ra sao, ñeán vieäc haønh trì caâu
Phaät hieäu theá naøo cho loøng thanh thoaùt, vaø daïy caû phöông
phaùp laøm sao duïng coâng nieäm Phaät tu haønh ngay caû trong
luùc laøm vieäc, queùt doïn quanh thaùp. Ñoâi luùc muoán cho
tieàn cuï baø maø khoâng bieát phaûi laøm sao, thaày giaû boä ñeå rôi
tieàn xung quanh caùc thaùp. Vôùi suy nghó raèng baø cuï coù theå
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trong luùc queùt raùc thaáy cuûa rôi, nhaët taïm laáy maø tieâu xaøi
rieâng cho mình nhöõng laët vaët nhö traàu cau, thuoác laù, v.v...
Ñöôïc caùi taùnh tình thaät thaø chaát phaùc, baø cuï moãi luùc queùt
laù thaáy tieàn rôi, baø ñeàu löôïm laïi vaø ñem giao cho thaày truï
trì chöù khoâng caát giöõ laáy rieâng mình moät ñoàng naøo caû.
Moãi laàn nhö vaäy, Thaày truï trì thöôøng baûo:
- Tieàn cuûa ai ñaùnh rôi, baø cuï löôïm ñöôïc thì cöù giöõ laáy
maø mua traàu thuoác, tieâu xaøi laët vaët, khoâng caàn phaûi ñöa
laïi cho chuøa ñaâu.
Nhöng ï vaãn caùi taùnh chaát phaùc coá höõu cuûa mình, Baø cuï
baûo:
- Toâi giaø roài ñaâu coù xaøi gì ñeán tieàn baïc nöõa, aên uoáng
thì ñaõ coù cuûa thöôøng truï roài, traø thuoác baây giôø cuõng thoâi
duøng nöõa. Toâi nay khoâng laøm ñöôïc gì ngoaøi caùi coâng
vieäc queùt töôùc, lau chuøi. Ñaâu coøn theøm thuoàng hay ham
muoán tieâu xaøi caùi gì nöõa. Chæ mong ñöôïc an oån nieäm
Phaät qua ngaøy laø toát laém roài. Tieàn naøy cuûa ai ñaùnh rôi
thì xin ñöôïc hoaøn laïi hay sung vaøo cuûa thöôøng truï.
Noùi caùch naøo baø cuï cuõng vaãn moät möïc choái töø khoâng
chòu nhaän. Thaày truï trì cuõng chaúng coøn bieát caùch sao.
Chæ ñaønh chaáp nhaän theo lôøi cuûa baø cuï maø thoâi. Thôøi
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gian thaám thoaùt thoi ñöa, vôùi tuoåi ñôøi khoâng coøn luyeán
tieác ôû theá gian nöõa, baø cuï chæ chuyeân taâm nieäm Phaät.
Laâu ngaøy chaày thaùng thaønh taâm tinh taán, neân taâm ñöôïc
roãng rang, tinh thaàn saùng suoát, baø ñaõ nieäm Phaät ñöôïc nhaát
taâm.
Caùi gì ñeán cuoái cuøng cuõng phaûi ñeán. Bieát ñöôïc thôøi
tieát nhaân duyeân ñaõ caän keà, baø ñeán gaëp thaày truï trì, ngoû
lôøi caûm ôn thaày ñaõ môû loøng töø bi cho baø ñöôïc nöông naùu
gaàn ngoâi Tam Baûo vaøo tuoåi xeá chieàu. Taï ôn thaày ñaõ heát
loøng chæ daïy vaø taän taâm chaêm soùc cho baø trong nhöõng
ngaøy löu truù taïi chuøa. Baø noùi cho thaày bieát ñöôïc ngaøy ra
ñi khoâng coøn xa nöõa, neân baø ñaëc bieät ñeán ñeå baùi bieät
thaày. Trong phaùp moân Tònh Ñoä, phöông phaùp nieäm Phaät
ñeán ñöôïc nhaát taâm, bieát tröôùc giôø cheát thì thaät laø moät
vieäc raát ñaùng ñöôïc taùn döông. Baø cuï chuyeân taâm nieäm
Phaät bieát caû giôø ra ñi cuûa mình, ñaáy laø moät vieäc heát söùc
ñaùng möøng. Thaày truï trì sau khi nghe xong, thoaùng qua
moät chuùt buoàn thöông nhöng ñoåi laïi vieäc cuï baø tu taäp ñaït
ñöôïc keát quaû myõ maõn nhö theá, thaày heát söùc an loøng.
Ngaøy giôø ra ñi cuûa cuï cuõng ñöôïc thoâng baùo cuøng taát caû
chuùng Taêng. Neân luùc laâm chung moïi ngöôøi ñeàn ñeán trôï
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nieäm tieáp daãn. Baø cuï ñaõ thanh thaûn nhaém maét ra ñi veà
vôùi ñöùc Phaät, caâu Phaät hieäu cuûa nhöõng ngöôøi trôï nieäm
cho cuï cuoái cuøng cuõng ra veà. Saùng hoâm sau, Thaày truï trì
cho trieäu taäp Taêng chuùng laïi. Thaày ngoài laëng leõ nhôù laïi
caùi ngaøy ñaàu tieân, caùi luùc ban sô khi tieáp xuùc vôùi cuï baø.
Thaày truï trì nhö baét gaëp laïi caùi gì ñoù raát gaàn guõi, moät
boùng daùng raát thaân quen. Tuy naêm thaùng moøn moûi ñaõ taøn
phai ñi daùng daáp cuûa thôøi son treû, nhöng vaãn khoâng laøm
maát ñi ñöôïc caùi daùng daáp ngöôøi ñaøn baø quen thuoâïc cuûa
ngaøy xöa aáy, caùi ngaøy xöa cuûa gaàn naêm möôi naêm veà
tröôùc. Thaày heát söùc xuùc ñoäng, nhöng nhôø vaøo ñònh löïc
traûi qua cuûa bao naêm thaùng tu haønh, thaày lieàn laáy laïi
ñöôïc ngay ñònh taâm. Neáu nhìn kyõ môùi coù theå troâng thaáy
ñöôïc, nhöng baø laõo naøo coù nhìn ñöôïc dieãn bieán gì ñaõ
thoaùng qua göông maët traàm maëc cuûa thaày. Ngaøy aáy, tuy
quyeát ñònh hôi voäi vaõ nhöng thaày laïi thaáy raát baèng loøng
vôùi quyeát ñònh cuûa mình. Moät quyeát ñònh raát coù theå quaù
khaét khe vôùi meï giaø, maø cuõng khoù xöû cho chính baûn thaân
mình. Maëc duø cuøng luùc nhieàu tö töôûng xung khaéc laãn
nhau nhöng thaày vaãn quyeát ñònh ñaønh phaûi laøm nhö theá.
Baây giôø thaày truï trì môùi ñöa maét nhìn khaép Taêng chuùng
moät löôït roài môùi leân tieáng.
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- Kính thöa toaøn theå ñaïi chuùng, laõo baø vöøa môùi maát
kia chính laø meï cuûa toâi. Nhôù laïi thuôû thieáu thôøi, toâi raát
thích ñi tu nhöng laïi khoâng ñöôïc meï toâi baêèng loøng. Sau
nhieàu ngaøy thaùng naên næ hoaøi khoâng ñöôïc, toâi ñaõ ñaùnh
lieàu troán nhaø ra ñi. Töø ñoù veà sau toâi khoâng coøn lieân laïc
veà nhaø nöõa, moät laø toâi khoâng daùm vì sôï meï baét trôû veà
nhaø, thöù nöõa laø vì quyeát chí tu haønh, coäng theâm Phaät söï
lieân mieân, con ñöôøng ñaïo ñôøi caùch trôû. Neân chæ bieát
chuyeân taâm tu haønh roài ñem coâng ñöùc laønh ñoù maø hoài
höôùng cho cuï baø thoâi. Khoâng bieát sao duyeân phaàn ñöa
ñaåy, cuï baø laïi tìm ñöôïc ñeán choán naøy. Luùc vöøa môùi gaëp
maët toâi heát söùc baát ngôø, vöøa vui möøng laïi vöøa lo laéng.
Khoâng bieát phaûi xöû söï laøm sao cho phaûi ñaïo hôïp ñôøi.
Sau maáy phuùt ñaén ño suy nghó, toâi ñaønh phaûi phuû nhaän
thaân phaän mình. Vì muoán cho thaân maãu cuûa mình ñöôïc
bình taâm nôi traàn theá vaø nhaâát taâm tu haønh. Nhöõng luùc
gaàn guõi vôùi ngöôøi, ñoâi luùc toâi cuõng muoán keâu leân moät
tieáng meï. Nhöng moãi laàn coù taâm traïng nhö theá toâi chæ
bieát caâm laëng maø nuoát vaøo. Toâi khoâng muoán caùi tình
caûm trong theá gian cöù raøng buoäc nhau ñôøi ñôøi kieáp kieáp
ñeå roài khoâng ai coù theå thoaùt ra khoûi. Vì theá maø ngay töø
luùc ban ñaàu toâi khoâng daùm nhìn nhaän baø aáy laø meï toâi.
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Bôûi neáu toâi nhìn nhaän baø aáy laø meï toâi trong luùc baø cuï
coøn soáng thì toâi e sôï cho meï toâi seõ yû laïi vaøo toâi maø coù theå
gaây ra loãi laàm vôùi Taêng chuùng. Cuõng coù theå sanh kieâu
ngaïo, töï ñaéc hay laøm nhieàu vieäc khoâng hay coù theå daãn
ñeán ñoïa laïc. Toâi mong muoán baø cuï toâi chuyeân taâm nhaát
yù maø tu haønh ñeå ñöôïc thoaùt hoùa sanh veà coõi Phaät. Nay
nguyeän öôùc cuûa baø cuï toâi ñaõ thaønh, loøng mong moûi cuûa
toâi cuõng ñöôïc toaïi nguyeän. Neân baây giôø toâi môùi daùm
nhìn nhaän vaø noùi roõ cuøng chuùng Taêng hay. Mong moïi
ngöôøi coù theå hieåu giuøm noãi loøng cuûa toâi.
Nghe xong, Taêng chuùng ai naáy ñeàu ngaäm nguøi vaø taùn
döông quyeát ñònh vaø caùch haønh xöû cuûa thaày truï trì. Baø cuï
maát ñi, Tang leã ñöôïc toå chöùc moät caùch long troïng. Thaày
truï trì ñöùng ra lo tang leã cho cuï baø gioáng nhö laøm tang leã
cho moät ngöôøi xuaát gia vaäy.
Kính thöa quyù vò,
Phaøm laøm ngöôøi ôû ñôøi, coù hai vieäc ñaùng ñöôïc toân quyù
vaø luoân ñöôïc nhaéc ñeán ñoù laø hieáu döôõng cha meï vaø laøm
ñieàu phöôùc thieän. Laøm vieäc phöôùc thieän ñaõ khoù roài, maø
baùo ñaùp thaâm aân sanh thaønh döôõng duïc ñuùng caùch laïi
muoân phaàn khoù hôn. Neân boån phaän ngöôøi laøm con phaûi
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luoân ghi nhôù! Hoïc göôn
ng ngöôøi xöa
x maø coá gaéng laøm troøn
haïnnh nguyeän cho cha meï
m mình.
Nuoâi ch
ha döôõng meï
m sôùm hoâm
Tra
au doài ñaïo nghieäp taø
aøi boài thieän duyeân
Caàu ch
ha meï thoaù
aùt oan khieâân
Hieä
H n ñôøi ph
huùc thoï, xa
a mieàn traàm luaân
Moät mai xaû boû baùo thaân
Sanh
S
veà Cöï
öc-laïc nöôn
ng thaân ñôø
ôøi ñôøi.
Nam moâ Ñaïi Hieáu Muïc Kieàn Lieân Boà-taù
t t Ma-ha--taùt.

- Cu
u͙i ÿoâng Nh
haâm Ngoï, tha
aùng 2 naêm 22003 -
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cuûa trôøi ñaát, bao nhieâu caønh caây khoâng chòu noåi côn möa
ñeàu naèm soõng soaøi treân maët ñaát, laù bay phuû khaép nôi.
Gioù, gioù cuõng khoâng chòu noåi vôùi côn möa neân chaïy loøng
voøng loøng voøng rít leân nhöõng tieáng keâu gheâ rôïn. Gioù thoåi
tung caû moïi thöù vaø cuoán huùt leân caû treân khoâng trung, gioù
thoåi baät tung caùnh cöûa laøm haén giaät mình. Nhöng khoâng
bieát vì lyù do gì ñoù, haén cuõng chaúng buoàn ñöùng daäy ñeå ñi
ñoùng cöûa. Ñoâi maét haén nhö thaát thaàn. Haén nhìn ñaêm ñaêm
ra cöûa, caùi caûnh möa gioù aàm aàm chaúng laøm haén lay ñoäng.
Nhöõng haït möa lôùn vaãn rôi ñeàu, rôi ñeàu...
Roài töø trong caûnh trôøi ñaát hoân aùm aáy, haén nhìn thaáy
caûnh vaät tröôùc maét cuûa haén nhoøe ñi, chìm haún. Haén chôït
thaáy caû con ngöôøi haén boãng nhieân caát leân bay vuùt vaøo
khoâng trung, bay ñi, bay ñi, bay nhanh laém, bay nhö laøn
soùng ñieän. Roài ñoät nhieân haén thaáy mình ñaùp xuoáng, ñaùp
xuoáng moät vuøng ñaát hoang sô tieâu ñieàu. Nôi ñoù, haén nhìn
thaáy maùi nhaø quen thuoäc. Haén thaáy maù, thaáy ba, thaáy anh
haén ñang ngoài quaây quaàn beân beáp löûa ñang chaùy leo leùt.
Haén möøng quaù la lôùn leân: Maù, maù ôi! Maù vaãn maïnh
khoûe ñaây sao? Coøn ba, ba nöõa. ba vaãn maïnh khoûe vaø
coøn treû nhö ngaøy xöa nöõa. Haén oâm chaàm laáy ngöôøi naày
ñeán ngöôøi khaùc, haén sôï laø haén ñang mô. Haén heát nhìn ba
roài nhìn meï, nhìn maáy anh roài haén nhìn trôû laïi chính mình.
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Haén thaáy mình chæ laø thaèng beù muõi coøn chaûy loø thoø, caû caùi
maët coøn laám laùp teøm hem. Haén cöôøi, cöôøi nhö chöa bao
giôø ñöôïc cöôøi caû. Haén vui quaù nhaûy côõn caû leân, heát goïi
cha laïi goïi meï. Ba meï noù mæm cöôøi theo noù. Haén sung
söôùng quaù. Thì ra haén khoâng coù moà coâi, khoâng coù moà coâi
nhö nhöõng gì haén ñaõ töøng traûi. Haén coøn cha, coøn meï coøn
caû maáy anh nöõa. Haén thaáy nhaø haén vaãn coøn ngheøo nhö
xöa, ngheøo laém. Côm khoâng ñuû no, aùo khoâng ñuû aám
nhöng haén maõn nguyeän laém. Chæ caàn ba meï vaãn coøn soáng
vôùi haén laø haén maõn nguyeän laém roài. Ñoùi cuõng chaúng sao
ngheøo cuõng khoâng maøng, khoå cuõng chaúng sôï. Coù caùi gì
nheùt taïm vaøo buïng laø haén maõn nguyeän roài. Caû nhaø haén
quaây quaàn beân beáp löûa hiu haét ñang nöôùng maáy cuû khoai
mì, maáy ñoát mía beû ñöôïc ôû vöôøn sau, laø nhöõng löông thöïc
duy nhaát ñeå duy trì cuoäc soáng. Caùi goïi laø “beáp” ñoù chæ laø
moät mieáng thieác lôùn loùt treân saøng giöôøng. Taát caû cuûi ñoát
ñeàu ñaõ öôùt heát. Chæ coøn laïi daêm ba khuùc aâm aåm taïm coù
theå ñoát chaùy. Moïi ngöôøi mình maåy ñeàu thaám öôùt vaø ñang
run leân töøng chaäp. Haén nhìn ra hieân ngoaøi thaáy nöôùc truøm
caû moät vuøng.
Nöôùc! Nöôùc ñaâu nhöõng laø nöôùc. AØ! nöôùc luït, haén nhôù
roài maáy böõa nay nöôùc daâng leân nhanh quaù laøm ngaäp caû
ñaàu ñöôøng xoù chôï, nay ñaõ ngaäp taän caû vaøo nhaø haén. Taát
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caû moïi ngöôøi ñeàu phaûi ngoài caû treân giöôøng, nhìn ra chôø
ñôïi. Chôø ñôïi moät caùi gì chính ba maù haén cuõng khoâng bieát
nöõa. Beân ngoaøi trôøi vaãn coøn möa raát laø naëng haït. Maùi
leàu tranh nhoû beù cuûa nhaø haén ñang coá gaéng choáng choïi
vôùi thaàn huûy hoaïi, söï taøn phaù cuûa vuõ truï ñeå oâm aáp che
chôû gia ñình haén. Nhöng caên nhaø vaãn khoâng ngôùt rung
leân töøng hoài tröôùc söï gaàm theùt cuûa baõo taùp möa sa. Trôøi
ñaát thaät bao la, haén baát chôït nhìn leân vì moät haït möa to
töôùng rôi xuoáng truùng ñaàu cuûa noù öôùt laïnh. Haén giaät
mình khi gioù rít maïnh mang theo luoân caû maùi tranh löa
thöa ñaõ bao naêm gaén boù vôùi gia ñình haén, ñoäi naéng che
möa nay khoâng coøn ñuû söùc ñeå oâm aáp gia ñình haén nöõa.
pheân vaùch nhaø haén cuõng baét ñaàu rung maïnh vaø .. laät nhaøo.
Haén thaáy ba haén, nhaûy aàm xuoáng nöôùc, roài maáy anh cuûa
haén cuõng laàn löôït nhaûy aàm xuoáng nöôùc chaïy theo vôùt noài
nieâu soong chaûo cuøng caùc vaät duïng khaùc. Ñoà ñaïc trong
nhaø ñaõ maáy ngaøy qua noåi leành beành treân maët nöôùc nhöng
coøn nhôø maáy taám pheân tre xoïp xeïp ngaên trôû, nay ñaõ bò
nöôùc cuoán troâi. Taát caû tuy khoâng nhieàu laém nhöng ñoái vôùi
moät gia ñình ngheøo khoù nhö nhaø haén thì laø caû moät taøi saûn,
moät phaàn trong söï soáng cuûa hoï. Neân caû nhaø haén chaïy theo
vôùt laïi, queân baüng ñi caû söï nguy hieåm coù theå xaûy ra ñoái
vôùi maïng soáng cuûa hoï. Haén loay hoay khoâng bieát phaûi
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laøm gì, bôûi haén coøn nhoû quaù. Haén chæ bieát keâu cha goïi
meï. Haén baét ñaàu khoùc la keâu cöùu khi nhìn xung quanh taát
caû ñeàu chaúng coøn ai nöõa. Haén quaù khieáp sôï, nhöng trôøi
ñaát naøo coù phaûi vì haén tuoåi nhoû maø buoâng tha. Chieác
pheân ñöùng beân caïnh haén laéc lö roài ngaû aàm xuoáng ñeø caû
leân ngöôøi haén. Haén ñau quaù, theùt leân thaát thanh roài ngaát
lòm ...
*
*

*

Tieáng chaân ngöôøi chaïy thình thòch, tieáng goïi nhau í ôùi
laøm haén tænh giaác. Haén môû to maét thaáy mình ñang naèm
treân maûnh chieáu sôøn gai ñaõ baït maøu khoâng coøn daùng theå.
Haén ngoài baät daäy nhìn quanh, ngöôøi ñaâu nhöõng ngöôøi. Ai
naáy ñeàu maët maøy nhôùn nhaùc, bô phôø ñang ñi loaïn caû leân,
hoï keâu cha goïi meï, huù anh goïi em. Haén cuõng baät daäy,
cuõng chaïy loaïn caû leân, tìm moät luùc chaúng ñöôïc haén cuõng
keâu cha goïi meï. Cuõng goïi aàm caû leân. Chaïy moät hoài haén
chaúng coøn bieát ñöôïc mình ñang ôû ñaâu nöõa. Haén thaáy nhö
mình ñang laïc vaøo moät theá giôùi khaùc, haén hoûi thaêm ngöôøi
naøy, thöa hoûi ngöôøi kia nhöng chaúng moät ai chòu traû lôøi
haén, cuõng chaúng noùi gì vôùi haén, thaäm chí hoï cuõng chaúng
buoàn nhìn tôùi haén, hoï ñeàu laùch qua mình haén roài boû ñi
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maát. Haén chaïy moûi caû chaân, keâu khaûn caû coå nhöng haén
chaúng tìm ñöôïc ngöôøi haén muoán gaëp. Moïi ngöôøi ñeàu xa
laï vôùi haén. Haén meät quaù ngoài pheät xuoáng ñaát, haén thaáy
khaùt nöôùc quaù. Haén keâu leân: nöôùc, nöôùc. Cho toâi nöôùc.
Nhöng chaúng ai ñaùp lôøi haén caû. Haén thaáy ñoâi maét naëng
tróu, haén coá gaéng nhöôùng leân nhöng ñoâi maét nhö khoâng
coøn tuaân leänh theo haén nöõa...
Khoâng bieát traûi qua bao laâu, haén töø töø môû maét ra vaø
baát chôït nhìn thaáy ba meï haén, caû maáy anh haén nöõa. Haén
vaãn coøn thôû doác töøng côn sau moät hoài tìm kieám meät nhoïc,
roài haén hít moät hôi maïnh. Haén ngoài leân. Haén möøng quaù
chaïy tôùi oâm chaàm laáy. Ba meï haén im laëng mæm cöôøi, ba
meï haén vuoát laïi maùi toùc cho haén, gaït nhöõng gioøng leä khoâ
coøn ñoïng treân maù cho haén. Laïi laáy ra cho haén caû moät
naém xoâi to töôùng, haén möøng quaù ñöa caû hai tay caàm laáy
maø nhai ngaáu nghieán. Ba meï cuøng maáy anh haén, nhìn
haén aên xong laïi mæm cöôøi. Moïi ngöôøi ñeàu thay nhau oâm
vaø hoân vaøo maù haén. Haén thaáy mình haïnh phuùc quaù.
Nhöng nieàm vui bao giôø cuõng ngaén nguûi, caùi haïnh phuùc
chôït ñeán roài chôït ñi. Sum hoïp chöa bao laâu thì haén boãng
phaùt giaùc ra ba meï haén, anh haén cuõng ñöa maét buoàn baõ
nhìn haén vaø coù yù nhö phaûi rôøi xa haén. Haén hoang mang
khoâng hieåu vì sao moïi ngöôøi laïi laøm nhö theá. Haén hoûi ba
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meï haén, haén hoûi maáy anh haén coù bieát raèng haén coá ñi tìm
moïi ngöôøi raát laø cöïc nhoïc baây giôø môùi ñöôïc gaëp khoâng.
Nhöng khoâng moät ai noùi lôøi gì maø chæ nhìn haén buoàn bҧ
lҳc ÿҫu. Hҳn ÿѭa tay níu keùo moïi ngöôøi ngoài xuoáng vôùi
haén, nhöng moïi ngöôøi nhö vaãn tuoät ra khoûi voøng tay beù
nhoû cuûa haén. Haén thaáy ba meï haén vaø anh haén töø töø bay
leân khoâng trung, vaø cöù theá maø bay ñi tan bieán vaøo khoaûng
khoâng voâ taän. Haén gaøo theùt goïi teân töøng ngöôøi, roài haén
chaïy theo, nhöng haén khoâng laøm sao ñuoåi baét theo kòp.
Haén vaãn tieáp tuïc chaïy theo roài boãng nhieân vaáp phaûi moät
caønh caây lôùn ñoå ngaõ treân maët ñaát, haén teù ngaõ nhaøo xuoáng.
Nguyeân caû moät caây gai to töôùng ñaâm vaøo caùnh tay haén.
Haén ñau quaù la thaát thanh, tieáng theùt cuûa haén vang doäi
laøm haén tænh giaác...
*
*

*

Haén chaàm chaäp heù maét nhìn quanh, thaáy mình ñang ôû
trong moät caên phoøng khaù töôm taát. Beân caïnh ñöôïc maáy
coâ y taù ñang tieâm thuoác cho mình. Haén nhìn laïi thaáy mình
naèm treân moät chieác giöôøng ñöôïc phuû moät lôùp drap traéng,
aùo quaàn cuûa haén cuõng ñöôïc thay ñoåi saïch seõ hôn. Haén
naèm ñoù ñöôïc ngöôøi ta chaêm soùc bao laâu haén cuõng khoâng
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bieát nöõa. Sau khi tænh giaác ñöôïc maáy hoâm, ngöôøi ta baét
ñaàu hoûi teân hoï haén, hoûi cha meï gia ñình haén. Haén theo
kyù öùc traû lôøi cho hoï nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra. Sau khi
nghe heát caâu chuyeän cuûa haén keå. Moät coâ y taù nhoû nheï
baùo cho haén bieát laø taát caû ngöôøi thaân trong gia ñình haén
ñaõ bò nöôùc cuoán troâi maát xaùc. Caû caên nhaø cuûa haén cuõng
ñoàng chung soá phaän, choân vuøi trong doøng xoaùy cuûa traän
luõ. Haén nghe xong nhö khoâng tin vaøo söï thaät. Haén noùi:
“con!.... con! ... con coøn môùi gaëp ba meï vaø maáy anh kia
maø!” Nhöng ba meï haén khoâng chòu nhaän haén, ñaõ boû rôi
haén. haén khoâng hieåu taïi sao ba meï haén ñaõ boû ñi laïi khoâng
mang theo haén. Haén guïc ñaàu xuoáng vaø baét ñaàu khoùc...
Sau ñoù haén ñöôïc ngöôøi ta chuyeån ñeán moät traïi moà coâi.
Vaø töø ñoù, haén baét ñaàu laën nguïp vôùi cuoäc soáng môùi ñôn
ñoäc giöõa ñaùm ngöôøi xa laï. Ngaøy thaùng tieáp noái, haén traûi
qua khoâng bieát bao nhieâu buoàn vui, ñaéng cay, haän tuûi cuûa
tröôøng ñôøi. Haén chaáp nhaän heát vì söï thaät hieån nhieân tröôùc
maét, bôûi haén bieát duø khoâng chaáp nhaän haén cuõng khoâng
coøn ñöôøng löïa choïn...
Chieàu nay, trôøi laïi ñoå möa taàm taõ. Haén ngoài moät
mình baát ñoäng treân chieác gheá oïp eïp nhìn ra. Möa ñaõ maáy
ngaøy roài maø vaãn chöa thoâi döùt. Khoâng bieát nöôùc ñaâu treân
aáy maø rôi nhieàu ñeán theá. Haén nghe tieáng xe gaén maùy noå
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luïp buïp... luïp buïp ... roài taét lòm. Haén nhìn ra ñöôøng, thaáy
ñoâi vôï choàng ñaõ luoáng tuoåi, mình maåy ñaõ öôùt suõng ñang
loay hoay vôùi chieác xe gaén maùy ñaõ cheát tieät. Hoï coá gaéng
ñaåy chieác xe ra khoûi vuõng laày nhöng khoâng taøi naøo nhaác
ra khoûi ñöôïc. Khoâng bieát ñoäng cô naøo laïi thuùc ñaåy haén.
Haén ngoài baät daäy vaø chaïy aøo ra möa chaúng coøn nhôù ñeán
muõ noùn giaøy deùp gì caû. Haén loäi caû vaøo giöõa ñoáng buøn
ngaäp taän gaàn ñeán ñaàu goái, haén ñi ra sau xe vaø coá söùc ñaåy
chieác xe leân. Chieác xe nhuùch nhích ñöôïc ñoâi chuùt roài laïi
cöù naèm yø, haén ngaõ leân teù xuoáng ñaõ maáy laàn vaãn khoâng
ñöôïc. Nhöng khoâng gì coù theå ngaên trôû ñöôïc ngöôøi coù chí.
Cuoái cuøng haén cuõng nhaác ñöôïc chieác xe gaén maùy ra khoûi
vuõng laày. Ngöôøi khaùch nhìn haêén vôùi taám loøng voâ cuøng
caûm kích. Roài hoï leân xe, nhöng chieác xe ñaïp hoaøi vaãn
khoâng noå. Haén aám ôù chæ choû raèng haõy vaøo trong moät laùt.
Hai oâng baø cuõng ñaønh theo haén vaøo nuùp döôùi maùi hieân
nhaø. Hai oâng baø vöøa truù möa vaø coi laïi chieác xe gaén maùy.
Haén lon ton chaïy xuoáng beáp xin ñöôïc ít nöôùc soâi. Roài
mang ra cho khaùch. Ngöôøi khaùch laï voâ cuøng caûm ñoäng
ñöa ñoâi maét trìu meán nhìn haén, nhìn haén töø ñaàu ñeán chaân,
nhìn thaät laâu roài mæm cöôøi vôùi haén. Haén cuõng chæ bieát
mæm cöôøi chöù chaúng bieát noùi gì. Haén coù bieát ñaâu, nhöõng
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vieäc laøm vöøa roài cuûa haén seõ thay ñoåi caû meänh ñôøi haén.
Cuoài cuøng, trôøi cuõng ngôùt möa vaø oâng baø töø taï noù ra veà.
Maáy tuaàn sau haén ñöôïc ngöôøi ta thoâng baùo cho hay
raèng coù ngöôøi ñöùng ra baûo laõnh nhaän haén laøm con nuoâi.
Haén ngaïc nhieân giaây laùt, haén töôûng mình nghe laàm. Hoài
naøo ñeán giôø, phaàn lôùn chæ coù maáy em beù chöa troøn 1 tuoåi
hoaëc döôùi möôøi tuoåi môùi ñöôïc coâ nhi vieän laøm giaáy tôø cho
gia chuû baûo laõnh nuoâi döôõng. Ñaèng naøy haén ñaõ hôn 12
tuoåi roài, coù theå phuï giuùp ñöôïc nhieàu vieäc trong coâ nhi
vieän roài. Chæ laáy laøm laï thoâi, haén cuõng chaúng buoàn baän
taâm nhieàu ñeán nhöõng chuyeän ñoù. Haén ôû ñaây laâu cuõng
quen roài, khoâng toø moø tìm hieåu cha meï nuoâi haén laø ai,
ngöôøi theá naøo!? Treû moà coâi ai muoán baûo laõnh cuõng ñöôïc,
coù quan taâm cuõng khoâng giaûi quyeát ñöôïc gì. Haén nghó
cuoäc soáng roài cuõng vaäy, ñaõ khoâng coù söï choïn löïa thì duø ôû
ñaâu, ñeán ñaâu hay veà ñaâu haén vaãn chæ laø haén khoâng hôn
khoâng keùm. Khoâng noân nao, khoâng loä veû vui möøng maø
cuõng khoâng buoàn gì caû, haén laàm luõi böôùc veà phía phoøng
hoïc ñôn sô, nôi ñaùm treû ñang eâ a taäp ñaùnh vaàn töøng con
chöõ caùi ñaàu ñôøi... Möôi ngaøy sau, haén ñöôïc ngöôøi ta goïi
leân vaên phoøng ñeå tieáp nhaäp hoà sô vaø gaëp gôõ ngöôøi baûo
laõnh. Chaân vöøa böôùc qua baäc cöûa, haén ñaõ ngaây ngöôøi troá
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maét, vì cha meï nhaän nuoâi haén khoâng ai xa laï hôn laø ñoâi
vôï choàng luoáng tuoåi hoâm noï.
Cuoäc soáng cuûa haén thay ñoåi töø ñoä aáy. Haén ñöôïc trôû
laïi vôùi saùch vôû, ñöôïc ñi hoïc, ñöôïc ñeán tröôøng, ñöôïc moäng
mô, ñöôïc thô thaån döôùi haøng phöôïng vó beân ñöôøng moãi
khi ñeán muøa hoa nôû. Laàn theo thôøi gian, haén theo cha meï
nuoâi ñeán moät xöù sôû vaên minh vôùi neàn khoa hoïc toái taân ñeå
hoïc vaø haáp thuï tinh hoa kyõ ngheä. Haén coù moät töông lai
saùng ngôøi, moät cuoäc soáng haïnh phuùc maø khoâng bieát bao
nhieâu treû ñoàng trang löùa vôùi haén haèng mô öôùc. Haén vaån
vô suy nghó, coù leõ ba meï haén, maáy anh haén raát ñau loøng
xoùt xa cho haén, thöông haén coøn nhoû coâi cuùt moät mình,
khoâng maùi aám, khoâng tình thöông neân ñaõ ñöa ñöôøng daãn
loái cho haén gaëp ñöôïc döôõng phuï döôõng maãu, nhöõng ngöôøi
heát loøng thöông yeâu chìu chuoäng vaø chaêm soùc chu ñaùo
cho haén nhö baây giôø. Haén caûm ôn ñôøi ñaõ cöu mang taïi coâ
nhi vieän, haén yeâu quyù cha meï nuoâi ñaõ ñuøm boïc haén... haén
nhôù ôn hoï suoát ñôøi. Coù chieâm bao haèng ñeâm haén cuõng
khoâng ngôø raèng haén coù phöôùc laønh ñeán nhö vaäy.
Rҫm! rҫm!
Moät côn gioù voâ tình boãng nhieân giöït maïnh, caùnh cöûa
laïi ñaùnh aàm laøm haén giaät baén mình leân. Haén vaãn coøn
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ngoài ñoù, Haén chôùp maét! haén môû ñoâ
ñ i maét tro
oøn xoe nhììn ra
ö thaâu laïi caûnh trí cuû
c a caûnh vaä
v t hieän th
höïc tröôùc saân.
nhö
Haén thaáy caây cam tróu quaû
q moïng vaøng vaãn coøn ôû ñoù ññang
ñaâm ñaàu xuoâáng
n ñaát vaø goá
g c choûng ngöôïc leân trôøi. Haén laïi
mæm
m cöôøi vu vô, gioøng leä buoàn vui
v vaãn coø
oøn vöông ññoïng
treân khoùe maét.
t
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Q Muøi, tha
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Trong caùi khoâng khí im laéng thanh tònh ñaùng toân troïng
treân boång vôõ ra bôûi tieáng deùp keùo leâ nôi ñaâu ñoù ñang
vang leân ... leïp xeïp... leïp xeïp. Coù tieáng deùp töùc laø coù
ngöôøi, töùc coù ai ñoù khoâng theå yeân nghæ vaøo giaác tröa neân
ñaønh phaûi lang thang, lang thang tìm nôi queân laõng. Ñoù
laø moät chaøng thanh nieân, daùng daáp coù veû hôi tieàu tuïy meät
nhoïc, trong ñoâi maét aån chöùa caû moät baàu trôøi u aùm. Anh
ta ñang leâ nhöõng böôùc chaân meät moûi ñang raûo boä quanh
chuøa nhö muoán ruõ boû bôùt ñi noãi nhoïc nhaèn trong taâm
khaûm. Duø ñaõ coá gaéng laém roài, coá xua tan ñi taát caû,
nhöng noãi phieâàn muoän vaãn cöù baùm rieát laáy anh ta nhö
daây bìm leo caây, nhö ñaùm reâu treân böùc töôøng loang loå.
Nhöõng böôùc chaân quanh co roài cuõng phaûi giaùp voøng moøn
moûi, nhöng treân göông maët anh ta cuõng chaúng töôi tænh
leân ñöôïc chuùt naøo. Cöûa Chaùnh Ñieän cuûa choán thieàn moân
vaãn môû roäng nhö töï bao giôø noù vaãn môû ñeå hoan nghinh
khaùch thaäp phöông ñeán chieâm ngöôõng leã baùi. Ngay
chaùnh giöõa Ñieän thôø, neùt töø quang nôi toân töôïng Ñöùc Nhö
Lai vöøa uy nghi laïi thaät töø hoøa. Cöù nhö luùc naøo cuõng saün
saøng oâm taát caû chuùng sanh vaøo loøng maø voã veà an uûi.
Nhìn leân troâng vaøo haøng chöõ Ñaïi Huøng Böûu Ñieän,
chaøng thanh nieân chaäm raõi tieán vaøo. Nôi ñaây laø nôi Toân
Nghieâm nhaát, cuõng laø nôi maø khaùch thaäp phöông ñeán
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daâng höông cuùng Phaät, ñeå caàu mong vôi bôùt phaàn naøo toäi
khieân cuûa mình, maø ñoâi luùc coù moät söï maàu nhieäm naøo ñoù
ñang toûa ra vaø xoa dòu ñöôïc bao veát thöông loøng. Vaøo
giôø chæ tònh, moïi ngöôøi ñeàu yeân nghæ, chaúng coù ai ñi tieáp
khaùch vaøo giôø naøy bao giôø, ñoù laø quy luaät xöa nay maø
chuøa naøo cuõng theá. Anh ta hình nhö cuõng bieát ñöôïc lyù leõ
naøy, nhaát laø ngay trong chaùnh ñieän naøy. Neân moâãi moãi
haønh ñoäng anh ta ñeàu roùn reùn, ñeàu caån thaän. Chaøng
thanh nieân quyø xuoáng mieäng laâm raâm khaán vaùi, leã laïy.
Leã laïy hì huïc moät hoài roài laïi laâm raâm khaán vaùi,... Anh ta
ngaång ñaàu tính ñöùng leân, nhöng ñoâi maét boãng döng loùe
saùng. Chuyeän gì ñaõ laøm cho anh ta phaán khôûi leân nhö
vaäy, moät söï maàu nhieäm naøo ñoù chaêng? Moät aân ñieån töø
treân vöøa ban xuoáng cho anh ta chaêng? Coù leõ laø theá.
Hieän taïi anh ta ñaõ ñöùng leân moät caùch maïnh baïo, ñaûo maét
nhìn quanh hoài laâu. Gioáng nhö anh ta ñang tìm kieám caùi
gì ñoù. Nhöng tìm kieám gì chöù? Baây giôø vaø ôû ñaây ñaâu
coøn ai ngoaøi nhöõng chuoâng, moõ, khaùnh, höông ñeøn voâ
tình treân baøn kia. OÀ khoâng? Vaät tuy voâ tình nhöng ñoâi
luùc laïi höõu yù, chieác lö höông baèng ñoàng khaù lôùn, khaù
ñaùng giaù ñaáy! Ñuùng thaät söï laø chieác lö ñoàng kia ñaùng
giaù. Haõy nhìn xem, anh ta ñang dang roäng hai tay caùnh
ra ñoù. Ñeå laøm gì? Ñaùnh caép chaêng? Anh ta ñaõ oâm troïn
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chieác lö ñoàng lôùn vaø aâm thaàm ra ñi... Caû tieáng böôùc chaân
baây giôø cuõng thay ñoåi haún, chaúng coøn meät moûi keùo leâ
treân ñöôøng nöõa, maø böôùc ñi laïi thoaên thoaét nhanh nheïn
chæ mang theo chuùt aâm höôûng hôi naèng naëng vang ra töø
moãi böôùc chaân. Anh ta ñaõ ra ñi, ra ñi ñeå traû laïi hoaøn toaøn
söï thanh tònh nôi choán thieàn moân voán coù naøy. Ra ñi
thaàm laëng nhö theá ai maø bieát ñöôïc chuyeän gì coù theå xaûy
ra chöù. Cho duø laø Thaàn hay Quyû bieát ñi nöõa roài thì seõ
laøm gì ñöôïc naøo?
Hoøa-thöôïng truï trì hoâm nay khoâng nghæ trong phoøng
phöông tröôïng, laø phoøng daønh rieâng cho vò Truï Trì, bôûi leõ
trôøi hoâm nay noùng gaét hôn moïi hoâm. Hoøa-thöôïng ñaønh
leân Chaùnh Ñieän ñeå nghæ, duø sao nuùp döôùi aùnh töø quang
cuûa Nhö Lai vaãn maùt meû hôn nhieàu. Maø thaät vaäy, khoâng
khí trong Chaùnh Ñieän thaät laø maùt, maùt nhö ñöôïc ai ñoù gaén
heä thoáng maùy ñieàu hoøa vaäy. Hoøa-thöôïng choïn moät choã
thaät laø thoaûi maùi, thaät laø höõu tình, aáy laø chính ngay döôùi
baøn Phaät. Moät nôi maø chaéc raèng chaúng ai muoán phieàn
ñeán vaø nghó raèng coù ngöôøi naèm ôû döôùi aáy. Hoøa-thöôïng
chæ yeân nghæ chöù khoâng phaûi naèm nguû. Vì khoâng phaûi
nguû neân taát caû nhöõng haønh ñoäng cuûa chaøng thanh nieân noï
ñeàu naèm troïn trong taàm quan saùt cuûa vò truï trì. Theá maø
Hoøa-thöôïng vaãn naèm yeân vaø chæ naèm yeân nhìn anh ta
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laëng leõ oâm troïn chieác lö ñoàng ñoäc nhaát daønh cho khaùch
thaäp phöông daâng höông cuùng Phaät rôøi khoûi choán thieàn
moân. Cho ñeán khi nhöõng tieáng böôùc chaân cuoái cuøng cuõng
baët tieáng maø Hoøa-thöôïng vaãn giöõ nguyeân caùi theá naèm baát
di baát dòch aáy. Xem nhö chöa heà coù chuyeän gì xaûy ra,
cuõng nhö laø anh ta ñeán leã Phaät ñeå laáy chieác lö ñoàng cuûa
chính nhaø anh ta mang veà vaäy.
Nhöng khoâng ñöôïc bao laâu thì chaøng thanh nieân noï
boãng quay trôû laïi, treân tay cuõng coøn oâm chieác lö ñoàng lôùn
ñoù. Chaéc laø anh ta ñaõ hoài taâm hoái caûi roài cuõng neân. Chöù
taïi sao anh ta ñaõ ñi roài coøn quay trôû laïi laøm gì? Coù phaûi
anh ta ñaõ suy nghó ñeán vieäc laáy troäm cuûa Tam Baûo laø
ñieàu toäi loãi khoâng theå tha thöù vaø caàn phaûi ñem traû laïi
khoâng? OÀ khoâng! ñi beân caïnh anh ta coøn coù maáy ngöôøi
caûnh saùt nöõa, ñang giöõ chaët vai anh ta mang trôû laïi chuøa.
Thì ra khoâng phaûi anh ta hoài taâm hoái haän. Maø khoâng bieát
anh ta ñaõ laøm theá naøo ñeå roài loït phaûi vaøo tay cuûa toaùn
tuaàn tra caûnh saùt. Sau maáy hoài quaùt thaùo ñaày uy hieáp,
chaøng thanh nieân ñaønh thuù thaät toäi cuûa mình. Vì theá anh
ta bò baét phaûi ñöa quay trôû laïi.
Ñeán baáy giôø Hoøa-thöôïng truï trì môùi böôùc ra oân toàn hoûi:
- AØ, maáy chuù ñoù haû! Chuyeän gì vaäy?
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Moät vò caûnh saùt lieàn leân tieáng:
- Hoøa-thöôïng truï trì aø! Teân naøy ñaõ lôïi duïng giôø nghæ
tröa cuûa chuøa ñaõ leûn vaøo ñaây cuoãm maát chieác lö ñoàng neø.
Anh em chuùng toâi baét ñöôïc mang veà traû Hoøa-thöôïng ñoù.
Hoøa-thöôïng mæm cöôøi bình thaûn noùi:
- Laøm gì coù chuyeän ñoù? Hoài naõy chính toâi ñaõ baûo anh
ta mang ñi ñaùnh boùng kia maø?
Chaøng thanh nieân thì vöøa sôï laïi vöøa ngaïc nhieân söûng
soát, khoâng bieát mình coù nghe laàm chaêng? Toaùn caûnh saùt
cuõng ngaån ngô vôùi caâu traû lôøi treân roài thay nhau phaân
traàn, noùi heát moïi lyù do taïi sao baét ñöôïc chaønh thanh nieân
naøy. Bôûi vì caû sau khi vaán toäi, chính anh ta cuõng thuù
nhaän laø ñaùnh caép vaät cuûa chuøa. Moãi moãi ñeàu ñöôïc keå ra
moät caùch roõ raøng roài. Nhöng Hoøa-thöôïng vaãn moät möïc
laéc ñaàu baûo:
- Chaéc taïi maáy chuù laøm döõ quaù noù sôï neân ñaønh phaûi
nhaän böøa ñaáy thoâi. Chöù laøm gì coù chuyeän ñaùnh caép.
Toaùn caûnh saùt roát cuoäc khoâng bieát phaûi laøm sao ñaønh
leân tieáng:
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- Thì thoâi ñaønh vaäy. Chuùng toâi giao heát laïi cho Hoøathöôïng ñoù. Hoøa-thöôïng laøm sao ñoù thì laøm. Anh em
chuùng toâi phaûi ñi thoâi.
Noùi roài lieàn keùo nhau ñi, Hoøa-thöôïng truï trì noùi theâm
maáy lôøi caûm ôn vaø tieãn maáy vò caûnh saùt ñi khoûi roài quay
laïi vôùi chaøng thanh nieân noï. Hoøa-thöôïng vaãn giöõ nguyeân
neùt maët töø hoøa, chaäm raõi hoûi lyù do taïi sao ñaùnh caép vaät
cuûa Thöôøng Truï. Roài ñoäng cô naøo laïi thuùc ñaåy anh ta ñi
troäm vaët theá naøy. Chaøng thanh nieân lieàn suït suøi khoùc loùc.
Hoøa-thöôïng chôø cho anh ta laéng dòu roài môùi baûo:
- Coù chuyeän gì thì anh cöù thaät tình noùi ra, giuùp ñöôïc gì
toâi seõ giuùp cho.
Chaøng thanh nieân ngaäp ngöøng hoài laâu roài môùi laám leùt
nhìn leân, nhöng khi caûm nhaän ñöôïc neùt töø bi toûa ra töø vò
chaân tu ñöùc ñoä. Anh ta beøn tình thaät moãi moãi keå heát ra
hoaøn caûnh gia ñình ñang khoán khoù. Vôï thì ñang naèm lieät
giöôøng ñau yeáu khoâng tieàn ñeå chaïy chöõa, con trong nhaø
laïi ñoâng maø mieáng aên caùi maëc thì khoâng coù. Coâng vieäc
ñaïp xích-loâ moãi ngaøy cuûa anh ta trong nhöõng ngaøy gaàn
ñaây laïi vaéng khaùch. Maët khaùc, laïi coøn phaûi boû thôøi gian
ra ñeå chieáu coá cho vôï cuøng chaêm soùc cho ñaùm treû ñoùi
raùch. Hoâm nay ñaëc bieät vaøo chuøa leã Phaät, voán dó laø ñeå
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vaøo chuøa Leã Phaät, khaán khöùa Phaät Toå töø bi gia hoä cho
tieåu gia ñình chuùng con qua ñöôïc côn ngaët ngheøo naøy.
Nhöng chôït ñoäng taø taâm môùi khôûi yù nieäm ñaùnh caép chieác
lö ñoàng ñi caàm ñôõ. Laïy Hoøa-thöôïng töø bi caûm thoâng maø
xaù toäi cho con, con hoâm nay vì vieäc baát ñaéc dó môùi ñaùnh
caép lö ñoàng cuûa Tam Baûo ñem ñi caàm ñoåi laáy taïm ít tieàn
lo toan cho gia ñình trong luùc ngaët ngheøo naøy. Vaäy thì
anh ta voán thaät tình laø vaøo chuøa leã Phaät, sau ñoù laïi coøn
bieát xin pheùp Phaät roài môùi laáy ñi chieác lö höông ñoàng.
Nhö theá thì coù theå thaät söï kheùp vaøo toäi ñaùnh caép hay
khoâng?
Sau khi nghe xong vaø thaáu hieåu moïi nguoàn côn cuûa
chaøng thanh nieân noï. Hoøa-thöôïng vaãn vôùi gioïng noùi töø
hoøa khuyeân nhuû anh ta, naøo laø giaáy raùch phaûi giöõ laáy leà,
ñoùi cho saïch raùch cho thôm, naøo laø aên caép laø moät trong
nhöõng toäi caên baûn trong Phaät-phaùp, töø Ñaïo Ñöùc kinh cuûa
Nho giaùo cho ñeán Nhaân Quaû kinh beân Phaät giaùo, v.v...
Chaøng thanh nieân cuùi ñaàu laéng nghe nhöõng lôøi khuyeân
baûo cuûa Hoøa-thöôïng vöøa oai nghieâm vöøa aân caàn gaàn guõi,
nhö nhöõng côn möa muøa haï taém maùt maûnh ñaát caèn khoâ,
nhö nhöõng gioït naéng xuaân röôùi aám taâm hoàn vöøa buoàn
thöông hoái haän. Thaáy nhöõng gì caàn noùi ñaõ noùi heát, Hoøathöôïng lieàn cho goïi sö coâ tröôûng ñi laáy gaïo tieàn giuùp ñôõ
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cho anh ta. Anh voâ cuøng caûm ñoäng, nhöõng gioøng leä noùng
cuõng traøo ra, traøo ra thay cho lôøi caûm taï phaùt ra töï ñaùy
loøng, moät lôøi caûm taï khoâng theå noùi ra baèng caùi thöù ngoân
ngöõ ngheøo naøn cuûa loaøi ngöôøi ñöôïc. Nhöõng haøng caây
naõy giôø naèm im lìm nay cuõng khoâng ngôùt rung leân tröôùc
laøn gioù töôi maùt cuûa tình thöông, tröôùc taám loøng vò tha
cao caû, tröôùc moät taâm hoàn vöøa choaøng thöùc tænh sau loãi
laàm cuûa mình. Sau maáy laàn ñöôïc Taêng chuùng trong boån
töï tieáp teá, gia ñình anh ta cuoái cuøng cuõng thoaùt ra ñöôïc
caùi caûnh ngaët ngheøo, khoå luïy.
Baüng ñi moät thôøi gian, moïi chuyeän töôûng nhö khoâng
coøn gì ñeå noùi nöõa. Thì boãng nhieân moïi ngöôøi nhìn thaáy
chaøng thanh nieân noï quay trôû laïi chuøa. Laàn naøy anh ta
khoâng ñeán chæ coù moät mình, coøn ñeán coù caû vôï con nöõa.
Anh ta tính laøm gì ñaây? Ñem caû vôï con vaøo chuøa naèm vaï
ö?
Khoâng! Thöa quyù vò raèng khoâng!
Caûm nhaän ñöôïc aân ñöùc cao daày cuûa Hoøa-thöôïng truï trì,
anh ta ñem caû vôï con leân chuøa laïy taï Phaät, caûm taï loøng töø
bi cuûa Hoøa-thöôïng cuøng chuùng Taêng taïi boån töï ñaõ giuùp
ñôõ cho gia ñình vöôït qua ñöôïc côn khoán khoù. Nay anh
ñem caû gia ñình leân chuøa xin quy y Tam Baûo, xin ñöôïc
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- Ĉ̯u hè Quyù
Q Muøi, tha
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G
Ghi Chuù: Caâu chuyeän ñöôïc keå ra treân ñaây laøaø caâu chuyeän thaät

ñaõ xxaûy ra taïi Chuø
C a Kyø Quuan quaän Phhuù Nhuaän- Saø
S i Goøn vaøo naêm
19688.

Raát tieáeác laø Hoøa-thhöôïng Truï Trì
Tr aáy baây giôøôø ñaõ vieân tòch roài.
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& Thaäaät Taïi
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n
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- Thaèng nhoùc kia, sao coøn chöa ñöùng daäy, ngöôi
töôûng ngöôi giaû cheát roài cöù vieäc naèm yeân nhö theá laø xong
chuyeän sao. Moùn nôï cuûa ngöôi coøn chöa thanh toaùn xong
ñaâu!
Noù nghó thaèng cha naøy thieät laø khuøng ñieân heát côõ maø.
Ngöôi ñaõ cheùm ta moät luùc möôøi maáy nhaùt cheát toi roài coøn
gì. Cheùm nhö vaäy ta coøn khoâng cheát laïi coøn naèm ñaây giaû
boä môùi laø laï ñaáy. Nhöng tieáng la maéng quaùt thaùo vaãn
khoâng ngöøng. Mӝt ý niӋm vөt lóe lên trong giòng tâm
thӭc cӫa nó: OÂ hay! Phaûi roài! Leõ ra maáy nhaùt ñao luùc naõy
leõ ra ñaõ laáy maïng cuûa ta roài, sao baây giôø ta vaãn coøn coù theå
suy nghó lung tung ñöôïc theá naøy. Roài noù nhìn xuoáng thaân
hình noù vaãn coøn nguyeân ñaáy. Roài noù thöû ñöùng daäy, laï
luøng thay noù chaúng caûm thaáy maûy may ñau ñôùn, thaân theå
thì hoaøn toaøn laønh laën khoâng moät daáu veát gì ñöøng noùi chi
ñeán chuyeän laø thaân noù bò cheùm ñöùt phaàn naøo. Noù voâ cuøng
thaéc maéc: “hoång leõ nhaùt ñao vöøa roài laø giaû chaêng, hay laø
chöa cheùm truùng”? Nhöng roõ raøng laø caùi caûm giaùc töøng
nhaùt, töøng nhaùt ñao saéc laïnh xuyeân qua ngöôøi noù vaø thaân
hình noù ñöùt laøm maáy ñoaïn raát roõ raøng kia maø. Noù ñang
thaéc maéc thì bò ngöôøi ñaàu ñaûng quaùt leân laøm ñöùt doøng tö
töôûng cuûa noù. OÂng ta noùi:
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- Ñoaït maïng ngöôi chaúng khoù gì, nhöng nhö vaäy thì
deã daõi cho ngöôi quaù. Ta khoâng cho ngöôi cheát moät caùch
deã daøng nhö vaäy ñaâu. Ta phaûi baét ngöôi veà haønh toäi nhö
ngöôi ñaõ töøng haønh haï ta môùi haû daï ñöôïc.
Noùi ñoaïn quay sang ñaùm tuøy tuøng, oâng ta quaùt thaùo boä
haï mang daây saét ñeán troùi goâ noù laïi. Nhöõng baøn tay to
töôùng, ñen sì thoâ baïo vaät noù xuoáng roài troùi laïi in nhö
ngöôøi ta quaät con gaø, con choù, con heo... troùi goâ laïi ñem ñi
gieát thòt. Roài boïn chuùng chæ choû, cöôøi noùi hoâ hoá phaùt ra
nhöõng aâm thanh quaùi dò khoù hieåu, toû ra raát saûng khoaùi roài
laáy caây saét xoû thoïc ngang buïng noù gaùnh ñi. Thaät laø taøn
nhaãn vaø ñau ñôùn voâ cuøng. Noù nghó hoaøi vaãn khoâng taøi
naøo hieåu ñöôïc taïi sao noù vaãn chöa cheát. Maëc daàu trong
côn ñau ñôùn nhö muoán ngaát ñi nhöng noù vaãn gaéng vaën oùc
mình ñeå coá nhôù laïi laø chuyeän gì ñaõ xaûy ra. Taïi sao moät
mình noù laïi ñeán nôi naøy vaø nôi naøy laø ñaâu. Coøn meï noù.
Meï noù ñaâu roài? Cuoáng hoïng khoâ khoác, noù thaàm reân kheõ:
me ôi! cöùu con!
Lieàn vöøa luùc ñoù, noù nghe tieáng ñao kieám chaïm nhau,
tieáng quaùt thaùo, tieáng la où, tieáng ngöôøi ngaõ xuoáng thình
thòch. Noù thaáy ngöôøi ta ñaùnh nhau loaïn caû leân ñang vaây
quanh moät ngöôøi thieáu nöõ. Noù coá môû maét thaät lôùn ra ñeå
nhìn cho kyõ thì ra laø moät vò nöõ thaàn, thaân ngöôøi nai nòt goïn
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gaøng, uy nghi laãm lieät. Tay caàm thanh nhuyeãn kieám taû
xoâng höõu ñoät ñaùnh nhau vôùi ñaùm ngöôøi man rôïn ñaõ troùi
baét noù luùc naõy. Noù ngaây caû ngöôøi, maét troâng khoâng chôùp
queân caû côn ñau treân mình. Noù thaâáy vò nöõ thaàn muùa caây
nhuyeãn kieám nhö con raén saét laáp loaùng ñaùnh xoâng vaøo
ñaùm man rôïn nhö ñi vaøo choán khoâng ngöôøi. Vò nöõ thaàn
chôït thoaét beân naøy, thoaùng beân kia löôõi kieám beùn nhoïn
queùt ra tôùi ñaâu, toaùn ngöôøi ngaõ raïp ñeán ñaáy. Cuoäc chieán
khoâng keùo daøi bao laâu vì boïn chuùng khoâng phaûi laø ñoái thuû
cuûa nöõ thaàn. Boïn chuùng theùt leân töøng loaït aâm thanh nhö
quaùi thuù roài keùo nhau chaïy maát, thaû laïi noù naèm soùng soaøi
treân maët ñaát. Vò nöõ thaàn ñeán beân noù, môû troùi cho noù, laïi
ruùt luoân caây saét ñang xuyeân qua ngöôøi noù. Cöû chæ dòu
daøng vôùi baøn tay aám meàm, xoa leân choã veát thöông xuyeân
suoát treân buïng. Noù nhìn laïi thaân theå mình, bao nhieâu caùi
ñau ñôùn ñang gaùnh chòu tan bieán luùc naøo khoâng hay.
Caûm ñoäng quaù, Noù ngaång ñaàu ñònh ngoài leân ñeå noùi lôøi
caûm taï vò nöõ thaàn. Nhöng noù khoâng thaáy vò nöõ thaàn ñaâu
nöõa maø chæ thaáy ngöôøi tröôùc maët noù khoâng ai xa laï hôn laø
... meï noù. Noù möøng quaù nhaøo tôùi oâm chaàm laáy meï noù, noù
oâm thaät chaët nhö sôï bò vuoät maát, mieäng khoâng ngöøng maáy
maùy goïi: me ôi! me ôi! con sôï quaù.
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Meï noù voã veà an uûi, hoân vaøo maù noù roài daét noù ñi.
Quaõng ñöôøng hoang vaéng laï, khoâng moät boùng ngöôøi qua
laïi, khoâng gian chæ moät maøu xaùm xòt laïnh luøng. Ñi nhö
theá chöa ñöôïc bao laâu thì laïi nghe tieáng gioù rít lieân hoài,
muøi tanh töôûi ôû ñaâu ñoù xoâng ñeán ngôïp thôû. Hai meï con
ñoàng quay laïi, noù khieáp ñaûm khi thaáy moät ñaùm ñoâng,
ngöôøi khoâng ra ngöôøi, quyû khoâng ra quyû, khoâng bieát laø
gioáng gì maø loá nhoá nhöõng toaøn laø ñaàu traâu maët ngöïa. Boïn
chuùng la où vang trôøi nhöõng aâm thanh quaùi dò maø chaúng ai
hieåu ñöôïc. Ñaùm ñoâng boång taùch veït ra, moät teân maët maøy
raâu ria tua tuûa, thaân hình vaïm vôõ, ñaàu ñoäi noùn saét, mang
ñai ñoàng ñen. Haén noùi gioïng reàn vang nhö tieáng chuoâng
beå:
- Caùc ngöôi noäp maïng ñi! Laàn naøy thì caùc ngöôi
khoâng theå thoaùt ñöôïc roài. Quaân bay ñaâu xoâng vaøo cho ta.
Cheùm cheát chuùng ñi.
Noù thì run baén ngöôøi leân, maët maøy taùi meùt voäi chaïy ra
sau löng vaø oâm chaët laáy meï noù. Nhöng ngöôïc laïi, meï noù
thì khaùc haún, traàm tónh moät caùch laï luøng, Meï noù oân toàn
baûo:
- Ñöøng sôï! Coù me ôû ñaây! Con ñöùng qua moät beân
ñöøng coù sôï chi heát.
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Noù líu ríu buoâng tay meï maø chaúng daùm rôøi xa. Noù
chôït nhaän ra, meï noù khoâng coøn laø ngöôøi ñaøn baø yeáu ñuoái
haèng ngaøy nhö noù töôûng. Maø meï noù thaät hieân ngang laãm
lieät chaúng khaùc gì vò thieân thaàn luùc naõy. Chæ coù ñieàu laø
meï noù thaân chaúng mang caân ñai, chaân chaúng mang haøi tay
khoâng taác saét. Meï noù boãng heùt leân moät tieáng, maét chaúng
chôùp xoâng thaúng ngay vaøo luõ coân ñoà. Vöøa xuaát ñöôïc maáy
chieâu, meï noù lieàn ñoaït ngay moät thanh maõ taáu cuûa moät
teân maët ñen nhö quyû. Meï noù vung tay cheùm beân naøy boå
beân kia troâng khoâng khaùc gì nhöõng nöõ hieäp khaùch haïng
nhaát trong choán voõ laâm. So vôùi theá ñaùnh vôùi vò nöõ thaàn
luùc naõy, meï noù xoâng vaøo ñaùm hung ñoà coøn coù phaàn maõnh
lieät hôn vaø ñaùm ngöôøi khoâng ra ngöôøi naøy cuõng ñaùnh kinh
khieáp hôn luùc naõy nhieàu. Meï noù phaûi chaät vaät laém môùi
chieám ñöôïc chuùt phaàn tieän nghi, teân ñaàu ñaûng thaáy ñaùnh
laâu maø khoâng thaáy ñöôïc keát quaû gì coøn coù phaàn thua thieät
lieàn quaùt thaùo cho ñaùm laâu la daït ra. Haén quaéc maét taäp
trung tinh thaàn ñöùng laëng moät hoài. Meï noù cuõng khoâng
chuùt sôï haõi, nghieãm nhieân ngöng thaàn chôø ñôïi. Lieàn chôùp
nhoaùng, aùnh theùp loùe leân, hai boùng ngöôøi vuït tôùi roài chæ
coøn thaáy caùt bay xen laãn trong aùnh quang cuûa ñao kieám.
Quaàn nhau ñöôïc moät hoài hai caùi boùng boãng taùch ra. Meï
noù quî xuoáng, moät tay vaãn naém chaët caây maõ taáu choáng
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xuoáng ñaát, moät tay oâm laáy ngöïc. Veát maùu treân mieäng ræ
ra theo vaønh meùp. Noù sôï quaù chaïy nhanh ñeán quyø xuoáng
beân meï. Noù töôûng meï noù thua roài vaø hai meï con seõ caàm
chaéc caùi cheát trong tích taéc. Noù quay ñaàu nhìn veà ñoái
phöông, thaáy teân ñaàu ñaûng hung haõn ñoù cöù ñöùng trô trô,
ñoâi maét ñaõ ngöng troøng. Maùu ñang tuoân xoái xaû qua moät
loã hoång to töôùng bôûi veát maõ taáâu xuyeân qua tim. Haén ñaõ
cheát. Ñaùm laâu la gaøo theùt roài ñoàng moät luùc xoâng aøo ñeán
meï con noù. Meï noù cuõng theùt leân moät tieáng roài tay traùi oâm
laáy noù, tay phaûi vung ñao muùa tít môû ñöôøng maùu xoâng ra.
Nhöng ñaùm ngöôøi ñoâng quaù maø meï noù laïi vöøa traûi qua
moät cuoäc aùc chieán, tuy ñaõ gieát ñöôïc teân ñaàu ñaûng nhöng
thaân laïi troïng thöông, khoâng theå tieáp tuïc ñaáu nöõa. Vôùi
söùc cuûa baø, neáu moät mình tuy ñaùnh khoâng laïi nhöng cuõng
coù theå thoaùt ra ñöôïc moät caùch deã daøng. Nhöng giôø ñaây,
moät tay phaûi baän oâm laáy noù vôùi caây maõ taáu ñaõ meû daêm
nhieàu ñöôøng hieän roõ nhö raêng cöa. Tuy söùc cuøng löïc kieät
nhöng meï noù cuõng phaù ñöôïc voøng vaây chaïy höôùng veà coå
mieáu hoang gaàn ñoù. Meï noù ñaåy noù vaøo trong vaø daën:
- Duø cho xaûy ra baát cöù chuyeän gì cuõng khoâng ñöôïc
keâu leân, cuõng khoâng ñöôïc môû cöûa ra ngoaøi.
Baø khoâng coøn thôøi gian suy nghó nhieàu, hoân voäi leân
traùn noù roài baûo:
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- Thaàn linh nôi ngoâi coå mieáu naøy seõ phuø hoä cho con.
Con nghe lôøi me taïm troán ôû ñaây, choác nöõa me seõ trôû laïi
ñoùn con.
Noùi ñoaïn baø kheùp voäi caùnh cöûa roài phoùng mình lao
ngöôïc trôû laïi ñaùm ngöôøi khoâng ra ngöôøi, quyû khoâng ra
quyû ñeå roài ñoàng quy ö taän.
ÔÛ trong ngoâi coå mieáu nhoû heïp, ngoïn neán ñoäc nhaát treân
baøn thôø chaùy leo leùt khieán cho aùnh saùng nôi ñaây caøng
theâm môø môø aûo aûo. Noù ñi laàn veà phía goùc töôøng roài ngoài
beät xuoáng hai tay oâm laáy ñaàu goái. Beân tai noù vaãn nghe roõ
moàn moät tieáng binh khí chaïm nhau tieáng ngöôøi quaùt thaùo
aàm ó. Roài tieáng ñaùnh nhau moãi luùc moät xa daàn roài döùt
haún. Noù raát hoang mang vaø lo laéng, khoâng bieát meï baây
giôø ñang ôû ñaâu vaø ra sao. Nhöng noù vaãn ngoan ngoaõn
vaâng lôøi meï daën ngoài chôø trong goùc coå mieáu, bôûi noù raát
tin töôûng raèng choác laùt nöõa thoâi meï noù seõ trôû veà ñoùn noù.
Ngoài chôø moûi meät roài noù naèm laên ra thieâáp ñi luùc naøo
khoâng bieát. Ñeán khi tænh giaác, noù nhìn quanh vaãn khoâng
thaáy boùng daùng meï noù ñaâu. Noù tieáp tuïc kieân nhaãn chôø
ñôïi nhöng hình boùng meï noù vaãn baët voâ aâm tín. Baø khoâng
quay trôû laïi ñoùn noù nhö lôøi ñaõ höùa, bôûi vì baø ñaõ thaät söï
khoâng coøn cô hoäi ñeå quay trôû laïi ñoùn noù nöõa roài. Nöôùc
maét löng troøng, noù khoâng coøn chòu ñöïng ñöôïc nöõa, mieäng
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lôùn tieáng gaøo leân: Meï ôi! meï ôi! meï! Roài caém ñaàu lao
nhanh veà phía cöûa. Noù chöa kòp ñöa tay ñaåy cöûa thì moät
baøn tay ñen xì xöông xaåu, buoát laïnh thoïc xuyeân qua caùnh
cöûa naém cöùng laáy tay noù. Noù vuøng vaãy ñeán toaùt thaùo moà
hoâi vaãn khoâng taøi naøo thoaùt ra ñöôïc. Noù haõi huøng la theùt
hoaûng leân, chôït ruøng mình tænh giaác...
Vaãn chöa hoaøn hoàn, haén vaãn coøn thôû hoån heån: OÀ! thì
ra chæ laø côn aùc moäng! Noù thôû phaøo nheï nhoûm. Nhöng noù
boãng phaùt giaùc ra raèng caùnh tay cuûa noù hieän vaãn coøn bò
baøn tay xöông xaåu buoát laïnh naém cöùng. Noù kinh haõi nhìn
xuoáng, thì ra meï noù ñang naém laáy tay noù vaø ñaõ tænh côn
hoân meâ. Baøn tay baø gaày oám vaø laïnh quaù, noù môû troøn xoe
ñoâi maét nhìn meï noù. Noù thöông meï noù laém. Noù ñöa baøn
tay chaúng chuùt maäp maïp chai cöùng cuûa mình naém laáy tay
meï. Baøn tay meï noù vaãn laïnh buoát. Meï noù ñang run leân
caàm caäp. Noù keùo chaên ñaép theâm cho meï, tay noù khoâng
ngöøng xoa noùng aùp vaøo tay meï. Noù xoay sôû ñuû caùch, coá
söùc truyeàn söùc noùng cô theå cuûa noù sang cho meï noù nhöng
voâ duïng. Chaúng bieát laøm sao noù lieàn chöôøm ngöôøi leân oâm
choaøng laáy meï mong raèng coù theå truyeàn nhieät löôïng töø
ngöôøi noù sang cho meï. Hình nhö caùch naøy mang laïi chuùt
coâng hieäu. Ñöôïc moät luùc laâu, noù thaáy meï noù ñaõ khoâng
coøn run nöõa, ngöôøi coù hôi aám laïi. Göông maët xanh xao
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traéng baïch cuûa meï noù baây giôø ñaõ hoàng leân ñöôïc ñoâi chuùt.
Ñoâi moâi khoâ taùi baây giôø cuõng ñaõ bôùt tím. Noù laáy laøm raát
baèng loøng veà phöông phaùp cuûa noù. Noù laïi cuùi xuoáng oâm
chaàm laáy meï, gioøng leä vui möøng nhoû gioït töø treân khuoân
maët bô phôø sau maáy ngaøy chaïy ñoân chaïy ñaùo lo thuoác vaø
tuùc tröïc suoát ngaøy ñeâm canh chöøng beänh cho meï. Noù ñöa
baøn tay chai cöùng cuûa mình laïi naém laáy tay meï, moät baøn
tay gaày ñeán trô xöông, noù caûm thaáy thöông meï hôn bao
giôø heát. Noù nghe meï noù keâu kheõ vaø sai noù ñi laáy moät ít
nöôùc. Noù lieàn co gioø phoùng ra nhanh ngoaøi. Thoaùng moät
luùc noù ñaõ chaïy quay trôû laïi vôùi ly nöôùc noùng treân tay. Meï
noù tieáp laáy ly nöôùc nhaép töøng nguïm nhoû, coá gaéng nuoát
xuoáng cho deå chòu roài ñöa göông maët hoác haùc nhìn noù
ñang thôû hoàng hoäc. Meï noù mæm cöôøi aâu yeám nhìn noù roài
kheõ baûo:
- Con ngoài xuoáng nghæ meät chuùt ñi. Chaïy chi maø chaïy
döõ röùa.
Noù laéc ñaàu noùi:
- Con coù chaïy chi moâ, con moâ coù meät!
Nhöng noù vaãn ngoan ngoaõn ngoài xuoáng beân giöôøng
meï noù. Meï noù nhaáp theâm ñöôïc maáy nguïm nöôùc roài töø töø
nhaém maét laïi. Noù ngoài ñoù, ñaêm ñaêm nhìn meï noù. Noù nhôù
laïi maáy thaùng nay, vì ba noù maø meï noù phaûi chaïy xuoâi
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chaïy ngöôïc. Khoâng bieát ngöôøi ta ñöa ba noù ñi ñeán taän
ñaâu. Sau ngaøy chieán tranh, cheá ñoä ñoåi ngoâi. ngöôøi ta ñaõ
baét ba noù ñi tuø. Gia ñình noù bò töôùc ñoaït taát caû gia saûn,
hai meï con noù bò buoäc phaûi ñi veà queâ. Veà moät mieàn queâ
maø meï con noù chöa töøng bieát vaø ñaët chaân ñeán bao giôø.
Meï noù thöôøng keå, hoài ñoù ba noù ñi lính roài gaëp gôõ meï noù
roài laáy nhau, nhöng meï noù chöa moät laàn ñöôïc ñöa veà queâ
noäi. Ngaøy ñaùm cöôùi thì cuõng coù cha meï hai beân nhöng
meï noù chöa moät laàn veà queâ noäi. Ngaøy xöa, moãi laàn ñöôïc
pheùp veà thaêm gia ñình, ba noù muoán daønh troïn thôøi giôø cho
meï con noù. Phaàn noù coøn thô daïi, ngaøy pheùp thì khoâng
nhieàu maø muoán veà queâ thì ñöôøng xaù xa vôøi vôïi. Muoán ñi
veà, nhanh thì cuõng maát gaàn caû tuaàn leã. Baây giôø thôøi theá
baét buoäc meï con noù phaûi veà queâ. Nhöõng thaùng ñaàu meï noù
coøn ñi thaêm nuoâi ba noù. Nhöng daàn veà sau, ngöôøi ta
thuyeân chuyeån hoaøi, nghe phong phanh ñaâu ñöa ra taän
ngoaøi baéc, nhöng tin töùc laïi khoâng chaéc chaén bôûi ngöôøi ta
khoâng chòu noùi roõ laø ñi veà ñaâu. Meï noù muoán ñi moät
chuyeán nhöng phöông tieän ñi laïi khoù khaên, gia caûnh laïi
khoán khoù, ñöa con theo thì khoâng theå, maø ñeå laïi thì khoâng
ñaønh, baø doø hoûi nhieàu nôi nhöng vaãn chaúng ñöôïc tin gì
chính xaùc, baø ñaønh buoàn baõ trôû veà oâm con khoùc suoát
ngaøy. Nhöng duø ñôùn ñau ñeán maáy, buoàn khoå caùch chi ñi
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nöõa, meï noù cuõng ñaønh phaûi nuoát leä leát daäy ñi laøm coâng
cho ngöôøi ta. Vì coøn phaûi soáng vaø nhaát laø coøn phaûi lo
cuoäc soáng cho thaèng con nöõa. Duø tuùng quaãn ñeán maáy, baø
cuõng coá gaéng taïo cô hoäi cho con ñi hoïc, nuoâi noù cho ñaøng
hoaøng ñeå khoûi phuï loøng ba noù. Maáy thaùng nay baø coá
gaéng laøm ñeâm laøm ngaøy mong coù theå daønh duïm chuùt tieàn
ñeå coù theå chaïy choït ñi tìm ba noù. Voán voùc ngöôøi nhoû
nhaén, laïi chaúng quen vôùi coâng vieäc naëng nhoïc nhö baây
giôø. Coäng theâm phaûi thöùc khuya daäy sôùm, giaõi naéng daàm
söông trong khi chaát boå döôõng chính haèng ngaøy chæ nhôø
vaøo khoai vôùi saén. Vöøa lao löïc laïi theâm lao taâm, theå löïc
cuûa baø nhö xe tuoät doác, cuoái cuøng baø ñaõ ngaõ quî vaø côn
beänh hieåm ngheøo cuõng ñoàng aäp tôùi. Haøng xoùm laùng
gieàng thaáy toäi nghieäp ñaõ giuùp noù mang meï noù ñeán moät
traïm y teá duy nhaát quanh vuøng. Nôi ñaây moïi thöù ñeàu
thieáu thoán. Soá tieàn maø meï noù daønh duïm ñöôïc bao laâu
nay, noù ñaõ ñem ra chi duøng thuoác men cho meï noù nay ñaõ
heát nhaün maø beänh tình cuûa meï noù chaúng chuùt thuyeân giaûm
maø coøn ngaøy moãi naëng hôn. Baùc só noùi: “Me con coøn coù
theå soáng vaø choáng choïi ñeán ngaøy nay laø moät kyø tích roài!”
Maø thaät söï coù leõ baø ñaõ cheát laâu roài neáu khoâng phaûi vì noù.
Noù cuõng bieát nhö theá. Ñaõ maáy laàn baø ngaát ñi vaø tænh laïi.
Moãi laàn tænh laïi laø baø lieàn quô tay kieám tìm noù. Caøng
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nhìn meï, loøng noù caøng ñau nhö caét. Noù thöông meï voâ
ngaàn. Noù naèm xuoáng beân meï. Noù choaøng tay oâm laáy meï
noù, noù mong hôi aám cuûa noù seõ traøn qua coù theå söôûi aám meï
noù nhö luùc naõy.
Thôøi gian leâ leát keùo daøi cho ñeán hoaøng hoân, thaân hình
meï noù boãng giaät naûy leân, noù kinh hoaøng khoâng bieát
chuyeän gì xaûy ra. Meï noù ñang leân côn co giaät maïnh, baø
naác leân, naác leân... Noù hoaûng hoát la leân chaïy ñi baùo baùc só,
y taù hay. Roài khoâng chaàn chôø ngöôøi ta ñaùp öùng ra sao.
Noù uø chaïy ngöôïc trôû laïi vôùi meï, noù oâm choaøng laáy meï,
naém laáy tay ngöôøi nhöng khoâng laøm sao hôn ñöôïc. Baùc
só, Y taù keùo noù sang beân vaø tìm caùch ñeå khoáng cheá côn co
giaät, nhöng moïi phöông phaùp ñeàu voâ hieäu. Baùc só cuõng
ñaønh boù tay, y taù cuõng chæ bieát laëng nhìn. Loøng noù thì nhö
löûa ñoát, noù laïi nhaøo ñeán beân meï nhöng con beänh laïi trôû
neân aùc lieät hôn. Noù ñöa maét caàu cöùu heát ngöôøi naøy ñeán
ngöôøi khaùc, nhöng moïi ngöôøi chæ bieát gaït leä laéc ñaàu. Meï
noù döôøng nhö nhìn thaáy noù maø hình nhö cuõng chaúng thaáy
gì heát. Maët meï noù nhaên nhuùm toû ra raát ñau ñôùn. Noù naém
chaët laáy tay meï, ñoâi maét nhö muoán tìm saâu vaøo maét meï,
mieäng khoâng ngôùt goïi meï ôi! Giaây phuùt ñau khoå aáy roài
cuõng troâi qua, caùi gì ñeán taát phaûi ñeán, meï noù thoâi khoâng
coøn co giaät vaø naác töøng côn ñau vaät vaõ nöõa. Tröôùc khi
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truùt boû hôi thôû cuoái cuøng, ñoâi moâi baø maáp maùy nhö coøn
muoán noùi gì vôùi noù. Nhöng khoâng coøn kòp nöõa, löôõi haùi töû
thaàn ñaõ cöôùp ñi lôøi traên troái cuoái cuøng cuûa meï noù.
Meï noù ñaõ boû noù ra ñi, vaø ra ñi maõi maõi. Meï noù ñaõ boû
noù thaät roài. Noù guïc xuoáng beân giöôøng meï cho ñeán luùc
ngöôøi ta ñeán dìu noù sang beân. Noù laëng leõ nhìn ngöôøi ta
ñöa xaùc meï noù ñi. Trong chieàu saâu vöïc thaúm cuûa traùi tim,
noù nhö muoán gaøo theùt, nhö muoán oâm chaët laáy meï laïi vaø
khoâng muoán cho ngöôøi ta ñöa ñi ñaâu caû. Nhöng noù chæ
bieát nhìn theo khoâng moät cöû ñoäng, khoâng moät lôøi keâu la,
cuõng khoâng moät gioøng nöôùc maét. Bôûi noù ñaõ khoùc nhieàu
roài, noù cuõng ñaõ keâu la nhieàu roài, noù cuõng ñaõ xoay sôû ñuû
ñieàu roài. Neân baây giôø chæ bieát laëng nhìn theo, taâm noù nhö
ñang cheát vaø göûi theo thi theå ngöôøi meï thaân yeâu nhaát cuûa
noù ñeå ngöôøi ta ñöa ñi choân vaøo loøng ñaát.
Nghi thöùc ñaùm tang cuûa meï noù ñöôïc dieãn ra moät caùch
sô saøi ñaïi khaùi. Thöông cho noù ngheøo khoù, ngöôøi ta ñaõ
xuùm laïi giuùp cho noù. Maáy taám vaùn mong manh ñöôïc raùp
laïi laøm quan taøi. Vaø ngoâi moä meï noù cuõng ñöôïc ngöôøi ta
ñaép leân cuõng khaù töôm taát. Noù laëng ñöùng nhìn ngoâi moä
thaät laâu, loøng khaán nguyeän caàu Phaät trôøi phuø hoä cho meï
noù ñöôïc yeân giaác ngaøn thu. Ñoát theâm neùn höông leân moä
meï, roài töøng böôùc naëng neà rôøi khoûi khu moä ñòa. Maét noù
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mô maøng doõi troâng veà phöông trôøi xa xaêm, meï ñaõ maát roài
noù ñaønh trôû veà laøm ngöôøi con coâi cuùt. Coøn ba thì khoâng
bieát ñang khoå sôû trong lao tuø ôû taän choán nao. Moät côn gioù
chôït thoåi tung taø aùo raùch, ñaùm coû khoâ bò cuoán phaêng laên
loác theo veä ñöôøng. Noù nhìn theo nhö chính baûn thaân mình
veà töông lai voâ ñònh ...
- Cuoái xuaân Giaùp Thaân, thaùng 3 naêm 2004 -
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Nhöõng ñieàu lieân quan ñeán vaán ñeà

Kōt Hôn Vũi Ngĭūi Khác Tôn Giáo

P

haøm con ngöôøi ta soáng ôû ñôøi khoâng ai laø khoâng
mong caàu danh vaên lôïi döôõng, phuù quyù vinh hoa,
giaøu sang vinh hieån. Nhöng duø laø mong caàu caùi gì ñi nöõa
cuõng khoâng vöôït ngoaøi phaïm truø caàu haïnh phuùc rieâng ta,
haïnh phuùc gia ñình, haïnh phuùc cho moät toäc quaàn xaõ hoäi.
Theá thì muoán caàu haïnh phuùc ñoù chuùng ta phaûi tìm kieám
nôi ñaâu, coù maáy ai chòu boû thì giôø ra maø tìm hieåu caùi vaán
ñeà khoâng ñaâu vaøo ñaâu aáy, cuõng coù ngöôøi ñaõ töøng nghe
qua, ñaõ töøng noùi qua nhöng khoâng maáy ñeå taâm vaøo ñaáy.
Neân haïnh phuùc vaãn maõi ôû ñaâu ñoù vaø rieâng ta cöù maõi soáng
trong khoå ñau. Neáu quyù vò chòu ñeå taâm moät chuùt thì quyù
vò seõ bieát ngay raèng haïnh phuùc khoâng phaûi laø do beân
ngoaøi ñem ñeán, khoâng phaûi do moät ai ñoù ban phaùt cho ta
maø phaûi laø töï ta taïo döïng, vì noù voán coù töï trong ta. Neáu
trong ta khoâng coù noù thì duø coù tìm kieám ñöôïc töø beân ngoaøi
hay ôû nôi ñaâu ñoù thì haïnh phuùc aáy laø haïnh phuùc cuûa ai ñoù
chöù chaúng phaûi cuûa ta. Vì caùi gì coù ñeán aét coù ñi, neáu ñeán

K ӂ T H Ô N V Ӟ I N G Ѭ Ӡ I K H Á C T Ô N G I Á O | 55

laø haïnh phuùc thì ñi seõ laø ñau khoå traøn ñaày. Nhöng noùi
theá khoâng phaûi haïnh phuùc chæ trong ta môùi coù maø beân
ngoaøi kia khoâng toàn taïi. Maø haïnh phuùc coù maët ôû khaép
moïi nôi, cuõng nhö ñau khoå luoân coù maët ôû khaép moïi nôi.
Maø ñau khoå laø caùi gì heát söùc quen thuoäc vôùi quyù vò roài,
chaúng coù chi laø xa laï caû. Ai soáng ôû ñôøi cuõng ñeàu traûi qua
heát, khoâng nhöõng theá maø ñau khoå ñoâi luùc gaàn nhö laø ñoâi
baïn song haønh vôùi quyù vò trong töøng böôùc chaân, trong töøng
nhòp thôû vaø ngay caû trong chieâm bao cuõng chöa töøng vaéng
maët. Ngay trong caû nhöõng buoâåi tieäc lieân hoan maø nhöõng
töôûng cuoäc vui khoâng bao giôø taän aáy cuõng chöa töøng vaéng
maët cuûa khoå ñau. Cho neân chuùng ta thaâm hieåu khoâå ñau
nhieàu hôn laø haïnh phuùc, vì sao? vì chuùng ta thöôøng soáng
vôùi khoå ñau maø queân baüng ñi raèng haïnh phuùc cuõng chöa
töøng vaéng maët bao giôø, chöa töøng rôøi ta nöûa böôùc, maø chæ
laø chuùng ta phuû nhaän haïnh phuùc maø thoâi. Noùi ñuùng ra laø
chuùng ta chöa töøng nhaän bieát ñöôïc haïnh phuùc ñang toàn taïi
vaø ñang soáng beân ta, hay ñang soáng trong ta maø chính
chuùng ta ñeå cho noù troâi vaøo queân laõng, ñeå roài phaûi hoaøi
coâng tìm kieám. Vì khoâng nhaâän bieát neân chöa töøng coù moät
phuùc giaây thaät söï haïnh phuùc bao giôø.
Nay chæ xin goùi goïn trong haïnh phuùc con caùi cuûa quyù vò
trong ñôøi soáng hoân nhaân maø thoâi. Bôûi haïnh phuùc cuûa con
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caùi trong hoân nhaân coù lieân quan maät thieát ñeán haïnh phuùc
rieâng cuûa quyù vò. Con caùi neân ngöôøi, coâng thaønh danh
toaïi, döïng vôï gaû choàng ñöôïc myõ maõn ñoù chính laø nhöõng gì
maø baäc laøm cha meï khoâng ai laø khoâng mong öôùc, vì sanh
con ra ôû ñôøi cuõng chæ mong moûi coù chöøng aáy thoâi.
Baây giôø ñaïi khaùi giaû nhö noùi ñeán neân ngöôøi thì cuõng ñaõ
neân ngöôøi roài ñaáy, coâng danh thì cuõng coù chuùt thaønh töïu
roài ñaáy. Laïi noùi hoân nhaân haïnh phuùc cho con caùi thì ñaáy
môùi chính laø vaán ñeà nan giaûi trong nan giaûi maø phaøm
ngöôøi soáng ôû ñôøi khoâng ai khoâng gaëp phaûi. Theo tuïc xöa
thì cha meï ñaët ñaâu con ngoài ñaáy. Phaän nöõ nhi thì taïi gia
toøng phuï maø. Ñoù laø theo xöa moïi quyeát ñònh ñeàu theo lôøi
cha meï. Nhöng nhö theá coù quyeát ñònh ñöôïc haïnh phuùc
ñôøi soáng cho con mình khoâng? Nhö chuùng ta ñöôïc bieát thì
khoâng ít chuyeän ñau loøng ñaõ xaûy ra vaø cuõng khoâng ít baäc
laøm cha meï ñaõ hoái tieác vì ñaõ haïi caû ñôøi con mình bôûi
quyeát ñònh sai laàm cuûa mình. Ñoù laø noùi ñeán chuyeän xöa,
coøn chuyeän ngaøy nay thì sao? haõy coøn laém gia ñình vaãn
coøn giöõ neàn neáp cuõ, noùi cuõ ñaây khoâng haún hoaøn toaøn laø cuõ
heát nhöng nhöõng quyeàn laøm cha laøm meï haõy coøn giöõ laïi,
boån phaän laøm con phaûi giöõ cho troøn. Thaät tình maø noùi thì
ñaáy ñeàu laø gia phong neàn neáp raát ñaùng ñöôïc toân troïng
nhöng ñoâi luùc khoâng kheùo quyeàn bieán ñeå xaûy ra chuyeän
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ñaùng tieác maø thoâi. Nhöng vôùi moät thôøi ñaïi nhö baây giôø,
moät xaõ hoäi phöông taây nhö hieän taïi, moät vaên hoùa hoãn taïp
nhö theá naøy thì laïi laø moät ñieàu heát söùc nan giaûi. Noùi theá
khoâng phaûi chæ quy traùch cho xaõ hoäi phong hoùa thôøi ñaïi
maø coøn phaûi xeùt laïi neàn neáp giaùo duïc vaø gia phong cuûa
gia ñình mình nöõa. Vaø ñieàu quan troïng laø baäc laøm cha
meï, cuõng nhö boån phaän laøm con phaûi bieát xaùc ñònh laïi vò
trí cuûa mình, quyeàn haïn cuûa mình trong gia ñình maø
khoâng vöôït quaù laø ñieàu heát söùc khoù khaên voâ cuøng. Vì
quyeàn laøm cha meï nôi xaõ hoäi taây phöông naøy thaät khaùc
bieät bôûi caùc luaät leä cuûa xaõ hoäi vaên hoùa khieán caùi quyeàn
laøm cha meï cuûa gia phong khoâng thöïc hieän ñöôïc. Coøn
boån phaän laøm con nôi ñaây laïi vöôït ra ngoaøi giôùi haïn cuûa
phaän laøm con theo neàn neáp toå toâng cuûa mình. Ñaây laø
ñieàu nan giaûi. Vì theá, baäc laøm cha meï phaûi bieát xaùc ñònh
laïi vò trí cuûa mình, chöù khoâng theå noùi laøm cha meï thì coù
quyeàn quyeát ñònh moïi vieäc ñaâu. Ñoåi ngöôïc laïi, phaän laøm
con cuõng khoâng ñaëng chaïy theo phong hoùa thôøi ñaïi ñeå roài
töï toân töï taùc, chaúng caàn bieát mình vaãn laø ngöôøi coù nguoàn
goác raát Vieät Nam.
Tuïc ngöõ coù caâu:
caây coù coäi, nöôùc coù ngöôøi
coù oâng baø tröôùc roài sau môùi coù mình
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hay laø
“ôû ñôøi phaûi bieát suy coå luaän kim.”
Bôûi theá neân noùi chuyeän nay phaûi sô löôïc ñoâi chuùt veà
vieäc xöa. Vì doøng ñôøi laø moät nguoàn tuoân chaûy, duø ôû ñaâu
hay baát cöù thôøi ñaïi naøo cuõng phaûi chòu söï aûnh höôûng cuûa
noù. Maëc daàu ñôøi soáng hieän ñaïi baây giôø nôi xöù laï queâ
ngöôøi vaãn coøn aûnh höôûng ít nhieàu veà leã giaùo ngaøy coå xöa
cuûa oâng baø ta vaäy.
Theá thì theo leã giaùo cuûa ngaøy xöa, phaøm laø phaän nöõ nhi
thì phaûi tuaân phuïc nhöõng “tam toøng töù ñöùc.”
Tam toøng: 1) Taïi gia toøng phuï: laø con gaùi ôû nhaø phaûi
bieát vaâng lôøi cha meï. 2) Xuaát giaù toøng phu: nghóa laø laáy
choàng thì phaûi theo choàng. 3) Phu töû toøng töû: töùc laø choàng
cheát thì phaûi theo con. Töù ñöùc: coâng, dung, ngoân, haïnh.
Coâng laø coâng xaûo, kyõ ngheä, laø noùi ñeán vieäc laøm haèng
ngaøy. Noùi ñeán boån phaän lo toan, bieát vieäc phaûi laøm cuûa
mình trong vai troø phaän gaùi. Dung laø dung maïo, hình
töôùng. Bieát caùch trang ñieåm, gìn giöõ neùt ñeïp cho mình,
phong thaùi ñoan trang, hình nghi ñoan chaùnh trong sinh
hoaït haèng ngaøy. Ngoân laø ngoân ngöõ, lôøi noùi, bieát lôøi naøo
neân noùi, lôøi naøo khoâng neân noùi. Haïnh laø ñöùc haïnh, taùnh
neát. Ngoân Haïnh tuy phaân hai nhöng ñaïi khaùi ñeàu chæ cho
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söï giaùo duïc, neàn neáp, gia phong cuûa moät gia ñình hay toå
toâng gioøng hoï. Vì ngoân haïnh laø lôøi aên tieáng noùi, xöû söï
vieäc trong gia ñình cuõng nhö ñoái vôùi xaõ hoäi. Söï aûnh höôûng
giaùo duïc cuûa gia ñình ñoái vôùi con caùi.
Con trai phaûi tuaân theo “tam cöông nguõ thöôøng.”
Tam cöông laø quaân – sö – phuï. Quaân laø vua, sö laø thaày,
phuï laø cha vaäy. Phaän laøm trai phaûi bieát vì daân vì nöôùc,
bieát ñem söùc trai hoïc hoûi neân ngöôøi, laøm raïng danh toå
toâng baùo aân hieáu kính ñoái vôùi cha meï.
Nguõ thöôøng laø nhaân-leã-nghóa-trí-tín. Nhaân laø nhaân ñaïo,
laø nhaân töø, laø ñaïo laøm ngöôøi nôi moãi chuùng ta. Leã laø leã
giaùo, laø leã kính, laø gia phong neàn neáp hieáu ñeå nôi moãi
ngöôøi. Nghóa laø nhaân nghóa, laø leã nghóa, laø ñaïo nghóa
giöõa moái quan heä giöõa ngöôøi vaø ngöôøi. Trí laø trí tueä, laø trí
ñöùc, laø vaên hoùa söï hieåu bieát nôi moãi ngöôøi ñoái vôùi phong
hoùa xaõ hoäi. Tín laø ñöùc tín, laø nieàm tin töôûng ñöôïc ñaët ñeå
nôi mình trong loøng moïi ngöôøi. Nhaân, leã, nghóa, trí, tín
khoâng chæ hieåu theo moät nghóa haïn heïp nhö theá maø ñaây laø
moái quan heä giöõa ngöôøi vaø ngöôøi, giöõa ngöôøi vaø phong
hoùa xaõ hoäi, giöõa chuùng ta vaø thieân nhieân trong vuõ truï vaïn
vaät.
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Caùc baïn treû thaân meán, ôû ñôøi ai cuõng coù quyeàn quyeát
ñònh cho cuoäc soáng cuûa mình, vaø baïn cuõng khoâng ngoaïi
leä. Bôûi coù ñöôïc caùi quyeàn haïn nhö theá neân chuùng ta phaûi
bieát traân troïng noù khi quyeát ñònh. Vì neáu baïn nhaát thôøi hoà
ñoà quyeát ñònh laøm moät vieäc gì ñoù maø khoâng chòu ñaén ño
suy nghó, nghieâäm xeùt cho kyõ caøng coù theå daãn ñeán haäu quaû
ñaùng tieác khoân löôøng ñöôïc. Nhaát laø chuyeän choïn baïn
quan heä traêm naêm vôùi mình, bôûi noù coù theå xoay ñoåi meänh
ñôøi ta, thaêng hoa hay giaùng ñoïa cuõng coù theå naèm trong
quyeát ñònh ñoù. Neáu baïn cho raèng leân xe hoa nhö ñaép
chaên muøa ñoâng, xuoáng xe hoa nhö ñoåi aùo haï thì chuyeän
quyeát ñònh goïi laø traêm naêm ñoù chaúng coøn coù yù nghóa laø
baïn ñôøi hay caùi gì ñaùng noùi ôû ñaây nöõa. Vaán ñeà naøy khoâng
phaûi chæ phaïm truø trong moät vaøi ba trang giaáy maø coù theå
noùi heát ñöôïc. Nhöng chuùng ta chæ hy voïng coù theå tìm ra
moät giaûi phaùp ñeå giaûi quyeát vaán ñeà maø thoâi.
Neáu trong luùc môùi quen maø baïn gaëp phaûi ngöôøi khaùc
toân giaùo thì theá naøo? Toát nhaát laø chæ giöõ laïi trong phaïm vi
baïn beø bình thöôøng maø thoâi. Khoâng giöõ moái quan heä naøo
laïi caøng toát hôn. Vì nhö theá seõ traùnh ñöôïc nhieàu phieàn
phöùc khi noùi chuyeän ñuïng chaïm ñeán toân giaùo.
Nay chæ noùi ñeán nhöõng tröôøng hôïp gaïo ñaõ naáu thaønh
côm roài thì laøm sao? Baäc sanh thaønh chaúng neân coá chaáp
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hay laáy ñoù laøm maát maët vôùi toå toâng baïn beø. Vì ai cuõng
bieát raèng haàu heát tuoåi treû ngaøy nay ñoái vôùi vaán ñeà hoân
nhaân laø con caùi töï mình quyeát ñònh. Vaø khi mình ñaõ xaùc
ñònh ñöôïc vò trí cuûa mình laø ñaõ ñeå caùi quyeàn quyeát ñònh töï
con caùi töï tìm ngöôøi traêm naêm cuûa noù roài thì sau khi noù
quyeát ñònh ra sao ñi nöõa cuõng khoâng neân coù thaønh kieán,
caûn ngaên laøm cho haïnh phuùc cuûa noù phaûi ñoå vôõ. Noùi theá
khoâng coù nghóa laø khoâng neân coù lôøi caân nhaéc, daïy baûo
nhöõng ñieàu hay leõ phaûi, caân nhaéc leõ thieät ñieàu hôn, nhöng
neáu khoâng ñöôïc cuõng khoâng neân coá chaáp ñeå roài phaûi daèn
vaët laøm khoå ñau cho moïi ngöôøi.
Ñoái vôùi phaän laøm con cuõng khoâng ngoaïi leä, soáng ôû ñôøi
khoâng ai hieåu con caùi baèng cha meï, vaø khoâng ai hieåu cha
meï mình baèng chính con caùi cuûa hoï. Neáu ñaõ bieát ñöôïc
taùnh tình cha meï mình roài thì cuõng neân töï löôïng, töï xeùt
laøm sao ñeå cho cha meï ñöôïc vui loøng, maø ñoái vôùi haïnh
phuùc ñôøi mình khoâng ñeán noãi phaûi thua thieät, ñeå roài ñi
ñeán nuoái tieác.
Noùi ñeán vaán ñeà caùc Toân Giaùo maø muoán giöõ ñöôïc hoøa
khí trong loøng moïi ngöôøi ñoái vôùi toân giaùo cuûa mình thì toát
nhaát laø ñöøng bao giôø noùi ñeán noù. Ñaëc bieät laø ñoái vôùi
nhöõng ngöôøi coù thaønh kieán naëng neà veà toân giaùo. Vaán ñeà
ñöôïc ñöa ra ôû ñaây voán chæ laø muoán tìm moät bieän phaùp ñeå
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giaûi quyeát khoù khaên cho nhöõng baïn treû tröôùc ngöôõng cöûa
hoân nhaân khi phaûi keát hoân vôùi ngöôøi khaùc ñaïo. Vaø ñaëc
bieät laø nhöõng baïn treû ñang gaëp phaûi söï phuû nhaän cuûa ñaáng
sanh thaønh ñoái vôùi rieâng mình cuõng nhö cha meï cuûa ñoái
töôïng. Maø toân giaùo chuùng toâi muoán ñeà caäp ñeán ñaây laø
Phaät Giaùo ñoái vôùi Thieân Chuùa Giaùo, hay Tin Laønh. Vì
sao khoâng ñöa caùc toân giaùo khaùc maø laïi chæ lieät keâ Phaät
giaùo vôùi Thieân chuùa giaùo thoâi, bôûi vì ñaây laø hai toân giaùo
ñoái laäp roõ reät nhaát neâáu ñem so ra vôùi caùc toân giaùo khaùc.
Söï ñoái laäp ñaây chuùng toâi khoâng noùi ñeán chi tieát yù nghóa,
toân chæ, haønh xöû, chuû tröông haønh ñoäng hay laø vò giaùo chuû
cuûa mình. Maø chuùng toâi muoán noùi ñeán ñaây laø vì söï aûnh
höôûng lôùn lao, saâu roäng trong quaâàn chuùng, trong ñôøi soáng
taâm linh cuûa moãi ngöôøi chuùng ta khi gaëp phaûi. Vì söï aûnh
höôûng saâu ñaäm vaø mang nhieàu neùt ñaëc thuø rieâng bieät
trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta nhö theá neân söï va chaïm, taùc
ñoäng ñeán con ngöôøi cuûa chuùng ta cuõng raát to lôùn. Söï taùc
ñoäng töông phaûn ñeán con ngöôøi vôùi con ngöôøi raát maïnh
meõ. Vì nhöõng lyù do treân neân chuùng toâi môùi ñöa ra vaán ñeà
nhö theá naøy. Daãu bieát raèng coù neù traùnh theá naøo cuõng seõ
va chaïm ñeán ngöôøi ñoïc khoâng ít. Nhöng bôûi vì muïc ñích
nhaém ñeán khoâng phaûi laø vaán ñeà toân giaùo maø laø vaán ñeà
höôùng ñeán giaûi quyeát vaø tìm ra moät giaûi phaùp cho nhöõng
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baïn treû ñang bôõ ngôõ tröôùc ngöôõng cöûa hoân nhaân vaø taâm
linh trong haïnh phuùc gia ñình. Bôûi theá maø chuùng toâi
khoâng ngaïi noùi leân nhöõng yù nghó thoâ thieån naøy. Chuùng toâi
xin giöõ vai troø raát khaùch quan trong khi vieát ñeå coù theå
ñem laïi lôïi ích thieát thöïc ñoái vôùi ngöôøi caàn bieát vaø baïn
ñoïc. Chuùng toâi mong moûi baïn ñoïc seõ giuùp theâm yù kieán vaø
cuõng nhö nhöõng giaûi phaùp ñeå cuøng giuùp nhau cho nhöõng
ngöôøi gaëp phaûi caûnh ngoä baát nhö yù trong vaán ñeà keát hoân
vôùi ngöôøi khaùc toân giaùo.
Baây giôø chuùng ta ñi saâu hôn moät chuùt veà vaán ñeà toân
giaùo trong haïnh phuùc gia ñình. Duø baát cöù toân giaùo naøo luùc
laäp ra thaûy ñoàng höôùng veà nhaân sanh maø döïng laäp, ñoàng
quy veà nhaân thieän myõ tueä maø thöïc haønh. Thì Phaät giaùo
hay Thieân chuùa giaùo cuõng khoâng ngoaïi leä. Chuùa thöôøng
noùi ñeán nhaân töø vaø baùc aùi. Phaät daïy veà trí tueä vaø töø bi.
Nôi ñaây khoâng noùi ñeán vaán ñeà dò laäp, maø chæ höôùng
ñeán phöông dieän töông ñoàng. Nhö trong Kinh Phaät noùi:
“heát thaûy chuùng sanh ñeàu coù Phaät taùnh.” Coøn Chuùa thì
baûo raèng: “chuùa ngöï trong ta.” hay laø “neáu tin chuùa thì seõ
ñöôïc röôùc veà thieân ñaøng.” Phaät noùi: “heát haûy chuùng sanh
ñeàu seõ thaønh Phaät.” ÔÛ ñaây laø noùi ñeán taùnh ñöùc thieän
löông trong moãi chuùng ta ai cuõng saün coù, bôûi saün coù neân
chuùng ta phaûi bieát nuoâi döôõng vaø ñem aùp duïng vaøo ñôøi
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soáng haèng ngaøy maø khoâng neân ñeå aùc taùnh chaø ñaïp ñeå roài
ñöa ñeán tranh chaáp khoå ñau. Neáu quyù vò ñeàu cho raèng
Phaät laø thaùnh thieän, Chuùa laø hieàn nhaân thì taát caû ñoàng quy
höôùng veà söï an bình trong xaõ hoäi vaø haïnh phuùc cho muoân
daân.
Tröôùc khi vieát baøi naøy, chuùng toâi ñaõ suy nghó raát kyõ, vaø
cuõng tham khaûo nhieàu ngöôøi coù lieân quan ñeán toân giaùo
trong ñôøi soáng löùa ñoâi cuûa hoï. Laøm sao cho ñôøi soáng gia
ñình ñöôïc haïnh phuùc maø khoâng bò vaán ñeà toân giaùo laøm
ngaên trôû, hay noùi roõ raøng hôn laø phaù maát ñi hoøa khí gia
ñình, hay thaäm teä hôn laø laøm gia ñình phaûi ly taùn chæ vì
ñôøi soáng taâm linh khoâng ñöôïc thoâng qua. Nhö vaäy thöû hoûi
coù ñaùng khoâng? Coù neân vì moät chuùt meâ laàm trong toân
giaùo maø laøm cho ñôøi soáng haïnh phuùc gia ñình phaûi ñoå vôõ,
tình caûm löùa ñoâi phaûi bò raïn nöùt chia ly khoâng? Vaäy thì
toân giaùo khieán cho haïnh phuùc gia ñình, xaõ hoäi phong hoùa
seõ thaêng hoa trong cuoäc soáng, hay laø laøm cho ñôøi soáng ñi
ñeán traàm troïng, beá taéc?
Quyù vò ñeàu bieát, baát cöù toân giaùo naøo cuõng ñöa ra nhöõng
laäp luaän, nhöõng toân chæ, nhöõng chuû tröông, nhöõng haønh
ñoäng, nhöõng yù nghóa voâ cuøng cao quyù. Nhöng tìm ñöôïc
ngöôøi coù theå thaâm hieåu ñöôïc nhöõng yù nghóa cao quyù ñoù,
aùp duïng thöïc haønh ñöôïc nhöõng toân chæ cao quyù ñoù trong
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ñôøi soáng haèng ngaøy thì thaät laø ban ngaøy ñoát ñuoác ñi tìm
coøn khoù kieám.
Tröôùc heát moãi ngöôøi töï vaán laáy loøng: ñoái vôùi toân giaùo
mình ñang theo mình hieåu ñöôïc bao nhieâu phaàn. Bao
nhieâu phaàn phaûn aûnh ñöôïc saéc thaùi, yù nghóa hay thaâm yù
cuûa ñaáng giaùo chuû cuûa mình muoán ñeà caäp ñeán hay noùi roõ
hôn laø toân chæ toân giaùo cuûa mình. phöông thöùc aùp duïng
trong ñôøi thöôøng, hay aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán yù nghóa hay
lôïi ích trong sinh hoaït cuûa chuùng ta. Moät khi quyù vò xaùc
ñònh ñöôïc vò trí cuûa mình ñang ñöùng, phöông dieän cuûa
mình ñang laøm, höôùng ñi cuûa mình ñang tôùi vaø ñaëc bieät laø
gia ñình cuûa quyù vò ñang xaây hoøa laãn trong toân giaùo maø
quyù vò ñang tín ngöôõng. Vì neáu moät ngöôøi thaät söï ngoan
ñaïo, moät tín ñoà thuaàn thaønh thì ñôøi soáng taâm linh seõ töôi
nhuaän, taâm hoàn trong saùng, trí tueä raïng soi bieát bieän bieät
ñöôïc ñaâu laø chaân thieän myõ tueä. Bieát ñöôïc ñaâu chaùnh ñaâu
taø, ñaâu phaûi ñaâu quaáy, ñaâu neân ñaâu hö. Ñaâu neân theo vaø
ñaâu khoâng neân theo thì trong öùng xöû giöõa ñôøi thöôøng
khoâng ñeán noãi haønh ñoäng theo loái hoà ñoà, noùi naêng baát keå.
Neáu baïn laø ngöôøi môùi theo ñaïo, môùi böôùc vaøo ngöôõng
cöûa cuûa taâm linh. Hay baïn laïi laø ngöôøi quaù ö baän roän vôùi
coâng vieäc, khoâng coù nhieàu thì giôø nghieân cöùu. Hay laø
ngöôøi löôøi veà nhöõng trieát lyù, nhöõng giaùo ñaàu cuõ meøm,
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nhöõng taâm linh phieàn toaùi maø khoâng ñeå maét ñeán vaø cuõng
khoâng quan taâm gì maáy veà vaán ñeà toân giaùo mình ñang
theo. Thì khi gaëp tröôøng hôïp keát hoân vôùi ngöôøi khaùc phaùi
chaúng neân laáy ñoù laøm chaáp tröôùc maø khoå luïy veà sau.
Söï thaät, neáu mình muoán caûm hoùa moät ngöôøi naøo, muoán
minh xaùc cho ngöôøi beân caïnh mình bieát ñöôïc toân giaùo
mình laø ñaùng quyù aáy chính laø trong haønh ñoäng töø hoøa, noùi
naêng leã ñoä, khieán ngöôøi nhìn thaáy sanh loøng caûm phuïc.
Chöù chaúng phaûi laø nhöõng lyù thuyeát suoâng, cuøng nhöõng caâu
caõi lyù baét beû, cheïn hoïng ngöôøi khaùc. Phaûi bieát raèng ñaïo
voán khoâng hö ngöôøi, nhöng ngöôøi laøm hö ñaïo. Ñaïo neân
hay hö voán ôû laïi loøng ngöôøi coù ñaïo hay khoâng coù ñaïo. Coù
ñöôïc hieåu bieát nhö theá thì chôù neân chaáp tröôùc ñaïo ñeå roài
laøm khoå cho nhau. Phaøm laøm baäc cha meï cuõng theá, chôù
neân chaáp laáy con caùi mình laáy ngöôøi ngoaïi ñaïo maø sanh
loøng böïc doïc maø la raày, vì ñaõ khoâng giaûi quyeát ñöôïc gì
maø ñoâi luùc ñi ñeán keát quaû thaäm teä hôn. Cho neân ñieàu
thieát yeáu nhaát vaãn laø vaán ñeà cha meï vaø con caùi caàn coù söï
caûm thoâng, chòu ngoài xuoáng vôùi nhau vaø giöõ ñöôïc khoâng
khí hoøa aùi maø noùi chuyeän. Ñöôïc nhö theá thì khoâng gì quyù
baèng.
Treân ñaây laø nhöõng vaán ñeà heát söùc nghieâm tuùc. Chuùng
toâi vieát ra ñaây laø ñeå mong ñöôïc cuøng quyù vò tham khaûo,
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ñeå chuùng taa coù theå ñi
ñ ñeán moät vaøi phöô
ông phaùp nnaøo ñoù,
b n treû cuûa chuùng taa khi gaëp phaûi tröôønng hôïp
ñeå nhöõng baï
n y coøn ñuû
u bình tónh maø öùng xö
öû vaäy.
baát ñaéc dó naø
Mong lҳm
m thay!
- Ĉ̯u thu
u Giáp Thân, tháng 7 năm
m 2004 -
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Tình Thöông

T

rôøi veà chieàu, aùnh naéng hoaøng hoân chöa kòp taét haún
thì boãng chôït ñaâu maây ñen töø boán phía uøn uøn keùo
ñeán... chæ trong khoaûnh khaéc khoâng gian boãng trôû neân
xaùm xòt mòt muøng. Tieáng saám chôùp noå ñuøng ñuøng, gioù
töøng côn rít leân loàng loän, caùt buïi bay laãn trong ñaùm giaáy
vuïn cuoän troøn xoaùy tít leân khoâng trung. Nhìn caûnh vaät
hoãn ñoän hoân aùm nhö trôøi ñaát luùc môùi sô khai ñang vaën
mình reân ræ. Nhöõng aùnh chôùp haõi huøng laïi hieän ra nhö
nhöõng con quaùi long daøi ngoaüng ñang döông vuoát nhe
nanh vaãy vuøng giöõa löng chöøng trôøi, con quaùi long chöa
kòp ra oai huøng hoå ñaõ bò nuoát chöûng bôûi khoaûng khoâng
gian ñen ngoøm aáy. Cuøng luùc ñoù, trong caên nhaø gaàn cuoái
phoá cuõng coù tieáng theùt vang leân giaän döõ.
- Dung Kieàu! Dung Kieàu aø! maøy ñaâu roài? ... Nhoû, maày
ôû ñaâu haû? Tao baûo maày ñi mua maáy ñieáu thuoác cho tao
maày ñaõ mua chöa?
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Con beù sôï haõi ñang thu mình trong goùc tuû chôït nghe
tieáng goïi phaûi laáp loù laàn ra. Vöøa giaùp maët, con beù coøn
chöa kòp hoaøn hoàn thì thaáy baøn tay to töôùng ñaùnh phuû leân
göông maët nhoû nhaén cuûa em xen laãn trong tieáng saám seùt
ñì ñuøng cuûa côn gioâng ... chaùt ... chaùt...
- Maøy troán ñaâu naõy giôø tao goïi khoâng traû lôøi, haû?
Göông maët traéng noõn baây giôø ñaõ söng huùp öûng ñoû vaèn
leân nhöõng laèn tay sau chieán tích cuûa keû thuø khoâng ñoái thuû.
Em thaáy trôøi quay, ñaát cuõng quay, vaø em... em cuõng quay.
Em quay... quay... roài ngoài beät xuoáng ñaát. Chuùm toùc ñuoâi
gaø baây giôø cuõng xoå tung caû ra phuû leân göông maët ñang
nhoøa maùu leä. Ngöôøi ñaøn oâng lieác nhìn toû veû khinh bæ gôùm
ghieác, roài thuaän chaân ñaïp leân ngöïc con beù, khieán con beù
teù xuoáng naèm soõng soaøi treân neàn nhaø. Ngöôøi ñaøn oâng ñöa
chaân leân ñònh daäm cho maáy ñaïp nöõa, nhöng khoâng bieát
oâng ta nghó sao roài laïi buoâng xuoáng. Treân göông maët giaän
döõ haõy coøn in daáu thuø haèn. Côn ñaám ñaù taïm qua, nhöng
tieáng chöûi ruûa vaãn coøn vang leân loàng loäng nhöõng lôøi thoâ
bæ. Tröôùc khi boû ñi, ngöôøi ñaøn oâng cuùi xuoáng, göông maët
chôït ñanh laïi. OÂng ta caát tieáng rít noùi qua keõ raêng:
- Neø, con kia, chuùt nöõa maù maày veà maø maøy heù raêng noùi
nöûa lôøi vôùi maù maày laø tao gieát cheát maày ñoù, nghe khoâng?
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Em chæ bieát gaät ñaàu khoùc loùc. Hieân ngoaøi, trôøi ñaõ ñoå
möa xen laãn trong tieáng saám chôùp aàm aàm cuûa ñaát trôøi hoãn
ñoän. Ngöôøi ñaøn oâng laïi gaèn theâm maáy tieáng:
- Maày coù nghe roõ lôøi tao noùi khoâng!?
- Nghe...! Daï... nghe... roõ!
Con beù run sôï, maët maøy taùi meùt, noù ngöôùc maét nhìn
ngöôøi ñaøn oâng vöøa gaät ñaàu vöøa traû lôøi trong tieáng naác
ñang ñöùt quaõng. Ngöôøi ñaøn oâng ñöa tay tuùm laáy coå aùo con
beù keùo ñöùng leân, oâng ta ñöa tay xoác laïi quaàn aùo cho noù
roài quaùt kheõ:
- Nín, tao baûo maày caâm mieäng laïi. Laáy noùn ñoäi vaøo ñi
mua thuoác ngay cho tao, leï leân. Noùi roài, oâng ta quay mình
boû ñi maëc cho con beù van naøi khoùc loùc.
Saùng ra, troâng trôøi beân ngoaøi haõy coøn raát sôùm, nhöõng
gioït söông chöa kòp tan coøn ñoïng long lanh treân ñaàu ngoïn
coû. Nhìn chuùng öôùt aùt nhö nhöõng gioït nöôùc maét cuûa ñeâm
ñen coøn soùt laïi. Maët trôøi môùi leân chöøng moät saõi tay, troâng
haõy coøn ñang ñoû oái ñaõ bò ñaùm maây ñen che kín nöûa vaàng.
Con beù duïi maét vöøa tuït xuoáng giöôøng ñaõ nghe thaáy meï
cuøng vôùi ngöôøi ñaøn oâng caõi vaõ laãn nhau. Caøng luùc caøng to
lôøi lôùn tieáng, la loái om soøm. Cuoái cuøng meï noù töùc giaän
xaùch gioû boû ñi, chaúng ñoaùi hoaøi gì ñeán con beù ñang ñöùng
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taàn ngaàn nôi meùp cöûa. Moãi laàn chöùng kieán caùi caûnh caõi
vaõ nhau laø em bieát ñoù laø ñieàm baùo nhöõng cuoäc chieán laïi
saép ñoå sang caû mình em. Duø bieát nhö theá nhöng khoâng
laøm sao traùnh khoûi. Ñoâi luùc em muoán chaïy theo meï
nhöng em khoâng daùm, nhöng duø coù muoán thì meï vaãn
chaúng cho em theo bao giôø. Moãi laàn meï vaéng nhaø laø em
ñeàu nôm nôùp lo sôï, muoán chaïy troán maø chaúng bieát phaûi
troán nôi ñaâu. Coá gaéng tuaân phuïc nhöng vaãn khoâng traùnh
khoûi nhöõng traän ñoøn voâ côù. Sau moãi traän ñoøn laø em chæ
bieát ngoài oâm maët khoùc hu hu... Môùi ngaøy nao coøn ôû beân
ngoaïi, ñöôïc chaïy nhaûy tung taêng quanh vöôøn, ñöôïc voøi
vónh. Saùng saùng ñöôïc nhöõng naém xoâi to töôùng aám buïng,
ñeán nhöõng naøo laø baùnh chuoái, baép luoäc thôm löøng. Chæ
môùi ñaây thoâi caûnh ñôøi ñaõ traùi ngöôïc. Coøn ñaâu, coøn ñaâu
ngoaïi hôõi. Sao ngoaïi laïi sôùm ra ñi chi ñeå ñôøi con khoán
khoå. Ngoaïi ôi con nhôù ngoaïi voâ cuøng.
Em guïc ñaàu cuùi xuoáng theo gioøng nöôùc maét raøn ruïa,
em nhôù laïi ngaøy môùi leân Saøi Goøn ôû vôùi meï. Meï baây giôø
ñaõ laáy choàng khaùc. Vöøa nhìn thaáy ngöôøi ñaøn oâng ñöùng
caïnh meï laø em ñaõ khoâng thích roài. Maëc daàu oâng ta raát
baûnh trai, aên maëc töôm taát troâng veû raát nho nhaõ phong
löu. Ngaøy ñaàu tieân gaëp maët, meï ñaõ baûo em phaûi keâu oâng
ta baèng ba. Em laéc ñaàu quaày quaäy vaø chaúng chòu môû
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mieäng keâu baèng moät tieáng ba. Meï noù söôïng maët lôùn
tieáng quaùt, baét con beù phaûi goïi oâng ta baèng cha. Em chæ
giöông maét ra nhìn vaø thoái lui töøng böôùc, nhöng thuûy
chung vaãn chaúng chòu môû mieäng goïi moät tieáng ba. Meï noù
baét ñaàu noåi traän loâi ñình quaùt thaùo:
-

Maøy coù chòu keâu oång baèng ba khoâng thì bieåu?

Con beù khoâng nhöõng khoâng chòu maø laïi coøn leân tieáng
caõi laïi:
- OÂng aáy khoâng phaûi laø ba tui, oång laø caùi gì maø baét
tui keâu oång baèng ba.
- Con nhoû maøy sao cöùng ñaàu quaù vaäy, taïi sao tao baûo
maøy keâu oång baèng ba maø maøy khoâng chòu keâu oång baèng
ba haû?
- Taïi sao baét tui phaûi keâu oâng aáy baèng ba chöù , duø ñaùnh
cheát tui cuõng khoâng keâu oång baèng ba ñaâu.
Meï noù töùc giaän tieän tay pheát vaøo moâng con beù ñaùnh
ñeùt. Nhöng con beù vaãn ñöùng yeân chòu traän chöù chaúng
chòu heù moâi noùi theâm nöûa lôøi. Ngöôøi ñaøn oâng cuõng söôïng
maët ñöùng ngaån ngöôøi ra ñaáy khoâng bieát phaûi noùi gì neân
chæ ñaønh caâm nín. Ngöôøi ñaøn baø baét ñaàu ñaùnh maéng con
beù xoái xaû nhöng roát cuoäc cuõng khoâng xoay chuyeån ñöôïc

T Ì N H T H Ѭ Ѫ N G V Ү N C Ò N Ӣ P H Í A T R Ѭ Ӟ C | 73

gì. Traûi suoát luoân maáy ngaøy lieân tuïc, con beù vaãn cöùng
ñaàu ñoái vôùi ngöôøi ñaøn oâng laï maët vaãn khoâng chòu nhaän
keâu laáy moät tieáng ba. Khoâng nhöõng theá maø trong luùc meï
noù vaéng nhaø, con beù ñaõ khoâng chòu keâu oâng ta baèng ba
maø ñoâi luùc coøn lôùn tieáng caõi laïi. Chieàu nay vôû tuoàng cuõ
vaãn dieãn ra nhö tröôùc, con beù vaãn cöùng ñaàu choái boû chöù
khoâng chòu keâu moät tieáng ba xa laï vôùi ngöôøi ñaøn oâng nhö
theá. Meï noù töùc giaän quaù khoâng bieát laøm sao hôn ñaønh tuùm
toùc con beù loâi ra saân ñaùnh maéng vaø ñuoåi ñi. Nhöõng töôûng
con beù bieát sôï haõi maø chòu keâu moät tieáng ba, hay seõ naên
næ khoùc loùc. Nhöng söï tình xaûy ra ngoaøi söùc töôûng töôïng
cuûa moïi ngöôøi. Con beù laúng laëng oâm aùo quaàn boû ñi.
Ngöôøi ñaøn baø trong luùc giaän döõ cuõng chaúng buoàn ngaên
caûn. Baø coøn noùi vôùi theo:
- Ñi ñi, coù gioûi thì ñi khuaát maét tao cho roài? Caùi ñoà
cöùng ñaàu cöùng coå, caùi thöù maát daïy. Khoâng bieát sanh ra
caùi thöù gì ñaâu khoâng?
Baø ta töùc giaän maéng theâm moät hoài roài boû vaøo nhaø.
Rieâng phaàn con beù baét ñaàu vôùi cuoäc phieâu löu cuûa mình.
Luùc môùi ra khoûi nhaø, noù chaúng nghó gì ñeán mình seõ ñi
ñaâu, veà ñaâu. Nhöng sau moät luùc noù lang thang heát choã
naøy sang choã noï, noù caûm thaáy ñoùi buïng vaø baét ñaàu thaám
meät. Noù nhìn thaáy caùi caàn-xeù raùch böôm naèm laên loùc beân
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ñöôøng, noù meät moûi ngoài thöø ra ñaáy, ñöa hai tay leân choáng
caèm ngoài nhìn ngöôøi qua keû laïi maø ñaàu oùc suy nghó vaån
vô. Noù chôït phaùt hieän phía ñoái dieän beân kia ñöôøng coù
moät saïp baùn taïp chí, ôû ñoù coù moät ngöôøi ñaøn baø ñöùng tuoåi
ñang cöôøi noùi ñaåy ñöa vôùi khaùch haøng. Baø ta vôùi thaân
hình khaù ñoà soä, göông maët hieàn töø nhöng vaãn khoâng daáu
ñi ñöôïc söï tinh anh nhanh nheïn trong luùc giao tieáp. Noù
lon ton böôùc laïi, ban ñaàu coøn taàn ngaàn laáp loù. Nhöng
troâng thaùi ñoä ñieàm ñaïm cuûa baø ta khi nhìn thaáy noù, noù
ñaùnh baïo ñeán gaàn roài tìm caùch baét chuyeän vôùi baø ta. Con
beù khoâng nhöõng troâng daùng deã thöông laïi kheùo bieát aên
noùi, neân chæ moät luùc sau laø noù ñaõ laáy ñöôïc loøng baø ta. Baø
ta khoâng ai xa laï hôn laø baø Taùm Xeà baùn saïp baùo ñaõ gaàn
chuïc naêm nay ôû chôï naøy ai cuõng bieát. Baø Taùm Xeà ñöôïc
tieáng hieàn töø, toát buïng. Baø hoûi con beù coù ñoùi buïng khoâng?
Roài ñi laáy baùnh cho noù aên. AÊn roài, con beù theo baø Taùm
Xeà laøm naøy laøm noï loay hoay cho ñeán heát ngaøy. Luùc saép
ñoùng cöûa tieäm, baø Taùm Xeà ñònh hoûi con beù ôû ñaâu roài coøn
ñöa veà, nhöng con beù chæ döông ñoâi maét troøn xoe nhaáp
nhaùy nhìn ngöôøi ñaøn baø ñoân haäu, noù guïc gaët caùi ñaàu
khoâng ñaùp thaúng lôøi baø Taùm Xeà maø coøn ñoøi xin ôû laïi
ngoaøi saïp baùo. Baø Taùm Xeà hoûi noù theá naøo, khuyeân noù
laøm sao cuõng khoâng ñöôïc, baø chæ bieát laéc ñaàu ñöa tay xoa
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ñaàu noù roài ra veà. Traûi suoát luoân hai ngaøy, con beù ôû vôùi baø
Taùm Xeà baùn baùo vaø aên côm ôû ñoù. Toái laïi thì noù vaãn nguû
laïi ôû ngoaøi saïp. Hai baø chaùu ôû vôùi nhau noùi chuyeän raát
vui veû, nhöng moãi laàn hoûi ñeán chuyeän noù ôû ñaâu, con nhaø
ai thì noù lieàn caâm mieäng nhö heán, môû mieäng ra thì laïi
khoùc loùc ñeán thaûm thöông. Coù luùc baø Taùm Xeà nghieâm
saéc maët noùi vôùi noù:
- Sao maøy gan quaù vaäy, môùi töøng naày tuoåi maø daùm
boû nhaø ñi.
Con beù xuï maët moät ñoáng, cuùi gaàm xuoáng ñaát hai tay
xoaén tít laáy cheùo aùo nhöng vaãn khoâng noùi gì. Baø Taùm Xeà
tieáp lôøi:
- Maøy khoâng noùi thì thoâi, nhöng theá naøo roài thì maøy
cuõng phaûi trôû veà nhaø chôù.
*
*

*

Noùi laïi phaàn ôû nhaø, sau khi ñuoåi con beù ñi. Meï noù cöù
ngôõ raèng con beù boû ñi moät hoài theá naøo roài cuõng trôû veà.
Nhöng ñeán luùc con beù ñi luoân suoát buoåi thaâu ñeâm. Baø ta
baét ñaàu ñaâm ra lo laéng, chaïy kieám heát choã naøy, hoûi heát
choã kia. Caâu chuyeän con baø Hai Toøng vöøa môùi leân Saøi
Goøn maø noù daùm boû nhaø ra ñi phuùt choác ñaõ ñoàn ra khaép
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chôï. Ñeán ngaøy thöù hai, baø Taùm bieát ñöôïc môùi loâi con beù
ra gaën hoûi:
- Maøy coù phaûi con baø Hai Toøng ôû gaàn cuoái phoá
khoâng? Tao nghe ngöôøi ta noùi maù maày kieám maày quaù
trôøi luoân. Maøy maø khoâng veà ñeå maù maày kieám maày khoâng
ñöôïc, baû giaän leân laø baû ñaùnh cheát maøy ñoù.
Con beù vaãn moät möïc khaêng khaêng khoâng chòu veà, baø
Taùm Xeà ñaønh cho ngöôøi baùo cho baø Hai Toøng bieát laø con
beù hieän ñang ôû saïp baùo vôùi baû. Ñeán khi baø Hai Toøng
kieám ñöôïc con beù veà, vöøa vaøo ñeán cöûa laø baø ta thaúng tay
ñaùnh cho con beù moät traän neân thaân.
Ñaùnh cho haû giaän xong, baø ta noùi:
- Töø ñaây veà sau, neáu coøn ñi nöõa thì ñi luoân ñi. Ñeå
tao kieám ñöôïc laø tao gieát cheát maøy ñoù.
Roài baø ta baét con beù töø nay phaûi keâu ngöôøi choàng môùi
cuûa meï baèng ba, neáu coøn khoâng chòu thì töø ñaây seõ phaûi aên
ñoøn daøi daøi. Maáy ngaøy keá tieáp, con beù tuy vaãn cöùng ñaàu
nhöng ñoøn roi laïi chaúng meàm hôn noù chuùt naøo. Cuoái cuøng
con beù khoâng chòu noåi nöõa ñaønh phaûi khuaát phuïc keâu
ngöôøi ñaøn oâng xa laï aáy baèng moät tieáng ba maëc daàu trong
loøng noù vaãn coøn raát aám öùc. Töø ngaøy leân Saøi Goøn ôû vôùi meï
noù, con beù khoâng coøn phaûi khoå sôû veà vaät chaát nöõa, nhöng
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soáng chung vôùi ngöôøi cha gheû khaéc nghieät nhö theá thì con
beù khoå sôû toät cuøng. Em chæ bieát aâm thaàm caén raêng chòu
traän maø thoâi. Bôûi nhöõng luùc coù meï noù ôû nhaø thì oâng ta ñoái
xöû raát toát ñoái vôùi noù. Coi noù chaúng khaùc chi con ruoät cuûa
mình. Nhöng moãi khi meï noù ñi roài thì con beù bò haønh haï
moät caùch thaäm teä khoâng khaùc chi moät con ñoøi ôû ñôï. Meï
noù noåi tieáng moät tay ñaùnh baøi, laïi hung döõ moät caây ai
cuõng bieát, nhöng raát möïc chìu con beù. Moãi luùc ôû nhaø, baø
ta thöôøng beânh vöïc cho con, laïi coøn baát bình lôùn tieáng vôùi
ngöôøi choàng môùi, laïi luoân mieäng baûo oâng ta laø ngöôøi voâ
tích söï. Nhöng laïi cuõng thöôøng vaéng nhaø luoân, cho neân
bao nhieâu noãi oaùn haän, böïc töùc trong loøng oâng ta beøn ñoå
heát leân ñaàu con beù. Theá laø heát traän ñoøn naøy ñeán traän ñoøn
khaùc moãi khi meï vaéng nhaø. Sau moãi traän ñoøn ñau ñôùn,
em chæ bieát traân mình höùng chòu. Moãi laàn meï veà laø em
chæ bieát noùi doái, raèng thì laø con bò ngaõ, naøo bò caây xoùc, hay
bò thaèng baïn haøng xoùm ñaùnh. Coøn nhöõng traän ñoøn ñöôïc
ngöôøi cha “taëng cho” thì em daáu nheïm. Em chaúng daùm
heù raêng ræ moâi noùi vôùi meï nöûa lôøi. Bôûi lôøi uy hieáp, doïa
naït haõy coøn vaêng vaúng beân tai “neáu maày heù moâi thì haõy
coi chöøng caùi maïng cuûa maày ñoù.”
Ñaõ maáy ngaøy qua meï noù lieân tieáp ñi ñaùnh baøi bieät taêm.
Rieâng con beù ôû nhaø thì cöù thaáp tha thaáp thoûm, laám leùt töø
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xoù naøy qua goùc khaùc sôï voâ côù laïi phaûi aên ñoøn. Beân ngoaøi
khí trôøi baét ñaàu oai böùc, nhìn haøng caây vaøng uùa ñöùng yeân
chaúng moät chuùt gioù khieán loøng ngöôøi cuõng noùng nöïc.
Tröôùc saân ngöôøi ñaøn oâng vôùi daùng veû ñaêm chieâu böôùc lui
böôùc tôùi, ñoâi loâng maøy nhaên tít laïi nhö ñang suy nghó lo
laéng ñieàu gì. Caønh truùc cong queo boãng vang leân tieáng
keâu khoâ khoác gaõy vuïn döôùi böôùc chaân oâng. OÂng ta chôït
döøng laïi roài lôùn tieáng goïi con beù ñi mua nöôùc ñaù. Bieát
phaän mình, con beù lieàn uø teù chaïy bieán mình sau ñaùm truùc
khaúng khiu. Con beù voán coù thaân hình nhoû nhoi neân
thöôøng bò ñaùm treû treâu gheïo. Moãi laàn ñi ñaâu moät mình laø
con beù phaûi laån troán ñaàu naøy, laáp loù ñaàu noï. Nhöng ñoâi
luùc bò ñaùm treû baét gaëp thì cuõng bò boïn chuùng haønh toäi ñuû
ñieàu. Saùng nay, vöøa böôùc chaân ra khoûi tieäm nöôùc ñaù ñöôïc
moät ñoaïn ñöôøng laø con beù chaïm phaûi ngay ñaùm nhoû haøng
xoùm. Chuùng xuùm nhau choïi ñaù neùm ñaát, thænh thoaûng coøn
phun caû nöôùc boït leân mình con beù, khoù khaên laém em môùi
thoaùt ra ñöôïc chaïy veà nhaø. Vöøa vaøo tôùi saân, con beù baét
gaëp ngay göông maët haèn hoïc cuûa ngöôøi ba maø em thöôøng
phaûi goïi baèng nhö theá. Em chöa kòp môû mieäng noùi lôøi
naøo ñaõ laõnh ngay laáy maáy caùi taùt tai trôøi giaùng, maáy caùi
ñaù ñít loän meøo.
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- Baûo maøy ñi mua maáy cuïc nöôùc ñaù thoâi maø sao ñi
maøy ñi suoát luoân caû buoåi vaäy haû? Boä muoán choïc töùc cheát
tao sao maày?
Theá laø mieäng noùi tay ñaùnh, con beù maët muõi in haèn
nhöõng laèn tay, ñaàu oùc toùc tai roái bôøi. Ngöôøi ñaøn oâng hieän
ñang ñoái dieän vôùi em khoâng coøn laø ngöôøi maø em haèng
ngaøy phaûi goïi baèng tieáng ba nöõa, maø laø ngöôøi ñang tra taán
vaán toäi phaïm nhaân. Maø toäi gì? Vì em laø ngöôøi khoâng
cuøng da vaøng muõi teït, vì em laø ngöôøi mang doøng maùu
ngoaïi lai, vì meï hay cöng em ñuû ñieàu vaø coøn la raày oâng ta
nöõa, laïi luùc ban sô chaúng chòu nhaän oång moät tieáng ba hay
coøn vì caùi gì nöõa ai maø bieát ñöôïc? OÂng ta haønh haï em
moät caùch taøn nhaãn, haønh haï em nhö moät toäi nhaân trong
choán lao tuø. Sau nhöõng traän ñaùnh heùt, ñaù ñaïp chöa xaû
hôi, oâng ta nhaûy leân daãm ñaïp caû leân mình con beù. Con beù
chæ môùi baûy tuoåi ñaàu thoâi, duø coù lôùn nhanh hôn bình
thöôøng ñi nöõa cuõng khoâng theå naøo chòu noåi. Huoáng nöõa laø
thaân gaùi nhoû beù cuûa em. Laàn naày thì con beù thaät söï khoâng
coøn chòu ñöôïc nöõa roài. Em ngaát ñi, ngaát ñi roài tænh laïi.
Vöøa tænh laïi thì noân thaùo caû ra, coù caùi gì trong buïng cuõng
oùi ra heát, oùi ñeán ñoä ñaøm daõi cuõng khoâng coøn ñeå oùi nöõa thì
em teù xæu, ngaát ñi...
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Con beù ñang thieâm thieáp chôït caûm giaùc nhoùi ñau trong
mình, em heù maét thì thaáy meï ñang oâm chaàm laáy em, ñoâi
tay khoâng ngöøng quôø quaïng khaép treân mình noù. Mieäng baø
khoâng ngôùt goïi em:
- Dung Kieàu con! Dung Kieàu con! Con sao roài, tænh
laïi cho maù coi naøo.
Con beù ngô ngaùc khoâng bieát meï noù ñang laøm gì. Baø
Hai Toøng thaáy con tænh laïi, khoùe maét chôït loùe leân nieàm
vui. Con beù nhìn laïi mình thì thaáy em ñang naèm treân
giöôøng raát töôm taát. Em thaáy ngöôøi ñaøn oâng cuõng ñang
ñöùng caïnh meï vôùi göông maët raát lo aâu. Meï noù vöøa môû
mieäng hoûi chuyeän xaûy ra theá naøo thì ngöôøi ñaøn oâng lieàn
baûo: AÁy laø do thaèng beù nghòch ngôïm ôû ñaàu xoùm ñaùnh con
mình, vaø coøn laáy oå ong ñeå cho ong chích vaøo maët neân môùi
söng leân nhö theá. Baø Hai Toøng sa saàm neùt maët quay laïi
hoûi con beù.
- Chuyeän coù phaûi nhö theá khoâng con?
Con beù ñöa maét lieác sang ngöôøi ñaøn oâng, roài quay laïi
nhìn meï ... em chæ bieát kheõ gaät ñaàu. Baø Hai Toøng giaän döõ
ñöùng baät daäy chaïy ñeán nhaø haøng xoùm gaây chuyeän vaø
ñaùnh loän vôùi ngöôøi ta, queân baüng caû con mình naèm trong
tình traïng nguy caáp... thaät laø oan uoång cho ngöôøi ta. Con
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beù chæ bieát naèm ñoù thaàm öùa nöôùc maét maø khoâng daùm noùi
thieät nöûa lôøi. Noù nghó thöông cho meï noù vì thöông con
maø phaûi ñi laøm chuyeän hoà ñoà, laïi toäi nghieäp cho ngöôøi ta
phaûi chòu haøm oan. Treân giöôøng beänh, con beù cöù thieâm
thieáp, luùc tænh luùc meâ, hôi thôû chæ thoi thoùp. Ngöôøi ñaøn baø
ñaàu oùc roái xuø sau khi ñi gaây chuyeän vôùi ngöôøi ta. Veà nhaø
nhìn thaáy tình traïng khoâng oån cuûa con mình nhö vaäy, meï
noù lieàn xoác naùch oâm con chaïy thaúng vaøo beänh vieän nhi
ñoàng. ÔÛ beänh vieän, beänh tình con beù khoâng ñôõ hôn ñöôïc
chuùt naøo. Con beù caøng hoang mang hôn nöõa khi thaáy
nghe nhieàu ñöùa treû keá beân khoùc la, roài nhieàu em cheát ñi
theo gioøng ñôøi choái boû. Nhöõng ngaøy keá tieáp cuûa con beù
vaãn coøn ôû tình traïng luùc meâ man, luùc oùi möûa. Baùc só cuõng
ñaønh phaûi laéc ñaàu chòu thua. Laïi theâm moãi chieàu veà, con
beù laïi keâu la ñau buïng, ñau hoaøi khoâng ngôùt. Cho uoáng
thuoác gì vaøo phuùt choác laïi oùi ra, aên caùi gì vaøo cuõng oùi ra.
Nhöõng ngaøy sau ñoù laïi chæ coøn oùi ra toaøn laø maùu, laøm ai
cuõng khieáp ñaûm. Theâm phaàn con beù cöù naèng naëc ñoøi veà.
Thuoác thang ñaõ voâ hieäu quaû roài, y taù baùc só cuõng baûo
chuùng toâi taän löïc roài, thoâi thì mang chaùu veà nhaø. Baø Hai
Toøng raàu ró ñaønh oâm con trôû veà.
Trôøi veà chieàu khoâng khí eâm maùt thaät deã chòu. Moät tia
naéng baát chôït xuyeân qua ñaùm maây daày ñaëc roïi chieáu qua
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cöûa soå laøm saùng laïi caên phoøng taêm toái sau nhieàu ngaøy
möa rôi taàm taõ. Meù hieân nhaø haõy coøn ñoïng laïi maáy gioït
nöôùc coøn chöa raùo haún. Thænh thoaûng vaøi côn gioù nheï
löôùt qua laøm gioït nöôùc lao chao nhö vì sao laáp laùnh. Chôït
ñaâu moät ngoïn gioù luøa thoåi ñeán laøm lay ñoäng laøn toùc roái,
ñeå loä ra göông maët baø Hai Toøng ñang ngoài baát ñoäng beân
meùp giöôøng ñang ñaêm ñaêm nhìn con beù vôùi veû ñaày meät
nhoïc. Hai maét ñaõ saâu hoaém bôûi nhieàu ñeâm khoâng nguû, baø
quay laïi nhìn con Beù ñang naèm thieâm thieáp treân giöôøng
maø thôû daøi söôøn söôït. Beân ngoõ truùc khaúng khiu vöøa môùi
ñaâm ra moät choài non xanh môn môûn, moät boùng ngöôøi ñaøn
baø laéc la laéc lö ñon ñaû böôùc vaøo. Baø Hai Toøng nhìn thaáy
cuõng töø töø ñöùng daäy böôùc ra cöûa hoûi chaøo vaøi caâu khaùch
saùo. AÁy laø Baø Naêm Haïnh ôû gaàn ñaáy hay tin cuõng ñeán
thaêm, sau khi coi con beänh xong baø noùi vôùi baø Hai Toøng
baèng gioïng nhaùt göøng, ñeå tui thöû caùch naøy coi coù ñöôïc
hay khoâng nghen? Nhöng noùi tröôùc laø tui cuõng khoâng baûo
ñaûm laø chaéc aên ñaâu? Nhöng neáu baø chòu thì tui cuõng xin
thöû moät laàn xem sao? Baø Hai Toøng tuy trong buïng chaúng
coù phaûn öùng gì nhöng cuõng gaät ñaàu chaáp nhaän, ñeán ñaâu
thì hay ñeán ñoù chöù baây giôø coøn bieát tính sao. Baø Naêm
Haïnh lieàn ñi laáy göøng giaõ naùt ra troän laãn vôùi muoái, naáu
nöôùc soâi hoøa vaøo roài cho uoáng luoân caû nöôùc laãn xaùc.
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Thuoác ñaëc cheá naøy vöøa cay vöøa maüng maüng thaät laø khoù
uoáng voâ cuøng, con beù nhaên maët uoáng vaøo laïi muoán leø trôû
ra. Nhöng khi nghe meï noù baûo neáu maøy khoâng chòu uoáng
thì phaûi trôû laïi naèm nhaø thöông, neân noù ñaønh phaûi nhaém
maét uoáng vaøo. Thöù thuoác gia truyeàn giaûn dò nhö theá
nhöng coâng hieäu phi thöôøng, uoáng ñöôïc maáy ngaøy thì
thaáy beänh tình thuyeân giaûm daàn daàn. Con beù baét ñaàu coù
theå aên chaùo laïi ñöôïc. Moïi ngöôøi ai naáy ñeàu thôû phaøo nheï
nhoõm, trong ñoù coù caû ngöôøi ñaøn oâng ñaùng kinh sôï aáy.
Nhöng tröôùc sau, con beù vaãn khoâng heà heù moâi noùi nöûa lôøi
veà thaønh tích maø oâng ta ñaõ taëng cho noù qua moät traän thöøa
soáng thieáu cheát aáy...
*
*

*

Saùng nay, nhìn trôøi xanh xanh ngaét moät maøu, thænh
thoaûng laøn gioù maùt laïi löôùt qua khoùm truùc beân heø caát
tieáng khua xaøo xaïc. Xa xa coù ñaøn chim ñang bay löôïn
treân khoâng tíu tít goïi baày. Con beù ñöùng troâng ñeán ngaån
ngöôøi, noù chôït mæm cöôøi roài laïi chaïy nhaûy loø coø quanh
saân. Tröôùc ngoõ, ngöôøi ñaøn oâng ñöùng ñoù töï bao giôø. OÂng
ta laëng leõ quan saùt con beù ñang ñuøa giôõn moät mình. Con
beù ñang nhaûy thuït luøi baát chôït ñuïng phaûi oâng ta. Noù kinh
hoaøng quay phaét mình laïi thaáy ngöôøi ñaøn oâng vôùi göông
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maët raát quen thuoäc, noù luùng tuùng khoâng bieát phaûi laøm sao.
Trong luùc con beù ñang sôï haõi chôït baét gaëp aùnh maét trìu
meán vaø nuï cöôøi hieàn töø thì loøng noù dòu haún xuoáng. Ngöôøi
ñaøn oâng dang tay ra oâm chaàm laáy noù vaø goïi kheõ:
- Dung Kieàu con!... ba coù caùi naøy cho con neø.
Noùi ñoaïn roài oâng moùc ra töø tuùi xaùch moät con buùp beâ
thaät xinh xaén duùi vaøo tay cuûa noù. Con beù vöøa ngaïc nhieân
laïi xít xoa möøng vui. Vaø töø ñoù, khoâng ai thaät söï hieåu
ñöôïc vì lyù do gì, nhöng coù leõ ngöôøi ñaøn oâng coù chuùt hoái
haän veà haønh ñoäng taøn nhaãn vöôït quaù giôùi haïn cuûa mình,
neân oâng khoâng coøn haønh toäi con beù nhö tröôùc nöõa. OÂng ta
baét ñaàu ræ chuùt tình thöông leân thaân phaän con beù toäi
nghieäp aáy. Moãi laàn coù dòp ñi xa, oâng coøn nhôù mua cho
con beù moät vaøi moùn ñoà chôi hay baùnh keïo nöõa. Coù nhöõng
khi meï noù la maéng, ñaùnh ñoøn con beù, oâng ta coøn ñöùng ra
môû lôøi can ngaên vaø voã veà cho con beù. Töø chuùt tình
thöôøng mong manh aáy daàn daàn saâu ñaäm theâm trong loøng
oâng ta. Tieáng ba göôïng gaïo maø haèng ngaøy noù goïi ngöôøi
ñaøn oâng xa laï aáy cuõng daàn trôû neân gaàn guõi. Con beù cuõng
töø ñoù, khoâng coøn caêm hôøn hay oaùn giaän oâng ta nöõa. Nieàm
thöông caûm vin töø toäi nghieäp ñaõ chuyeån sang tình thöông
thaät söï. Maët trôøi ñaõ leân cao, töøng tia naéng môùi roïi chieáu
xuyeân qua töøng khoùm truùc. Caønh truùc meàm nhö buùp

86 | C H U Y ӊ N Ĉ I C H Ù A

CHUYŔN ÁI CHÙA

C

huùng toâi ñang hoïc kinh: “A-nan Vaán Söï Phaät
Kieát Hung Kinh.” Ñaïi yù baøi kinh ñaïi khaùi noùi veà
vieäc ngaøi Anan thöa hoûi ñöùc Theá Toân veà vieäc phuïng söï
Phaät phaùp laø kieát töôøng hay hung tai? Nhaân duyeân laïi coù
phaät-töû goïi ñieän thoaïi cho chuùng toâi yeâu caàu chuùng toâi
vieát baøi veà lôïi ích cuûa vieäc ñi chuøa. Chuùng toâi thieát nghó
aâu cuõng laø nhaân duyeân truøng hôïp, neân nöông theo baøi töïa
cuûa kinh maø ñaët ñeå cho baøi vieát naøy: “ñi chuøa laø neân hay
khoâng neân.”
Phaøm ñeán chuøa ai cuõng coù chuû ñích, coù ngöôøi bieát
ñöôïc chuû ñích cuûa mình raát roõ raøng, cuõng coù ngöôøi raát mô
hoà vôùi vieäc ñeán chuøa cuûa mình, vaø cuõng coù ngöôøi chaúng
coù chuû ñích gì neân vieäc ñeán hay khoâng ñeán cuõng vaäy
thoâi. Vaäy cuoái cuøng ñeán chuøa laø neân hay khoâng caàn
thieát. Neáu khoâng caàn thieát thì aét haún chuøa mieáu ñaõ trôû
thaønh töôøng reâu coå kính, taøn luïi roài, vaø ngöôøi ta cuõng
khoâng caàn phaûi taïo döïng theâm laøm gì. Nhöng theo söï
thaät thì hieän taïi chuùng ta ñeàu thaáy chuøa mieáu caùc nôi
caøng theâm nhieàu, thaäm chí mua luoân caû nhaø thôø laøm
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chuøa. Ñieàu ñoù chöùng thöïc raèng chuøa laø nôi raát thieát thaät
caàn phaûi taïo döïng. Maø taïo döïng ñeå laøm chi? Ñeå cho
Phaät ngöï, cho quyù Thaày ôû thoâi, hay coøn coù phaàn lôïi ích
trong vieäc tôùi lui cuûa ngöôøi Phaät-töû?
Ñeå quaùn xeùt laïi vaø laøm roõ vaán ñeà naøy, chuùng toâi xin
trích moät vaøi ñoaïn trong Kinh Ngaøi Anan thöa hoûi ñöùc
Theá Toân veà vieäc kieát hung ñeå giôùi thieäu cuøng quyù vò.
Phaàn ñaàu cuûa Kinh vaên ñöôïc giôùi thieäu vôùi hai yù chính
trong vaán ñeà phuïng söï phaät-phaùp ñöôïc toát laønh nhö yù,
hay traùi ngöôïc laïi bò suy hao toån thaát. Ñöùc Theá Toân ñaõ
moãi moãi vì ngaøi Anan hoài ñaùp, cuõng chính laø moãi moãi vì
chuùng ta giaûi ñaùp. Chuùng ta ai cuõng bieát ñöôïc ngaøi Anan
laø thò giaû cuûa Phaät, luoân haàu caïnh beân Phaät thì nhöõng vaán
ñeà naøy ñaâu theå khoâng hieåu, ñaâu theå khoâng bieát maø phaûi
ñi thöa hoûi ñöùc Theá Toân. Nhaân vì loøng töø bi cuûa ngaøi,
muoán lôïi laïc cho chuùng sanh ñöông thôøi vaø cho haøng haäu
theá veà sau maø ñaïi dieän cho chuùng ta ñöùng ra thöa hoûi.
Baây giôø chuùng ta xem ñoaïn môû ñaàu kinh vaên:
“A-nan baïch Phaät ngoân: höõu nhaân söï Phaät ñaéc phuù
quyù haøi ngaãu giaû, höõu suy hao baát haøi ngaãu giaû. Vaân haø
baát ñaúng ñoàng gia? Nguyeän Thieân trung Thieân phoå vi
thuyeát chi.” )ߓᜤқՕ;قԖΓ٣Օளᒋଽޣ-
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t̩m d͓ch:
“Baïch Theá Toân! Coù ngöôøi phuïng söï Phaät ñöôïc phuù
quyù kieát töôøng nhö yù, laïi coù ngöôøi bò suy hao khoâng ñöôïc
kieát töôøng nhö yù. Vì sao quaû baùo laïi khoâng ñoàng nhau?
Nguyeän ñöùc Thieân trung thieân khaép vì giaûng noùi.”
Ñoaïn kinh vaên treân, vaán ñeà then choát laø ôû maáy chöõ
“phuïng söï Phaät.” Chæ vì töø caùi nhaân duyeân “phuïng söï
Phaät” maø quaû baùo khoâng ñoàng nhau. Vaäy thì phaûi phuïng
söï Phaät nhö theá naøo ñeå ñöôïc söï söï xöùng taâm nhö yù, sôû
nguyeän toaïi loøng; vaø phuïng söï ra laøm sao laïi phaûi chòu
suy hao toån thaát khoâng nhö choã mong caàu. Ñieàu naøy quyù
vò nhaát ñònh phaûi thoâng hieåu, minh lieãu roõ raøng.
Phuïng laø phuïng haønh, phuïng hieán. Söï laø thöøa söï. Nhö
ngaøi Thanh Löông ñaïi sö giaûng trong kinh Hoa Nghieâm
“Tín - Giaûi - Haønh - Chöùng.” Neáu ñem boán chöõ naøy laøm
ñöôïc vieân maõn thì goïi laø phuïng söï Phaät.
- Tín: tin Phaät töùc laø tin vaøo chaân taâm, töï taùnh, taùnh
ñöùc cuûa mình. “Tín vi Ĉaïo nguyeân coâng ñöùc maãu, Tín
năng trѭӣng dѭӥng chѭ thiӋn căn” (ቧᆐࡸᏎࡺෲቧ
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ถޠዸᓄ࿖ো Ĉͱc tin là ngu͛n cͯa Ĉ̩o, là ḿ cͯa
muôn công ÿͱc, nuôi lͣn các g͙c r͍ lành). Ngöôøi thaät söï
tin Phaät phaûi ñem thaønh kieán cuûa mình, tö töôûng cuûa
mình, choã thaáy cuûa mình thaûy ñeàu buoâng xuoáng, thöôøng
tuøy thuaän theo lôøi daïy cuûa Phaät-ñaø ; ñaây môùi goïi laø tin
Phaät. Thoâng thöôøng moïi ngöôøi chæ tin vaøo phieàn naõo, taäp
khí, thoùi quen sôû thích cuûa rieâng mình neân thöôøng töï
chuoác laáy nhöõng phieàn toaùi khoâng caàn thieát. Bình thôøi xöû
söï tieáp ngöôøi ñaõi vaät haõy coøn thuaän theo thoùi quen cuûa
mình thì chöa theå goïi laø tin Phaät.
- Giaûi laø lyù giaûi, laø hieåu roõ, caàn phaûi lyù giaûi moät caùch
thaáu trieät, moät caùch vieân maõn. Chæ caàn thaáu ñaùo trieät ñeå
moät vaán ñeà thì taát caû caùc thöù khaùc ñeàu coù theå thoâng ñaït,
bôûi vì Phaät noùi: “nhaát thieát chö phaùp tuøng taâm töôûng
sanh” (ጙ༤ᓄज࠭ቦሯည taát caû caùc phaùp ñeàu töø taâm
töôûng sanh).
- Haønh laø haønh vi, haønh ñoäng. Haønh quan heä raát chaët
cheõ ñeán vaán ñeà lyù giaûi. Vì sao? Vì haønh vi vieäc laøm cuûa
mình laø toaøn do söï lyù giaûi hieåu bieát cuûa mình chuû ñoäng.
Neân söï hieåu bieát raát quan troïng. Maø muoán thaáu hieåu ñaït
ñeán thaâm saâu thì phaûi coù ñöôïc kinh nghieäm qua thöïc
haønh. Haønh giaûi nöông nhau maø thaønh laäp. Haønh ñöôïc
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nhieàu thì lyù giaûi caøng saâu, giaûi ñöôïc thaáu trieät thì vieäc
laøm theâm vieân maõn.
- Chöùng laø chöùng ngoä, laø chöùng ñaéc. Ñem tín giaûi
haïnh gom laïi laøm moät theå thì goïi laø chöùng. Thaät ra caû 4
chöõ Tín - Giaûi - Haønh - Chöùng voán khoâng theå phaân chia.
Neáu nhö Tin khoâng maø khoâng Giaûi thì goïi laø meâ tín.
Giaûi maø khoâng Haønh laø lyù giaûi ngoan khoâng, hieåu bieát
suoâng thoâi. Neân chöùng laø nhôø vaøo thöïc haønh, thöïc haønh
môùi cho mình kinh nghieäm thaâm giaûi, hieåu roõ lyù giaûi giuùp
mình taêng theâm nieàm tin. Khi mình hieåu roõ, thöïc haønh
chöùng thöïc roài thì giuùp cho vieäc phuïng söï Phaät phaùp môùi
thaät chaân chaùnh. Khi nhaân duyeân ñeán vôùi Phaät ñöôïc
ñuùng ñaén thì söï phuïng haønh ñaït keát quaû toát laønh, söï söï
ñöôïc nhö yù xöùng taâm.
Chuùng ta xem tieáp phaàn kinh vaên, ñoaïn kinh naøy raát
troïng yeáu, neân quyù vò caàn gia taâm löu yù, y theo ñaây maø
haønh trì aét ñaït ñöôïc lôïi ích voâ cuøng.
Phaät caùo A-nan: höõu nhaân phuïng Phaät. Tuøng minh sö
thoï giôùi. Chuyeân tín baát phaïm, tinh taán phuïng haønh. Baát
thaát sôû thoï. Hình töôïng tieân minh, trieâu moä leã baùi, cung
kính nhieân ñaêng. Tònh thí sôû an. Baát vi ñaïo caám. Trai giôùi
baát yeám. Taâm trung haân haân. Thöôøng vi chö thieân thieän
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thaàn uûng hoä. Sôû höôùng haøi ngaãu. Baùch söï taêng boäi. Vi
thieân long quyû thaàn chuùng nhaân sôû kính. Haäu taát ñaéc ñaïo.
Thò thieän nam töû, thieän nöõ nhaân! Chaân Phaät ñeä töû daõ.

Օ㞘ߓᜤ;ԖΓںՕ/வܴৣיڙ/ߞόҍ/
ᆒںՉ/όѨڙ܌/Ⴝᗲܴ/!රከᘶࡨ/ৰལ
ฅᐩ/ృࡼ܌Ӽ/όၴၰ/ᗿיόჇ/Јύݒݒ/
தࣁፏϺ๓ઓ!Ᏹៈ/܌ӛᒋଽ/ԭ٣ቚ७/ࣁϺ
ᓪଲઓΓ܌ལ/ࡕѸளၰ/ࢂ๓تζ๓ζΓ/!
ՕηΨ 
taïm dòch:
Ph̵t b̫o A-nan r̹ng: có ng˱ͥi phͭng s Ph̵t pháp.
Tͳ minh s˱ th͕ giͣi, tin chuyên ch̻ng ph̩m, tinh ṱn
phͭng hành không ÿ͋ trái m̭t ch͟ th͕. Hình t˱ͫng trang
nghiêm, sͣm t͙i l͍ bái, cung kính nhang ÿèn, thanh t͓nh vui
v̓ b͙ thí. Ch̻ng trái ph̩m giͣi c̭m. Trai giͣi không nhàm
chán, trong tâm th˱ͥng hoan hͽ. Th˱ͥng ÿ˱ͫc các hàng
trͥi, thi͏n th̯n ͯng h͡, nên ch͟ mong c̯u ÿ˱ͫc nh˱ sͧ
nguy͏n, trăm s thêm nhi͉u. Ch˱ thiên long, quͽ th̯n, m͕i
ng˱ͥi ÿ͉u cung kính, v͉ sau sͅ chͱng ÿ˱ͫc ÿ̩o qu̫. ̬y
chính là k̓ thi͏n nam, ng˱ͥi thi͏n nͷ chân chánh ÿ͏ t͵
cͯa Ph̵t.
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Ñoaïn kinh vaên treân ñaây laø noùi veà töôùng toát laønh cuûa
ngöôøi phuïng söï Phaät ñöôïc nhö lyù nhö phaùp. Bôûi baøi vieát
coù haïn, neân khoâng theå giaûng giaûi töôøng taän cuøng quyù vò,
chæ xin neâu ra yù chính.
Töø caâu “Töø minh sö thoï giôùi... chaúng traùi maát choã
thoï.” Choã naøy laø troïng ñieåm toái yeáu nhaát ôû trong böôùc
ñaàu hoïc Phaät. Vì sao? Vì chuùng ta böôùc vaøo ngöôõng cöûa
cuûa ñaïo maø khoâng ñöôïc Thaày laønh baïn toát chæ daãn, thì duø
vaøo ñaïo bao laâu ñi nöõa cuõng khoâng gaët haùi ñöôïc lôïi laïc vì
khoâng theå phaân bieät chaùnh taø, phaûi quaáy, laáy boû ôû trong
Phaät phaùp. Nhöng vieäc naøy taát phaûi coi vaøo phöôùc ñöùc
nhaân duyeân thieän caên cuûa moãi ngöôøi. Noùi toùm laïi thì
nhaân duyeân ñoái vôùi Phaät phaùp, quyù vò ñaõ nghe thaáy, tao
ngoä roài ñaáy. Baây giôø chæ troâng vaøo “thieän caên phöôùc
ñöùc” cuûa quyù vò thoâi. Phöôùc ñöùc ñaây khoâng luaän ñeán
vieäc giaøu sang ngheøo heøn ôû theá gian. Phöôùc ñöùc ñaây laø
noùi veà vieäc khi nghe ñeán Phaät phaùp, gaëp ñöôïc Phaät phaùp
roài quyù vò coù thaät söï tin töôûng ñöôïc chöa; nhö ôû phaàn ñaàu
coù noùi qua. Coøn vieäc quyù vò coù theå nhaän chaân ñöôïc lyù
ñaïo, tinh taán haønh trì hay khoâng thì ñaáy chính laø “thieän
caên.” Caùi caên laønh naøy nhieàu ñôøi nhieàu kieáp mình ñaõ
vun troàng ñöôïc roài thì ngaøy nay moät khi gaëp gôõ quyù vò
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lieàn tin nhaän noã löïc tu haønh, khoâng coøn sanh taâm nghi
ngôø, taâm lui suït trong vieäc tieán tu haønh ñaïo.
Töø caâu “Hình töôïng trang nghieâm ... trong taâm thöôøng
hoan hyû.” Choã naøy laø Phaät thuyeát veà “söï tu haønh” vaø “lyù
tu haønh.” Neáu chuùng ta y theo lôøi Phaät daïy, söï höôùng
daãn cuûa quyù Thaày thì choã haønh trì ñöôïc an oån, trong taâm
thöôøng sanh vui veû. Chuùng ta moät khi ñaõ nhaän chaân noã
löïc tu haønh, moãi moãi ñeàu ñuùng nhö phaùp haønh trì thì
“thöôøng ñöôïc caùc haøng trôøi, roàng, quyû thaàn uûng hoä, cho
neân choã mong caàu ñöôïc nhö sôû nguyeän...” neáu quyù vò laøm
ñöôïc nhö vaäy thì Phaät daïy raèng: “ñoù chính laø keû thieän
nam ngöôøi thieän nöõ, ñeä töû chaân chaùnh cuûa Nhö-lai.”
Chuùng ta laïi xem theâm moät ít phaàn kinh vaên. Leõ ra
chuùng toâi trích moät ñoaïn thoâi, nhöng vì phaàn kinh vaên
döôùi ñaây raát thieát thöïc trong vaán ñeà ñi chuøa maø haøng
Phaät töû caàn phaûi hieåu roõ, ngöôøi hoïc Phaät caàn phaûi coá
traùnh. Vì vaäy neân chuùng toâi khoâng theå khoâng neâu ra.
Höõu nhaân söï Phaät, baát tröïc thieän sö, baát kieán kinh
giaùo, thoï giôùi nhi dó. Thò höõu giôùi danh, hoäi taùi baát tín. Vi
phaïm giôùi luaät. Saï tín saï baát tín. Taâm yù do döï, dieäc voâ
kinh töôïng cung khaùc chi taâm. Kyù baát thieâu höông nhieân
ñaêng leã baùi. Haèng hoaøi hoà nghi, saân nhueá maï lî, aùc

94 | C H U Y ӊ N Ĉ I C H Ù A

khaåu taät hieàn. Höïu baát luïc trai, saùt sanh thuù thuû. Baát kính
Phaät kinh, trì tröôùc teä khieáp y phuïc baát tònh chi trung,
hoaëc tröôùc theâ töû saøng thöôïng baát tònh chi xöù, hoaëc trì
quҧi bích. Voâ höõu toïa ñeá cung kính chi taâm. Döõ theá gian
phaøm thö voâ dò. Nhöôïc taät beänh giaû, hoà nghi baát tín tieän
hoâ vu sö, boác vaán giaûi taáu, töø tӵ taø thaàn. Thieân thaàn ly
vieãn, baát ñaéc thieän hoä. Yeâu mî nhöït tieán, aùc quyû ñoàn
moân, linh chi suy hao, sôû höôùng baát haøi. Hoaëc tuøng tuùc
haønh aùc ñaïo trung lai, hieän theá toäi nhaân daõ. Phi Phaät ñeä
töû.

ԖΓ٣Օ/ό㨭๓ৣ/όـ௲/יڙԶςҢ
ԖיӜ/⨔༞όߞ/ၴҍࡓי/ЭߞЭόߞ/Јཀ
ซᒕ/ҭคႽৰࡥϐЈ/ࡽόᐨ३ฅᐩᘶࡨ/㚌
ᚶއᅪ/ዱ᷉ጜ/ൾα༭፣/ΞόϤᗿ/ఠғ፪
Ћ/όལՕ/ᄄ⫢Պܺϐύ/܈ۀη
όృϐೀ/܈Ꮫ/คԖ০ৢৰལϐЈ/ᆶШ໔
Υਜค౦/ऩ੯ੰއޣᅪόߞ/ߡৣׅڥΝୢှ
ࠩ/ઐٕޘઓ/Ϻઓᚆᇻόள๓ៈ/֯៥В/ൾ
ଲЂߐ/зϐ૰/܌ӛόᒋ/܈வஎՉൾၰύٰ/
ШΓΨ/ߚՕη 
Taïm dòch:
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L̩i có ng˱ͥi phͭng s Ph̵t pháp mà không g̿p ÿ˱ͫc
th̯y lành, ch̻ng th̭y bi͇t kinh ÿi͋n. Thì dù cho có th͕
giͣi r͛i cǊng ch͑ là mang danh th͕ giͣi. Vì mê l̯m che ḽp
ch̻ng ch͓u kính tin, trái ph̩m giͣi lu̵t. Nên có lúc chͫt
tin r͛i l̩i không tin, tâm ý do d. L̩i không có tâm cung
kính kinh t˱ͫng, cǊng không th̷p ÿèn ÿ͙t nhang l͍ l̩y.
Tâm hoài h͛ nghi, sân h̵n m̷ng nhi͇c, chê trách Thánh
hi͉n.
L̩i không thc hành sáu ngày trai giͣi, ch͑ vui thích
gi͇t h̩i. Không có lòng tôn tr͕ng kinh Ph̵t, ÿem ÿ͋ vào
r˱˯ng tͯ ÿng ÿ͛ áo qu̯n ch̻ng s̩ch, ho̿c l̩i ÿ͋ trên
gi˱ͥng n̹m ô u͇ cͯa vͫ con, ho̿c ÿem máng lên vách.
Không có tâm cung kính s̷p x͇p vào tͯ kinh k͏ sách, xem
kinh ÿi͋n nh˱ sách th͇ gian ch̻ng khác.
N͇u khi có b͏nh t̵t li͉n nghi ngͥ không tin. Bèn cho
g͕i th̯y cúng t͇ ÿ͋ b͙c qu̓ coi xăm vi͇t sͣ c̯u gi̫i trͳ, t͇
l͍ tà th̯n khi͇n cho trͥi th̯n xa lánh, không ÿ˱ͫc thi͏n
th̯n ͯng h͡. Yêu ma kéo ÿ͇n nhà, ác quͽ ÿóng ÿ͛n ngoài
c͵a nên khi͇n suy hao, ch͟ c̯u ch̻ng ÿ˱ͫc nh˱ ý. Ho̿c
do nghi͏p x˱a gây t̩o mͣi chuy͋n sanh nên hi͏n ÿͥi ph̫i
ch͓u làm ng˱ͥi t͡i kh͝, không ph̫i là ÿ͏ t͵ cͯa Ph̵t.
Ñoaïn tröôùc laø giaûng giaûi veà töôùng kieát töôøng cuûa
ngöôøi phuïng söï Phaät ñöôïc nhö lyù nhö phaùp. Ñoaïn naøy thì
giaûng veà töôùng baát töôøng khoâng ñöôïc nhö yù. Bôûi do
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khoâng coù duyeân laønh gaëp ñöôïc thaày laønh baïn toát höôùng
daãn ñuùng chaùnh phaùp, ñeå ñeán noãi phaûi laàm nhö vaäy.
Nhöng nay chuùng ta ñaõ gaëp ñöôïc Phaät phaùp roài laïi khoâng
chòu y giaùo phuïng haønh, sanh taâm nghi ngôø chaúng tin,
khoâng chòu laøm theo thì quaû baùo khoå veà sau aét khoù traùnh
thoaùt.
Töø ñoaïn kinh vaên: “coù ngöôøi phuïng söï Phaät khoâng gaëp
ñöôïc thaày laønh ... cheâ traùch Thaùnh hieàn.” Ñaây laø haïng
ngöôøi phöôùc ñöùc nhaân duyeân khoâng ñuû neân chaúng gaëp
thaày laønh höôùng daãn, khoâng hieåu ñöôïc kinh giaùo neân nghi
ngôø khoâng thaät tin theo. Laïi theâm vieäc tu trì moãi ngaøy
khoâng coù, thì choã mong caàu laøm sao ñöôïc nhö yù. Ñaõ meâ
laàm khoâng hieåu ñöôïc lyù nhaân quaû laïi ñi cheâ traùch Thaùnh
hieàn. Khieán cho toäi nghieäp xöa chöa döùt laïi taïo theâm toäi
nghieäp nay, cuõng chæ vì khoâng lieãu giaûi, khoâng haønh trì
ñuùng chaùnh phaùp vaäy. Vì theá cho neân haøng sô hoïc Phaät
ñieàu troïng yeáu nhaát laø phaûi caàn caàu minh sö, caàn caàu
thieän tri thöùc, phaûi thöôøng luoân gaàn guõi ñeå hoïc hoûi. Nhö
ngöôøi xöa choã noùi: “sai moät ly ñi moät daëm” laø theá. Khi
mình ñònh höôùng ñi lôõ sai leäch moät chuùt roài thì haäu quaû
thaät khoân löôøng. ÔÛ ñaây, bôûi khoâng bieát ñöôïc giaù trò chaân
chaùnh cuûa Tam-baûo, khoâng hieåu roõ ñaïo lyù nhaân quaû neân
“khoâng thöïc haønh trai giôùi, vui thích gieát haïi, khoâng toân
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troïng Kinh ñieån...” xem kinh ñieån nhö saùch taïp ngoaøi theá
gian, ñaây chính laø taâm khinh maïn. Ngöôøi coù taâm khinh
maïng thì duø laø theá hay xuaát theá gian phaùp ñeàu khoâng theå
thaønh töïu. Neáu coù thaønh töïu thì laø do phöôùc baùo cuûa ñôøi
tröôùc mang ñeán, tuyeät khoâng phaûi cuûa ñôøi naøy vaäy.
Phöôùc baùu naøy moät khi höôûng heát roài thì phieàn phöùc laém
ñaáy. Chuùng ta coù baûo vaät quyù giaù khoâng bieát traân quyù
gìn giöõ thì cuoäc soáng khoå ñau ñi ñeán beá taéc laø ñaïo lyù taát
nhieân. Trong “Kinh Phaùp Hoa” coù ñoaïn: “Phaät chæ vì moät
söï nhaân duyeân lôùn maø hieän ra nôi ñôøi... chæ vì muoán
chuùng sanh khai thò ngoä nhaäp Phaät tri kieán.” Theá môùi
bieát, Phaät vì loøng töø bi heát thaûy, thöông xoùt taát caû khoå naïn
chuùng sanh maø hieän ra nôi ñôøi, giaûng kinh thuyeát phaùp 49
naêm cuõng chæ vì muoán chuùng sanh thoaùt khoå ñöôïc vui, ra
khoûi meâ laàm ñeán bôø giaùc ngoä. Chuùng ta ngaøy nay ñoái vôùi
kinh Phaät laïi khoâng kính tin, vì khoâng lieãu giaûi ñöôïc neân
ñem kinh ñieån cuûa Phaät xem nhö saùch taïp ôû theá gian
chaúng khaùc. Vì laøm nhaân duyeân sai laàm nhö theá, neân
nghieäp baùo keùo tôùi khieán cho beänh taät, tai naïn doàn daäp.
Ñaõ khoâng hieåu ñöôïc nhaân, laïi khoâng minh baïch ñöôïc quaû
neân chaïy theo taø sö cuùng teá caàu ma khaán quyû khieán cho
trôøi roàng, thieän thaàn xa laùnh khoâng ñöôïc thieän hoä. Ñoù laø
haäu quaû ñöôïc nhaéc ñeán trong ñoaïn kinh vaên sau choùt.
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Cho neân Theá Toân daïy raèng: ngöôøi naøy khoâng phaûi laø ñeä
töû Phaät. Vì sao? Vì theo Phaät maø khoâng hieåu Phaät chính
laø phæ baùng Phaät vaäy.
Ñeán ñaây, quyù vò ñaõ xem qua moät vaøi ñoaïn kinh vaên
roài, coù theå naém baét ñöôïc moät vaøi yù chính qua lôøi Phaät
daïy. Vaäy thì vaán ñeà ngaøy nay laø vieäc ñi chuøa, laø vaán ñeà
raát phoå thoâng. Theá quyù vò ñaõ thaät söï nhaän bieát ñöôïc chuøa
ñoùng vai troø laø gì khoâng? Baây giôø chuùng ta thöû ñi trôû laïi
moät ñoaïn lòch söû ñeå hieåu theâm moät chuùt duyeân do veà söï
hình thaønh cuûa chuøa.
Chöõ “Chuøa” laø tieáng goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam, chöõ
“Töï” laø danh xöng cuûa Taøu. Tröôùc ñaây, Töï laø cô quan
bieän söï cuûa trieàu ñình döôùi söï tröïc tieáp quaûn lyù cuûa
hoaøng ñeá môùi xöng laø “Töï.” Vì sao ñöôïc xöng thaønh Töï?
Töï coù nghóa laø “keá tuïc baát ñoaïn” ; töùc laø cô caáu naøy vónh
vieãn ñöôïc thieát laäp, quyeát ñònh khoâng theå pheá tröø. Cô
quan bieän söï caáp döôùi do Teå töôùng ñieàu haønh thì xöng
thaønh “Boä” ; nhö trong saùch xöa coù caùc boä: Leã boä, Söû boä,
Coâng boä,... Teå töôùng thì quaûn lyù Leã Boä, maø hieän nay goïi
laø boä Giaùo Duïc. Ngoaøi ra coøn coù moät boä giaùo duïc laø quy
naïp tröïc tieáp do Hoaøng ñeá quaûn lyù, duøng danh töø ngaøy
nay maø noùi laø Toân-giaùo giaùo duïc. Ñaëc bieät laø Phaät giaùo,
cô caáu daïy hoïc cuûa Phaät-giaùo xöng laø “Töï” maø khoâng
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xöng thaønh “Boä.” Tröôûng quan cuûa Töï xöng laø “khanh.”
Do Hoaøng-ñeá tröïc tieáp chæ ñaïo xuoáng cho oâng ta quaûn lyù.
Toång coäng coù 9 cô caáu xöng laø Cöûu Töï. Töø xöa choã quan
ngoaïi giao laø Hoàng Loâ Töï do Hoaøng ñeá tröïc tieáp chæ ñaïo,
neân noù laø cô quan bieän söï.
Thuôû ban sô, luùc Phaät giaùo môùi du nhaäp vaøo Trung
quoác. Nguyeân laø vaøo ñôøi Haäu Haùn cuõng goïi laø Ñoâng
Haùn (vì so vôùi Tieàn Haùn neân goïi laø Haäu Haùn; vaøo thôøi
Tieàn Haùn thì kinh ñoâ ñoùng ôû Tröôøng An töùc toïa laïc veà
phía taây neân goïi laø Taây Haùn, coøn vaøo thôøi Haäu Haùn thì
kinh ñoâ laïi dôøi veà thaønh Laïc Döông töùc naèm veà phía ñoâng
neân cuõng goïi laø Ñoâng Haùn). Vaøo naêm Vónh Bình thöù 3
(T.L. naêm 60). Moät hoâm vua Hieáu Minh Ñeá naèm moäng
“thaáy moät ngöôøi mình vaøng cao moät tröôïng saùu, treân
ñaûnh coù haøo quang chieáu saùng nhö maët trôøi, bay ñeán
tröôùc saân ñieän nhaø vua.” Saùng ra, vua beøn ñem ñieàm
moäng aáy ra hoûi quaàn thaàn. Luùc ñoù coù oâng Thaùi söû Phoù
Nghò taâu raèng: “Thaàn nghe Taây Vöïc coù baäc Thaùnh nhaân
laáy hieäu laø Phaät-ñaø, toaøn thaân moät maøu vaøng kim saéc, coù
leõ giaác moäng cuûa beä-haï laø thaáy ngaøi ñoù chaêng?” Baùc só
Vöông Toân cuõng taâu: “Caên cöù theo saùch nhaø Chu ghi
cheùp caùc vieäc laï, coù noùi Phaät sinh nôi ñôøi Chu Chieâu
Vöông naêm thöù 26 (Canh Daàn), luùc ñoù nöôùc soâng daâng,
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maët ñaát chaán ñoäng, aùnh saùng naêm maøu xuyeân qua Thaùivi. Thaùi söû Toâ Do boác queû, ñöôïc queû Caøn cöûu nguõ: ‘Phi
long taïi thieân’ (roàng bay treân trôøi), laø baäc Ñaïi Thaùnh ôû
Taây Vöïc vaäy, moät ngaøn naêm sau, lôøi daïy cuûa Ngöôøi seõ
traøn khaép coõi naày. Nhaø vua lieàn sai khaéc treân bia ñaù,
choân ôû phía nam ngoaøi thaønh. Sau ñeán ñôøi Chu Muïc
Vöông, trôøi ñaát chaán ñoäng, coù möôøi hai ñaïo caàu voàng
traéng, thaáu tôùi maët trôøi, quaù caû trôøi xanh. Thaùi söû Hoå Ña
boác queû, noùi raèng ñoù laø ñieàm baäc Ñaïi Thaùnh ôû Taây nhaäp
dieät”. Vua Minh Ñeá vaøo naêm thöù 7 (Giaùp Tyù) sai quan
Lang Trung Thaùi AÂm, Trung Lang Töôùng Taàn Caûnh, Baùc
só Vöông Toân caû thaûy 18 ngöôøi, qua phöông Taây tìm Phaät
phaùp. Ñeán xöù AÁn-ñoä thænh caùc ngaøi Ca-dieáp Ma-ñaèng
vaø Truùc-phaùp-lan, duøng baïch maõ (ngöïa traéng) chôû kinh,
cuøng xaù lôïi vaø töôïng hoïa Phaät. Ñeán Vónh Bình naêm thöù
10 (Ñinh Maõo) thì tôùi Laïc Döông. Ñöôïc nhaø vua tieáp ñaõi
noàng haäu. Sau khi ñaøm luaän, trieàu ñình voâ cuøng hoan
nghinh löu giöõ caùc ngaøi ôû laïi. Vua saéc chæ truyeàn leänh
cho thieát laäp moät cô caáu chuyeân moân cuõng xöng laø Töï,
vôùi teân goïi laø “Baïch Maõ Töï.” Neân veà sau, döôùi hoaøng ñeá
coù “thaäp Töï.” “Phaät Töï” luùc ñoù laø laøm nhöõng gì? Ban
ñaàu khôûi söï töø coâng vieäc phieân dòch kinh-ñieån. Böôùc thöù
hai laø moät nôi thuyeát giaûng, giaûi thích kinh ñieån. Ñem
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chaân lyù giaùo duïc cuûa Phaät-ñaø phaùt döông quang ñaïi
truyeàn khaép trong nhaân gian. Cho neân caàn phaûi bieát Töï
vieän ngaøy xöa laø cô sôû daïy hoïc cuûa Phaät giaùo.
Treân ñaây laø moät ñoaïn nhaân duyeân chuùng toâi toùm sô
löôïc vieäc Phaät phaùp sô kyø truyeàn ñeán Trung Quoác, vaø
cuõng laø duyeân do ñaàu tieân trieàu ñình cho xaây döïng chuøa
chieàn. Vì nöôùc ta xöa kia chòu söï aûnh höôûng cuûa Taøu raát
lôùn. Maø Töï-vieän xöa kia ôû Trung Quoác laø cô quan haønh
chaùnh cuûa Trieàu ñình. Theá môùi bieát ñöôïc cô duyeân xöa
kia cho xaây döïng chuøa chieàn, duïng yù döïng chuøa so vôùi
ngaøy nay thaät khaùc xa. Ngaøy khôûi thuûy cuûa Phaät phaùp laø
moät cô caáu trong ngaønh giaùo duïc ñaåy maïnh lôøi daïy cuûa
Thaùnh hieàn cho moïi taàng lôùp thoâng hieåu ñeå haønh trì.
Ngaøy nay ngoaøi danh töø chuøa ra chuùng ta coøn xöng thaønh
laø ñaïo traøng. Theá thì ñaïo traøng laø thanh tònh. Ñaõ laø
thanh tònh thì chuùng ta neân giöõ cho ngoâi töï vieän ñuùng vôùi
vai troø cuûa noù. Chuùng ta ñeán chuøa laø ñeå hoïc hoûi, thaân
caän thaày laønh baïn toát ñeå söûa loãi höôùng thieän. Haønh trì
theo giaùo phaùp cuûa Nhö-lai. Cuøng nhau saùch taán tu haønh
ñeå mai haäu ñöôïc nhieàu lôïi laïc, hieän tieàn laøm göông cho
moïi ngöôøi noi theo. Neáu chuùng ta ñeán chuøa vì tìm caàu
moät caùi gì ñoù ngoaøi chaân thieän myõ tueä, haïnh phuùc cuûa
tinh thaàn thì thaät laø tìm khoâng ñuùng choã roài. Chuùng ta
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khoâng neân bieán chuøa chieàn thaønh nôi tuï hoïp cuøng baøn taùn
vieäc theá gian chính trò, nhöõng vieäc khoâng naèm trong
khuoân khoå cuûa Phaät phaùp. Keûo khoâng, ñoái vôùi töï thaân
chaúng ñöôïc lôïi ích gì maø ñoái vôùi Phaät phaùp laïi coøn mang
laïi nhöõng chuyeän khoâng hay cho chuøa.
Chuùng toâi bieát vieát baøi naøy seõ khoù traùnh khoûi ñuïng
chaïm vaøo moät vaøi vaán ñeà caám kî cho nhieàu ngöôøi.
Nhöng vì lôïi ích chung cuûa ngöôøi con Phaät, neân chuùng toâi
ñaønh xin thaát leã maïo muoäi noùi thaúng. Coå ñöùc noùi: “thuoác
ñaéng giaõ taät, söï thaät meách loøng.” Vì muïc ñích cuûa baøi
vieát khoâng phaûi laø ñeå khoe phaàn vaên chöông, cuõng khoâng
phaûi toâ vӁ theâm cho phaàn kieán thöùc. Maø chuû yù mong
ngöôøi coù taâm ñoïc ñeán hieåu ñöôïc noãi khoù khaên vaø thaáu
cho loøng mong moûi cuûa chuùng toâi. Nhö phaàn tröôùc chuùng
toâi ñaõ trích dòch moät ít phaàn kinh vaên trong: “Anan Vaán
Söï Phaät Kieát Hung Kinh” ñeå bieåu loä chuùt taâm yù, loøng bieát
ôn ñoái vôùi ngaøi Anan toân giaû. Ngaøi ñaõ nghó ñeán chuùng
sanh ñôøi sau maø thöa hoûi ñöùc Theá Toân ñeå phôi baøy nhöõng
vieäc laøm, boån phaän cuûa moãi ngöôøi con Phaät. Baøi vieát
naøy cuûa chuùng toâi cuõng khoâng ngoaøi muïc ñích treân. Nhö
coù choã naøo laøm phaät loøng quyù vò, xin vui loøng hyû xaû cho.
Ñöôïc nhö vaäy thì vieäc ñi chuøa cuûa moïi ngöôøi seõ ñaït ñöôïc
lôïi laïc voâ cuøng thuø thaéng. Nguyeän nhôø Hoàng aân Tam baûo
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gia trì, caàu xin taát caû quyù vò coù loøng haûo taâm uûng hoä cho
Phaät phaùp tröôøng toàn, nghó thöông cho haøng mai haäu maø
töï mình caûi ñoåi cuøng höôùng daãn moïi ngöôøi ñoàng böôùc
theo nhöõng böôùc chaân thieän haïnh cuûa chö Phaät, Boà-taùt ñaõ
ñi. Raát mong laém thay!
Nhöng roài, duø coù noùi gì ñi nöõa thì cuõng vaãn laø:
“Maùi chuøa che chôû hoàn daân toäc
Neáp soáng muoán ñôøi cuûa toå toâng.”
(Hoøa thöôïng Maõn Giaùc)

Tröôùc theàm naêm môùi xin chuùc cho taát caû ñoàng höông
cuøng ñoàng baøo Phaät-töû moät naêm môùi taêng phuùc taêng thoï,
thaân taâm an laïc treân böôùc ñöôøng tu hoïc Phaät phaùp.
- Ñaàu Ñoâng AÁt Daäu, thaùng 11 naêm 2005 -

Kinh saùch tham khaûo:
 Di Giaùo Tam Kinh cuûa Ngaãu Ích Trí Huùc ñaïi sö do Tyø-kheo
Thieän Hueä dòch
 Phaät Toå Nguõ Kinh do Hoøa-thöôïng Thích Hoaøn Quan soaïn
dòch.
 Anan Vaán Söï Phaät Kieát Hung Kinh do Hoøa-thöôïng Tònh
Khoâng giaûng thuaät.
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Thiŕn Ác Áūi Sau

T

hӡi ÿҥi bây giӡ mà còn nói chuyӋn nhân quҧ luân
hӗi, thiӋn ác nghiӋp báo... nghe xѭa nhѭ quҧ ÿҩt!!!

- Ұy!!! tuy là thӃ ! nhѭng chuyӋn này lҥi mҫu nhiӋm
huyӅn bí vô cùng, lҳm lúc xѭa nhѭ trái ÿҩt thұt, nhѭng lҳm
lúc lҥi mӟi mҿ vô cùng. Nó mӟi tinh và ngӥ ngàng y nhѭ
ngày nao, cái ngày ÿҫu hҽn hò gһp gӥ ngѭӡi yêu ÿҫu ÿӡi
cӫa quý vӏ vұy ҩy - rҩt khҭn trѭѫng, rҩt hӗi hӝp mà cǊng
rҩt ѭ là e lӋ... Tҩt cҧ quý vӏ ÿӅu ÿã biӃt rҩt rõ chӍ là gһp mӝt
ngѭӡi khác phái thôi mà, thұt sӵ là ÿâu có gì... thӃ mà vүn
cӭ rҩt khҭn trѭѫng, thұn trӑng lҥi e dè khi tìm và gһp ngѭӡi
yêu ÿҫu tiên cӫa quý vӏ. Thѭa có ÿúng không ҥ? ThuyӃt
nhân quҧ luân hӗi cǊng lҥi nhѭ vұy!
Hôm nay rҵm tháng bҧy là ngày xá tӝi vong nhân, ngày
mà các vong linh trong cõi u minh ÿѭӧc thoát tӝi, ÿѭӧc ÿi
ÿҫu thai, ÿѭӧc trӣ lҥi làm ngѭӡi hay làm mӝt thӭ thân
mҥng gì ÿó rҩt mӟi mҿ, rҩt ngӥ ngàng khi ngày ÿҫu bѭӟc
vào thӃ giӟi cӫa hӑ. Nhѭng ÿó có phҧi là lҫn ÿҫu tiên hӑ
ÿӃn thӃ giӟi này không? Hay ÿã bao lҫn lên xuӕng ra vào
ba cõi sáu ÿѭӡng ÿã tӯ vô lѭӧng kiӃp. Vұy mà mӛi lҫn tái
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sinh lҥi làm nhѭ rҩt mӟi, mӣ mҳt chào ÿӡi nhìn thӃ giӟi hӃt
sӭc lҥ lùng, bӥ ngӥ...
*
*

*

Trong truyӋn dài “Tu Bөi” cӫa Trҫn Kiêm Ĉoàn,
chѭѫng 26: Bӡ Bên Kia có kӇ mӝt chuyӋn rҩt hay vӅ mүu
chuyӋn hành ÿҥo cӫa ngѭӡi trong cӱa Phұt và nhӳng ngѭӡi
thӃ tөc tu hành. Vì là chuyӋn dài nên chúng tôi chӍ xin
tóm gӑn nhӳng ý chính. Quan thѭӧng thѭ Lê Trung Ҭn cӕ
tìm cách thuyӃt phөc Phҥm Xҧo trӣ lҥi triӅu-chính nên ÿã
kӇ lҥi mҭu chuyӋn ҭn dө vӅ thӫa xa xѭa.
Chuy͏n k͋ v͉ hai huynh ÿ͏ Trí Quang và Trí Minh sau
m˱ͥi lăm năm dài tu h͕c, s˱ phͭ d̩y h͕ nên cùng nhau
xu͙ng núi hành ÿ̩o. Trong phút quy͇n luy͇n chia tay, v͓
ân s˱ d̿n dò: “cu͡c ÿͥi th̵t d˱ͣi kia không ph̫i là c̫nh
trͥi, mà cǊng ch̻ng ph̫i là ÿ͓a ngͭc. Hai con ÿã h͕c chín
nhͷng lͥi d̩y tinh y͇u nh̭t cͯa ba t̩ng kinh ÿi͋n. Nay
ph̫i xu͙ng núi giúp ÿͥi là vi͏c ph̫i làm. N͇u ch͑ lo tu
trên núi ÿ͋ c̯u mong gi̫i thoát cho riêng mình nh˱ th̯y là
ÿi͉u r̭t khó ÿ̩t vì nͫ n̯n chúng sanh là món nͫ trùng
trùng ân tình, ˯n nghƭa d͍ vaymà khó tr̫. Ch˱a tr̫ s̩ch
nͫ thì nghi͏p ch˱a gi̫i h͇t, làm sao buông tay, quay m̿t
vͣi ÿͥi ÿ͋ gi̫i thoát m͡t mình... trong các món nͫ thì nͫ
mình là lͣn nh̭t. Cái tôi càng nh͗, nͫ n̯n càng ít. Tâm
không, vô ngã là h͇t nͫ.” Trͧ v͉ l̩i vͣi ÿͥi th˱ͥng, Trí

106 | T H I ӊ N Á C Ĉ Ӡ I S A U

Quang tin r̹ng, nuôi ÿ˱ͫc tâm không, v̷ng l̿ng giͷa
ch͙n bͭi ÿͥi phi͉n tr˱ͫc mͣi th̵t là t͓nh tâm và t͓ch di͏t
ÿ˱ͫc m͕i ham mu͙n ͧ ÿͥi. Nghƭ v̵y nên Trí Quang su͙t
ngày lê la s͙ng giͷa chͫ, m͑m c˱ͥi b̭t ch̭p nhͷng ÿi͉u
tͭc lͭy khen chê. Riêng ph̯n Trí Minh thì hoàn toàn
ng˱ͫc l̩i, nghƭ r̹ng b͛-tát h̩nh không xa th͇ gian m͡t
m̫y may nên l̿ng lͅ vào ÿͥi ÿ͋ s͙ng nh˱ m͕i ng˱ͥi. Trí
Minh làm ăn trͧ nên giàu lͣn và ḽy vͫ sinh con, có ÿͯ thê
thi͇p, k̓ ăn, ng˱ͥi ͧ ÿ̯y nhà. M˱ͥi năm sau, Trí Minh
ch̩nh nhͣ ng˱ͥi huynh ÿ͏ nên cho ng˱ͥi tìm và mͥi v͉
nhà mình. Khi Trí Quang ÿ͇n nhà th̭y dinh th ÿ͛ s͡ cͯa
Trí Minh thì ng̱n ng˱ͥi choáng ngͫp; nghƭ r̹ng huynh ÿ͏
cͯa mình ÿã quên lͥi Th̯y d̿n, tham luy͇n giͷa ÿͥi li͉n
xách g̵y ÿ̵p vͩ h͇t nhͷng thͱ quý giá sang tr͕ng trong
nhà, l̩i còn r˱ͫt ÿánh ng˱ͥi nhà cͯa Trí Minh ch̩y tán
lo̩n. Xong r͛i trͳng m̷t hùng h͝ vung g̵y lên tr˱ͣc m̿t
Trí Minh, nh˱ng b̷t g̿p ánh m̷t trong ng̯n mát l̩nh,
thân ái cͯa Trí Minh ÿang nhìn mình. G̵y trong tay Trí
Quang r˯i xu͙ng, h͕ không ai nói m͡t lͥi nào, ÿ͛ng dang
tay ch̩y ào ÿ͇n ôm nhau... Trí Quang c̭t ti͇ng thͧ dài:
“Ĉͱng l̩i giͷa ÿͥi mà l̩c ÿ˱ͥng! hèn gì Th̯y mình ph̫i
vào sâu trong núi...” Trí Minh an ͯi: “M͕i v̵t ÿ͉u bi͇n
ÿ͝i trong tͳng kh̷c. Có gì ÿͱng l̩i ÿ˱ͫc ÿâu. Cho nên t
mình ÿͱng l̩i cǊng có nghƭa là ÿang b͓ xô ÿi. Ĉã bi͇t phút
tr˱ͣc không còn, phút sau ch˱a ÿ͇n thì có gì ÿ͋ bám víu
và bám víu ÿ͋ làm gì chͱ!”
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KӇ xong câu chuyӋn, Lê Trung Ҭn kӃt luұn cho rҵng
huynh ÿӋ cӫa hӑ ÿӅu bӏ dính mҳc. Trí Quang khinh bӍ
quay lѭng hay nóng nҧy ÿұp phá thӃ giӟi vұt chҩt mà anh
ta coi nhѭ là “có”, là kҿ thù cӫa vô ngã. Trí Minh thì tӵ
cho mình ÿã vѭӧt ra khӓi vòng câu chҩp, ôm trӑn ÿӡi sӕng
vұt chҩt trong tay nhѭng quay lҥi ÿánh ÿә và coi thѭӡng nó
nhѭ mӝt phӫ nhұn hiӋn hӳu vӟi tâm trҥng thӓa mãn cӫa
mӝt ngѭӡi “giác ngӝ.” Sӵ giác ngӝ dӉ dãi và ngây thѫ cӫa
ngѭӡi chӍ thҩy tѭӧng Phұt trong chùa mà không thҩy tánh
Phұt quanh ta...
Phҥm Xҧo thì góp ý mӝt cách lѫ lӱng:
- BiӃt ÿâu vұy mà hai anh em ҩy lҥi cҧm thҩy an lҥc và
hҥnh phúc hѫn tҩt cҧ chúng ta bây giӡ.
- Tҥi sao tѭӟng quân lҥi suy diӉn nhѭ thӃ?
- Vì tҩt cҧ chӍ là phѭѫng tiӋn tҥm thӡi ÿӇ ÿi ÿӃn cái
ÿích. Ҩy là hҥnh phúc. Sӕng là phѭѫng tiӋn. Thân xác
nҫy là phѭѫng tiӋn. Tu bөi hay tu ÿҥo cǊng chӍ là phѭѫng
tiӋn. Qua nhӳng thay ÿәi, thăng trҫm bên ngoài mà có
ngѭӡi cho là “dâu bӇ” thì hҥnh phúc nhҩt là tìm ÿѭӧc ra
nhau. Trí Quang và Trí Minh tìm ra nhau, ôm lҩy nhau sau
nhӳng ÿә vӥ tang thѭѫng. Ҩy là hҥnh phúc.
Câu chuyӋn ÿѭӧc tiӃp diӉn và kéo dài qua mӝt khúc
quanh. Nhӳng oan trái thѭӡng theo danh mà ÿӃn, bám lӧi
mà vào, nѭѫng theo lòng ham muӕn mà ÿi. Riêng Phҥm
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Xҧo sӕng ÿӡi lһng lӁ nhѭ chiӃc bóng trong Thái Ҩp. Cho
ÿӃn mӝt hôm, Quan Tәng Ĉӕc Trҫn Minh tìm ÿӃn nhà.
Ông ÿã ôm mӕi hұn ÿi tìm kҿ thù giӃt cha mҽ mình và ôm
ҩp mӝt hoài niӋm ÿi tìm lҥi ân nhân ÿã cӭu mình và cҩp
dѭӥng mình trѭӣng thành cho ÿӃn khi ra làm quan. Hôm
nay ông ÿã tìm ÿӃn gһp lão tѭӟng Phҥm Xҧo. Hӑ ÿӅu là
nhӳng tѭӟng quân chӍ khác thӃ hӋ. Và bây giӡ giӳa có mӝt
mӕi thù bҩt cӝng ÿӟi thiên, nhѭng Phҥm Xҧo không chӏu
ÿӝng ÿӃn ÿao kiӃm. Nên Trҫn Minh ÿành dùng chiӃn tranh
lҥnh, ÿҩu pháp hӑ phҧi ÿӕi mһt bây giӡ là giao ÿҩu bҵng
cách ngӗi bҩt ÿӝng và lһng thinh. Trҫn Minh cҳm kiӃm
bên bàn ÿá và ra ÿiӅu kiӋn ngѭӡi nào bӏ ngã ngөc trѭӟc thì
ngѭӡi kia sӁ cҳt ÿi ÿҫu cӫa hӑ và coi nhѭ oán thù này ÿѭӧc
giҧi quyӃt. Xem ra cuӝc chiӃn thì rҩt êm ҧ nhѭng chӍ có hӑ
mӟi hiӇu ÿѭӧc cam go ӣ trong ÿó. Thӡi gian chҫm chұm
trôi ÿi, nhѭng nӝi tâm cӫa hӑ bҳt ÿҫu vӵc dұy, cuӝn trào
lên bao nhiêu thӭ ÿòi hӓi rҩt bình phàm cӫa loài ngѭӡi,
nhѭng hӑ mӛi ngѭӡi tӵ biӃt mình cҫn phҧi làm gì nên chӍ
còn nѭӟc cҳn răng chӏu ÿӵng. Vӟi tuәi trҿ nóng nҧy, năng
ÿӝng cӫa Trҫn Minh thì chҳc hҷn sӁ thua xa bҧn lãnh âm
trҫm chӏu ÿӵng cӫa Phҥm Xҧo. TiӃp diӉn cho ÿӃn rҥng
ngày thӭ hai, khi ánh nҳng ÿҫu rҧi ÿӅu trên mһt ÿҩt cǊng
chính là lúc Phҥm Xҧo tiӃp xúc ÿѭӧc vӟi tâm linh, sӕng lҥi
vӟi cái chân thұt cӫa mình. Nên ông xӕc kiӃm ÿӭng lên ÿi
sát ÿӃn bӡ tѭӡng vôi trҳng xóa, mӝt nhát kiӃm hoa lên, mӝt
ngón tay bӏ ÿӭt lìa, máu! Máu biӃn thành màu mӵc son uӕn
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lѭӧn nhӳng nét ÿҥi tӵ cuӗng thҧo. Mӵc son vӯa cҥn kiӋt,
mӝt nhác kiӃm hoa lên, mӝt ngón tay lҥi rѫi xuӕng, ÿӝng
tác ÿҽp mҳt ÿau lòng ҩy tái tiӃp diӉn cho ÿӃn lúc trên tѭӡng
vôi hiӋn toàn bày bài thҫn chú Bát-nhã: “Y͇t ÿ͇, y͇t ÿ͇, ba
la y͇t ÿ͇, ba la tăng y͇t ÿ͇, b͛-ÿ͉ tát bà-ha”, nghƭa là v˱ͫt
qua, v˱ͫt qua, hãy v˱ͫt qua bͥ bên kia. Bài chú vӯa kӃt
thúc cǊng là lúc thân hình cӫa Phҥm Xҧo biӃn thành mӝt
cái xác không hӗn. Chính ngay lúc ҩy, Trҫn Minh cǊng
nhѭ choàng tӍnh sau cѫn ác mӝng ÿѭa tay vào ngӵc áo lôi
ra tҩm vҧi gҩm vàng ÿã cǊ vӟi nhӳng giòng chӳ cuӗng thҧo
màu son viӃt bài Kinh Bát Nhã ÿã bӏ xét mҩt ÿi ÿoҥn cuӕi.
Nhӳng nét chӳ cuӗng thҧo thұt giӕng nhau, chӍ khác chăng
dòng chӳ trên tѭӡng chính là phҫn cuӕi cӫa tҩm vҧi vàng
ÿã bӏ xét ÿi. Ĉҩy là vұt duy nhҩt ÿӇ cho Trҫn Minh ÿi tìm
và nhұn biӃt ân nhân cӫa mình mà bà Vãi ӣ chùa ÿã trao
cho trѭӟc khi nhҳm mҳt. Trҫn Minh xiӃt chһt mҧnh gҩm
vàng và khóc vùi dѭӟi chân cӫa Phҥm Xҧo. Ông nói lӡi ÿӫ
cho mình và cҧ ba ngàn thӃ giӟi cùng nghe: “Ḿ ˯i! Cha
˯i! Ân nhân ˯i! ˱ͣc chi con g̯n ÿ˱ͫc nhͷng trái tim cͯa
ḿ, cͯa cha, cͯa ng˱ͥi ân tͳ ngày còn bé ÿ͋ con bi͇t khóc
nh˱ hôm nay tr˱ͣc khi con bi͇t h̵n thù!”
Câu chuyӋn trên tình cҧnh khúc chiӃt, chúng tôi chӍ sѫ
lѭӧc vài dòng ÿӇ quý vӏ nҳm phҫn chính yӃu. Mӝt ngѭӡi
khi ÿã liӉu giҧi ÿѭӧc nhân quҧ, tiӃp xúc ÿѭӧc chính mình
sӁ tӵ biӃt phҧi làm gì ÿӇ cӣi mӣ vòng nghiӋp báo luân hӗi.
Vҩn ÿӅ hôm nay chúng tôi muӕn bàn ÿӃn cǊng chӍ là
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chuyӋn ThiӋn Ác NghiӋp Báo. Bӣi có phұt-tӱ ÿѭa ra vҩn
ÿӅ thӃ này: Ki͇p này con làm ÿi͉u thi͏n, mà con sͫ ki͇p
sau con sͅ làm ÿi͉u ác thì có cách nào ch̷c ch̷n con có
th͋ làm vi͏c thi͏n trong ṱt c̫ các ki͇p v͉ sau cͯa con
không?
Ĉây là mӝt vҩn ÿӅ rҩt nan giҧi. Vì sao? Trong kinh
Phұt nói: “Bӗ-tát còn mê khi cách ҩm”, nghƭa là khi nhұp
thai và sanh ra ÿӡi khác, hàng Bӗ-tát hãy còn mê muӝi khi
chuyӇn sanh, hà huӕng chúng ta là phàm phu trong hҥng
phàm phu. Làm sao có thӇ giӳ ÿѭӧc? ChӍ có mӝt cách là
tu thôi, mà phҧi tu làm sao chӭng ÿӃn bұc thánh mӟi ÿѭӧc.
HiӋn giӡ chúng ta ÿang trong ÿӏa vӏ phàm phu thì cǊng
phҧi chiӃu theo bӕn quy tҳc căn bҧn cӫa Ҩn Quang ÿҥi sѭ c
sau ÿây:
1. Tӗn hҧo tâm: luôn giӳ tâm niӋm thuҫn thiӋn.
2. ThuyӃt hҧo thoҥi: luôn nói lӡi thұt ngӳ tӕt lành.
3. Tӕ hҧo sӵ: luôn hành trì nhӳng ÿiӅu thiӋn.
4. Tác hҧo nhân: làm ngѭӡi tӕt hay cӭu giúp ngѭӡi
khác.
Y theo ÿây thì cái nhân lành này chúng ta ÿӡi sau mӟi
có thӇ tiӃp tөc con ÿѭӡng thiӋn hҥnh cӫa mình ÿѭӧc. Do
giӳ tâm thuҫn thiӋn nên ba chҩt ác cӫa tham sân si không
c

Th˱ͫng H̫i H͡ Qu͙c Tͱc Tai Pháp H͡i Pháp Ngͷ
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thӇ sanh khӣi nên lòng ÿѭӧc thanh tӏnh. Tâm thanh tӏnh là
chҩt liӋu vô cùng trӑng yӃu, nhӡ có nó mà ta mӟi có thӇ
nuôi dѭӥng và phát huy ÿѭӧc lòng nhân nѫi ta. Chӳ lòng
nhân ÿây, theo cách viӃt Hán là nhân tâm ( ϘЈ ): nó
mang tính chҩt hӝi ý. Nghƭa là tâm ý nghƭ ÿӃn phúc lӧi,
giúp ÿӥ và thành tӵu cho ngѭӡi thӭ hai, chҷng phҧi mình.
ChӍ luôn nghƭ ÿӃn mình thì không có lòng nhân tӯ, mà phҧi
biӃt nghƭ ÿӃn ngѭӡi khác. Nhѭ vұy cǊng ÿӗng nghƭa vӟi
Bӗ-tát, vì Bӗ-tát là giác hӳu tình, giúp chúng hӳu tình ÿӗng
giác ngӝ nhѭ mình không khác. Nhѭ câu chuyӋn Vua MaHa-Nam tính biӃt trѭӟc sӁ không tránh khӓi viӋc Vua Lѭuly sang trҧ thù ÿánh phá. Ngài ÿã nghƭ ra mӝt kӃ hy sinh
bҧn thân mình ÿӇ mong cӭu thoát dân lành, nhѭng bӣi lòng
còn lѭӥng lӵ không biӃt hành ÿӝng cӫa mình có ҧnh hѭӣng
ÿӃn cұn tӱ nghiӋp và lúc chuyӇn sanh hay không, nên ông
ÿã tìm ÿӃn hӓi Phұt.
Ngài Ma-ha-nam b̩ch Ph̵t r̹ng: nhͷng lúc tôi g̿p
ph̫i xe, nga, voi ÿiên và ng˱ͥi ÿánh l͡n là khi ̭y tôi m̭t
tâm ni͏m Ph̵t, không may lâm n̩n b͓ ch͇t thì sͅ sanh v͉
cõi nào?
Ĉͱc Ph̵t d̩y: lúc ̭y không may thͥi ng˱ͥi v̳n ÿ˱ͫc
sanh v͉ cõi lành, chͱ ch̻ng sanh v͉ ác thú ÿâu, ng˱˯i
ÿͳng lo sͫ. Ví nh˱ cái cây th˱ͥng ngày nó nghiên v͉
h˱ͣng ÿông, n͇u mà nó b͓ gãy thì quy͇t ÿ͓nh nó ngã v͉
h˱ͣng ÿông. Ng˱ͥi lành cǊng nh˱ th͇, n͇u khi thân ch͇t
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nhͥ sͱc hun ÿúc ý thͱc lành ÿã nhi͉u ngày tͳ tr˱ͣc nh˱
kính tin trì giͣi, h͕c h͗i, b͙ thí và trí tu͏ ch̷c ÿ˱ͫc lͫi ích
mà sanh lên trͥi. (*)
Cho nên cái tiêu chuҭn ÿҫu tiên rҩt ѭ là thiӃt yӃu, nӃu
vҳng mһt nó thì mӑi viӋc thiӋn lành cӫa chúng ta cǊng chӍ
kӇ nhѭ công suông. Chính là Kinh Anan Vҩn Sӵ Phұt
KiӃt Hung chӛ nói: “B̭t ch͑ ti͉n th͇ túc t͡ vô công” nghƭa
là không chӍ ÿӡi trѭӟc làm phѭӟc không thұt công ÿӭc; ÿӡi
nay lҥi tiӃp diӉn, tӭc tuy cǊng là làm thiӋn, làm phѭӟc
nhѭng không gһp hái ÿѭӧc công ÿӭc. ChӍ vì hѭ danh mà
không thұt dөng vұy. Nên phҧi tu tâm thuҫn tӏnh, thuҫn
thiӋn. Có ÿѭӧc vұy rӗi thì mӟi nói ÿѭӧc lӡi thành thұt tӕt
lành mà trong Tӭ NhiӃp Pháp gӑi là ái ngӳ: nói lӡi hòa
diӋu dӉ cҧm hoá ngѭӡi. ĈӃn phҫn làm viӋc tӕt, ngѭӡi tӕt.
Làm viӋc tӕt là không nhӳng không cҧn trӣ viӋc tӕt ÿҽp
cӫa ngѭӡi mà còn hӃt lòng giúp ÿӥ thành tӵu cho hӑ. Làm
ngѭӡi tӕt thì không bao giӡ nghƭ chuyӋn phѭѫng hҥi ÿӃn
ngѭӡi khác. Nhѭ Tam Tӵ Kinh vӯa mӣ ÿҫu cә ÿӭc dҥy:
“nhân chi sѫ tánh bәn thiӋn.” nghƭa là con ngѭӡi ban sѫ
tánh vӕn thiӋn. Sách này là sách dҥy trҿ nhӓ, nên câu kӃ
là: “tánh tѭѫng cұn, tұp tѭѫng viӉn.” tӭc tánh nѭѫng ӣ
gҫn, mà tұp tành thì lâu sau. Bӣi vұy, cái tánh bәn thiӋn ÿó

(*)

Ph̯n Nh˯n Qu̫ ch˱˯ng Chúng Sanh “Lu̵n Tà Trí” trong Kinh
Lͥi Vàng.
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phҧi ÿѭӧc nuôi dѭӥng tӯ nhӓ mà quan hӋ mұt thiӃt nhҩt
không ai hѫn là ông bà, cha mҽ, cô cұu, anh em,... ThӃ
nên, muӕn là ngѭӡi tӕt thì cҫn rҩt nhiӅu yӃu tӕ xung quanh
tҥo nên. Mӝt chӭng cӭ hùng hӗn là ngài Mҥnh Tӱ thành
tӵu là nhӡ vào cách ӭng xӱ khéo léo cӫa mҽ. NӃu không
có sӵ trӧ giúp ÿó ngài quyӃt ÿӏnh không có ÿѭӧc ngѭӡi ÿӡi
kính trӑng nhѭ bây giӡ. Ӣ ÿây có mӝt ÿiӇm nhӓ chúng tôi
có lӡi thѭa vӟi quý vӏ, hãy hӑc theo hҥnh cӫa mҽ ngài
Mҥnh Tӱ, ÿӇ mҳt lѭu tâm ÿӃn con cháu mình. Nuôi dѭӥng
hun ÿúc chúng nó vӟi lòng tӯ bi, biӃt yêu thѭѫng giúp ÿӥ
chӟ ÿӯng ÿӇ nó mang nһng niӅm oán ghét thù hұn trong
tâm. Trên ÿây là bӕn yӃu tӕ căn bҧn nhҩt cӫa căn bҧn ÿӇ
chúng ta trӣ thành ngѭӡi thiӋn.
Bѭӟc thêm bѭӟc nӳa chúng ta phát tâm tu hành, thӵc
tұp theo Tӭ ĈӃ, Thұp Nhӏ Nhân Duyên cӫa hàng nhӏ thӯa.
NӃu muӕn không còn rѫi vào ba ÿѭӡng ác nӳa thì chí ít
cǊng phҧi chӭng ÿӃn quҧ Tu-ÿà-hoàn, vì Tu-ÿà-hoàn là quҧ
Dӵ Lѭu tӭc là ÿã nhұp vào dòng thánh. Còn nӃu phát ÿҥi
tâm, hành ÿҥi nguyӋn, tu theo ÿҥi thӯa thì phҧi nҳm chҳc
câu thҫn chú này: “hy sinh phөng hiӃn, xҧ kӹ vӏ nhân.”
Thӵc hành sáu pháp ba-la-mұt và bӕn lӡi nguyӋn lӟn. Mà
thӵc tӃ và gói gӑn nhҩt là Thұp ÿҥi nguyӋn vѭѫng cӫa Bӗtát Phә HiӅn trong Phҭm Phә HiӅn Hҥnh Nguyên cӫa Kinh
Hoa Nghiêm. Còn nӃu tӵ nghƭ mình không ÿӫ năng lӵc
vѭӧt thoát trҫn lao thì chuyên mӝt lòng trì danh niӋm Phұt
cҫu sanh vӅ nѭӟc Cӵc Lҥc cӫa ÿӭc Phұt A Di Ĉà. Vì cõi
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ҩy không có ba ÿѭӡng ác, và mӝt khi vãng sanh vӅ nѭӟc ÿó
thì không còn thoái chuyӇn trong sanh tӱ trҫm luân. Phұt
A Di Ĉà lҥi còn phát ÿҥi nguyӋn hӉ chúng sanh nào hӃt
lòng tín nguyӋn niӋm Phұt cҫu sanh sӁ ÿѭӧc ÿӟi nghiӋp
vãng sanh. Lҥi nhѭ thҩy tҩt cҧ nhӳng ÿiӅu trên ÿây khó
khăn quá không làm ÿѭӧc nӳa thì chӍ còn mӝt nѭӟc là phҧi
tҥo cho ÿѭӧc ÿҥi phѭӟc báo ÿӇ ÿѭӧc sanh lên ÿӃn Ĉao-lӧi
thiên. Ngѭӡi khi sanh ÿӃn Ĉao-lӧi thiên vүn còn nhӟ biӃt
ÿѭӧc nguyên nhân ÿӡi trѭӟc làm sao mình ÿѭӧc sanh lên
ÿӃn cõi này nên không mҩt ÿi nhân duyên trѭӟc, có thӇ tiӃp
tөc con ÿѭӡng thánh thiӋn cӫa mình cho ÿӃn ngày giҧi
thoát.
Bây giӡ chúng tôi xin trích mӝt vài ÿoҥn kinh văn ÿӇ
quý vӏ hiӇu rӓ thêm vӅ nhân quҧ nghiӋp báo. Mӣ ÿҫu Kinh
Nhân Quҧ Ba Ĉӡi – Phұt dҥy: - N̯y các tǤ-kh˱u, h͇t th̫y
trai, gái, già, tr̓, phú quý, b̯n ti͏n, ch͓u kh͝ vô cùng hay
h˱ͧng phúc vô t̵n ÿ͉u do s báo ͱng cͯa nhân qu̫ ki͇p
tr˱ͣc, v̵y c̯n ph̫i làm gì? tr˱ͣc tiên ph̫i hi͇u kính cha
ḿ, kính tin Tam-b̫o! thͱ ÿ͇n c̯n ph̫i giͣi sát, phóng
sinh, ni͏m ph̵t, b͙ thí, tr͛ng các ru͡ng phúc cho ÿͥi sau!
Trѭӟc hӃt Phұt dҥy rõ cho chúng ta, ngѭӡi ta sanh ra có
giàu nghèo, quý tiӋn, trai gái ÿҽp xҩu là do quҧ báo cӫa
kiӃp trѭӟc. Muӕn kiӃp sau nhѭ thӃ nào thì phҧi do nѫi
nhân trӗng nѫi kiӃp này. Nên trong kinh có chӛ Phұt
thuyӃt: “Mu͙n bi͇t nhân ÿͥi tr˱ͣc thì hãy nhìn vào qu̫
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báo hi͏n t̩i, mu͙n bi͇t k͇t qu̫ ÿͥi sau thì hãy nhìn vào
ch͟ t̩o nhân ͧ hi͏n t̩i”. Phұt tӯ bi dҥy cho chúng ta
nhӳng ÿiӅu vӅ hiӃu kính, niӋm Phұt, bӕ-thí là muӕn cho
chúng ta biӃt gieo nhân lành ÿӇ hѭӣng quҧ phúc vӅ sau.
Bӣi vì sau khi chuyӇn sanh ӣ kiӃp khác, ngѭӡi ta thông
thѭӡng không còn nhӟ ÿѭӧc nhӳng gì ӣ kiӃp trѭӟc nӳa.
CǊng có mӝt sӕ rҩt ít ngѭӡi nhӟ lҥi ÿѭӧc, ÿó là nhӳng hình
thӭc ÿoҥt thai khi sanh, hay nhân duyên ÿһc biӋt mà có
ÿѭӧc. Kinh KiӃn Chính – Phұt nói: N̯y các ÿ͏ t͵! th̯n
thͱc chuy͋n dͥi ÿi theo vͣi nghi͏p, ng˱ͥi không có ÿ̩o
h̩nh, không có th̯n thông trí tu͏ sáng su͙t hoàn toàn,
không th͋ nào bi͇t ÿ˱ͫc nhͷng vi͏c tr˱ͣc... N̯y các ÿ͏ t͵,
th̯n thͱc khi còn ͧ ÿͥi. làm thi͏n làm ác, tͣi lúc ch͇t ÿi, sͅ
t theo ch͟ nghi͏p c̫m ph̫i thͭ báo, mang thân hình
khác, thì ch͟ th̭y bi͇t cǊng ÿ͉u thay ÿ͝i h͇t, không còn có
chi là nh˱ cǊ nͷa... Sinh t͵ cǊng nh˱ th͇, ng˱ͥi nào ch˱a
tu chͱng ÿ˱ͫc ÿ̩o qu̫, không có m̷t trong s̩ch sáng
su͙t, thì lúc thân ch͇t ÿi, th̯n thͱc ph̫i theo nghi͏p mà
bi͇n hóa ÿ͝i dͥi, mang ḽy thân khác, l̩i ph̫i ch͓u ͧ trong
bào thai, ṱt nhiên m͕i s th̭y bi͇t, cǊng ÿ͉u khác h͇t, nên
không còn nhͣ ÿ͇n nhͷng vi͏c cǊ nͷa.
Thҫn-thӭc trong kinh Phұt nói chính là cái mà chúng ta
thѭӡng gӑi là linh hӗn. Thҫn thӭc ÿây là cái thҩy biӃt huân
tұp do mӝt ÿӡi tҥo tác, vin theo mà sau khi chӃt ÿi chuyӇn
sanh thành thân trung ҩm. Bӣi vì chҩp trѭӟc nên phҧi chӏu
luân hӗi theo nghiӋp duyên thiӋn ác. Nhѭ trong Tӭ LiӋu
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Giҧn cӫa Tә Vƭnh Minh có viӃt: “̭m c̫nh nh˱ͫc hi͏n ti͉n,
phi͇t nhƭ tuǤ tha khͱ”. khi ҩm cҧnh hiӋn ra thì thoáng chӕc
tùy theo nó mà chuyӇn sanh. Vì th͇ nên Ph̵t ra ÿͥi, ÿem
ÿ̩o lý ra ch͑ b̫o cho ng˱ͥi t͑nh ng͡ ngay trong tâm mình
ÿã. V̵y ai mu͙n bi͇t th̯n thͱc ÿi l̩i trong vòng sanh t͵,
h˱ͧng thͭ th͇ nào. c̯n h͕c ngay 37 pẖm c͙t y͇u cͯa Ph̵t
d̩y v͉ các ph˱˯ng pháp tu hành, là nhͷng phép r̭t m̯u
nhi͏m vào thi͉n-ÿ͓nh, khi͇n cho trí tu͏ ÿ˱ͫc sáng su͙t vô
cùng cc, ÿ͋ ki͋m ÿi͋m thân tâm, gìn giͷ thân tâm, ÿi͉u
hòa thân tâm, khi͇n cho thân tâm, trͧ lên chân chánh, ÿ̯y
ÿͯ trí tu͏, thì mͣi có th͋ bi͇t rõ h͇t m͕i ch͟ th̯n thͱc ÿi
l̩i, và các vi͏c x˱a nay thay ÿ͝i nh˱ th͇ nào.
Ĉoҥn kinh văn kӃ tiӃp, Phұt tӯ bi nói rõ hѫn vӅ cách
hành trì và ÿӕi trӏ: N̯y các ÿ͏ t͵! các ng˱ͥi c̯n ph̫i h͕c
h͗i cho hi͋u rõ m͕i s cͯa thân và tâm, ph̫i bi͇t rõ các
ph˱˯ng pháp ÿ͋ ÿ͙i tr͓, m͟i khi g̿p s mͥ ám, kíp ph̫i
di͏t trͳ ngay ÿi, chͣ nên làm cho r͙i lo̩n thân tâm, giͷ
vͷng tinh th̯n theo chánh pháp, giͷ ÿúng ÿ˱ͫc nh˱ th͇
mãi, thì nhͷng ch͟ ngͥ vc không c̯n ph̫i h͗i, t kh̷c là
gi̫i quy͇t ÿ˱ͫc r͛i.
Trên ÿây là nhӳng ÿoҥn kinh văn thuӝc bên tiӇu bӝ,
dҥy rõ vӅ sӵ cho chúng ta hiӇu ÿӇ hiӇu làm sao ӭng xӱ khi
tiӃp ngѭӡi, ÿӕi vұt, ÿӕi sӵ trong cuӝc sӕng hҵng ngày. Bây
giӡ ÿi sâu hѫn chút nӳa, chúng ta lҫn vào ÿҥi thӯa bӝ, hӑc
hӓi phҫn lý tánh mà ӭng dөng. Kinh Thұp ThiӋn NghiӋp
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Ĉҥo, Phұt dҥy: Long v˱˯ng nên bi͇t! B͛-tát có m͡t pháp
hay dͱt ṱt c̫ các ÿ˱ͥng ác kh͝. Th͇ nào là m͡t? Nghƭa
là ngày ÿêm th˱ͥng nhͣ, suy nghƭ quán sát pháp lành, làm
cho các pháp lành m͟i ni͏m m͟i tăng tr˱ͧng, không ÿ͋
m͡t m̫y may b̭t thi͏n xen l̳n vào. Tͱc là hay khi͇n cho
các ác pháp h̹ng dͱt, thi͏n pháp viên mãn, th˱ͥng ÿ˱ͫc
g̯n gǊi ch˱ Ph̵t, B͛-tát và các Thánh chúng.(*)
Ĉoҥn kinh văn này là chӛ tӕi diӋu trong viӋc tu thiӋn,
hành thiӋn và quҧ báo thiӋn thù thҳng vӅ sau. Vì sao? Vì
tӯ ngѭӡi, trӡi, cho ÿӃn quҧ vô thѭӧng Bӗ-ÿӅ ÿӅu phҧi y
theo nѫi pháp này làm căn bҧn mӟi ÿѭӧc thành tӵu. Cho
nên muӕn ÿӡi nay và mãi mãi vӅ sau nӳa, muӕn chҷng còn
phҧi chӏu thӕi ÿӑa trong ba ÿѭӡng ác nhҩt ÿӏnh phҧi tu theo
pháp này. Mӑi ngѭӡi ÿӅu biӃt, chúng ta có mһt trong ÿӡi
này khә nhiӅu vui ít. Ĉӭc Phұt thѭѫng xót than rҵng:
“Nhân sanh t̩i thù ÿ͛.” Nghƭa là chúng ta sanh ra có mһt
ӣ cõi ÿӡi này chӍ là ÿӇ trҧ nӧ và ÿòi nӧ. Vì vұy mà Quy
Sѫn Cҧnh Sách chép: “Bͧi do nghi͏p trói bu͡c mà có
thân.”

(*)

nguyên văn: Long v˱˯ng ÿ˱˯ng tri! B͛-tát hͷu nh̭t pháp, năng
ÿo̩n nh̭t thi͇t ch˱ ác ÿ̩o kh͝. Hà ÿ̻ng vi nh̭t: V͓ ˱ trú d̩
th˱ͥng ni͏m t˱ duy, quán sát thi͏n pháp. Linh ch˱ thi͏n pháp, ni͏m
ni͏m tăng tr˱ͧng, b̭t dung mao ph̯n b̭t thi͏n gián t̩p. Th͓ tͱc
năng linh ch˱ ác vƭnh ÿo̩n, thi͏n pháp viên mãn. Th˱ͥng ÿ̷c thân
c̵n ch˱ Ph̵t, b͛-tát c̵p d˱ thánh chúng.
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Ĉây chính là chӛ Phұt chӍ rõ cái gӕc vô minh cӫa
chúng ta. Chúng ta có mһt ÿây là do nghiӋp duyên trói
buӝc tҥo thành, nên chӍ thҩy cuӝc ÿӡi ÿҫy ÿau khә. Tuy
khә là thӃ mà nào có mҩy ai muӕn thoát ra, có ngѭӡi bҧo
rҵng: Ai b̫o em cu͡c ÿͥi ÿ̯y ÿau kh͝, khi em còn có ḿ ͧ
trong tâm. Nghe dӉ thѭѫng làm sao! Hҥnh phúc sao mà
giҧn dӏ quá. Vұy mà ӣ ÿӡi có nhiӅu ngѭӡi lҥi không tìm
ÿѭӧc cái hҥnh phúc ÿѫn giҧn bình phàm nhѭ vұy ÿó. Hà
huӕng chi là nhӳng thӭ khác. Nên cҫn phҧi phát ÿҥi tâm,
nӃu không thoát ra ba cõi thì sanh tӱ tӱ sanh không bao giӡ
ngӯng dӭt. Nhѭ trong Chӭng Ĉҥo Ca cӫa HuyӅn Giác ÿҥi
sѭ viӃt: “M̭y h͛i t͵, m̭y h͛i sanh, sanh t͵ liên miên
không ngͳng ngh͑”.(1) Bӣi mӝt khi nhân ÿã tҥo thì quҧ
phҧi nhұn thӑ, dù ÿó là nhân thiӋn hay ác: “Thi͏n ác ÿáo
ÿ̯u chung hͷu báo, ch͑ tranh lai t̫o dͷ lai trì”. Hoһc nhѭ
Quy Sѫn Cҧnh Sách nói: “Gi̫ s͵ trăm nghìn ki͇p, nghi͏p
ÿã t̩o không bao giͥ m̭t. Nhân duyên khi g̿p gͩ, qu̫
báo l̩i ph̫i ch͓u”.
Nhѭng rӗi, dù là thiӋn báo, phѭӟc báo, hay gì gì ÿi nӳa.
Chúng ta không nên chҩp trѭӟc phѭӟc báo hӳu lұu ÿӇ rӗi
rѫi trӣ lҥi sanh tӱ luân hӗi, do ÿó mà Kinh Kim Cang, Phұt
thuyӃt: V͓ b͛-tát ÿúng n˯i pháp, ph̫i nên không có ch͟ trͭ
tr˱ͣc mà làm vi͏c b͙-thí. Nghƭa là không trͭ tr˱ͣc n˯i

(1)

Nguyên văn: Kͽ h͛i sanh, kͽ h͛i t͵. Sanh t͵ du du vô ÿ͓nh ch͑
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hình s̷c mà b͙-thí, không trͭ tr˱ͣc n˯i thanh, h˱˯ng, v͓,
xúc, pháp mà b͙-thí.
Bӣi dù phѭӟc báo nhiӅu nhѭ cát sông hҵng, lӟn bҵng
cҧ tam thiên ÿҥi thiên thӃ giӟi rӗi cǊng có ngày hѭӣng tұn.
Phѭӟc báo hӃt tҩt sӁ rѫi vào ba ác ÿҥo, lҥi giáp mһt vӟi thӃ
giӟi khә ÿau. Bӣi vô minh nên chúng ta mê lҫm không
hiӇu ÿѭӧc chân tѭӟng vǊ trө nhân sanh, nên mãi trôi lăn
trong ba cõi sáu ÿѭӡng trҫm luân khә hҧi. Không nhұn
chân ÿѭӧc sӵ thұt nên lҩy khә làm vui. Kinh DiӋu Pháp
Liên Hoa phҭm Thí Dө nói: Các ng˱˯i không nên ˱a ͧ
trong nhà l͵a tam giͣi, chͣ có ham mê các món s̷c, thinh,
h˱˯ng, v͓, xúc thô hèn, n͇u tham, mê ̷t sanh ái nhi͍m thͥi
sͅ b͓ nó ÿ͙t.
Chung quy lҥi, tҩt cҧ vҥn vұt hiӋn hӳu trong thӃ gian
nҫy, thҧy ÿӅu là giҧ hӧp, là vô thѭӡng biӃn ÿәi, không thұt.
Phұt ví nhӳng gì có mһt ÿây cǊng nhѭ là nhӳng cҧnh trong
mӝng, nhѭ thuұt huyӉn hoá, nhѭ ánh ÿiӋn chӟp, sѭѫng
long lanh dѭӟi nҳng, ҧnh tѭӧng trong gѭѫng phҧn chiӃu.
Vì vұy mà trong kinh Kim Cang Phұt thuyӃt kӋ rҵng:
Nh̭t thi͇t hͷu vi pháp
Nh˱ m͡ng, huy͍n, bào, ̫nh
Nh˱ l͡, di͏c nh˱ ÿi͏n
˰ng tác nh˱ th͓ quán.
t̩m d͓ch:
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Ṱt c̫ các pháp hͷu vi
Khác nào m͡ng, huy͍n, khác gì ÿi͏n, s˱˯ng
Nh˱ (bong) bóng n˱ͣc, nh˱ ̫nh t˱ͫng
Xét suy nh˱ th͇ cho t˱ͥng cho quên.
BiӃt ÿѭӧc hӃt thҧy các pháp ÿӅu không thұt nên chúng
ta phҧi suy xét mà sӕng thұt lҥi vӟi bҧn tâm mình, ÿӯng
chҥy theo, ÿӯng chҩp trѭӟc. Kinh Ĉҥi Thӯa Vô Lѭӧng
Nghƭa có ÿoҥn: Các pháp b̫n lai r͟ng l̿ng, tàn t̩ thay ÿ͝i
không ngͳng, ni͏m ni͏m sanh di͏t. kh͝ không, vô th˱ͥng,
vô ngã,... b̫n lai b̭t sanh, nay cǊng b̭t di͏t, m͡t t˱ͣng vô
t˱ͣng, không tͣi không lui mà b͙n t˱ͣng cͯa chúng sanh
th˱ͥng ph̫i bi͇n thiên.
Chúng ta thҩy ÿѭӧc vҥn vұt biӃn ÿәi vô thѭӡng nhѭ thӃ
thì làm sao nҳm chҳc ÿѭӧc viӋc hành thiӋn cӫa mình ÿѭӧc
mãi luôn bӅn vӳng. Không nên vì viӋc quá khӭ mà mãi
lѭu tӗn niӋm oán hұn trong lòng, nên hѭӟng vӅ tѭѫng lai
cùng nҳm tay nhau ca khúc khҧi hoàn thoát ly khә não. Vì
vұy, phҧi y theo lӡi Phұt dҥy mà hӃt lòng trì danh niӋm
Phұt ÿӇ sanh vӅ Cӵc-lҥc mӟi ÿѭӧc cái thiӋn chân thұt
không biӃn ÿәi. KǤ vӑng mӑi ngѭӡi ÿӅu minh bҥch ÿҥo lý
này mà ÿӗng phát tâm hӑc Phұt, tu hành, hoҵng dѭѫng
Phұt pháp khӓi cô phө ÿҥi ân cӫa chѭ Phұt, Bӗ-tát, không
lãng phí kiӃp này sӕng ӣ thӃ gian. Ĉѭӧc vұy thì chúng tôi
không uәng mӝt phen hҥ bút.
Mong thay! Mong thay!
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- Ĉ̯u hèè Bính Tṷt, tháng 5 năm
m 2006 -

ȱ
ȱ
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Phát Bƍ-āŻ Tâm

N

gày nay ÿ̩i-chúng ÿ͛ng-nghi͏p trong Ĉ̩o-tràng ÿã
cùng nhau r͵a s̩ch tâm ô-u͇ r͛i, th̵p-ác, tr͕ng
ch˱ͣng không còn, nghi͏p lͭy ÿã h͇t, trong ngoài ÿ͉u
thanh-t͓nh. Thͱ l̩i xin h͕c các v͓ B͛-tát tu-hành trc-ÿ̩o,
công ÿͱc trí-hu͏ do ÿó mà sanh. Bͧi v̵y, ch˱ Ph̵t th˱ͥng
khen ngͫi s phát tâm là Ĉ̩o-tràng, vì hay thành tu ÿ˱ͫc
ÿ̩o qu̫ v̵y.
Nguy͏n xin ÿ̩i-chúng ÿ͉u nên kiên-tâm trì-chí, chͣ
t˱ͧng s͙ng lâu mà ÿͫi ngày l̵u-t̵n, chͣ lu͙ng qua, sau
ăn-năn không k͓p. Bây giͥ ÿã cùng nhau g̿p thͥi bu͝i t͙t,
ngày ÿêm chͣ ÿ͋ phi͉n-não che ḽp tâm tánh, ph̫i nên n͟
lc phát tâm B͛-ÿ͉. Tâm B͛-ÿ͉ là tâm Ph̵t, công ÿͱc trí
hu͏ vô l˱ͫng, không th͋ nghƭ bàn... Gi̫ s͵ l͓ch ki͇p tu
hành vô l˱ͫng ph˱ͣc ÿͱc, làm ÿͯ h͇t th̫y vi͏c lành, không
b̹ng m͡t ni͏m phát tâm B͛-ÿ͉ trong muôn m͡t. Toán s͙
thí dͭ cǊng không th͋ so l˱ͥng ÿ˱ͫc công ÿͱc phát tâm
B͛-ÿ͉. (trích ch˱˯ng: Phát B͛-ÿ͉ Tâm trong L˱˯ng Hoàng
Sám Pháp)
*ȱ
*ȱȱȱȱȱȱȱ*ȱ
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Trong cuӝc sӕng ÿӡi thѭӡng cǊng nhѭ trong Phұt pháp,
có nhӳng danh tӯ ÿѭӧc lһp lҥi nhiӅu lҫn, biӃn chúng trӣ
thành quen thuӝc khiӃn ta ngӥ rҵng ÿã hiӇu, thұt ra chúng
ta chӍ làm quen mà chѭa biӃt rõ tѭӡng tұn. Phát Bӗ-ÿӅ
tâm! câu nói này ӣ trong nhà Phұt thì hҫu nhѭ chҷng còn ai
xa lҥ nӳa. Ĉôi khi còn dính chҳc trên môi cӫa mӑi ngѭӡi;
bӣi lӁ lúc có viӋc gì cҫn thì mình liӅn khuyên hӑ nên phát
bӗ-ÿӅ tâm ӫng hӝ, giúp ÿӥ, bӕ thí cúng dѭӡng.v.v. Khi
công viӋc hoàn thành rӗi thì liӅn tán thán hӑ công ÿӭc vô
lѭӧng, khen tһng tӝt cùng... HiӋn nay chúng ta ӣ vӏ trí
phàm phu ÿӏa, muӕn phát tâm bӗ-ÿӅ thì phҧi có năng lӵc
hiӇu biӃt mӟi phát ÿѭӧc. Mà phát tâm bӗ-ÿӅ thì phҧi có ÿӫ
nhân duyên mӟi phát ÿѭӧc, không phҧi tùy tiӋn lúc nào
cǊng phát ÿѭӧc. Cái mà quý vӏ thѭӡng gӑi là phát Bӗ-ÿӅ
tâm ÿó chӍ là phát lòng lành, hành thiӋn chia xҿ mà thôi.
Không phҧi là phát Bӗ-ÿӅ tâm ÿâu! Phát Bӗ-ÿӅ tâm là phát
tâm làm Phұt, phát tâm ra khӓi ba cõi sáu ÿѭӡng, mѭӡi
pháp giӟi. Nay chúng ta phҧi ӣ nѫi ÿӏa vӏ phàm phu mà
muӕn phát Bӗ-ÿӅ tâm thì phҧi thѭӡng hҵng tâm nguyӋn,
bӣi phát tӭc là tӯ trong lòng mình phát nguyӋn ra chӭ
chҷng phҧi là tӯ bên ngoài mà ÿѭӧc. Vұy thì nhӳng chӳ
chúng ta dùng ÿó thұt thӓa ÿáng chѭa? Chúng ta có nên
dùng nhӳng câu nói nhѭ vұy ÿӇ làm nhӳng viӋc nhѭ thӃ
chăng? ĈӇ khҧo lѭӧc chuyӋn này, quý vӏ cùng chúng tôi ÿi
tìm hiӇu mӝt chút vӅ mҩy chӳ rҩt phә thông này.
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Cách nói phát bӗ-ÿӅ tâm, phát tâm Bӗ-ÿӅ hay phát lòng
Bӗ-ÿӅ thҧy ÿӅu là mӝt thӭ. Mà Bӗ-ÿӅ là gì? Bӗ-ÿӅ là tiӃng
dӏch âm theo Hán ngӳ tӯ chӳ Bodhi, ÿӑc theo âm tiӃng
ViӋt chúng ta thành là Bӗ-ÿӅ. Bӗ-ÿӅ dӏch nghƭa là giác, trí,
tri ÿҥo, tӍnh thӭc, giác ngӝ. Trí huӋ ÿoҥn tuyӋt phiӅn não
thӃ gian ÿӇ thành tӵu NiӃt-bàn, tӭc là trí giác ngӝ mà Phұt,
Duyên giác, Thanh văn ÿã chӭng ÿѭӧc ӣ quҧ vӏ cӫa mình.
Trong tiӇu thӯa, Bӗ-ÿӅ là chӭng ÿѭӧc Tӭ DiӋu ĈӃ, thoát
ly khә hҧi sanh tӱ. Trong ÿҥi thӯa, Bӗ-ÿӅ ÿѭӧc hiӇu là trí
huӋ, nhұn ra rҵng không có sӵ sai khác giӳa NiӃt-bàn và
luân hӗi. Bӗ-ÿӅ là chӭng ÿѭӧc trí Bát-nhã, nhұn ra Phұt
tính cӫa chính mình hay cӫa muôn loài, nhұn ra tính Không
cӫa thӃ gian, nhұn biӃt sӵ thұt nhѭ nó là chân nhѭ. Ĉҥi
thӯa phân biӋt ra ba loҥi Bӗ-ÿӅ: giác ngӝ cho chính mình
(sӵ giác ngӝ cӫa mӝt vӏ A-la-hán), giҧi thoát cho chúng
sanh (sӵ giác ngӝ cӫa mӝt vӏ Bӗ-tát) và giác ngӝ hoàn toàn
cӫa mӝt vӏ Phұt. Trong quan ÿiӇm này, mӛi trѭӡng phái
Ĉҥi thӯa lҥi có mӝt cách giҧi thích khác nhau.
Bӗ-ÿӅ tâm ( ගЈ ) tiӃng phҥn là Bodhi-citta, dӏch
nghƭa là giác tâm. Bӗ-ÿӅ tâm gӑi ÿӫ là A-nұu-ÿa-la tammiӋu tam-bӗ-ÿӅ; còn có nhӳng tên khác nhѭ: vô thѭӧng
chính chân ÿҥo ý, vô thѭӧng Bӗ-ÿӅ tâm, vô thѭӧng ÿҥo
tâm, vô thѭӧng ÿҥo ý, vô thѭӧng tâm, ÿҥo tâm, ÿҥo niӋm,
ÿҥo ý, giác ý. Mӟi bҳt ÿҫu phát tâm gӑi là sѫ phát tâm,
ÿem cái tâm cҫu thành Phұt;. Tâm hѭӟng vӅ giác ngӝ là
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mӝt trong nhӳng thuұt ngӳ quan trӑng cӫa ÿҥi thӯa. Tâm
là hҥt giӕng sinh ra tҩt cҧ chѭ Phұt, là ruӝng tӕt nuôi lӟn
tӏnh pháp, sau khi phát khӣi tâm này, siêng năng tinh tҩn tu
hành sӁ chóng ÿѭӧc thành Phұt. Lѭѫng Hoàng Sám Pháp
nói:
“L̩i nh˱ có ng˱ͥi ch͑ làm vi͏c ph˱ͣc ÿͱc chͣ không
phát tâm vô th˱ͫng B͛-ÿ͉; ng˱ͥi ̭y cǊng nh˱ k̓ cày
ru͡ng không gieo gi͙ng. M̯m m͙ng ÿã không gieo thì làm
sao có lúa thóc. Vì lý do ̭y nên ph̫i phát tâm B͛-ÿ͉ ÿ͋
làm nh˯n duyên cho vi͏c chͱng qu̫; tr˱ͣc là báo ˯n ch˱
Ph̵t, sau là cͱu vͣt muôn loài. Cho nên Ph̵t khen ngͫi
các thiên-t͵ r̹ng:
Lành thay! Lành thay! Nh˱ lͥi các ng˱˯i nói là vì mu͙n
lͫi ích cho h͇t th̫y chúng sanh.” Phát tâm B͛-ÿ͉ là cách
cúng d˱ͥng lͣn h˯n ṱt c̫.”
ThӃ nên biӃt Bӗ-tát Ĉҥi thӯa trѭӟc tiên cҫn phҧi phát
khӣi tâm rӝng lӟn, gӑi là phát Bӗ-ÿӅ tâm, phát tâm, phát ý.
Theo cách ÿӏnh nghƭa cӫa Phұt giáo Tây Tҥng thì Bӗ-ÿӅ
tâm có hai dҥng tѭѫng ÿӕi và tuyӋt ÿӕi. Bӗ-ÿӅ tâm tѭѫng
ÿӕi lҥi ÿѭӧc chia làm hai cҩp bұc:
1. Xuҩt phát tӯ lòng Tӯ Bi, hành giҧ quyӃt tâm giҧi
thoát ÿӇ cӭu ÿӝ chúng sinh.
2. Hành giҧ hành trì thiӅn ÿӏnh, mөc ÿích ÿҥt ÿѭӧc
phѭѫng tiӋn thiӋn xҧo, ÿӇ biӃn ѭӟc mѫ thành hành ÿӝng.
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Còn Bӗ-ÿӅ tuyӋt ÿӕi chính là sӵ chӭng ngӝ ÿѭӧc tánh
Không cӫa mӑi hiӋn tѭӧng. Mӛi khi hành giҧ trӵc nhұn
ÿѭӧc tánh Không thì tâm thӭc nӝi tҥi lúc ҩy cӫa hӑ chính là
Bӗ-ÿӅ tâm tuyӋt ÿӕi.
Theo kinh Bӗ-tát Ĉӏa Trì I, có bӕn thӭ duyên trӧ giúp
hành giҧ phát Bӗ-ÿӅ tâm:
1. Thҩy nghe thҫn thông biӃn hoá bҩt khҧ tѭ nghӏ cӫa
Phұt, Bӗ-tát mà phát tâm.
2. Tuy chѭa thҩy thҫn biӃn, nhѭng ÿѭӧc nghe nói vӅ
Bӗ-ÿӅ và Bӗ-tát Tҥng mà phát tâm.
3. Tuy chҷng nghe chính pháp, nhѭng tӵ thҩy tѭӟng
chính pháp diӋt, vì muӕn hӝ trì chính pháp mà phát tâm.
4. Chҷng thҩy tѭӟng chính pháp diӋt, nhѭng thҩy
chúng sinh bӏ phiӅn não trói buӝc khó phát tâm ÿѭӧc nên
mình phát tâm.
Cho nên Phұt kinh thuyӃt:
L̩i nͷa tâm B͛-ÿ͉ ch͑ g̿p thi͏n-tri-thͱc li͉n phát, v͓ ṱt
ph̫i g̿p Ph̵t xṷt-th͇. Nh˱ ngài Văn-thù S˱-lͫi B͛-tát,
lúc ÿ̯u h˱ͣng v͉ B͛-ÿ͉ là nhͥ g̿p ÿ˱ͫc nͷ nhân mà phát.
Nh˱ng s˯ tâm hu͏ thͱc không ph̫i k̓ phàm phu, tâm chí
h̩ li͏t mà phát ÿ˱ͫc. Ph̫i là ng˱ͥi có th̵t tâm khát
ng˱ͩng ÿ̩i thͳa, tham c̯u Ph̵t-pháp, y theo kinh, xem
th˱ͥng th͇ s, oán thân bình ÿ̻ng, lͭc ÿ̩o nh˱ nhau.
Nguy͏n cho h͇t th̫y chúng sanh nhͥ s phát tâm ̭y mà
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ÿ˱ͫc gi̫i thoát, ÿ͉u ÿ͛ng tín-gi̫i. Nên bi͇t s phát tâm
không ph̫i là vi͏c nói ch˯i, h̩ng ng˱ͥi t̯m th˱ͥng mà
phát tâm ÿ˱ͫc...
Tӏnh ÿӝ tông cӫa phái Trҩn Tây chia Bӗ-ÿӅ tâm ra thành
Bӗ-ÿӅ tâm thánh ÿҥo và Bӗ-ÿӅ tâm tӏnh ÿӝ môn. Hӑ cho
rҵng Bӗ-ÿӅ tâm là tәng an tâm, còn tam tâm (1. chính
thành tâm, 2. Thâm tâm, 3. Hӗi hѭӟng phát nguyӋn tâm) là
biӋt an tâm, cho nên chӫ trѭѫng cҫn phҧi phát Bӗ-ÿӅ tâm.
Tӏnh Ĉӝ Chân Tông lҥi phân ra Tӵ lӵc Bӗ-ÿӅ tâm và tha
lӵc Bӗ-ÿӅ tâm. Trong ÿó, Phұt dùng bҧn thӋ nguyӋn cho
chúng sinh tin ѭa tӭc là tín tâm chân thұt vì tâm nguyӋn
làm Phұt (tâm tӵ lӧi nguyӋn thành Phұt), tâm ÿӝ chúng
sinh (tâm lӧi tha tӃ ÿӝ tҩt cҧ chúng sinh), cho nên gӑi là
Tha lӵc Bӗ-ÿӅ tâm, Tӏnh ÿӝ ÿҥi Bӗ-ÿӅ tâm.
Theo Ĉҥi Thӯa Nghƭa Chѭѫng 9, có ba loҥi duyên:
1. Tѭӟng phát tâm: thҩy tѭӟng sinh tӱ và NiӃt-bàn,
nên chán sinh tӱ và phát tâm cҫu NiӃt-bàn.
2. Tӭc tѭӟng phát tâm: biӃt bҧn tính cӫa sinh tӱ tӏch
diӋt cùng Bát-nhã không khác, lìa tѭӟng sai biӋt mà khӣi
tâm bình ÿҷng.
3. Chân phát tâm: biӃt bҧn tính cӫa Bӗ-ÿӅ là tӵ tâm,
Bӗ-ÿӅ tӭc tâm, tâm tӭc Bӗ-ÿӅ mà quay vӅ bҧn tâm cӫa
chính mình.
Luұn Ĉҥi Trí Ĉӝ lҥi chia Bӗ-ÿӅ ra năm loҥi:
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1. Phát Bӗ-ÿӅ tâm: loҥi Bӗ-ÿӅ cӫa Bӗ-tát ӣ giai vӏ
Thұp-tín phát tâm cҫu Bӗ-ÿӅ, tâm này là nhân ÿѭa ÿӃn quҧ
Bӗ-ÿӅ.
2. Phөc tâm Bӗ-ÿӅ: loҥi Bӗ-ÿӅ cӫa Bӗ-tát ӣ giai vӏ
Thұp-trө, Thұp-hҥnh, Thұp hӗi-hѭӟng do thӵc hành các
ba-la-mұt, chӃ phөc phiӅn não, hàng phөc tâm mình.
3. Minh tâm Bӗ-ÿӅ: loҥi Bӗ-ÿӅ cӫa Bӗ-tát ӣ giai vӏ
Ĉăng-ÿӏa ÿã liӉu ngӝ Thұt tѭӟng các pháp rӕt ráo thanh
tӏnh, tӭc là tѭӟng Bát-nhã ba-la-mұt.
4. Xuҩt ÿáo Bӗ-ÿӅ: loҥi Bӗ-ÿӅ cӫa Bӗ-tát ӣ giai vӏ Bҩt
ÿӝng ÿӏa, thiӋn huӋ ÿӏa, Pháp vân ÿӏa; vӏ này ӣ trong Bátnhã ba-la-mұt ÿѭӧc sӭc phѭѫng tiӋn, không chҩp trѭӟc
Bát-nhã ba-la-mұt, diӋt trӯ phiӅn não trói buӝc mà ra khӓi
ba cõi, ÿӃn Nhҩt thiӃt trí.
5. Vô thѭӧng Bӗ-ÿӅ: Bӗ-ÿӅ cӫa ÿҩng Ĉҷng giác, DiӋu
giác ÿã chӭng thành A-nұu-ÿa-la tam-miӋu tam-bӗ-ÿӅ, tӭc
giác trí cӫa quҧ vӏ Phұt.
Vô Lѭӧng Thӑ Kinh Tông YӃu thì lҩy Tӭ hoҵng thӋ
nguyӋn làm Bӗ-ÿӅ tâm: 1.- Tùy sӵ phát tâm: do sӵ viӋc cө
thӇ mà phát. 2.- Thuұn lý phát tâm: do chân lý phә thông
mà phát.
Thiên Thai tông còn lұp ra 3 nghƭa Bӗ-ÿӅ:
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1. Thұt tѭӟng Bӗ-ÿӅ (Vô thѭӧng Bӗ-ÿӅ): Ngӝ ÿѭӧc
chân tánh Bӗ-ÿӅ thuӝc lý thұt tѭӟng, ӭng vӟi ÿӭc Pháp
thân.
2. Thұt trí Bӗ-ÿӅ (Thanh tӏnh Bӗ-ÿӅ): ngӝ ÿѭӧc trí huӋ
thuӝc lý khӃ hӧp, ӭng vӟi ÿӭc Bát-nhã.
3. Phѭѫng tiӋn Bӗ-ÿӅ (Cӭu cánh Bӗ-ÿӅ): ngӝ ÿѭӧc tác
dөng tӵ tҥi giáo hoá chúng sanh, 1ѭng vӟi ÿӭc Giҧi thoát.
Theo luұn Ĉҥi Thӯa Khӣi Tín, sӵ phát tâm lѭӧc có ba
món:
1. Tín hoàn toàn (Tín thành tӵu) mà phát tâm.
2. HiӇu và Tu (giҧi, hҥnh) mà phát tâm.
3. Chӭng nhұp chѫn-nhѭ mà phát tâm.
Trong Tín thành tӵu mà phát tâm, có chӛ hӓi rҵng: Phҧi là ngѭӡi thӃ nào và nhӡ tu hҥnh gì ÿӇ thành tӵu vӏ
Thұp-tín, mӟi phát tâm ÿѭӧc? Ĉáp: - nhӳng chúng sanh bҩt
ÿӏnh, nhӡ sӭc căn lành huân tұp, ÿӡi trѭӟc làm cho hӑ tin
nhѫn quҧ, nên nhàm khә sanh tӱ, phát tâm tu thұp-thiӋn, ÿӇ
cҫu ÿҥo vô thѭӧng Bӗ-ÿӅ. Nhӡ ÿѭӧc ÿích thân hҫu hҥ,
cúng dѭӡng chѭ Phұt và tu hành trҧi qua muôn kiӃp, nên
hӑ mӟi ÿһng thành tӵu tín tâm. Do nhѫn duyên ÿó nên
ÿѭӧc gһp Phұt, Bӗ-tát dҥy mà hӑ phát tâm; hoһc vì lòng ÿҥi
bi mà hӑ tө phát tâm ; hoһc vì thҩy chánh pháp sҳp diӋt mà
muӕn duy trì nên hӑ tӵ phát tâm. Nhӳng ngѭӡi nhѭ thӃ,
ÿѭӧc vào hàng chánh ÿӏnh, trӑn không thӕi chuyӇn. Có
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nhӳng chúng sanh, tӯ hӗi nào ÿӃn giӡ, căn lành mӓng ít,
phiӅn não sâu dày, tuy cǊng gһp Phұt cúng dѭӡng, song chӍ
cҫu phѭӟc báo cõi nhѫn thiên, hoһc tu theo nhӏ-thӯa, hoһc
hӑ có cҫu pháp ÿҥi-thӯa, nhѭng căn tánh chҷng quyӃt ÿӏnh,
tҩn thӕi không chӯng ; hoһc hӑ cúng dѭӡng chѭ Phұt mà
chѭa ÿҩy mӝt vҥn kiӃp. Nhӳng hҥng ngѭӡi này cǊng gһp
nhѫn duyên lành ÿӇ phát tâm (nhѭ thҩy sҳc tѭӟng cӫa chѭ
Phұt mà phát tâm, hoһc nhѫn cúng dѭӡng chѭ Tăng mà
phát tâm, hoһc nhѫn gһp hàng Nhӏ-thӯa dҥy bҧo mà hӑ
phát tâm, hoһc hӑc vӟi thҫy bҥn mà phát tâm). Nhѭng các
loҥi phát tâm này, ÿӅu chҷng nhӭt ÿӏnh, nӃu gһp hoàn cҧnh
xҩu ngѭӧc thì hӑ thӕi tâm, hoһc ÿӑa vào Nhӏ-thӯa.
Tóm lҥi, khi tín tâm ÿã thành tӵu, thì phát ba món tâm
nhѭ sau:
1. Trӵc tâm: nghƭa là tâm trӵc niӋm chѫn nhѭ.
2. Thâm-tâm: nghƭa là tâm ѭa làm các viӋc lành.
3. Ĉҥi bi tâm: nghƭa là tâm muӕn cӭu khә các chúng
sanh.
Bӗ-ÿӅ Tâm Luұn thì lұp ra bӕn loҥi phát tâm:
1. Tín tâm: tâm không có chút nghi ngӡ ÿӕi vӟi viӋc
cҫu thành Phұt ÿҥo, vì ÿây là nӅn tҧng cӫa muôn hҥnh, nên
gӑi là bҥch tӏnh tín tâm.
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2. Ĉҥi bi tâm: sau khi phát bҥch tӏnh tín tâm rӗi thì
phát tӭ hoҵng thӋ nguyӋn. Ĉҥi bi tâm này còn gӑi là hҥnh
nguyӋn tâm, hҥnh nguyӋn Bӗ-ÿӅ tâm.
3. Thҳng nghƭa tâm: chӑn lӵa sӵ chân thұt thù thҳng
trong các giáo pháp. Thҳng nghƭa tâm này còn gӑi là
thҳng Bát-nhã tâm, thҳng nghƭa Bӗ-ÿӅ tâm.
4. Ĉҥi Bӗ-ÿӅ tâm: ngay lúc quyӃt ÿӏnh bӓ cái kém liӋt,
chӑn cái thù thҳng, mѭӡi phѭѫng chѭ Phұt liӅn hiӋn ra
trѭӟc mҳt chӭng minh, chúng ma thҩy viӋc nҫy ÿӅu khiӃp
sӧ mà thoái lui. Ĉҥi Bӗ-ÿӅ tâm này còn gӑi là Tam-ma-ÿӏa
Bӗ-ÿӅ tâm.
Ph̵t d̩y: “công-ÿͱc phát tâm r̭t r͡ng lͣn sâu xa,
không th͋ so l˱ͥng. Ch˱ Ph̵t và B͛-tát nói cǊng không
th͋ h͇t. Thi͏n-lc nh˱ v̵y, vô l˱ͫng vô biên không th͋
nghƭ bàn.”
Sáng nay trong lúc trì ÿҥi bi chú, chúng tôi ÿӝt nhiên
nhұn ra rҵng mình làm muôn viӋc âu cǊng chӍ vì mӝt
chuyӋn này thôi. Trѭӟc kia mӛi lҫn trì chú thѭӡng nghƭ
ÿӃn oai lӵc cӫa câu thҫn chú, sӁ giúp năng lӵc cho mình,
ÿҥt ÿѭӧc thҫn thông, chӍ mong cҫu nhӳng cái huyӅn bí.
Nhân duyên hôm qua ÿӑc cuӕn Ĉҥi Bi Chú giҧng giҧi cӫa
hòa thѭӧng Tuyên Hóa mӟi biӃt ÿѭӧc. Mӛi câu mӛi lӡi
thҧy ÿӅu là nói lên, bҧn thӇ, chân tѭӟng, diӋu dөng cӫa BӗÿӅ tâm.
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Kinh Pháp Hoa nói: Chѭ Phұt ra ÿӡi cǊng chӍ vì mӝt ÿҥi
sӵ nhân duyên, vì muӕn chúng sanh tӓ ngӝ khai nhұp Phұt
tri kiӃn, mà tri kiӃn tӭc là Bӗ-ÿӅ tâm. Cho nên chҷng chi
chҷng phҧi là Bӗ-ÿӅ tâm. Trì chú không phҧi ÿӇ phát huy
năng lӵc thҫn bí, mà tiêu trӯ nghiӋp chѭӟng ÿӇ bҧo trì viӋc
này thôi. Tӑa thiӅn cǊng là an ÿӏnh lҥi viӋc này. Tөng
kinh ÿӇ tăng trѭӣng lý giҧi chӍ vì viӋc này. Làm bao nhiêu
ÿiӅu phѭӟc thiӋn cǊng vì hӛ trӧ cho viӋc này. Phұt trӑn ÿӡi
lao nhӑc ÿi khҳp nѫi hoҵng truyӅn phұt pháp cǊng chính là
viӋc này. Ĉem cái sѫ phát tâm Bӗ-ÿӅ ÿҥt ÿӃn cӭu cánh
viên mãn Bӗ-ÿӅ tâm.
Bây giӡ chúng ta ÿiӇm sѫ qua nhӳng hành trҥng cӫa chѭ
Tә, trong Pháp Bҧo Ĉàn Kinh cҧnh ngӝ cӫa Lөc Tә HuӋ
Năng bӏ Hҥnh Xѭѫng ÿӃn hành thích, Tә biӃt trѭӟc không
nhӳng không giұn trách còn ÿem vàng trao cho và hӭa vӅ
sau sӁ ÿӝ cho ngѭӡi. Ngài Hám Sѫn trong Ĉѭӡng Mây
Trong Cõi Mӝng bӏ Vua hiӅm khích mà ÿày ÿi biên ҧi, còn
bҳt hoàn tөc. Nhѭng ngài vүn mӝt lòng hành ÿҥo cho ÿӃn
ngày ÿѭӧc ân xá mà tâm ngài không hӅ có niӋm oán trách.
Hѭ Vân Ĉҥi Lão hòa-thѭӧng trong thӡi cұn ÿҥi bӏ chính
phӫ hiӅm nghi, ÿánh ÿұp, hành hҥ nhѭng ngài vүn mӝt lòng
hѭӟng Phұt không thӅ than oán. ĈӃn nhѭ cҧnh giӟi cӫa
hàng Bӗ-tát thì khӓi phҧi nói, nhѭ Bӗ-tát Thѭӡng Bҩt
Khinh trong kinh Pháp Hoa khi bӏ ngѭӡi ÿánh mҳng ngài
không nhӳng không giұn mà còn chҥy ra xa lӟn tiӃng kêu
rҵng: tôi chҷng dám khinh các ngài, các ngài ÿӅu sӁ thành
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Phұt. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-la-mұt có ÿoҥn nói vӅ
chuyӋn vua Ca-lӧi vì nóng giұn và ghen tӭc vӟi vӏ tiên
nhүn nhөc. Nên ÿã dùng gѭѫm cҳt tiӃt vӏ tiên nhүn nhөc ra
tӯng phҫn. Nhѭng vӏ tiên nhүn nhөc vүn mӝt lòng chӏu
ÿӵng, không chút giұn hӡn còn phát nguyӋn: ngày tôi
thành chánh giác ngѭӡi ÿҫu tiên tôi ÿӝ là ông. Và lӡi nói
hùng hӗn ÿó ÿã chӭng thұt. Khi ÿӭc Thích-ca Mâu-ni Phұt
là ÿҥo ngѭӡi ÿҫu tiên ngài ÿӝ là A-nhã KiӅu-trҫn-nhѭ, mà
tiӅn thân là Ca-lӧi-vѭѫng, còn vӏ tiên nhүn nhөc kia chính
là tiӅn thân cӫa Phұt. Tích truyӋn nҫy ÿѭӧc tҧ rõ trong
Kinh Ĉҥi Bát NiӃt-bàn ӣ Phҭm Sѭ-tӱ-hӕng Bӗ-tát. Vӟi
nhӳng hoàn cҧnh khҳc nghiӋt nhѭ thӃ, các ngài nѭѫng vào
ÿâu ÿӇ vѭӧt qua ÿѭӧc? ÿâu không phҧi là do nguyӋn lӵc
cӫa phát Bӗ-ÿӅ tâm!
Theo thӭ lӟp tuҫn tӵ ÿӇ Phát Bӗ-ÿӅ tâm trong Lѭѫng
Hoàng Sám Pháp thì trѭӟc hӃt phҧi hành ÿҥi sám hӕi, sӱa
lӛi cҧi quá khiӃn thân tâm thanh tӏnh rӗi mӟi phát ÿѭӧc BӗÿӅ tâm. NӃu không vұy thì phát Bӗ-ÿӅ tâm kia chӍ là hѭ
ngөy giҧ tҥo, không chӭng thӵc. Sau khi phát Bӗ-ÿӅ tâm
rӗi thì phҧi Phát NguyӋn. Phát nguyӋn tӭc là phҧi hành
theo, làm nhӳng Phұt, Bӗ-tát dҥy bҧo, mình phҧi nguyӋn
làm bao nhiêu công ÿӭc lành ÿӇ ÿҥt ÿӃn tuyӋt ÿӕi Bӗ-ÿӅ
tâm. Muӕn thành tӵu rӕt ráo viên mãn tâm Bӗ-ÿӅ còn phҧi
Phát-tâm hӗi-hѭӟng, tӭc là ÿӗng cҫu hӃt thҧy chúng sanh
ÿѭӧc nhѭ mình không khác. NӃu còn thҩy mình và chúng

134 | P H Á T B Ӗ Ĉ ӄ T Â M

sanh là khác, chӍ riêng mình ÿҳc ÿӝ thôi thì Bӗ-ÿӅ tâm kia
không trӑn nên vұy.
Phát Bӗ-ÿӅ tâm! mӝt khi phát lên thì cҧ tam thiên ÿҥi
thiên ÿӅu chҩn ÿӝng, chҷng phҧi viӋc thѭӡng. Chúng ta
mӛi khi phát tâm lành trӡi ÿҩt ÿӅu hoan ca, chúng ta phát
tâm ác cҧ Diêm vѭѫng kia còn nәi giұn, chҷng phҧi chuyӋn
thѭӡng. Quý vӏ có dӏp xem kinh DiӋt Tӝi Trѭӡng Thӑ sӁ
thҩy ÿѭӧc tѭӡng tұn hѫn. Ĉӯng nghƭ rҵng viӋc làm riêng ta
thì dù là thiӋn ác, hay tӕt xҩu chҷng quan hӋ ÿӃn ai. Tôi có
sӕng chӃt chҷng có sao cҧ! không phҧi nhѭ thӃ ÿâu. ChӍ
ÿѫn cӱ chuyӋn hôn nhân gia ÿình thôi. ChuyӋn hôn nhân
không phҧi là chuyӋn cá nhân cӫa giӳa hai ngѭӡi ÿâu, mà
cҧ mӝt gia ÿình, mӝt xã hӝi, ҧnh hѭӣng ÿӃn cҧ thӃ giӟi. Vì
vұy mà ngày xѭa viӋc chӑn bҥn trăm năm cho con cái ông
bà mình ÿҳn ÿo suy xét rҩt cҭn thұn, thӃ mà còn không
ÿѭӧc trӑn lành thay. Ngày nay tӵ do luyӃn ái, thѭѫng
nhau. Nên thӃ giӟi ngày mӝt tӋ cǊng chính bӣi vì lý do
này. Vì sao? cuӝc sӕng cӫa hӑ không әn ÿӏnh, gia ÿình trӣ
ngҥi buӗn lo. Công viӋc ӣ công ty cӫa hӑ cǊng bӏ ҧnh
hѭӣng. tӭc xã hӝi có vҩn ÿӅ. Sanh con ra, gia ÿình không
hòa thuұn thì biӃn thành sinh ly. Tӯ ÿó nҧy sinh không
biӃt bao nhiêu ÿiӅu phiӅn phӭc, con cái hӑ lӟn lên không
ngѭӡi nuôi dѭӥng, giáo dөc tҥo thành ÿӭa côn ÿӗ, làm bao
nhiêu là viӋc... rӗi tӯ ÿó gây nên không biӃt bao nhiêu viӋc
rҳc rӕi vӅ sau nӳa. Ӣ ÿây do vì bài viӃt có hҥn, chӍ thoáng
sѫ chuyӋn hôn nhân thôi... nói kӻ ra ҳt cҧ bài viӃt nho nhӓ
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này cǊng không ÿӫ. Hà huӕng chi nói chuyӋn phát Bӗ-ÿӅ
tâm, là phát ÿҥi tâm, hành ÿҥi nguyӋn, thành ÿҥi nhân.
ĈӇ thӵc tӃ hѫn, chúng tôi xin thuұt lҥi mӝt câu chuyӋn
ngѭӡi Phұt-tӱ chân chính thӡi nay ÿѭӧc kӇ lҥi trong bài
diӉn văn cӫa Chánh án NguyӉn Trӑng Nho trong buәi ÿҥi
lӉ Phұt Ĉҧn Pl.2550 tҥi chùa Bҧo Quang – California, do
chính ông ta ÿӭng ra xӱ án tӯ bӕn năm trѭӟc.
*
*

*

Mӝt ngѭӡi ÿàn bà trông dáng vҿ gҫy gò, sҳc mһt hãy còn
xanh xám trông chӯng y nhѭ mӝt ngѭӡi ÿang bӋnh. Bà ta
ÿang ÿӭng trѭӟc tòa vӟi mӝt vӃt sҽo lӟn bӏ dao chém dài tӯ
thái dѭѫng gҫn ÿӃn mang tai. VӃt sҽo xem ra còn rҩt mӟi,
hãy còn chѭa lành hҷn, ÿѭӡng chӍ may vүn còn lӗ lӝ chѭa
cҳt. Quan viên tӕ tөng bѭӟc ÿӃn gҫn hӓi bà ta:
- Bà hãy nhìn kͿ ng˱ͥi ÿàn ông ÿang ÿͱng kia, có ph̫i
là ng˱ͥi ÿã âm m˱u sát h̩i bà chăng?
Ngѭӡi ÿàn bà ÿѭa mҳt nhìn ngѭӡi ÿàn ông hӗi lâu, ÿôi
dòng lӋ tӯ tӯ ӭa ra rӗi chҫm chұm quay lҥi thѭa vӟi viên
quan tӕ tөng rҵng:
- Th˱a quan toà, không! Ông ta không ph̫i là ng˱ͥi âm
m˱u gi͇t tôi. Lúc b̭y giͥ tôi b͓ b͏nh, c̫m th̭y vô ph˱˯ng
cͱu chͷa nên nhͥ ông ta giúp tôi thôi.
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Mӑi ngѭӡi ÿang hiӋn diӋn trong phiên tòa ÿӅu ngҭn
ngѭӡi. Quan chánh án nhìn xuӕng tұp hӗ sѫ, lұt lҥi nhӳng
lӡi khai và nhӳng tang chӭng ÿã gây án cӫa phҥm nhân.
Nhѭng khi nghe ÿӃn câu trҧ lӡi cӫa nҥn nhân, ông ta cǊng
giұt mình nhѭ không còn dám tin vào tai cӫa mình nӳa.
Quan chánh án nhìn kӻ lҥi ngѭӡi ÿàn bà, thҩy bà ta tuy có
vҿ bӋnh hoҥn thұt nhѭng tinh thҫn thì rҩt bình thѭӡng, sáng
suӕt. Và lӡi nói chҷng có mang âm hѭӣng gì là bӏ áp bӭc
ÿe dӑa, hay tráo trӣ cӥn bӧt chút nào, vì chҷng ai dám
ÿӭng trѭӟc tòa mà có tѭ cách ÿó bao giӡ. Ông Chánh-án
ÿӏnh thҫn thҩy trѭӟc ngӵc ngѭӡi ÿàn, trên cә có ÿeo tѭӧng
ÿӭc Quán ThӃ Âm Bӗ-tát, mӟi biӃt lӡi nói kia là thұt, thұt
mӝt cách không chê vào ÿâu ÿѭӧc. Ông nhұn ra rҵng ngѭӡi
ÿang ÿӭng kia là hiӋn hӳu cӫa mӝt lòng tӯ bi cӵc ÿӝ, mӝt
dáng dҩp thân quen là hóa thân cӫa ÿӭc Quan ThӃ Âm Bӗtát. Bà ÿã thӇ hiӋn ÿѭӧc nhӳng gì mà Phұt, Bӗ-tát ÿã giáo
hóa. Bà thұt sӵ ÿã làm ÿѭӧc mӝt phұt-tӱ chân chánh,
thuҫn thành ÿúng nghƭa.
Bҩy giӡ Quan chánh án thӇ hӝi ÿѭӧc hành ÿӝng vô cùng
cao quý ÿó nên ông xúc ÿӝng mҥnh. Ông nhìn lҥi phҥm
nhân rӗi chҫm chұm ÿѭa mҳt nhìn khҳp phiên tòa, mӝt nѫi
mà cҧnh vұt thұt chҷng còn lҥ lùng gì ÿӕi vӟi ông nӳa,
nhѭng hôm nay ông thҩy ÿâu ÿâu cǊng hiӇn hiӋn bóng hình
cӫa Quán ThӃ Âm Bӗ-tát. Bӣi ông ÿã hiӇu ÿѭӧc ngѭӡi ÿàn
bà ÿang hiӋn diӋn trѭӟc mһt ông ÿây là hiӋn thân tҩm lòng
tӯ bi cӫa Bӗ-tát, trong mҳt ngѭӡi ÿã không còn nhìn thҩy
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kҿ thù cӫa mình, mà ai ai cǊng ÿӅu là nhӳng con ngѭӡi thұt
ÿáng thѭѫng, ÿáng ÿѭӧc cӭu giúp...
*

*
*

Hy vӑng quý vӏ ÿӑc ÿӃn chuyӋn này, hӑc theo ÿӭc hҥnh
cao quý cӫa hӑ. Ĉӗng phát tâm dõng mãnh xҧ bӓ hұn thù,
nuôi dѭӥng tánh ÿӭc thiӋn lѭѫng, khӣi lòng tӯ bi hành
thiӋn hҥnh, phát Bӗ-ÿӅ tâm. Chúng ta cùng nhau ngӗi lҥi
chӍnh ÿӕn ÿҥo tràng, phát huy ÿҥo pháp. Nҳm tay nhau
mӝt lòng hѭӟng ÿӃn chân thiӋn mӻ tuӋ, xây ÿҳp cõi Ta-bà
nhiӅu khә lөy này thành Nhân gian Tӏnh-ÿӝ. Ôi! nhѭ thӃ
thì còn gì hҥnh phúc bҵng! Mong lҳm thay!
Xin mӑi ngѭӡi ÿӗng niӋm bài Phát tâm hӗi hѭӟng trong
Lѭѫng Hoàng Sám Pháp:
“Nguy͏n xin m˱ͥi ph˱˯ng t̵n h˱-không giͣi vô l˱ͫng
vô biên ch˱ Ph̵t, ch˱ ÿ̩i B͛-tát, và h͇t th̫y Hi͉n Thánh
ÿ͉u ÿem lòng tͳ-bi, ÿ͛ng gia tâm che chͧ phù h͡ cͱu vͣt
chúng con, và chúng sanh, cho chúng con ÿ˱ͫc mãn
nguy͏n, tín tâm ÿ˱ͫc kiên c͙, ph˱ͣc ÿͱc ngày m͡t cao
dày, có tͳ tâm, nuôi d˱ͩng chúng sanh nh˱ nuôi ÿͱa con
m͡t.
Khi͇n các chúng sanh ̭y ÿ˱ͫc b͙n vô l˱ͫng tâm, sáu
ba-la-m̵t, th̵p th͕ tu thi͉n, tâm nguy͏n ÿ̯y ÿͯ, móng tâm
li͉n ÿ˱ͫc th̭y Ph̵t nh˱ bà Th̷ng-man phu nh˯n. H͇t
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th̫y h̩nh nguy͏n hoàn toàn thành tu, ÿ͛ng nh˱ ch˱
Ph̵t, ÿ͛ng ÿ͇n Ĉ̩o-tràng, thành b̵c Chánh-giác.”
- Ĉ̯u hè Bính Tṷt, tháng 5 năm 2006 –

____________________
Tài liӋu tham khҧo:
 Tӯ ĈiӇn Phұt Hӑc HuӋ Quang cӫa thѭӧng tӑa Thích
Minh Cҧnh chӫ biên
 Tӯ ĈiӇn Phұt Hӑc cӫa Chân Nguyên & NguyӉn Tѭӡng
Bách
 Luұn Ĉҥi Thӯa Khӣi Tín cӫa hòa thѭӧng Thích ThiӋn
Hoa
 Lѭѫng Hoàng Sám Pháp
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Luŧn VŻ NgřƗi HƇc Phŧt

M

ҩy tháng qua, tăng ni tҥi bәn tӵ có ÿѭӧc duyên
lành gҫn gǊi hӑc hӓi Phұt pháp vӟi chѭ tôn thiӅn
ÿӭc. Thѭӧng tӑa Thích Phѭӟc Tӏnh ÿã không quҧn khó
nhӑc, ÿѭӡng xá xa xôi mӛi tuҫn ÿӅu thân lâm ÿӃn bәn tӵ
giҧng dҥy cho Tăng Ni, thұt là mӝt ÿiӅu khích lӋ lӟn lao
cho hàng tăng sinh trҿ, vì vұy bәn phұn hӑc trò phҧi biӃt
nên làm thӃ nào ÿӇ ÿӅn ÿáp lҥi công khó và ân tình ÿã hӃt
lòng gia tâm giáo dѭӥng. Tuy khóa hӑc chѭa viên mãn,
nhѭng thѭӧng tӑa vүn muӕn hӑc viên mӛi ngѭӡi ÿӅu viӃt
mӝt bài tiӇu luұn trình lên vӟi ÿӅ tài: “Làm thӃ nào ÿӇ xӭng
ÿáng ÿѭӧc gӑi là mӝt tǤ-kheo có phҭm chҩt!” Chúng tôi
thҩy ÿӅ tài khá thú vӏ cǊng muӕn viӃt mӝt bài nhѭng trong
thӡi gian qua chúng tôi có duyên sӵ ÿi xa không có mһt
trong lӟp, tӵ mình ÿã không là hӑc viên mà nay viӃt bài
trình lên e có ÿѭӡng ÿӝt lҳm chăng?! Nay nhân dӏp xuân
vӅ, Ĉһc san Tӯ Ân lҥi sҳp ra sӕ mӟi, nên chúng tôi chuyӇn
luұn văn sang bài viӃt ÿăng vұy.
ĈӅ tài ÿѭӧc tuyên giҧng hiӋn là Quy Sѫn Cҧnh Sách
Văn, là cuӕn sách gӕi ÿҫu dành cho ngѭӡi hӑc Phұt, bҩt
luұn là xuҩt gia hay tҥi gia. Cҧnh sách văn này tuy viӃt
sách tҩn cho hàng xuҩt gia nhѭng lҥi vô cùng thiӃt yӃu cho
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hàng Phұt-tӱ tҥi gia. Nghƭ ÿӃn ân ÿӭc cӫa Tә, lòng thiӃt
tha vì hàng hұu hӑc mà viӃt ra văn cҧnh sách này. Chúng
tôi tuy chѭa thӇ theo kӏp nhӳng gì nhѭ trong văn cҧnh sách
ÿã nói, nhѭng cǊng muӕn vì lӧi ích mӑi ngѭӡi làm mӝt
chút giӟi thiӋu ÿӇ cùng nhau sách tҩn tu hӑc, mӝt chút gì
ÿӇ san xҿ lòng cҧm thán thiӃt tha cӫa Tә Quy Sѫn:
“Cҧm thѭѫng than thӣ, ÿau xót cӵc lòng, ÿâu thӇ im lӡi
nên cùng nhau nhҳc nhӣ. Tӫi vì sanh vào thӡi mҥt pháp,
cách hiӅn thánh ÿã xa, Phұt-pháp lôi thôi ngѭӡi tu ÿa phҫn
biӃng nhác. ThӃ nên, lѭӧc bày chӛ thҩy cҥn hҽp cӫa mình
khuyên bҧo ngѭӡi sau. nӃu không bӓ tánh kiêu căng, thì
thұt khó mong chuyӇn ÿәi.”1
Ĉӑc ÿӃn ÿây, chúng ta thҩy lòng trăn trӣ và niӅm khҳc
khoҧi cӫa Tә cùng tâm Phұt rҩt tѭѫng ÿӗng. Mӝt lòng tӯ
bi cӵc ÿӝ chӍ vì thѭѫng xót chúng sanh mê muӝi mà phҧi
lao tâm khә trí, tìm mӑi phѭѫng tiӋn ÿӇ kӃt duyên hóa ÿӝ
muôn loài. Xѭa kia, sau khi ÿӭc ThӃ Tôn thành ÿҥo dѭӟi
cӝi Bӗ-ÿӅ, ngài trҫm tѭ chiêm nghiӋm lҥi nhӳng sӣ chӭng,
sӣ ngӝ cӫa mình: “giáo pháp mà Nhѭ-lai ÿã chӭng ngӝ quҧ
thұt thâm diӋu, khó nhұn thӭc, khó lãnh hӝi, vҳng lһng, cao
1

Nguyên văn: C̫m th˱˯ng thán nh̩, ai tai thi͇t tâm, khͧi kh̫ giam
ngôn, ÿ͏ t˱˯ng c̫nh sách. Sͧ h̵n ÿ͛ng sanh t˱ͫng quý, khͱ Thánh
thͥi diêu, Ph̵t pháp sanh s˯, nhân ÿa gi̫i ÿãi, l˱ͫc thân qu̫ng ki͇n
dƭ hi͋u h̵u lai. Nh˱ͫc b̭t quyên căng, thành nan luân hoán.
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siêu, không nҵm trong phҥm vi luұn lý, tӃ nhӏ, chӍ có bӵc
thiӋn trí mӟi thҩu hiӇu. chúng sanh còn luyӃn ái trong
nhөc dөc ngǊ trҫn. lý nhѫn quҧ tѭѫng quan, ‘tùy thuӝc,
phát sanh’ là mӝt ÿӅ mөc rҩt khó lãnh hӝi, và NiӃt-bàn – sӵ
chҩm dӭt mӑi hiӋn tѭӧng phát sanh ra có ÿiӅu kiӋn (hӳu
lұu), sӵ tӯ bӓ mӑi khát vӑng, sӵ tiêu diӋt mӑi tham ái, sӵ
không luyӃn ái và sӵ chҩm dӭt – cǊng là mӝt vҩn ÿӅ không
phҧi dӉ lãnh hӝi. nӃu Nhѭ-lai truyӅn dҥy giáo pháp ҩy thì
kҿ khác không thӇ hiӇu ÿѭӧc thұt là phí công vô ích, thұt là
phí công vô ích.” Ĉӭc Phұt thҩy giáo lý giҧi thoát thì tӃ
nhӏ, thâm sâu, ly dөc, vô ngã, ÿi ngѭӧc vӟi tұp quán ham
muӕn và suy tѭ chҩp ngã cӫa con ngѭӡi, làm sao ÿӇ ngѭӡi
ÿӡi chҩp nhұn giáo lý ҩy? ÿiӅu này khiӃn Ĉӭc ThӃ Tôn
phân vân trѭӟc con ÿѭӡng giáo hoá. Giӳa lúc ҩy, ÿҩng
Phҥm thiên Sahampati ÿӑc ÿѭӧc tâm niӋm ÿó và thuұn theo
ý cӫa ThӃ Tôn ÿã hiӋn thân trѭӟc Phұt tâm thành tha thiӃt
thӍnh cҫu ÿӭc Nhѭ-lai cӭu thӃ: “Bҥch Ĉӭc ThӃ Tôn, cҫu
xin ÿӭc ThӃ Tôn truyӅn dҥy giáo pháp! cҫu xin ÿҩng trӑn
lành truyӅn bá giáo pháp! Có nhӳng chúng sanh bӏ ít nhiӅu
cát bөi vѭӟng trong mҳt, nӃu không nghe ÿѭӧc giáo pháp
sӁ phҧi trҫm luân sa ÿӑa. Nhѭng cǊng có ngѭӡi sӁ ngӝ
ÿѭӧc chân lý.” Cho ÿӃn khi vӏ Phҥm-thiên cung thӍnh lҫn
thӭ ba, Ĉӭc ThӃ Tôn dùng thiên nhãn quan sát thӃ gian,
thêm vào ÿó hình ҧnh hӗ sen trѭӟc mҳt, có nhӳng cӑng sen
vѭѫn ra khӓi mһt nѭӟc, có nhӳng cӑng lѭng chӯng, có
nhӳng cӑng ӣ sâu trong lòng nѭӟc, v.v... gӧi lên trong lòng
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ÿӭc ThӃ Tôn thҩu hiӇu ÿѭӧc căn cѫ bҩt ÿӗng cӫa con
ngѭӡi: có nhӳng căn cѫ thҩp nhѭ nhӳng cánh sen ӣ ÿáy hӗ,
có nhӳng căn cѫ trung bình nhѭ nhӳng cánh sen ӣ lѭng
chӯng nѭӟc, cǊng có nhӳng căn cѫ cao có thӇ tiӃp nhұn
giáo lý giҧi thoát cӫa Ngài, nhѭ nhӳng cánh sen ÿã nhô ra
khӓi mһt nѭӟc có thӇ tiӃp thu ánh sáng mһt trӡi. Vì vұy
ÿӭc ThӃ Tôn liӅn quyӃt ÿӏnh lên ÿѭӡng chuyӇn bánh xe
pháp, nhӡ vұy mà ngày nay chúng ta có ÿѭӧc ba tҥng giáo
ÿiӇn ÿӇ vӅ nѭѫng tu hӑc, thӵc hành theo giáo pháp ÿӃn
ÿѭӧc bӡ giҧi thoát.
ĈӇ ÿҥt ÿѭӧc bӃn bӡ giҧi thoát thì nhҩt ÿӏnh phҧi tu hӑc
theo chánh pháp. Ngѭӡi tu hành trѭӟc hӃt phҧi tӵ biӃt lӛi
mình, bӣi tu là sӱa. NӃu chính ngay cҧ lӛi cӫa mình, bӋnh
cӫa mình cǊng không thҩy ÿѭӧc thì lҩy cái gì mà tu, mà
sӱa!? Trong Pháp Bҧo Ĉàn Kinh, Lөc Tә HuӋ Năng nói:
“Nhѭӧc chѫn tu ÿҥo nhѫn, bҩt kiӃn thӃ gian quá, thӃ gian
mӝt hӳu quá, chӍ kiӃn tӵ kӹ quá.” Nghƭa là nӃu ngѭӡi thұt
tu ÿҥo, không thҩy lӛi thӃ gian, thӃ gian vӕn không lӛi, chӍ
thҩy lӛi cӫa mình. Ngài Phұt Nhãn cǊng nói: “Tuy nhӳng
ngѭӡi thҩy ÿѭӧc ÿҫu lông nhӓ ӣ mùa Thu(*), nhѭng lҥi
không thӇ nhìn thҩy lông mi cӫa chính mình. Tuy nhҩc
ÿѭӧc sӭc nһng ngàn cân, nhѭng lҥi không thӇ tӵ nhҩc nәi
thân mình. CǊng nhѭ ngѭӡi hӑc chӍ sáng suӕt ӣ chӛ trách
(*)

thu hào: vào mùa thu loài thú th˱ͥng m͕c lông mͣi, nhͷng sͫi
lông mͣi ra r̭t nh͗.
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ngѭӡi mà lҥi mӡ mӏt ӣ phҫn tha thӭ lӛi mình, thұt chҷng sai
khác chút nào vұy.” ThӃ nên trѭӟc phҧi tӵ biӃt lӛi cӫa
mình. NhiӅu ngѭӡi tu, lúc mӟi vào ÿҥo thҩy mình chҷng có
lӛi gì, tu lâu dҫn mӟi thҩy mình có rҩt nhiӅu lӛi, thұt ra ÿó
không phҧi mình tu lui sөt mà do mình bҳt ÿҫu có trí tuӋ tӵ
thҩy ÿѭӧc lӛi cӫa mình. Thí nhѭ khi có ánh dѭѫng quang
xuyên qua khung cӱa, mӟi thҩy ÿѭӧc ÿám bөi trҫn lăng
xăng. Có lӛi, ÿiӅu quan trӑng là phҧi biӃt cҧi ÿәi, có cҧi
ÿәi mӟi tiӃn bӝ ÿѭӧc. ThiӅn sѭ Viên ngӝ nói: “con ngѭӡi
ai không có lӛi, lӛi mà biӃt hӕi cҧi, thӡi tҩt cҧ chҷng gì lӟn
hѫn vұy. Tӯ thӡi thѭӧng cә ÿӅu nhұn biӃt: nӃu biӃt cҧi quá
là ngѭӡi hiӅn, chҷng lҩy viӋc không có lӛi làm ngѭӡi tӕt.
Cho nên, viӋc làm cӫa con ngѭӡi có quá nhiӅu sӵ sai lҫm.
Bұc thѭӧng trí kҿ hҥ ngu ÿӅu không thӇ tránh khӓi ÿiӅu ÿó
ÿѭӧc. Duy có ngѭӡi trí hay ÿәi lӛi ÿӇ sӱa lҥi nӃt hay, còn
kҿ ngu phҫn nhiӅu lҥi trang sӭc ÿӇ che ÿұy lӛi lҫm. Ĉәi lӛi
ÿӇ sӱa lҥi nӃt hay thӡi ÿӭc ÿó ngày mӝt mӟi, nên gӑi là
quân tӱ. Trang sӭc ÿӇ che ÿұy chӛ sai lҫm, thӡi ác ÿó ngày
càng dҫy, nên bҧo ÿó là tiӇu nhân. Bӣi thӃ, thҩy viӋc nghƭa
mà lҥi dӡi bӓ, ÿó là cái nҥn thѭӡng tình, thҩy ÿiӅu thiӋn vui
theo, là chӛ chuӝng cӫa ngѭӡi hiӅn ÿӭc.” Cҧnh Sách Văn
cӫa Tә Quy Sѫn cǊng nói: “BiӃt rõ lӛi lҫm nên mӟi
khuyên nhau tu tұp. NguyӋn trăm kiӃp ngàn ÿӡi, chӛ chӛ
cùng nhau làm bҥn pháp”2
2

Nguyên văn: Thâm tri quá ho̩n, ph˱˯ng nãi t˱˯ng khuy͇n hành trì.
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Trӣ lҥi nhân duyên giáo hóa cӫa ÿӭc ThӃ Tôn, khi ngài
ÿã quyӃt ÿӏnh bѭӟc lên con ÿѭӡng hoҵng pháp cӫa mình,
ÿӭc Nhѭ-lai bèn dùng huӋ nhãn quán sát ai sӁ là ngѭӡi có
cѫ duyên ÿѭӧc ÿӝ trѭӟc. Ngài nghƭ ÿӃn hai vӏ thҫy
cǊ:Alàra và Uddaka; hai ngѭӡi này ÿã thác sinh. TiӃp ÿӃn
Ngài nghƭ ÿӃn năm ngѭӡi bҥn cùng tu khә hҥnh, thҩy hӑ
ÿang trú ӣ vѭӡn Lӝc UyӇn ӣ Benares (Bàranàsi), Ngài liӅn
ÿi bӝ ÿӃn ÿó. Tҥi ÿây, bài thuyӃt pháp ÿҫu tiên vӅ Tӭ ĈӃ
ÿѭӧc giҧng gӑi là “Sѫ ChuyӇn Pháp Luân.” Muӕn ÿѭa
ngѭӡi lên bӡ giҧi thoát, trѭӟc tiên ÿӭc Phұt phҧi chӍ ra cho
nhân thӃ biӃt ÿѭӧc nhӳng gì là khә sӣ ÿeo ÿҷng hӑ bao
nhiêu kiӃp rӗi, khiӃn cho tâm trí hӑ mãi bӏ mê lҫm trong
trҫm luân khә hҧi. Cho nên kim khҭu vӯa khai, ÿӭc ThӃ
Tôn liӅn tuyên giҧng Tӭ Thánh ĈӃ: Khә, Tұp, DiӋt, Ĉҥo.
Văn Cҧnh Sách vӯa mӣ ra, nhӳng dòng chӳ ÿҫu tiên cǊng
chӍ rõ cái nguyên nhân gӕc khә, ÿánh thҷng vào cái tâm
thӭc chҩp trѭӟc cӫa mình: “Bӣi do nghiӋp trói buӝc mà có
thân, tӭc chѭa khӓi khә lөy vӅ thân. Bҭm thө tinh cha
huyӃt mҽ, tҥm mѭӧn các duyên hӧp thành. Tuy nhӡ tӭ ÿҥi
giӳ gìn, nhѭng chúng thѭӡng trái nghӏch.”3 Bӣi chúng ta
không thұt nhұn chân ÿѭӧc thân tӭ ÿҥi giҧ hӧp này, nên
mãi theo nó mà tҥo nghiӋp. Kinh Pháp Hoa phҭm Thí Dө
Nguy͏n bách ki͇p thiên sanh, xͱ xͱ ÿ͛ng vi pháp lͷ.
3
Nguyên văn: phù nghi͏p h͏ th͕ thân v͓ mi͍n hình lͭy. Ḇm phͭ
m̳u chi di th͋, gi̫ chúng duyên nhi c͡ng thành. Tuy nãi tͱ ÿ̩i phù
trì, th˱ͥng t˱˯ng vi b͡i.
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nói: “... các món khә nhѭ thӃ mà chúng sanh chìm trong ÿó
vui vҿ dҥo chѫi, chҷng hay chҷng biӃt, chҷng kinh chҷng
sӧ, cǊng chҷng sanh lòng nhàm không cҫu giҧi thoát; ӣ
trong nhà lӱa tam giӟi này ÿông tây rҧo chҥy dҫu bӏ khә
nhiӅu vүn chҷng lҩy làm lo...” Chúng ta hiӋn sӕng ӣ ÿӡi,
phҧi mѭu toan muôn viӋc, lao tâm khә trí tҥo tác bҩt phân
thiӋn ác cӕt ÿӇ duy trì cuӝc sӕng cho ÿѭӧc giàu sang, chăm
sóc cho thân thӇ cho thұt béo tӕt. ĈӃn khi khá giҧ thì tӵ
cho rҵng ÿӡi sӕng cӫa mình thұt may mҳn hҥnh phúc, rӗi
ÿҳm chìm trong dөc vӑng vұt chҩt, lҩy khә làm vui mà
không tӵ biӃt. Kinh Pháp Cú chép rҵng: “xѭa có bӕn ông
tǤ-kheo, luұn viӋc khә cӫa ÿӡi. Mӝt ông nói: dâm dөc hҥi
ngѭӡi là khә; mӝt ông nói: ÿói khát ép mình là khә; mӝt
ông nói: giұn giǊi rӕi loҥn là khә, mӝt ông nói: kinh bӕ
khiӃp là khә, cùng nhau tranh ÿua phҧi quҩy vӟi nhau.
Phұt nói: chӛ luұn cӫa các ông vì không xét cái nghƭa khә,
phҧi biӃt thân là gӕc các khә, nguӗn các hoҥn; các ông phҧi
cҫu vӅ cõi vҳng lһng “Tӏnh ÿӝ” thӃ mӟi là rҩt vui.” Lão Tӱ
cǊng nói: “ta có ÿҥi hoҥn vì ta có thân; bҵng ta không thân
hoҥn nҥn ÿâu có. Nhѭng muӕn ÿһng không thân, cҫn nhӭt
không tâm vӑng; vӑng tâm là cái dөng gây tҥo nghiӋp,
nghiӋp tӯ các duyên phát khӣi. NӃu mӝt niӋm không sanh
vӑng thӡi bao nhiêu hoҥn lөy ÿӅu dӭt.”
Ӣ trên chӍ mӟi nói ÿӃn có thân là có khә, nay phҫn kӃ là
nói ÿӃn sӵ mӓng manh tҥm bӧ cӫa thân. Cҧnh Sách nói:
Vô th˱ͥng già b͏nh ch̻ng h́n cùng ng˱ͥi, sáng còn t͙i
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m̭t, ch͑ trong kho̫ng sát-na ÿã qua ÿͥi khác. Nói vôthѭӡng ai cǊng nghe, ai cǊng biӃt nhѭng không mҩy ai thұt
nhұn chân lҩy sӵ vô thѭӡng. Bӣi không thұt thӇ hӝi ÿѭӧc
mһt thұt cӫa vô-thѭӡng nên ÿӡi sӕng tâm linh chúng ta vүn
mӝt bӅ trôi xuôi theo khә ÿau mà không hӅ biӃt dӯng lҥi.
Có lҳm lúc chúng ta cǊng muӕn dӯng lҥi, nhѭng hҫu nhѭ
lҥi không sao làm chӫ ÿѭӧc nhѭ ngѭӡi xѭa nói: cây muӕn
lһng mà gió chҷng ngӯng. Nhӳng danh văn lӧi dѭӥng, ngǊ
dөc lөc trҫn, tám gió4 thәi khiӃn cho tâm thӭc chúng ta
mãi hoài chҥy theo không sao ngӯng nghӍ ÿѭӧc. Nhѭng
cái kӃt quҧ gһt ÿѭӧc là nhӳng thӭ chi? Hay là...
R͙t cu͡c ch͑ còn là c˯n ác m͡ng
Nào lͫi danh nào tài s̷c
B͕n mình ÿua nhau tranh giành ÿu͝i b̷t
N̷m ÿ˱ͫc r͛i nhìn l̩i ch͑ tay không.5
ĈӇ thұt tӃ hѫn vӅ vҩn ÿӅ vô thѭӡng ÿó, Tә Quy Sѫn lҥi
nói rõ hѫn: Thí nh˱ s˱˯ng mùa xuân, m͙c sáng sͣm, phút
ch͙c li͉n tan. Sáng trӡi xuân sѭѫng mù giăng phӫ ÿҫy lӕi
ÿi, nhѭng mӝt khi ánh nҳng mai hӗng vӯa mӣ mҳt thì lӟp
sѭѫng mù kia liӅn tan biӃn vào hѭ không. Hay mӛi sӟm
mai chúng ta thӭc dұy, thҩy vѭѫng trên nhành cây ÿӑng lҥi
nhӳng giӑt sѭѫng long lanh, hay trên ÿóng lҥi trên ÿҫu
4

Tám gió tͱc Bát Phong: lͫi, suy, hͯy, d, x˱ng, c˯, kh͝, l̩c (nghƭa
là ÿ˱ͫc, m̭t, chê, khen, vinh, nhͭc, kh͝, vui).
5
Trích bài th˯ T̿ng B̩n cͯa hòa th˱ͫng Thanh Tͳ.
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ngӑn cӓ nhѭ nhӳng hҥt lѭu ly trong suӕt, trông vô cùng mӻ
lӋ nhѭng sӁ tan biӃn nhanh dù chúng ta chѭa kӏp tұn hѭӣng
ngҳm nhìn khi ánh nҳng mai chiӃu ÿӃn. Ni͏m ni͏m qua
nhanh, ch͑ trong kho̫ng sát-na, chuy͋n h˯i thͧ ÿã là ÿͥi
sau, sao l̩i an nhiên ÿ͋ ngày tháng trôi suông vô ích? Nѫi
ÿây ÿáng chú ý nhҩt là ӣ chӛ: sao gӑi chuyӇn hѫi thӣ ÿã là
ÿӡi sau? Trong Tӭ Thұp Nhӏ Chѭѫng Kinh có ÿoҥn: Phұt
hӓi sa-môn: mҥng sӕng con ngѭӡi trong bao lâu? ÿáp: vài
ngày. Phұt nói: ông chѭa biӃt ÿҥo. Lҥi hӓi vӏ sa-môn khác:
mҥng sӕng con ngѭӡi trong bao lâu? ÿáp: trong mӝt bӳa
ăn. Phұt nói: ông chѭa biӃt ÿҥo. Lҥi hӓi vӏ sa-môn khác:
mҥng sӕng con ngѭӡi trong bao lâu? ÿáp: mҥng sӕng trong
hѫi thӣ. Phұt nói: lành thay, ông ÿã thҩy ÿҥo. Ĉây là mӝt
dүn chӭng cө thӇ nhҩt cho chúng ta thҩy ÿѭӧc mҥng sӕng
cӫa chúng ta chӍ dài có bҩy nhiêu thôi, chҷng phҧi vài
mѭѫi năm hay trăm tuәi. Bӣi mӝt khi hѫi thӣ vӯa ngѭng ÿã
là chuyӇn sanh qua kiӃp khác, mӟi biӃt ÿѭӧc mҥng sӕng
mong manh nhѭ gió thoҧng lҩy gì làm bӅn chҳc!? ThӃ mà
chúng ta mãi cӕ chҩp bám víu lҩy nó ÿӇ rӗi tҥo không biӃt
bao nhiêu ác nghiӋp. Trên lӏch sӱ chúng ta biӃt ÿѭӧc ÿã có
không biӃt bao nhiêu ÿҥo sƭ, thuұt sƭ ÿã dành hӃt thӡi gian
cӫa ÿӡi mình ÿӇ tìm thuұt trѭӡng sinh, ÿӇ rӗi tҩt cҧ chӍ là
cѫn mӝng ҧo. Vұy nên, nѫi vѭӡn Lӝc UyӇn, khi tuyên
thuyӃt pháp Tӭ ĈӃ vӯa xong, tôn giҧ KiӅu Trҫn Nhѭ
(Kodanna) liӅn chӭng ÿҳc Tu-ÿà-hoàn, ThӃ Tôn thu nhұn
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năm tôn giҧ làm các ÿӋ tӱ ÿҫu tiên. Tӯ ÿây hàng tǤ-kheo
ÿѭӧc tiӃp nhұn và Tăng ÿoàn xuҩt hiӋn.
Ng˱ͥi x˱a nói: kia tr˱ͫng phu ta ÿây cǊng th͇, chͣ t
khinh mình mà lui sͭt. n͇u ch̻ng nh˱ th͇, lu͙ng ͧ trong
c͵a ÿ̩o d̯n dà h͇t m͡t ÿͥi, tr͕n không có lͫi ích.6
Phàm ngѭӡi ÿӑc sách trѭӟc phҧi lұp chí. ngѭӡi tu ÿҥo
trѭӟc phҧi lұp nguyӋn và vҥch ra hѭӟng ÿi cӫa mình.
Chúng ta ÿang theo hӑc ÿây là theo hӑc làm Phұt, mà ÿã
hӑc thì cӕ hӑc sao cho giӕng. Tөc ngӳ có câu: con nhà
tông không giӕng lông cǊng giӕng cánh. Nay thӱ nhìn lҥi
mình xem, mình cǊng hӑc Phұt mà hӑc ÿӃn nӛi phiӅn não
ngày mӝt nhiӅu, bҩt mãn ngày mӝt thêm lӟn thұm chí luôn
cҧ viӋc ÿi chùa cǊng cҧm thҩy quá ѭ phiӅn toái mӋt mӓi,
thà ÿӯng ÿi còn hѫn. Nhѭ thӃ là chúng ta ÿang hӑc Phұt
hay hӑc thӭ chi!? Ngѭӡi ta làm ÿѭӧc sao chúng ta không
làm ÿѭӧc?! phҧi tìm cho ra ÿѭӧc lӛi ӣ chӛ nào ÿӇ rӗi dҩn
bѭӟc ÿѭӡng tu. NӃu không vұy, ÿӡi nay dù tөng kinh,
niӋm Phұt, ngӗi thiӅn, trì chú, gì gì ÿi nӳa cǊng chӍ là kӃt
chút duyên nѫi cӱa Phұt mà thôi, nghiӋp quҧ vүn hoài trôi
nәi vұy. Phұt bҧo: Nҫy các ÿӋ tӱ! chӟ nên theo thuұn cái ý
kiӃn ngu si cӫa các ngѭӡi, vì nó ràng buӝc ngăn che, mà

6

Nguyên văn: C͝ vân: b͑ ký tr˱ͫng phu ngã di͏c nhƭ, b̭t ˱ng t
khinh nhi thoái khṷt. nh˱ͫc b̭t nh˱ th͵, ÿ͛ t̩i tri môn, nh̳m
nhi͍m nh̭t sanh, thù vô sͧ ích.
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không biӃt tin theo ÿҥo chân chánh trong sҥch, tӵ mình
ÿem thân vào ÿӏa-ngөc ÿӇ mang lҩy mӑi sӵ ÿau khә ÿӡi
ÿӡi. Ĉây là ÿiӇm then chӕt, cӕt yӃu mà mӛi ngѭӡi xuҩt gia
cҫn phҧi hiӇu rõ, QuyӃt chҷng phҧi nói xṷt gia tr͕ng c̯u
ăn m̿c. NӃu không hiӇu mà mù mӡ theo thҫy vào chùa, rӗi
mù mӡ mà sӕng cho qua ngày ÿӃn lúc ÿӕi mһt Diêm
Vѭѫng mӟi kêu rҵng oan uәng thì không phҧi ÿã muӝn và
ÿáng tiӃc lҳm ru!?
Ngѭӡi ÿӋ tӱ thӡi xѭa, khi thҫy mҩt rӗi thì niӅm tin càng
kiên ÿӏnh, càng không dám trái lӡi thҫy. Ngѭӡi ÿӋ tӱ thӡi
nay, thҫy còn ÿó, niӅm tin ÿã lung lay biӃn ÿәi, nguyên
nhân là vì ÿâu?! Quҧ thұt là do khi mӟi xuҩt gia, không
thұt sӵ muӕn nѭѫng tӵa bұc có chánh tri chánh kiӃn ÿӇ
thoát ly sanh tӱ, mà chӍ nhҩt thӡi hay vô tình bái làm thҫy
mà thôi. Cho nên thҩy danh lӧi hay gһp bҥn xҩu rӫ rê liӅn
bӓ thҫy lұp tӭc, hoһc bӏ sai trái ÿiӅu chi, thҫy trách cӭ hay
ÿánh ÿұp liӅn hұn thҫy bӓ ÿi nѫi khác, thұm chí có kҿ
không theo bҥn lành mà chѫi còn theo bҥn ác, làm nhѭ hұn
ÿӡi, làm cho bõ ghét!? giӕng nhѭ tӯ trên cao mà rѫi xuӕng
vӵc thҷm vұy. Ôi thұt ÿáng kinh sӧ!
Ng˱ͥi nay ph̯n nhi͉u mê ÿ̷m không thôi, ngày l̩i
tháng qua tho̩t nhiên ÿ̯u b̩c. Ĉây bӣi chúng ta trong
cuӝc sӕng cӭ mҧi mê bӅ bӝn vӟi trăm nghìn thӭ, khҩt khӭa
lҫn lӵa qua ngày không chӏu dӑn ÿѭӡng cho mình. Ngѭӡi
xѭa, lúc tuәi còn trҿ cǊng tính chuyӋn sӵ nghiӋp làm ăn,
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mӝt khi tóc vӯa ÿәi sҳc liӅn sҳp xӃp công viӋc ÿӇ lo viӋc
cho mình, thӃ mà Cә Ĉӭc còn than: Mӗ hoang ngoài ÿӗng
phҫn nhiӅu là ngѭӡi trҿ tuәi. ThӃ mà bây giӡ chúng ta
nhiӅu ngѭӡi ÿã gҫn tuәi thҩt thұp cә lai hy rӗi mà vүn còn
ÿҳm chìm trong công danh lӧi lӝc, chҷng chӏu hӗi ÿҫu phҧn
tӍnh nghe buӗn làm sao! Kinh KiӃn Chính nói: ngѭӡi ta vì
lúc ÿҫu không chӏu hӑc hӓi cho hiӇu biӃt rõ mӑi viӋc vӅ
thân tâm mình, lҥi làm toàn nhӳng viӋc trái vӟi kinh luұt,
chӍ thích ÿua theo thói tөc, phóng túng ham mê vұt dөc, chӍ
thích theo nhѭ ý muӕn cӫa riêng mình, cҳt ÿӭc pháp chân
thӵc, không thích vui theo, không chӏu tu theo, nhӳng pháp
chân chánh ҩy, cǊng ví nhѭ ngѭӡi quay lѭng vӅ ÿӕng lӱa,
ngoҧnh mһt vào chӛ tӕi, thì cái mӕi “ngӡ” kia càng xiӃt
chһt lҥi, không bao giӡ trông thҩy chi mà hòng hiӇu rõ các
sӵ lý ÿѭӧc. ĈӇ ÿӃn khi: M͡t mai b͏nh n̹m trên gi˱ͥng
m͕i thͱ ÿau ÿͣn doanh vây bͱc bách...ÿ˱ͥng tr˱ͣc m͓t mͥ
ch˱a bi͇t ÿi v͉ ÿâu. Cái nҥn bӋnh khә trên giѭӡng vào tuәi
xӃ chiӅu là mӝt ÿiӅu rҩt khә, nhҩt là ӣ nѫi phѭѫng tây ÿҫy
tính vұt chҩt nҫy. Chúng tôi biӃt ÿѭӧc có rҩt nhiӅu gia ÿình
giàu có, thӃ mà cha mҽ vӅ già bӋnh không tӵ thân ÿӇ nhà
chăm sóc mà ÿѭa vào viӋn dѭӥng lão trҧ tiӅn cho thiên hҥ
lo. Có gia ÿình thì dành cha mҽ vӅ lo ÿӇ chӍ vì muӕn lҩy
tiӅn trӧ cҩp ngѭӡi già. Ôi! cha mҽ lúc sanh con chăm chút
nâng niu, thѭѫng yêu lo lҳng cho con chóng lӟn nên ngѭӡi,
ÿӇ rӗi hy vӑng có thӇ nѭѫng nhӡ vào tuәi già bóng xӃ, thӃ
mà bây giӡ có nhiӅu kҿ ăn hӑc thành danh trong thiên hҥ
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rӗi mà chҷng biӃt hӑ nghƭ gì!? Nên mӛi ngѭӡi nên tӵ mình
nӛ lӵc tӵ lo cho mình, chӟ ÿӃn gӕi mӓi chân chùn mӟi toan
tính: H̵n mình sͣm ch̻ng lo tu, ÿ͇n lúc tu͝i già nhi͉u
ÿi͉u t͡i l͟i. b̭y giͥ mͣi bi͇t h͙i h̵n ăn năn, ÿͫi khát mͣi
ÿào gi͇ng sao cho k͓p? Hãy ÿ͕c kͿ văn này, th˱ͥng t
nh̷c nhͧ. c͙ g̷ng làm chͯ chͣ theo tình ng˱ͥi. nghi͏p
qu̫ kéo lôi th̵t khó tr͙n tránh. Vi͏c làm ph̫i noi g˱˯ng
hàng th˱ͫng ÿͱc, chͣ h͕c k̓ t̯m th˱ͥng. Ĉͥi này t mình
quy͇t ÿoán, ch̻ng do ng˱ͥi khác li͏u dùm. Dͱt ý quên
duyên, ÿͳng vͣi các tr̯n làm b̩n. Ĉây là ÿoҥn chuҭn xác
ÿӇ quyӃt ÿӏnh ÿӡi sӕng và hѭӟng ÿi cӫa mình. Chúng ta vì
nghiӋp mà sanh ra thì cӕ gҳng sao chҷng nên vì nghiӋp mà
chӃt ÿi, hãy nên vì nguyӋn mà ra ÿi. Muӕn ÿѭӧc vұy thì
phҧi ngay tӯ bây giӡ mà dӑn mình, cӕ gҳng làm chӫ lҩy
mình chӟ theo tình ngѭӡi. Chӟ thҩy ngѭӡi ta chҷng cҫn lo
tu, chҷng cҫn làm thiӋn mà sao cӭ phѫi phӟi rӗi sanh tâm
ÿua ÿòi chҥy theo. Vì vұy viӋc làm chӟ hӑc theo kҿ tҫm
thѭӡng mà phҧi nѭѫng theo hàng thѭӧng ÿӭc chính nghƭa
này vұy. Nhҩt là câu: ÿӡi này tӵ mình quyӃt ÿoán, chҷng
do ngѭӡi khác liӋu dùm. Không nên nghƭ rҵng tӯ tӯ rӗi tu,
bây giӡ còn trҿ, còn khӓe, chuyӋn tu là ÿӇ cho ông già bà
cҧ. ÿӇ rӗi thӡi gian thҳm thoát qua mau, ÿӃn khi nhìn lҥi thì
ÿã không còn kӏp nӳa.
Hҫu nhѭ mӑi ngѭӡi khi mӟi hӑc ÿҥo, tuy chí nguyӋn
cӫa hӑ có lӟn nhӓ, nhѭng ÿӅu ít nhiӅu cǊng có ÿҥo tâm,
dҫn dà bӏ danh lӧi làm ô nhiӉm, tích chӭa tiӅn tài, phan
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duyên hét mình làm chuyӋn thӃ gian, chҷng khác chi ngѭӡi
thӃ tөc. chúng ta phát tâm hӑc Phұt, hӑc riӃt nhìn trӣ lҥi
sao giӕng nhѭ quyӃn thuӝc cӫa ma không khác. Trong
kinh Phұt nói: có mӝt ngѭӡi xuҩt gia hӑc ÿҥo thì thiên ma
Ba-tuҫn liӅn lo sӧ, khi ngѭӡi xuҩt gia biӃn thành mӝt kҿ
không khác chi thӃ tөc thì ma Ba-tuҫn liӅn uӕng rѭӧu chúc
mӯng. Thұt ÿáng ÿӇ hàng hӑc Phұt lѭu tâm cҧnh sách.
Ngѭӡi xuҩt gia phát bӗ-ÿӅ tâm, ÿҫu tiên phҧi biӃt viӋc này
mӟi phҧi. chúng ta tөng kinh sám hӕi – phát nguyӋn rҵng:
“con nay phát tâm chҷng vì tӵ cҫu phѭӟc báo nѫi cõi nhѫn
thiên hay quҧ Thinh-văn, Duyên-giác, nhүn ÿӃn các quҧ vӏ
Bӗ-tát quyӅn thӯa, con chӍ phát lòng Bӗ-ÿӅ rӝng lӟn
nguyӋn cho chúng sanh trong pháp giӟi cùng mӝt lúc ÿӗng
chӭng ngôi Vô-thѭӧng Chánh-ÿҷng, Chánh-giác.” Nghe
thұt hùng hӗn làm sao, nhѭng xét lҥi nhӳng hành vi và tâm
hҥnh ngày thѭӡng cӫa mình thì thұt là trái ngѭӧc. vұy
chҷng phҧi chúng ta ÿang diӉn tuӗng sáo rӛng, chҷng ý
nghƭa chi vұy.!?
Nhân lӉ nghƭa trí là bӕn ÿiӅu kiӋn căn bҧn làm ngѭӡi.
Bӣi nhân ÿҥo là nӅn tҧng cҫn phҧi xây ÿҳp cho vӳng chҳc
mӟi có thӇ bѭӟc vào Phұt ÿҥo. Lòng trҳc ҭn là căn bҧn cӫa
lòng nhân, tâm hә thҽn là nӅn tҧng cӫa nghƭa, tâm tӯ bi
nhѭӡng nhӏn là gӕc cӫa lӉ, tâm không thӏ phi là cӝi cӫa trí.
Tӯ bi hӹ xҧ là tӭ vô lѭӧng tâm cӫa nhà Phұt. tâm tӯ vô
lѭӧng là tâm luôn ban niӅm vui sӕng, tâm bi vô lѭӧng là
tâm luôn cӭu khә, tâm hӹ vô lѭӧng là tâm thҩy ngѭӡi hҥnh
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phúc sanh lòng vui mӯng, tâm xҧ vô lѭӧng là tâm bình
ÿҷng không oán thân, không chҩp trѭӟc. bӕn tâm này
duyên khҳp vô lѭӧng chúng sanh, mang hҥnh phúc vô
lѭӧng nên nói là tâm vô lѭӧng. nӃu không có tӯ tâm thì
cho dù hӑc rӝng nghe nhiӅu, chӭng ÿҳc tam-muӝi thì cǊng
chӍ là ma quӹ mà thôi. Không nên cho rҵng ân tình chút
chút, chăm sóc sѫ sѫ gӑi là tӯ bi. Có ngѭӡi nói: tӯ bi ÿӗng
dùng vӟi oai nghiêm, mӟi là bҧn sҳc cӫa Phұt ÿҥo! sao lҥi
chӍ sùng riêng tӯ bi thôi!? Làm sao biӃt cӭu giӃt ÿӅu là
biӇu hiӋn cӫa lòng nhân, ÿây là hai mһt cӫa mӝt bҧn thӇ:
chiӃt phөc, nhiӃp phөc cǊng ÿӅu là biӇu hiӋn cӫa lòng tӯ.
Phұt ӣ trong kinh tӯng thuyӃt qua mӝt cӕ sӵ, lúc bҩy giӡ
cǊng chính là tiӅn kiӃp cӫa Thích-ca Mâu-ni Phұt tҥi nhiӅu
ÿӡi nhiӅu kiӃp vӅ trѭӟc khi còn tu bӗ-tát ÿҥo, ngài tu cǊng
ÿѭӧc rҩt ÿҳc lӵc, cǊng có ÿѭӧc ÿҥo hҥnh. Có mӝt lҫn ngài
cùng nhӳng thѭѫng chӫ ngӗi chung trên mӝt chiӃc thuyӅn
lӟn qua biӇn. Thӡi xѭa giҧng là thѭѫng chӫ, thӡi nay gӑi
là mұu dӏch ÿoàn. mӑi ngѭӡi cùng nhau kӃt bҥn ÿi kinh
doanh. Trên chiӃn thuyӅn này là chuyӃn hàng trӣ vӅ quӕc
thә, nên ÿѭӧc chӣ vӅ rҩt nhiӅu tài vұt. Vì vұy mà chính
ngay trong ÿoàn thѭѫng buôn có mӝt ngѭӡi khӣi tham tâm.
Nghƭ cách ÿem 500 ngѭӡi cùng ÿi trên thuyӅn tìm cách giӃt
ÿi, ÿӇ ÿӝc chiӃm hӃt thҧy tài vұt trên thuyӅn. Do Bӗ-tát tu
hành có ÿѭӧc tha tâm thông, biӃt ÿѭӧc tҩt cҧ sӵ viӋc trù
tính cӫa anh ta. Nhѭng vì ngѭӡi này bӏ tài lӧi vұt chҩt làm
cho tâm trí mê mӡ, không còn cách gì ÿӇ khuyên nhҳc hay
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cҧnh tӍnh anh ta ÿѭӧc nӳa. nӃu bҥn muӕn tìm cách khuyӃn
anh ta, viӋc ÿҫu tiên chҳc chҳn anh ta sӁ ÿem bҥn giӃt ÿi.
bӣi bҥn làm sao biӃt ÿѭӧc bí mұt cӫa tôi, nên sӁ giӃt ngѭӡi
diӋt khҭu. Bӗ-tát lúc bҩy giӡ phҧi xӱ sӵ làm sao ÿây? chӍ
còn mӝt cách lӵa chӑn là thӯa cѫ lúc anh ta không kӏp
chuҭn bӏ, ÿem anh ta giӃt ÿi. Bӗ-tát ÿã khai sát giӟi: là giӃt
ngѭӡi. Ĉây có phҧi là phҥm giӟi không? Ngài không phҧi
là phҥm giӟi mà là khai giӟi. Khai giӟi là gì? Là ÿem tҩt
cҧ sӕ ngѭӡi có mһt ÿó mӛi mӛi ÿӅu cӭu hӃt. 499 ngѭӡi kia
bӏ cӭu rӗi mà tӵ mình vүn không biӃt. cái ngѭӡi khӣi ác
tâm mѭu tài ÿoҥt mҥng này cǊng bӏ bӗ-tát cӭu nӕt. Vì sao?
nӃu mѭu ÿӗ cӫa anh ta làm ÿѭӧc thành công, anh ta tѭѫng
lai tҩt ÿӑa A-tǤ ÿӏa ngөc. Bӗ-tát ÿem anh ta giӃt ÿi, khiӃn
anh ta tuy ÿã khӣi ác tâm rӗi nhѭng sӵ viӋc vүn chѭa làm
ÿѭӧc hoàn tҩt, anh ta sӁ không bӏ ÿoҥ A-tǤ ÿӏa ngөc. Nhѭ
vұy là cӭu anh ta rӗi. mӛi mӛi ÿӅu ÿѭӧc cӭu hӃt. Ĉây là sát
nhân nhѭng vүn thӇ hiӋn ÿѭӧc lòng tӯ. Cә ÿӭc chӛ nói:
sát nhҩt miêu nhi cӭu vҥn thӱ, tӭc là vì muӕn cӭu ÿàn
chuӝt nên ÿành phҧi giӃt con mèo chính là nghƭa này vұy.
Cho nên biӇu hiӋn lòng tӯ chӫ yӃu là làm sao cho hӑ ÿѭӧc
lӧi ích mà phѭѫng cách không giӕng nhau. Bên ngoài tuy
biӇu hiӋn tѭӟng uy nghiêm, nhѭng kǤ thӵc trong tâm ÿҫy
lòng nhân ái. NӃu thұt làm ÿѭӧc nhѭ thӃ mӟi là ÿҥi tӯ bi
chân chánh. Có lӁ có ngѭӡi sӁ bҧo ý nghƭa cӫa ngѭӡi tu là
phҧi nhүn nhөc, phҧi tu lөc hòa kính, cҫn không có chӳ
nghiêm mӟi phҧi. Nhӳng ngѭӡi nҫy thұt không hiӇu chӳ
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nghiêm chúng tôi ÿang nói. Nghiêm ÿây là không phҧi là
nghiêm khҳc, mà là nghiêm chánh, lҩy hành vi nghiêm
chánh mà thu nhiӃp thân tâm thì tâm ÿӏa sӁ ÿѭӧc ÿoan
chánh. lҩy hành vi nghiêm chánh nҳm giӳ chánh pháp,
Phұt pháp chҳc sӁ trѭӡng tӗn. nӃu biӇu hiӋn thân tѭӟng oai
nghiêm ÿӅ cҫu danh lӧi, tӓ tѭӟng hung ác ÿӇ thӇ hiӋn
tѭӟng oai phong thì thұt khác xa chӳ nghiêm chúng tôi
ÿang nói. ngѭӡi hӑc Phұt không thӇ không biӋn biӋt cho
rõ.
Chúng ta hӑc Phұt là hӑc ÿҥo giác ngӝ, vұy nên ngѭӡi
hiӅn thì cҭn thұn ngay tӯ lúc ban ÿҫu, thánh nhân giӳ gìn ӣ
ÿiӅu răn cҩm. Dòng nѭӟc tuy nhӓ, nhѭng nӃu chҷng ngăn
kӏp thӡi sӁ biӃn ruӝng dâu thành biӇn cҧ. Ngӑn lӱa tuy
nhӓ, nhѭng chҷng dұp tҳt sӁ cháy cҧ ÿӗng rӝng, nѭӟc chҧy
lӱa cháy mӝt khi ÿã thӏnh, tai hӑa ÿã thành thì dҫu muӕn
cӭu vãn cǊng không sao kӏp ÿѭӧc. Cә nhân nói: “chҷng
giӳ gìn hҥnh nhӓ, tҩt lөy ÿӃn ÿӭc lӟn” là nghƭa này vұy.
Nhѭng lúc ban ÿҫu chӛ nói: nghƭ ÿӃn ân ÿӭc cao dҫy cӫa
Phұt, Tә mà làm chút giӟi thiӋu, văn này tuy viӃt phҫn
nhiӅu nói vӅ viӋc cӫa ngѭӡi xuҩt gia nhѭng lҥi vô cùng gҫn
gǊi vӟi ngѭӡi Phұt-tӱ tҥi gia. Nhѭng ÿiӅu chính yӃu vӕn
viӃt ra là ÿӇ tӵ răn nhҳc mình. Khuyên mӑi ngѭӡi nên tӵ
ngүm lҥi mình và nghƭ cho hàng mai hұu. Nghƭ ÿӃn con
chó cҧ năm chҥy rong sӫa ÿông sӫa tây làm náo loҥn khiӃn
cho thӃ giӟi bҩt an, hy vӑng con lӧn béo sӁ mang lҥi phúc
ҩm và giҩc ngӫ bình yên cho tҩt cҧ muôn loài. Trѭӟc thӅm
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năm mӟi chúc tҩt cҧ luôn mҥnh khӓe, tăng phúc tăng thӑ
và luôn sӕng ÿѭӧc an lҥc trong chánh pháp cӫa Nhѭ-lai,
tұn hѭӣng trӑn mùa xuân Di-lһc.
- Cu͙i thu Bính Tṷt, tháng 10 năm 2006 –

__________________________

Sách tham khҧo
Ph̵t H͕c Khái Lu̵n – T.T. Thích Ch˯n Thi͏n
Ĉͱc Ph̵t và Ph̵t Pháp – Ĉ̩i ÿͱc Narada Thera
Thi͉n Lâm B̫o Hṷn – H.T. Thích Thanh Ki͋m
Quy S˯n C̫nh Sách gi̫ng gi̫i – H.T. Thích Thanh Tͳ
Quy S˯n C̫nh Sách chú d͓ch – H.T. Thích Hành Trͭ
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Ñaàu naaêm Heo
eo noùi chu
huyeän

Bát
B Giŋi
G i

C

ÿ r˯i ÿ͝ ̯m
̯ ̯m, khói l͵a m͓tt mùng,
ây c͙i, ÿ̭t ÿá
ng Vân S̩
̩n nh˱ mu
u͙n n͝ tun
ng. Hai lãão quái
ÿ͡n
v̵̵t ÿánh nh
hau ÿ͇n trrͥi long ÿ̭
̭t lͧ, lão Tr˱
T b͓ Tônn Hành
G
Gi̫ ÿánh ch
ho t˯i bͥi hoa lá. Ĉ͇n khi b͓ hàng
h
phͭc mͣi vͩ
lͅͅ ra ÿ͉u là
à ng˱ͥi m͡
͡t nhà nên d̳n v͉ ra m̷t Ĉ˱ͥnng Tam
T
T̩ng. Sau khi nghe h͇t duyên
n do s tìn
nh, th̯y trrò Tam
T
T̩ng vui mͳng bèn cho thi͇t bà
àn h˱˯ng án
á v͕ng báái l͍ t̩
ÿͱ
ÿͱc Quan-th
h͇-âm B͛--tát. L̩y t̩
̩ xong quayy l̩i b̫o:
- Ĉã theo
o thi͏n qu̫
̫ và xin là
àm ÿ͛ ÿ͏ cͯa
c ta, v̵yy ta ÿ̿t
chho m͡t phá
áp danh ÿ͋͋ sͣm t͙i g͕i
g tên cho ti͏n.
Lão Tr˱ nói: th˱a s˱ phͭ, co
on ÿã ÿ˱ͫ
ͫc b͛-tát xxoa ÿ̯u
thhͭ giͣi, ÿ̿t cho con pháp
p
danh là Tr˱ Ng
g͡ Năng r͛͛i!
ng c˱ͥi b̫
̫o: T͙t! t͙t! s˱ hu
uynh con là Ng͡
Tam T̩n
K
Không, con
n là Ng͡ Năng,
N
cǊng
g ÿ͉u thu͡cc tông pháái trong
phháp môn ta
a c̫.
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Ng͡ Năng nói: Th˱a s˱ phͭ! Con ÿã nh̵n giͣi h̩nh
cͯa B͛-tát ÿo̩n tuy͏t vͣi ngǊ huân, tam y͇m1, ͧ nhà vͣi
b͙ vͫ ăn chay giͷ giͣi, không bao giͥ ăn m̿n, nay g̿p s˱
phͭ con xin phá giͣi m͡t bͷa.
Tam T̩ng b̫o: Không ÿ˱ͫc, không ÿ˱ͫc! con ÿã không
ăn m̿n r͛i, v̵y thì ta ÿ̿t cho m͡t tên nͷa là Bát Giͣi nhé!
Chép mӝt ÿoҥn Tây Du thay cho phҫn mӣ ÿӅ!
*
*

*

“Chúng ta hӑc Phұt mөc ÿích quan trӑng và lӟn nhҩt
chính là sӵ giҧi thoát sinh tӱ.” Ĉây là câu nói rҩt thiӃt yӃu
mà tҩt cҧ ngѭӡi hӑc Phұt, tu Phұt thҧy ÿӅu nên biӃt, ghi
nhӟ nҵm lòng nhҩt là hàng Phұt tӱ tҥi gia. Còn hàng xuҩt
gia tҩt nhiên tӵ biӃt. Vì sao? Vì xuҩt gia có nghƭa là xuҩt
thӃ tөc gia, xuҩt phiӅn não gia, xuҩt tam giӟi gia. ThӃ tөc
gia ÿã lìa rӗi, tiӃn ÿӃn phҧi lìa phiӅn não xuҩt tam giӟi.
NӃu chҷng thӃ thì chҷng gӑi là hàng xuҩt gia. Bài viӃt này
chúng tôi chӍ hѭӟng ÿӃn hàng Phұt-tӱ tҥi gia. Do vì hàng
Phұt-tӱ tҥi gia trăm công ngàn viӋc, lo toan ÿӫ ÿiӅu cho sӵ
nghiӋp, công danh, gia ÿình và cuӝc sӕng. Tuy cǊng muӕn
hӑc Phұt cho tӕt, cho rӕt ráo nhѭng sӵ ÿӡi lҥi chҷng chìu

1

NgǊ huân là năm thͱ gia v͓: hành, h́, t͗i, nén, h˱ng cͳ. Tam Y͇m:
là kiêng không gi͇t th͓t ba lo̩i: chim nh̩n vì có nghƭa vͫ ch͛ng,
Chó bi͇t nghƭa chͯ tͣ, Ô-ng˱ (cá ÿen) có lòng trung kính.
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lòng ngѭӡi. CǊng vì ѭu tѭ và lo lҳng này mà ÿӭc Phұt chӃ
ra pháp thӑ Bát Quan Trai Giӟi trong lөc nhұt trai, là ÿӇ
cho hàng tҥi gia nhӏ chúng gieo trӗng căn lành giҧi thoát,
thú hѭӟng xuҩt ly, nên ÿһc biӋt chӍ bày pháp môn hy hӳu,
phѭѫng tiӋn tӕi thҳng này. Kinh Xӱ Thai nói: “Bát quan
trai giͣi là cha ḿ ch˱ Ph̵t.” Thái Hѭ ÿҥi sѭ nói: “Ĉây là
Ph̵t vì c˱ sƭ t̩i gia ch͇ ra giͣi ÿi͉u ÿ͋ luy͏n t̵p ng̷n h̩n
ÿͥi s͙ng xṷt gia,” mong chѭ vӏ thӑ giӟi không nên xem
thѭӡng ÿó vұy. Thӑ Bát Quan Trai chҳc quý vӏ chҷng còn
lҥ gì nӃu ai ÿã tӯng thӑ giӟi tu trì. Nhѭng ý nghƭa có thұt
hiӇu hay chѭa? Khó mà nói chҳc ÿѭӧc! Bӣi vұy, vì muӕn
nhӳng ai ÿã thӑ, chѭa thӑ và sӁ thӑ bát quan trai giӟi ÿѭӧc
lӧi ích mà không ngҥi phҫn kiӃn văn hҽp hòi cӫa mình giӟi
thiӋu vӟi quí vӏ.
Theo Tӯ ĈiӇn Phұt Hӑc HuӋ Quang: Bát quan trai giӟi
còn gӑi Trѭӣng dѭӥng luұt nghi, cұn trú luұt nghi, bát giӟi,
bát chi trai giӟi, bát phҫn trai giӡi, bát giӟi trai, bát trai
giӟi, bát cҩm, bát sӣ ѭng ly. Bát quan trai giӟi là tám pháp
trai giӟi:
1. không sát sinh.
2. không trӝm cҳp.
3. không dâm dөc.
4. không vӑng ngӳ
5. không uӕng rѭӧu
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6. không dùng hѭѫng hoa trang sӭc nѫi thân, không
xem nghe ca múa
7. không ngӗi nҵm giѭӡng rӝng cao ÿҽp
8. không ăn phi thӡi.
Trong bát giӟi thì 7 phҫn trѭӟc là giӟi, mӝt phҫn sau
không ăn phi thӡi là trai, hӧp lҥi gӑi là bát quan trai giӟi.
tám pháp này Ĉӭc Phұt chӃ ÿӏnh mӛi tháng giӳ 6 ngày trai
tӭc mӛi tháng vào ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29,30 (nӃu
tháng thiӃu thì 28, 29 tính theo Nông Lӏch).
Chӳ Bát là sӕ mөc, vì khi thӑ giӟi này, ÿӇ phòng và
ngăn chһn tám viӋc, nên gӑi là bát chi) hay bát phҫn, tӭc
tám phҫn ngăn che này. Trong Phұt pháp: giӟi có nghƭa là
ngӯa quҩy ngăn ác (phòng phi chӍ ác). Quan: giҧi theo chӳ
có nghƭa là ÿóng, hàm nghƭa là ngѭӡi thӑ giӟi rӗi tӭc là
ÿóng cánh cӱa cӫa tam ác ÿҥo, không còn rѫi vào trong ba
ÿѭӡng dӳ nӳa. Chúng ta ÿóng bҵng cách tu các thiӋn pháp,
tҥo bao viӋc lành. Trai có nghƭa thanh tӏnh bӣi vì trai giӟi
có thӇ giúp cho tâm ÿѭӧc thu nhiӃp tӏch tƭnh, ÿoҥn ÿѭӧc
hӃt mӑi tӝi lӛi, phát sinh ÿѭӧc sӭc phòng hӝ sáu căn. Trai
theo Ҩn ÿӝ có nghƭa Bӕ-tát, hoһc Bao-sà-ÿà cǊng có nghƭa
là tӏnh trө và trѭӣng dѭӥng. Hàng cѭ sƭ tҥi gia vào các
ngày lөc trai, thӑ bát quan trai giӟi ÿӇ trӯ khӱ dҫn các ác
pháp, ÿӗng thӡi tu tұp thêm các pháp lành, khiӃn thiӋn
pháp tăng trѭӣng, ác pháp giҧm dҫn, nhӡ vұy thân tâm mӟi
trө nѫi thanh tӏnh, trӑn ngày không trө trong phiӅn não và
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tӝi nghiӋp, nên gӑi là tӏnh trө. thӭ nӳa, hàng tҥi gia hӑc
Phұt, nhӡ thӑ bát vào các ngày lөc trai, khiӃn thiӋn pháp
mӛi ngày tăng trѭӣng, vӟi sӵ tu tұp không ngӯng ҩy, nên
công ÿӭc không ngӯng trѭӣng dѭӥng, vì vұy gӑi là trѭӣng
dѭӥng.
Bát quan trai giӟi còn gӑi là Cұn-trө luұt nghi, hay
Trѭӣng-dѭӥng luұt nghi. Cұn-trө luұt nghi: là do thân cұn
Tam Bҧo, an trө ӣ Ĉҥo tràng cӫa Tam-bҧo, chӏu sӵ huân
tұp cӫa tѭ tѭӣng Tam bҧo:
1.- Cұn thӡi nhi trө (ӣ thӡi gian ngҳn) chӍ cho thӡi gian
ngҳn tҥm thӑ giӟi mӝt ngày ÿêm.
2.- Cұn trө thӑ giӟi trө: bát quan trai giӟi thӡi gian tuy
ngҳn, nhѭng rҩt gҫn vӟi giӟi xuҩt gia mӝt ÿӡi nên gӑi là
cұn trө luұt nghi.
3.- Cұn A-la-hán trө: thӑ bát quan trai giӟi, hӑc tұp ÿӡi
xuҩt gia ÿó là hành môn cӫa A-la-hán. Tuy hôm nay còn là
mӝt kҿ phàm phu, song nhӡ thân cұn chӛ A-la-hán, cùng
A-la-hán gҫn gǊi ngày ÿêm, thanh tӏnh thân tâm, phòng hӝ
giӳ mình, tuy chѭa xuҩt ly tam giӟi ngay ÿѭӧc, nhѭng nhӡ
nѭѫng công ÿӭc trai giӟi này, gieo trӗng hҥt nhân xuҩt thӃ
thù thҳng, tѭѫng lai chҳc chҳn ÿѭӧc giҧi thoát.
Chúng ta ÿã hiӇu sѫ vӅ ý nghƭa cӫa Bát quan trai giӟi
rӗi, tiӃn thêm bѭӟc nӳa chúng ta ÿi sâu vào phҫn duyên
khӣi cùng lӧi ích cӫa Bát chi giӟi này. Phұt giáo sӣ dƭ có
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chӃ ÿӝ xuҩt gia, ÿӭc Phұt lұp Tăng ÿoàn, mөc ÿích ÿӇ cho
chính pháp mà Nhѭ-lai cҫn khә chӭng ÿҳc ÿѭӧc tiӃp nӕi
lâu bӅn ӣ thӃ gian. Trong kinh Phұt thѭӡng thuyӃt phҧi tu
tұp suӕt ba ÿҥi a-tăng-kǤ kiӃp lâu xa mӟi thành Phұt ÿѭӧc.
Ĉӭc Phұt hiӇu rõ căn lành giҧi thoát xuҩt thӃ không thӇ
gieo trӗng trong chӕc lát, mà phҧi huân tұp lâu dҫn mӟi
thành tӵu nên tҥo ra pháp Bát quan trai này. Trong Luұn
Bӗ-tát Bәn Sinh nói: “Lͫi ích cͯa xṷt gia cao h˯n c̫ Tudi, sâu h˯n bi͋n c̫, r͡ng h˯n h˱ không. Sͧ dƭ nh˱ v̵y là
do xṷt gia mͣi thành ph̵t, ba ÿͥi ch˱ Ph̵t ch˱a có v͓
nào thành Ph̵t mà không do nhͥ x̫ gia xṷt gia c̫”.
Nhѭ Kinh HiӅn Ngu Nhân Duyên thuyӃt: “Cho ng˱ͥi xṷt
gia ho̿c t xṷt gia, ho̿c già ho̿c tr̓, phúc ÿͱc vô
cùng”. Bҵng ngѭӧc lҥi, chúng ta tӵ mình ÿã chҷng thӇ
xuҩt gia, chҷng khuyên ngѭӡi xuҩt gia mà có ý làm trӣ ngҥi
thì quҧ báo phҧi chӏu nhѭ Kinh Xuҩt Gia Công Ĉӭc nói:
“N͇u có ng˱ͥi phá ho̩i nhân duyên xṷt gia cͯa ng˱ͥi
khác, tͱc là c˱ͣp ÿo̩t kho báu vô t̵n phúc thi͏n, hͯy ho̩i
nhân cͯa 37 pẖm trͫ ÿ̩o ͧ n˯i 4 ÿ˱ͥng (ÿ͓a ngͭc, ng̩
quͽ, súc sanh, nhân) sinh ra th˱ͥng ÿui, ng˱ͥi này không
có ngày gi̫i thoát”. Phұt pháp dƭ nhiên chҷng kêu gӑi hӃt
cҧ mӑi ngѭӡi phҧi xuҩt gia, chӍ có ÿiӅu hoàn cҧnh thanh
tӏnh và phѭѫng thӭc sinh hoҥt cӫa ÿӡi sӕng xuҩt gia thích
hӧp vӟi nhӳng ngѭӡi tìm cҫu xuҩt ly và tiӃn tu giҧi thoát.
ChiӃu theo lӏch sӱ thì tұp xѭa ӣ Ҩn Ĉӝ ÿã có phép tu
tѭѫng tӧ nhѭ pháp Bát quan trai giӟi. Do xѭa kia lúc cõi
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Ta-bà này mӟi thành lұp Ác quӹ lӝng hành trong nhӳng
ngày lөc trai trong tháng nên ÿã chӃ ra phép nhӏn ăn sáu
ngày này ÿӇ tránh tai hӑa. Theo Kinh Tӭ Thiên Vѭѫng thì
nói: “Sͧ dƭ ÿͱc Ph̵t cho th͕ bát quan trai giͣi vào lͭc
nh̵t trai, bͧi vào các ngày này, ch˱ thiên th˱ͥng ÿ͇n nhân
gian ÿ͋ xem xét thi͏n ác. N͇u thiên h̩ làm ác nhi͉u thì
trͳng ph̩t, gây cho nhân lo̩i nhi͉u ÿi͉u ngh͓ch ý, n͇u
thi͏n nhi͉u thì ͯng h͡, b̹ng cách cho nhân lo̩i nhi͉u vi͏c
t͙t lành”. Luұn TǤ-bà-sa quyӇn 41 nói: “Vào các ngày
trăng sáng, t͙i, th˱ͥng ngày 8 ho̿c 14, ho̿c 15, ch˱ Thiên
33 tͳng trͥi t̵p h͕p ͧ Thi͏n Pháp Ĉ˱ͥng lu̵n k͋ th͇ gian
bao nhiêu thi͏n ác, th̭y ng˱ͥi làm thi͏n thì ͯng h͡, th̭y
ng˱ͥi làm ác thì hͯy ÿi”. Kinh Ĉӏa Tҥng nói: “M˱ͥi
ngày trên ÿây là ngày mà các nghi͏p t͡i k͇t nhóm l̩i ÿ͋
ÿ͓nh là n̿ng hay nh́”. Vì thӃ mà chúng ta thѭӡng trì trai
giӳ giӟi tu tұp làm lành trong sáu ngày, hay mѭӡi ngày
này. Nhӳng ai ÿã phát tâm thӑ trì tám giӟi, thì phҧi thӡi
thӡi khҳc khҳc thӫ hӝ tâm mình, vì tâm là ÿҫu mӕi cӫa tӝi
hӑa, tӝi ác nào cǊng do tӵ tâm ra, nӃu khéo hành ÿúng tinh
thҫn tám giӟi, luôn luôn phòng giӳ tӵ tâm, ҳt không phát
triӇn ác nghiӋp nӳa, nên gӑi là bӕ-tát hӝ. Thӑ trì bát quan
trai giӟi, dƭ nhiên không chӍ chuyên phòng hӝ nӝi tâm, mà
phòng cҧ thân khҭu nӳa, nên Cә Ĉӭc thѭӡng bҧo: “nѫi tâm
gӑi hӝ, nѫi thân khҭu gӑi giӟi.” ĈiӅu quan trӑng nhҩt khi
thӑ giӟi là phҧi phát tâm rӝng lӟn, có phát tâm rӝng lӟn thì
tuy giӳ giӟi mӝt ngày ÿêm vүn ÿҥt ÿѭӧc phúc ÿӭc thù
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thҳng. Có nghƭa là khi các vӏ phát tâm thӑ bát quan trai
giӟi không nên vì công ÿӭc hay giҧi thoát riêng mình, mà
nên vì tҩt cҧ chúng sinh cùng thӑ giӟi hҥnh này. Không
xem công ÿӭc thӑ giӟi là cӫa riêng mình, mà coi nhѭ cӫa
chúng sinh chung có, nguyӋn cùng chúng sinh ÿӗng hѭӟng
ÿӃn quҧ vô thѭӧng Phұt ÿҥo, nhѭ vұy mӟi có thӇ ÿҥt ÿѭӧc
công ÿӭc thù thҳng. Ngүu Ích ÿҥi sѭ tӯng nói: “Ch͑ c̯n
nhân duyên cͯa m͡t ngày ÿêm bát quan trai ṱt ÿ˱ͫc ÿ̯y
ÿͯ kho báu h͇t th̫y h̹ng sa s͙ vô l˱ͫng công ÿͱc cͯa
Ph̵t-pháp.”
ĈӃn ÿây, quý vӏ ÿã biӃt sѫ vӅ duyên do cùng lӧi ích cӫa
bát quan trai giӟi rӗi. Bây giӡ ÿi thҷng vào phҫn thӑ giӟi
và thӵc hành giӟi. Chúng ta phát tâm hӑc Phұt ÿѭѫng
nhiên không phҧi ÿӇ thӓa mãn tánh hiӃu kǤ, làm tăng kiӃn
thӭc, cҫu tiêu khiӇn, mà ÿӇ mong cҫu thánh quҧ, chӭng
NiӃt-bàn giҧi thoát. Song thánh quҧ không phҧi chӍ do
mong cҫu suông mà ÿѭӧc, mà phҧi cҫu bҵng sӵ thӵc hành
thiӃt thұt chính là ÿoҥn ác và tu thiӋn, nӃu ác pháp không
ÿoҥn trӯ, thì thiӋn pháp khó mà tu tiӃn ÿѭӧc. Kinh Lөc Ĉà
la ni nói: “Các ma nghi͏p ͧ n˯i ta, n͇u không sám h͙i
tr˱ͣc, ̷t không sao phát tâm duyên Vô-th˱ͫng giác, cho
nên m͕i t͡i l͟i c̯n ph̫i sám h͙i tr˱ͣc”. Kinh Tăng A
Hàm nói: “N͇u th͕ bát quan trai, tr˱ͣc tiên ph̫i sám h͙i
các t͡i t̩o tͳ tr˱ͣc, sau ÿó mͣi th͑nh th͕ giͣi pháp”.
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Các pháp sӵ trong Phұt giáo phҫn ÿông ÿӅu bҳt ÿҫu bҵng
lӉ sám hӕi, ÿһc biӋt là lúc quy y và thӑ giӟi, lҥi càng không
thӇ thiӃu phҫn sám hӕi. Có ÿiӅu khi cӱ hành pháp sám hӕi,
phҧi chí thành tұn ÿáy lòng quyӃt cҧi ÿәi các lӛi xѭa, triӋt
ÿӇ tӏnh hóa thân tâm, mӟi tiêu trӯ ÿѭӧc mӑi nghiӋp chѭӟng
tӯ vô thӫy. NӃu chӍ bҵng hình thӭc bӅ ngoài sám hӕi, thì
không sao tiêu trӯ ÿѭӧc tӝi nghiӋp. HӃt thҧy tӝi chѭӟng
nhѭ ngôi nhà tӕi ngàn năm, tàm quý sám hӕi nhѭ ngӑn ÿèn
chiӃu phá bóng tӕi ngàn năm. Cho nên quý vӏ thӑ giӟi nên
sinh tâm ÿҥi tàm quý chân thұt sám hӕi, chí thành lӉ Phұt,
chҷng nhӳng mӑi sӵ ÿӅu thành tӵu, mà ba nghiӋp ÿӅu ÿѭӧc
thanh tӏnh. Phàm phu chúng ta thѭӡng bӏ phiӅn não vӑng
khӣi, không chӃ ngӵ ÿѭӧc mình mà phҥm giӟi, khiӃn thân
tâm ô nhiӉm. Muӕn khôi phөc sӵ thanh tӏnh ҳt phҧi hành
pháp sám hӕi mӟi khӓi bӏ chѭӟng ngҥi khi tu hӑc Phұt.
Phѫi bày các lӛi cӫa mình, bӝc bҥch các tӝi ÿã gây, không
dám che ÿұy chút nào, nhѭ vұy rӗi còn phҧi ÿoҥn trӯ tâm
tѭѫng tөc, ăn năn chán ghét các tӝi lӛi tӵ gây, tuyӋt ÿӕi xҧ
bӓ không bao giӡ tái phҥm, ÿó mӟi là ÿiӇm quan trӑng nhҩt
cӫa pháp sám hӕi. Ҩn Thuұn luұn sѭ nói: “quy tҳc cӫa giӟi
luұt không ӣ nѫi mӝt ngѭӡi, ӣ nѫi ÿҥi chúng... ngѭӡi hӑc
nên theo chân tinh thҫn cӫa cә thánh, phát lӗ tӝi lӛi, không
dám che dҩu, không dám tái phҥm, ÿӇ thân tâm ÿѭӧc thanh
tӏnh, thӯa thӑ vô thѭӧng pháp vӏ.” Công khai bӝc bҥch hӃt
mӑi tӝi lӛi, ÿiӅu này không phҧi dӉ làm, bӣi mӝt khi nói ra
lӛi lҫm sӁ làm mҩt thӇ diӋn, hҥi danh dӵ, vì vұy mà kҿ
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phҥm tӝi thì nhiӅu, ngѭӡi nhұn tӝi thì ít. CǊng chính vì
nguyên nhân này mà ÿành chӏu ÿҳm mình mãi trong hӕ sâu
tӝi lӛi, không chӏu thoát ra. Ĉҥi sѭ Linh Phong Ngүu Ích
rҩt khҭn thiӃt bҧo vӟi nhӳng ngѭӡi không dám phát lӗ tӝi
lӛi: “Ng˱ͥi ta khi t̩o t͡i, thc ÿang làm ác mà không bi͇t
x̭u h͝. Nay phát l͛ tr˱ͣc m͕i ng˱ͥi, ÿó là ÿi͉u thi͏n, l̩i
cho là x̭u h͝. Cam lòng giͷ ác mà tránh ÿi͉u thi͏n, d̯n
dà thành ác trong ác, vƭnh vi͍n không có ngày ra, ÿiên ÿ̫o
ngu si, còn có gì h˯n ÿây nͷa?” Thұt là lӡi nói chí thiӃt
chí tình, con ngѭӡi ta khi không làm chuyӋn ác thì muӕn
mӑi ngѭӡi biӃt, nhѭng khi làm ác, do vì phiӅn não xung
ÿӝng, chҷng còn biӃt xҩu hә nên có can ÿҧm làm quҩy.
Ĉӧi ÿӃn lúc chuyӋn ác ÿã rӗi, biӃt rõ ÿó không phҧi là viӋc
ÿúng, nhѭng vì sӧ mҩt thӇ diӋn, nên che dҩu không chӏu
tiӃt lӝ vӟi ai. Có biӃt ÿâu, vì không dám phѫi bày tӝi ác,
nên cӝi gӕc tӝi ác cӫa hӑ không sao thanh tӏnh ÿѭӧc, nhѭ
vұy chҷng phҧi nhѭ ÿҥi sѭ Ngүu ích ÿã nói: ÿiên ÿҧo ngu si
hay sao? Nhѭng ӣ thӃ gian này, chuyӋn gì nói cǊng dӉ,
làm mӟi khó, nhҩt là viӋc công khai sám hӕi này lҥi càng
không ÿѫn giҧn. Hy vӑng mӑi ngѭӡi ÿӅu là nhӳng viên
tѭӟng dǊng mãnh trong công cuӝc tiên phong cҧi ÿәi lӕi tѭ
tѭӣng tӋ hҥi này.
Trong pháp Sám-hӕi phҧi biӃt lҩy tàm quý làm thӇ, vì
vұy có thuyӃt cho sám gӑi là tàm, hӕi gӑi là quý. Tàm là
xҩu vӟi ngѭӡi, quý là hә vӟi mình. Tàm quý thӵc sӵ mҥnh
và ÿӫ sӭc, chính là tâm tàm quý ÿӕi vӟi tӵ thân. Tӭc
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chúng ta niӋm niӋm tàm quý, tӭc chính là niӋm niӋm tu trì
trang nghiêm thanh tӏnh, ÿâu ÿӃn nӛi phҥm giӟi hay tҥo ác,
và căn lành công ÿӭc cӫa ta trong niӋm niӋm cǊng ÿѭӧc
tăng trѭӣng. Cho nên ngѭӡi hӑc Phұt phҧi coi trӑng pháp
này. Phҧi biӃt Phұt vӟi ta vӕn ÿӗng mӝt tánh giác mà sao
ta hiӋn tҥi lҥi ÿӃn nӛi nhѭ vҫy?! mӝt niӋm tàm quý tâm
này hiӋn khӣi liӅn lұp chí sӱa ÿәi con ngѭӡi, không chӍ sӱa
sai mӑi lӛi lҫm trong quá khӭ, còn quyӃt tâm không tái tҥo
mӑi ác nghiӋp, nhӡ vұy dҫn dà khai mӣ giác tính sҹn có
nѫi mình ÿӗng Phұt không khác. Ĉӗng thӡi phҧi biӃt, các
tӝi ác ҭn dҩu trong tâm, nӃu không do tâm tàm quý khӣi
sӭc sám hӕi, ҳt nӝi tâm không bao giӡ ÿѭӧc an lҥc. Nên
trong Giӟi Kinh nói: “có tӝi nên sám hӕi, sám hӕi ҳt thanh
tӏnh.”
Theo ÿúng pháp thӑ bát quan trai giӟi thì phҧi thӑ tӯ
sáng sӟm trong ngày là ÿúng pháp nhҩt, nӃu ÿӇ sau ngӑ
mӟi thӑ thì không ÿҳc giӟi. Nhѭng trong Bà Sa Luұn lҥi
phѭѫng tiӋn nói: “Ng˱ͥi phát tâm th͕ giͣi, gi̫ s͵ nghƭ
r̹ng ngày mai mình ph̫i th͕ giͣi, nh˱ng ÿ͇n lúc ÿó, t
nhiên g̿p chuy͏n ph̫i lo, quên béng m̭t bát quan trai,
cho ÿ͇n khi xong vi͏c v͉ nhà dùng bͷa mͣi chc nhͣ l̩i,
v͡i ÿ͇n th͕ bát quan trai giͣi cǊng có th͋ ÿ˱ͫc. Nh˱ng
ÿi͉u này không nhͷng không th͋ coi là ÿ˱˯ng nhiên, mà
ph̫i sinh tâm tàm quý, cho r̹ng mình quá l˯ là, tͳ nay v͉
sau không ÿ˱ͫc làm thành l͏”. Phҧi biӃt trѭӡng hӧp trên
là trѭӡng hӧp vҥn bҩt dƭ lӥ mӝt lҫn thôi. Còn nhѭ trѭӡng
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hӧp trong vùng lân cұn không có Tăng-già thì có thӇ ÿӕi
trѭӟc Phұt, tӵ nguyӋn thӑ hành bát giӟi, vүn ÿҳc giӟi nhѭ
thѭӡng. Nhӥ luôn cҧ tѭӧng Phұt cǊng không thì có thӇ
nhҩt tâm hѭӟng lên không trung, trong tâm tѭӣng và miӋng
nói nhѭ vҫy: “Con nay thӑ trì bát quan trai giӟi,” nhѭ vұy
vүn ÿҳc giӟi. Nѫi ÿây ÿiӅu ÿáng chú ý nhҩt là hành giҧ
phҧi dөng tâm chí thành, tâm cung kính, tâm ân trӑng, tâm
thanh tӏnh tha thiӃt cҫn cҫu mӟi ÿѭӧc cҧm ӭng và ÿҳc giӟi.
Bӣi vì pháp thân chѭ Phұt biӃn khҳp hѭ không, nhѭ kinh
nói: “Ĉͱc TǤ-lô-giá-na thân kh̷p c̫ ch͟, ch͟ cͯa Ph̵t ͧ
g͕i là Th˱ͥng T͓ch Quang, cho nên ph̫i bi͇t c̫ th̫y các
pháp ÿ͉u là Ph̵t-pháp.” Ngѭӡi thӑ giӟi phҧi trì giӟi
thanh tӏnh không ÿѭӧc hàm hӗ. Hành Sӵ Sao trích dүn
Kinh ThiӋn Sinh nói: “Th͕ bát giͣi không ÿ˱ͫc ÿông, ch͑
riêng mình th͕.” HiӋn nay ÿa sӕ các chùa tә chӭc thӑ bát
quan trai giӟi ÿӅu là nhiӅu ngѭӡi cùng thӑ, trên tình lý thì
không có gì hҥi, nhѭng ÿӕi giӟi luұt thì không ÿѭӧc mӻ
mãn. Sӣ dƭ trong kinh nói riêng mӝt ngѭӡi thӑ vì ÿӇ hành
giҧ chuyên tâm nhҩt ý ÿӃn giӟi hҥnh mình thӑ, không ÿӇ
cho tâm niӋm thuҫn khiӃt này bӏ các hӛn loҥn khác làm
ÿӝng, cǊng là biӋn pháp bҩt ÿҳc dƭ, chӍ mong các vӏ bҧo trì
nghiêm túc. Cho nên thiӃt tha mong các vӏ hӝ tӏnh giӟi
nhѭ giӳ tròng con mҳt, ÿӇ tránh mӑi tӝi ác khiӃn cho viӋc
trì giӟi ÿѭӧc thanh tӏnh. Trong Kinh NiӃt-bàn kӇ: “Quá
khͱ có v͓ b͛-tát dùng chi͇c ván trôi qua bi͋n, trôi ÿ͇n giͷa
bi͋n xṷt hi͏n m͡t La-sát, ÿòi chi͇c ván cͯa B͛-tát, B͛-tát
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b̫o La-sát: nhà ng˱ͥi mu͙n gì cǊng ÿ˱ͫc trͳ ṱm ván này,
ÿͳng nói c̫ ṱm, m͡t mi͇ng nh͗ cǊng không ÿ˱ͫc”. Tҩm
ván này nhѭ giӟi cӫa chúng ta, nӃu thiӃu mӝt mҧnh cǊng
ÿӫ hҥi mҩt huӋ mҥng, vì vұy các vӏ nên cӕ giӳ gìn giӟi
hҥnh nhѭ giӳ mҥng sӕng.
Lҥi nӳa, khi phát tâm thӑ giӟi, bҩt luұn trѭӟc hay sau,
hoһc trong khi thӑ giӟi, phҧi nghiêm túc dùng tám giӟi rӱa
sҥch thân tâm, khiӃn thân tâm tѭѫng ѭng vӟi giӟi, do vұy
mӟi ÿѭӧc thanh tӏnh và ÿӫ công ÿӭc thù thҳng. Mà muӕn
ÿѭӧc công ÿӭc thù thҳng thì trong khi thӑ bát trai giӟi mӝt
ngày ÿêm, phҧi buông bӓ hӃt mӑi viӋc thӃ tөc, ÿem trӑn
thân tâm tҳm gӝi trong Phұt-pháp, chӏu sӵ thҩm nhuҫn cӫa
Phұt-pháp và tѭѫng ѭng vӟi Phұt-pháp. NӃu nhѭ là hҥng
chӍ biӃt hùa theo ngѭӡi, thӑ giӟi thì thӑ giӟi, nhѭng chѭa
hӅ chuyӇn ÿәi mình theo giӟi, thì kӃt quҧ chӍ là mӝt ngày
luӕng không trôi qua vô ích mà thôi. Thành Thұt luұn nói:
có 5 pháp có thӇ khiӃn cho giӟi hҥnh ÿѭӧc thanh tӏnh.
1. Trong thӡi gian thӑ giӟi, có thӇ ÿúng nhѭ pháp hành
thұp thiӋn.
2. Trong thӡi gian thӑ giӟi, ÿoҥn trӯ hӃt các ÿiӅu gây
não hҥi cho chúng sinh tӯ trѭӟc hay sau này, không còn
làm chúng sinh chӏu khә nӳa.
3. Trong thӡi gian thӑ giӟi, không ÿӇ cho ác tâm làm
não loҥn nӝi tâm, tӭc không ÿӇ cho các niӋm không chính
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ÿáng khӣi lên, ÿӇ khӓi trӣ ngҥi cho sӵ thanh tӏnh cӫa giӟi
hҥnh.
4. Trong thӡi gian thӑ giӟi, luôn luôn nhӟ tѭӣng Phұt,
pháp, tăng, giӟi, xҧ, thiӋn ÿӇ thӫ hӑ cho giӟi hҥnh. dӵa vào
công ÿӭc cӫa sáu niӋm này bҧo trì cho giӟi hҥnh thanh
tӏnh.
5. Trong thӡi gian thӑ giӟi, nguyӋn ÿem công ÿӭc trì
giӟi này, hӗi hѭӟng ÿӃn cӭu cánh NiӃt-bàn, quyӃt không
dùng công ÿӭc này cҫu phúc báo nhân thiên. thӑ trai giӟi
nhѭ vұy thì giӟi hҥnh ҳt thanh tӏnh.
Thӑ giӟi ÿiӅu quan trӑng là phҧi ÿҳc ÿѭӧc giӟi thӇ, nӃu
không ÿҳc giӟi thӇ cǊng ÿӗng nhѭ không thӑ. Trong NgǊ
Chính Phҥm nói: “Th͕ Tam quy r͛i li͉n ÿ̷c giͣi th͋ ”. Ӣ
ÿây chӍ cho trѭӡng hӧp là tӯ bұc truyӅn giӟi cùng hành giҧ
thӑ giӟi ÿӅu nghiêm cҭn thanh tӏnh. Hoҵng Nhҩt luұt sѭ
căn cӭ theo Tam Pháp thӭ ÿӋ trong Tѭ Trì Ký giҧi thích:
“B̭t lu̵n th͕ ngǊ giͣi hay bát giͣi, khi nói ba l̯n th͏
nguy͏n quy y là ÿã ÿem giͣi th͋ quy n̩p n˯i tâm, quá trình
cͯa nó nh˱ sau: khi nói th͏ quy y bi͇n thͱ nh̭t, do sͱc
quan h͏ cͯa tâm, vô biên thi͏n pháp ͧ pháp giͣi, có th͋
khi͇n tâm ni͏m chuy͋n ÿ͡ng hoàn toàn, bi͇n ÿ͝i ác pháp
thành thi͏n pháp. Khi nói th͏ quy y bi͇n thͱ hai, vô biên
thi͏n pháp hoàn toàn tͭ l̩i trên không, nh˱ mây che, khi͇n
thân tâm ÿ˱ͫc thanh l˱˯ng. Khi th͏ quy y bi͇n thͱ ba, vô
biên pháp giͣi thi͏n pháp b͟ng tͳ không trung r˯i xu͙ng,
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rót vào thân tâm, tràn ÿ̯y trong sinh m̩ng th͋. Vô biên
thi͏n pháp nh˱ v̵y, chͱa trong thân tâm ÿó n˱˯ng theo
giͣi pháp này, tu t̵p ÿ͓nh hu͏ vô l̵u, lâu d̯n v˱ͫt ÿ˱ͫc
dòng sinh t͵, ÿ͇n thành Ni͇t-bàn, ÿ˱ͫc ÿ̩i gi̫i thoát”.
Tӯ nãy giӡ, quý vӏ ÿҥi khái ÿã hiӇu sѫ vӅ duyên do, pháp
thӑ cǊng nhѭ hành trì vӅ Bát quan trai giӟi rӗi, biӃt ÿѭӧc
thӑ trì bát giӟi xác thӵc có công ÿӭc thù thҳng thì nên phҧi
thѭӡng phát tâm phөng hành bát giӟi. Có ÿiӅu trong xã hӝi
máy móc hiӋn nay, nhҩt là ӣ mӝt ÿҩt nѭӟc quá văn minh vӅ
vұt chҩt này. Muӕn hành ÿúng pháp bát quan trai, lҥi giӳ
ÿѭӧc ÿúng sӕ theo lөc trai nhұt thì khó có ngѭӡi thӑ ÿѭӧc.
Vì vұy, hy vӑng quý vӏ khéo sҳp xӃp công viӋc, nhín chút
thӡi giӡ ÿӇ tӕi thiӇu mӛi tháng cǊng có ÿѭӧc mӝt lҫn.
Kinh ThiӋn Sinh nói: “Th͕ trì bát giͣi có th͋ trͳ ÿ˱ͫc các
t͡i n̿ng ngǊ ngh͓ch”. Trung A Hàm Kinh cǊng nói:
“Hàng thánh ÿ͏ t͵ ÿa văn khi trì tám giͣi này, ghi nhͣ
m˱ͥi hi͏u cͯa Nh˱-lai, n͇u có các ÿi͉u b̭t thi͏n nghƭ ác,
ÿ͉u ÿ˱ͫc trͳ di͏t”. Vұy nhӳng ai muӕn trӯ tӝi tăng phúc
nên nhân lҩy cѫ hӝi này thӑ trì bát trai giӟi.
Toàn bài chӍ là phҫn trích yӃu cùng tóm lѭӧc vӅ pháp
Bát Quan Trai Giӟi, quý vӏ nào muӕn biӃt rӝng, hiӇu rõ
hѫn xin ÿӑc kӻ trong cuӕn Bát Quan Trai Thұp Giҧng cӫa
DiӉn Bӗi pháp sѭ do thҫy ThiӋn HuӋ dӏch. NguyӋn nhӳng
ai ÿӑc ÿѭӧc nhӳng lӡi này ÿӅu phát tâm làm mӟi lҥi mình,
thӑ trì bát quan giӟi thanh tӏnh, tu tұp ÿúng theo chánh
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phápp, khiӃn ch
ho Phұt-ph
háp ÿѭӧc trrѭӡng tӗn, cho muônn loài
thҧyy ÿѭӧc nhӡ
ӡ ѫn tӃ ÿӝ. Mong lҳm
m thay!
T
Trѭӟc ngѭӥ
ӥng cӱa năăm Ĉinh Hӧi,
H kính chúc
c
tҩt cҧҧ quý
vӏ luuôn ÿѭӧc thân tâm thѭӡng lҥҥc, gia ÿìn
nh hѭng vѭ
ѭӧng
tăngg phúc ho
oàn duyên hҥnh phú
úc trong ánh
á hào quuang
hӗng ân cӫa ch
hѭ Phұt.
Ȭȱ/
/Ӟuȱxuânȱ/
/inhȱHԚi,ȱtháángȱ1ȱn©mȱ22007ȱȬȱ

Tri Túc
Bình sanh tu ÿѭӧc tùy duyên tánh
Trà thô cѫm
c
ÿҥm cǊn
ng ÿӫ rӗi.
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Čn Ngghĉa Sanh
S
Thành
T h
––ȱ/iӸuȱlànhȱccaoȱtԐtȱchӪng
gȱgìȱbӨngȱhiӶӶu.ȱȱ/iӸuȱcԨ
ԨcȱácȱlàȱbӜtȱhhiӶuȱvӤy!ȱ
–ȱKinhȱNhӢn
–
nȱNhԜcȱ–ȱ
ȱ

Nam
m mô Ĉҥi HiӃu Mөcc-KiӅn-Liêên Bӗ-tát.
Gҫn ÿӃn
n rҵm Vu--lan, là ngàày báo hiӃӃu cӫa ngѭ
ѭӡi con
Phұt. Theo
o kinh nghiӋm cӫa ch
húng tôi, ÿҫu
ÿ tháng bҧy thì
u vӅ chùa tөng kinh Vu-lan rҩҩt ÿông... ÿӇ cҫu
Phұt-tӱ tӵu
o cha mҽ hiӋn
h
tiӅn ÿѭӧc
ÿ
an lҥҥc cùng quuá vãng
ngguyӋn cho
ÿѭ
ѭӧc siêu sanh lҥc qu
uӕc. Chún
ng ta chӍ biӃt ÿӃn chùùa tөng
kiinh và cҫu
u nguyӋn cho
c Phұt, Bӗ-tát
B
ngh
he, mà khôông biӃt
tөөng kinh cҫu nguyӋn
n cho cha mҽ
m mình nghe!
n
ThӃӃ nào là
tөөng kinh và
v cҫu nguy
yӋn cho ch
ha mҽ mình nghe? C
Chính là
nhhӳng hành
h ÿӝng cùn
ng lӡi nói cӫa mình làm sao p hù hӧp
vӟi lӡi kinh
h Phұt dҥy,, khiӃn chaa mҽ thҩy ÿѭӧc, nghhe ÿѭӧc
v mӯng. Ĉây mӟi là viӋc ch
hính gӕc cҫҫn phҧi
saanh lòng vui
lààm. Còn viӋc
v
ÿӃn chùa
c
tөng kinh
k
Báo HiӃu, làm nhӳng
chhuyӋn bên ngoài thҧy
y ÿӅu viӋc phө cҧ. BiӃt
B ÿӃn chùùa tөng
kiinh cҫu ng
guyӋn là tҩҩt phҧi y lӡ
ӡi kinh mà làm theo tthì mӟi
trrӑn nghƭa báo
b hiӃu vұұy.
Kinh Ĉҥi Thӯa Bәn Sӵ Tâm
m Ĉӏa Quáán, Phұt nóói: “Bà
m
ḿ hi͉n th˱
˱˯ng con, th̵t không
g bi͇t ḽy v̵t
v gì ÿ͋ sso sánh
chho cân xͱn
ng v̵y. Tͳ
ͳ khi con vào
v thai, tr̫i
t qua thͥi gian
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m˱ͥi tháng, nhͷng lúc ḿ ÿi ÿͱng ng͛i n̹m ch͓u trăm
ÿi͉u kh͝ não mà mi͏ng ḿ không th͋ nói ra. Mu͙n nhͷng
ÿ͛ u͙ng ăn hay áo m̿c, dù có ÿ˱ͫc ḿ cǊng ch̻ng mͳng
vì lòng lo l̷ng không khi nào dͱt, ch͑ lo nghƭ ÿͱa con s̷p
sanh sao cho hoàn h̫o là h˯n thôi. N͇u khi ÿ̓ khó thͥi
nh˱ trăm ngàn mǊi dao ÿ͛ng thͥi ÿâm c̷t toàn thân; n͇u
khi sanh ÿ̓ ÿ˱ͫc an lành, bà ḿ vͣi các thân thu͡c cùng
chung vui s˱ͣng in nh˱ k̓ nghèo ÿ˱ͫc ng͕c báu; s ÿau
kh͝ trong m˱ͥi tháng cͯa ḿ do m͡t ti͇ng khóc ÿ̯u tiên
cͯa ÿͱa con khi mͣi l͕t lòng mà n͟i kh͝ ̭y ḿ li͉n quên
m̭t và vui s˱ͣng nh˱ nghe âm nh̩c. Con ḽy n˯i bͭng
ngc cͯa ḿ làm ch͟ ngͯ, ḽy hai c͝ v͇ là ch͟ d̩o ch˯i và
do n˱ͣc gi͇ng cam l͛ n˯i ngc ḿ ch̫y ra mà nuôi lͣn.
Ôi! ˯n ÿͱc cͯa ḿ, núi cao bi͋n sâu cǊng ch̻ng th͋ sánh
k͓p. N͇u ÿͱa con nào bi͇t tùy thu̵n nghe theo nhͷng lͥi
d̩y b̫o cͯa tͳ m̳u mà không trái ngh͓ch thͥi ÿ˱ͫc các
ch˱ thiên h͡ ni͏m, ph˱ͣc ÿͱc vô cùng. N͇u có k̓ trai lành
gái thi͏n nào mu͙n tr̫ ˯n cha ḿ, tr̫i qua thͥi gian m͡t
ki͇p, cͱ m͟i ngày ba l̯n tͳ c̷t th͓t n˯i thân ÿem nuôi cha
ḿ cǊng ch˱a có th͋ g͕i là ÿã tr̫ ˯n ÿ˱ͫc m͡t ngày v̵y”.
Vұy chúng ta phҧi làm gì ÿӇ gӑi là mӝt ngѭӡi con hiӃu
thҧo, ÿӅn ÿáp ân nghƭa sâu nһng cӫa ÿҩng sanh thành và
nhӳng ngѭӡi thân cӫa mình?
Thông thѭӡng chúng ta chӍ biӃt bұc ÿҥi hiӃu trong nhà
Phұt là ÿӭc Mөc KiӅn-liên Bӗ-tát, nhѭng kǤ thұt thì chҷng
có bұc chân tu nào mà chҷng tu hiӃu ÿҥo cҧ, ÿһc biӋt là các
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hàng Bӗ-tát. Thí nhѭ Ĉӏa-tҥng Bӗ-tát thұt là bұc ÿҥi hiӃu
vұy, không chӍ mӝt ÿӡi mà nhiӅu ÿӡi. Kinh kӇ lҥi chuyӋn
vӅ thӫa lâu xa vô sӕ kiӃp vӅ trѭӟc, lúc ÿó có Phұt hiӋu là
Giác Hoa Ĉӏnh Tӵ Tҥi Vѭѫng Nhѭ Lai. Trong ÿӡi tѭӧngpháp, có mӝt ngѭӡi con gái dòng bà-la-môn, ngѭӡi nҫy
nhiӅu ÿӡi chӭa ÿӭc sâu dày, mӑi ngѭӡi ÿӅu kính nӇ, khi ÿi
ÿӭng, lúc nҵm ngӗi, chѭ thiên thѭӡng theo hӝ vӋ. Bà mҽ
cӫa ngѭӡi lҥi mê tín tà ÿҥo, khinh khi ngôi Tam-bҧo. Mһc
dҫu thánh-nӳ ÿem nhiӅu lӡi phѭѫng tiӋn khuyên nhӫ bà
mҽ, hҫu làm cho mҽ sanh chánh kiӃn, nhѭng mà bà mҽ
chѭa tin hҷn. Chҷng bao lâu bà ҩy chӃt, thҫn hӗn sa ÿӑa
vào vô-gián ÿӏa ngөc. Lúc ÿó thánh-nӳ biӃt rҵng ngѭӡi
mҽ khi còn sӕng không tin nhân quҧ, liӋu chҳc phҧi theo
nghiӋp quҩy mà sanh vào ÿѭӡng ác. Thánh-nӳ bèn bán
nhà, ÿҩt, sҳm nhiӅu hѭѫng, hoa cùng nhӳng ÿӗ lӉ cúng, rӗi
ÿem cúng dѭӡng tҥi các chùa tháp. Do lòng lành chí thành
hiӃu dѭӥng nên cҧm ӭng ÿҥo giao, ÿѭӧc ÿӭc Phұt quá khӭ
Giác Hoa Ĉӏnh Tӵ Tҥi Vѭѫng Nhѭ-lai ÿӃn chӭng minh và
phát tiӃng trên hѭ không bҧo thánh-nӳ rҵng: “... ta th̭y
ng˱˯i th˱˯ng nhͣ ḿ tr͡i h˯n th˱ͥng tình cͯa chúng sanh
nên ta ÿ͇n ch͑ b̫o. Cúng d˱ͥng xong, ng˱˯i mau mau trͧ
v͉ nhà, r͛i ng͛i ngay th̻ng nghƭ t˱ͧng danh hi͏u cͯa Ta,
thͥi ng˱˯i sͅ bi͇t ch͟ thác sanh cͯa ḿ ng˱˯i”. LӉ Phұt
xong, thánh-nӳ liӅn trӣ vӅ nhà. Vì thѭѫng nhӟ mҽ, nên
thánh nӳ ngӗi ngay thҷng niӋm danh hiӋu cӫa Giác Hoa
Ĉӏnh Tӵ Tҥi Vѭѫng Nhѭ Lai trҧi suӕt mӝt ngày mӝt ÿêm
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liӅn thҩy thân mình ÿi ÿӃn mӝt bӡ biӇn kia, nhұp vào cҧnh
giӟi cӫa ÿӏa ngөc, gһp ÿѭӧc Vô Ĉӝc quӹ vѭѫng. Thánh-nӳ
hӓi thăm tin tӭc cӫa mҽ mình thì ÿѭӧc Vô Ĉӝc chҳp tay
thѭa rҵng: “Xin thánh-nͷ hãy trͧ v͉, chͣ ÿem lòng th˱˯ng
nhͣ bu͛n r̯u quá l̷m nͷa. T͡i nͷ Duy͏t-ÿ͇-lͫi ÿ˱ͫc
sanh lên cõi trͥi ÿ͇n nay ÿã ba ngày r͛i. Nghe nói nhͥ
con gái cͯa ng˱ͥi có lòng hi͇u thu̵n, vì ḿ mà s̷m s͵a l͍
v̵t, tu t̩o ph˱ͣc lành, cúng d˱ͥng chùa tháp, thͥ ÿͱc
Giác Hoa Ĉ͓nh T T̩i V˱˯ng Nh˱-lai. Ch̻ng ph̫i ch͑
riêng thân m̳u cͯa B͛-tát ÿ˱ͫc thoát kh͗i ÿ͓a ngͭc, mà
ngày ÿó, nhǊng t͡i nhân cǊng ÿ͉u ÿ˱ͫc vui v̓, ÿ͛ng ÿ˱ͫc
thác sanh c̫”. Bҩy giӡ, thánh-nӳ dѭӡng chiêm bao chӧt
tӍnh, rõ biӃt viӋc ÿó rӗi, bèn ÿӕi trѭӟc tháp tѭӧng cӫa ÿӭc
Giác Hoa Ĉӏnh Tӵ Tҥi Vѭѫng Nhѭ-lai mà phát thӋ nguyӋn
rӝng lӟn rҵng: “Tôi nguy͏n tͳ nay nh̳n ÿ͇n ÿͥi v͓ lai
nhͷng chúng sanh m̷c ph̫i t͡i kh͝, thì tôi l̵p ra nhi͉u
ph˱˯ng ch˱ͣc làm cho chúng ÿó ÿ˱ͫc gi̫i thoát”. Quӹ
vѭѫng Vô Ĉӝc trѭӟc ÿó nay chính ông Tài Thӫ Bӗ-tát.
Còn thánh-nӳ bà-la-môn ÿó, nay là Ĉӏa Tҥng Bӗ-tát vұy.
Lҥi nӳa, vô lѭӧng vô sӕ kiӃp vӅ thuӣ trѭӟc, có ÿӭc
Phұt ra ÿӡi hiӋu là Liên Hoa Mөc Nhѭ-lai. Trong thӡi mҥtpháp, có ngѭӡi con gái tên là Quang Mөc hӃt lòng hiӃu
thҧo, nàng nҫy sҳm sӱa ÿӗ ăn cúng dѭӡng La-hán. La-hán
sau khi nhұp ÿӏnh quan sát, thì thҩy bà mҽ cӫa Quang Mөc
ÿӑa vào chӕn ÿӏa ngөc rҩt là khә sӣ. La-hán xót thѭѫng
bèn dҥy phѭѫng chѭӟc, ngài khuyên Quang Mөc rҵng:
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“Ng˱˯i ph̫i ÿem lòng chí thành mà ni͏m ÿͱc Thanh T͓nh
Liên Hoa Mͭc Nh˱-lai, và vͅ ÿ̷p hình t˱ͫng ÿͱc Ph̵t,
thͥi k̓ còn cùng ng˱ͥi m̭t ÿ͉u ÿ˱ͫc ph˱ͣc lͫi”. Quang
Mөc nghe xong, liӅn xuҩt tiӅn cӫa, hӑa tѭӧng Phұt mà thӡ
cúng. Nàng lҥi ÿem lòng cung kính, khóc than chiêm
ngѭӥng ÿҧnh lӉ tѭӧng Phұt. Ĉêm ÿó nàng chiêm bao thҩy
thân cӫa ÿӭc Phұt sҳc vàng sáng chói nhѭ hòn núi Tu-di.
Ĉӭc Phұt phóng ánh sáng mà bҧo Quang Mөc rҵng:
“Ch̻ng bao lâu ÿây thân m̳u cͯa ng˱˯i sͅ thác sanh vào
trong nhà cͯa ng˱˯i, khi vͳa bi͇t ÿói l̩nh thì li͉n bi͇t
nói”. Sau ÿó, ÿӭa tӟ gái trong nhà sanh mӝt ÿӭa con trai,
chѭa ÿҫy ba ngày ÿã biӃt nói. Trҿ ÿó buӗn khóc mà nói
vӟi Quang Mөc rҵng: “Nghi͏p duyên trong vòng sanh t͵
ph̫i t lãnh ḽy.... nhͥ ph˱ͣc lc cͯa ng˱ͥi, nên nay ÿ˱ͫc
th͕ sanh làm k̓ h̩ ti͏n, l̩i thêm s͙ m̩ng ng̷n ngͯi, năm
13 tu͝i ÿây sͅ b͓ ÿ͕a vào ÿ͓a ngͭc nͷa....” Quang Mөc
nghe xong than khóc rѫi lӋ mà bҥch cùng giӳa hѭ không
rҵng: “Nguy͏n cho thân m̳u tôi kh͗i h̻n ÿ͓a ngͭc khi mãn
13 tu͝i không còn có tr͕ng t͡i cùng không còn ÿ͕a vào ác
ÿ̩o nͷa. Xin ch˱ Ph̵t trong m˱ͥi ph˱˯ng th˱˯ng xót
chͱng minh cho tôi, vì ḿ mà tôi phát nguy͏n r͡ng lͣn nh˱
v̯y: Nh˱ thân m̳u tôi kh͗i h̻n ch͙n tam ÿ͛ và h̩ng h̩
ti͏n cùng thân gái, cùng ki͇p không còn th͕ nhͷng qu̫ báo
x̭u ÿó nͷa, tôi ÿ͙i tr˱ͣc t˱ͫng cͯa ÿͱc Thanh T͓nh Liên
Hoa Mͭc Nh˱-lai mà phát lͥi nguy͏n r̹ng: Tͳ ngày nay
nh̳n v͉ sau ÿ͇n trăm nghìn muôn ͱc ki͇p, trong nhͷng th͇
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giͣi nào mà các hàng chúng sanh b͓ t͡i kh͝ n˯i ÿ͓a ngͭc
cùng ba ác ÿ̩o, tôi nguy͏n cͱu vͣt chúng ÿó làm cho ṱt
c̫ ÿ͉u thoát kh͗i ch͙n ác ÿ̩o: ÿ͓a ngͭc, ng̩ quͽ và súc
sanh, v.v... Nhͷng k̓ m̷c ph̫i t͡i báo nh˱ th͇ thành Ph̵t
c̫ r͛i, v̵y sau tôi mͣi thành b̵c Chánh-giác”. Quang
Mөc phát nguyӋn xong, liӅn nghe tiӃng cӫa ÿӭc Phұt
Thanh Tӏnh Liên Hoa Mөc Nhѭ-lai dҥy rҵng: “N̯y Quang
Mͭc, nhà ng˱ͥi r̭t có lòng tͳ m̳n, vì ḿ mà phát ra lͥi
th͏ nguy͏n r͡ng lͣn nh˱ th͇, th̵t là hay l̷m. Ta quan sát
th̭y ḿ nhà ng˱ͥi lúc mãn 13 tu͝i, khi b͗ báo thân n̯y sͅ
thác sanh làm ng˱ͥi ph̩m-chí s͙ng lâu trăm tu͝i. Sau ÿó
vãng sanh v͉ cõi n˱ͣc Vô-˱u s͙ng lâu ÿ͇n s͙ không th͋
tính k͋. Sau r͛i sͅ thành Ph̵t ÿ͡ nhi͉u h̩ng ng˱ͥi, trͥi,
s͙ ÿông nh˱ s͙ cát sông H̹ng.” Vӏ La-hán phѭӟc lành ÿӝ
Quang Mөc thuӣ ÿó chính là Vô-tұn-ý Bӗ-tát. Thân mүu
cӫa Quang Mөc là ngài Giҧi-thoát Bӗ-tát. Còn Quang Mөc
thӡi là ngài Ĉӏa Tҥng Bӗ-tát ÿây vұy.
Qua hai câu chuyӋn trên, quý vӏ nên nhӟ viӋc cҫu cúng
cӫa chúng ta, kӃt quҧ ra sao là phө thuӝc vào tâm ÿӭc, và
công phu tu hành cӫa mӛi ngѭӡi. NӃu không có tâm ÿӭc,
công phu tu hành thì nhӳng gì chúng ta cҫu nguyӋn không
thӇ thành tӵu ÿѭӧc.
Chӫ ý cӫa bài viӃt là bàn ÿӃn viӋc hiӃu thҧo cӫa con cái
ÿӕi vӟi cha mҽ, không chӍ con cái hiӋn tҥi mà phҧi nói luôn
cҧ con cái vӅ sau nӳa. Bӣi sӵ hiӃu thuұn cӫa con cái mình
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có hay không phҫn lӟn quy vӅ sӵ ҧnh hѭӣng giáo dөc cӫa
cha mҽ. Theo thuyӃt nhà Phұt thì tҩt cҧ ÿӅu nҵm trong lý
nhân quҧ. ChuyӋn kӃt hôn và nӕi dõi tông ÿѭӡng không
phҧi là viӋc riêng giӳa hai ngѭӡi hay mӝt tә tông dòng hӑ
nào, mà là sӵ ҧnh hѭӣng cҧ mӝt tӝc quҫn xã hӝi và luôn cҧ
thӃ giӟi. Quý vӏ chӟ cho rҵng sao có thӇ nói lӡi nghiêm
trӑng ÿӃn thӃ. Thұt ra chúng tôi nói lӡi nҫy vô cùng
nghiêm túc, chҷng khoa trѭѫng và cǊng chҷng hù dӑa ai cҧ.
Ngүm kӻ lҥi mà xem, nӃu quý vӏ có ÿѭӧc cuӝc sӕng hòa
thuұn an vui và gia ÿình hҥnh phúc thì tҩt nhiên sӁ ÿào tҥo
ÿѭӧc nhӳng ÿӭa con ngoan hiӅn, hӑc giӓi. Thì sӵ hӳu ích
mang lҥi không riêng gì gia ÿình quý vӏ mà luôn cҧ xã hӝi
tӝc quҫn. NӃu ÿӭa trҿ vӅ sau có khҧ năng và tѭӟc vӏ có thӇ
làm nên sӵ ҩm no hҥnh phúc cӫa muôn dân. Nhѭng nӃu
ngѭӧc lҥi, ÿӭa trҿ trӣ nên hѭ hӓng thì chҷng hҥi riêng gì
cuӝc ÿӡi nó mà còn liên lөy ÿӃn bao nhiêu kҿ khác, lҥi còn
ÿӇ lҥi ҩn tѭӧng xҩu cho nhӳng thành phҫn bҩt hҧo noi theo.
NӃu trҿ càng giàu có và nhiӅu quyӅn lӵc thì sӵ ҧnh hѭӣng
cӫa nó càng thұm tӋ hѫn, có thӇ khiӃn cho bao nhiêu gia
ÿình nhà tan cӱa nát. Quý vӏ tӯng ÿӑc và hӑc qua sӱ lѭӧc
cӫa các nhà chính trӏ cùng các vӏ lãnh tө cӫa các ÿҧng phái.
Có ngѭӡi ÿem lҥi sӵ vinh quang và hҥnh phúc cho muôn
dân do sӵ giáo dѭӥng ban ÿҫu cӫa hӑ ÿѭӧc gieo trӗng bҵng
nhӳng hҥt giӕng lành. Còn có ngѭӡi ÿѭӧc ÿào luyӋn nên
tӯ nhӳng hoàn cҧnh và tѭ tѭӣng xҩu ác thì mang lҥi sӵ hӑa
hoҥn cho cҧ mӝt quӕc gia và làm chӃt không biӃt bao nhiêu
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ngѭӡi vô tӝi. ĈiӇn tích và lӏch sӱ ÿӇ lҥi rҩt nhiӅu, quý vӏ
có thӇ tӵ ÿӑc tӵ biӃt, nѫi ÿây không cҫn phҧi gӧi lҥi nhӳng
viӋc ÿau lòng ÿó.
Trong sinh hoҥt ÿӡi sӕng hҵng ngày nhҩt là trong nhà
có con nhӓ, ăn nói cҫn phҧi cҭn trӑng. Ngѭӡi xѭa nói: tánh
tѭѫng cұn, tұp tѭѫng viӉn. Nhӳng hành ÿӝng và lӡi nói
cӫa mình vô hình trung ăn nhұp khҳc sâu vào tâm khҧm
cӫa trҿ, ÿôi lúc em bé phát ra nhӳng lӡi nói cùng hành
ÿӝng vô ý thӭc, nhѭng có nhӳng lӡi nói vѭӧt ngoài giӟi
hҥn trҿ, và có chiӅu hѭӟng xҩu, chúng ta không thӇ ÿӭng
nhìn và cѭӡi cho là vô hҥi, cho rҵng trҿ chӍ bҳt chѭӟc
không biӃt gì, nhѭng ÿó là nhӳng mҫm mӕng mà chúng ta
ÿã gieo trӗng vào tâm thӭc trҿ, tѭѫng lai khó mà suy lѭӡng
ÿѭӧc. Nhӳng lúc bҳt gһp nhӳng trѭӡng hӧp nhѭ vұy
chúng ta trѭӟc hӃt phҧi cҧnh tӍnh lҥi mình, khi có mһt trҿ
cҫn có nhӳng lӡi nói và hành ÿӝng ôn hòa, nhã nhһn, lӉ
nghƭa mang tính cách giáo dөc ÿӇ cho con bҳt chѭӟc.
Ĉӯng cho rҵng trҿ chҷng biӃt gì. Bӣi ai cǊng biӃt rҵng tâm
trí trҿ nhѭ tӡ giҩy trҳng, chúng ta vӁ nhѭ thӃ nào thì tâm
thӭc trҿ sӁ biӃn thành nhѭ vұy. Nhӳng lӡi nói cùng hành
ÿӝng chúng ta làm mӛi mӛi ÿӅu ÿѭӧc ghi nhұn in sâu vào
tâm thӭc trҿ. Nên khi dҥy con cái không nên có nhӳng lӡi
nói thô lӛ và hành ÿӝng bҥo lӵc. Nhѭ chuyӋn kӇ vӅ cuӝc
ÿӡi cӫa ngài Mҥnh Tӱ. Ông mӗ côi cha, chӏu sӵ nuôi dҥy
nghiêm túc cӫa mҽ là Chѭѫng thӏ. Bà sau này ÿѭӧc biӃt tӟi
vӟi cái tên Mҥnh mүu (mҽ cӫa Mҥnh Tӱ). Mҥnh mүu ÿã ba
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lҫn chuyӇn nhà ÿӇ Mҥnh Tӱ ÿѭӧc ӣ trong môi trѭӡng xã
hӝi tӕt nhҩt cho viӋc hӑc tұp, tu dѭӥng. Nhӡ ÿó mà sau
này ông mӟi có thӇ kӃ thӯa tѭ tѭӣng cӫa Khәng Tӱ, và còn
phát triӇn và hoàn thiӋn thêm hӑc thuyӃt cӫa hӑ Khәng cho
thích ӭng vӟi tình hình thӵc tӃ ÿѭѫng thӡi. VӅ sau, ông
ÿѭӧc xem là tә thӭ hai cӫa nho giáo và ÿѭӧc hұu thӃ tôn
làm Á Thánh Mҥnh Tӱ. Sӵ thành tӵu và công lao ÿó phҧi
ÿâu chҷng phҧi nhӡ Mҥnh mүu Chѭѫng thӏ.
Không có ngѭӡi con nào mà không thӑ nhұn sӵ giáo
dөc cӫa cha mҽ. NӃu là gia ÿình ÿҥo Phұt, quí vӏ phҧi dҥy
con cái giáo lý nhân quҧ. Phұt dҥy: phàm làm viӋc gì phҧi
nghƭ ÿӃn hұu quҧ cӫa nó. BiӃt ÿó là tác nhân xҩu sӁ ÿѭa
ÿӃn quҧ không tӕt, mình răn dҥy con ÿӯng làm viӋc ÿó, nӃu
gây tác nhân xҩu sӁ bӏ quҧ báo xҩu. Ĉó là mӝt cách giáo
dөc, cha mҽ ÿã giáo dөc mình, mình giáo dөc lҥi ngѭӡi
sau. Ĉây gӑi là gia giáo. Tөc ngӳ có câu: “công cha nhѭ
núi thái sѫn, nghƭa mҽ nhѭ nѭӟc trong nguӗn chҧy ra.”
Phұn làm con không thӇ nào quên ѫn ÿӭc cӫa cha mҽ, mà
sӕng thұt hiӃu thuұn ÿӇ hy vӑng ÿӅn trҧ phҫn nào thâm ân
nhѭ trӡi bӇ vұy.
Chúng ta ai cǊng muӕn con cái mình sau này ÿӅu
ngoan hiӅn, dӉ thѭѫng và có tѭѫng tai tӕt ÿҽp. Nhӳng ÿiӅu
này chҷng phҧi chӍ mong cҫu suông mà ÿѭӧc, tҩt phҧi cҫn
có sӵ giáo dөc và giúp ÿӥ cӫa cha mҽ. Ĉào tҥo mӝt con
ngѭӡi tӯ sѫ sanh ÿӃn trѭӣng thành thông thѭӡng phҧi trҧi
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qua bӕn trѭӡng lӟp hay bӕn nӅn giáo dөc: 1.- gia ÿình giáo
dөc; 2.- hӑc ÿѭӡng giáo dөc ; 3.- xã hӝi giáo dөc ; 4.- tôn
giáo giáo dөc. Tuҫn tӵ theo thӭ lӟp thì gia ÿình giáo dөc là
ÿiӅu tiên quyӃt, bӣi trҿ chào ÿӡi và trӵc tiӃp ÿón nhұn sӵ
giáo dөc cӫa gia ÿình là trѭӟc hӃt. Vұy thì gia ÿình giáo
dөc ÿóng vai trò hӃt sӭc quan trӑng cho sӵ thành bҥi cӫa
mӝt con ngѭӡi. Tөc ngӳ có câu: sai mӝt ly là ÿi mӝt dһm.
Cho nên nӅn tҧng gia ÿình giáo dөc là căn bҧn cӫa căn bҧn,
là nӅn tҧng sâu ÿұm nhҩt cӫa trҿ xuyên suӕt cҧ cuӝc ÿӡi.
nên khi dҥy trҿ không thӇ không cҭn thұn. Do bài viӃt có
hҥn không thӇ phân tích kӻ lѭӥng. Ĉi sâu hѫn chút nӳa,
chúng ta phҧi nói ÿӃn cá tánh riêng cӫa bұc làm cha mҽ ÿã
ÿѭӧc giáo dѭӥng nhѭ thӃ nào? thӭ nӳa là lúc hòa hӧp tâm
lý cùng tâm tình cӫa hӑ ra sao? Và ÿiӅu quan trӑng hѫn
nӳa là thӡi kǤ thai nhi giáo dөc. Xuyên suӕt mѭӡi tháng
thì tâm lý và sӭc khӓe cӫa ngѭӡi mҽ phҧi әn ÿӏnh vui vҿ.
Ngѭӡi xѭa quan niӋm: muӕn con cháu mình tѭѫng lai dӉ
thѭѫng thì trong lúc ÿang mang thai nhҩt ÿӏnh chӟ ÿӇ bà
mҽ có nhӳng tâm lý sҫu khә buӗn lo, cho ÿӃn sanh lòng
bӵc dӑc, mà phҧi luôn làm sao tìm cách giúp cho bà mҽ
ÿѭӧc tѭѫi vui, lành mҥnh, sӭc khӓe kiӋn khang và hҵng
ngày thѭӡng có nhiӅu thӡi gian ÿӇ tâm tình cùng dҥy dӛ
thai nhi. Vүn biӃt vӟi xã hӝi hiӋn tҥi quá phӭc tҥp, và nhҩt
là ÿҩt nѭӟc phѭѫng tây quá ѭ nһng vӅ chҥy ÿua vұt chҩt
này lҥi thêm nhiӅu chѭӟng nҥn. Ĉây quҧ thұt là mӝt ÿiӅu
bҩt hҥnh, và cǊng là xu hѭӟng và ÿà xuӕng dӕc ÿҥo ÿӭc
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con ngѭӡi sҳp ÿi ÿӃn cùng cӵc vұy. Nay chӍ nói ÿӃn nhӳng
ai còn có lòng và biӃt nghƭ ÿӃn tѭѫng lai cӫa con mình,
nhҩt là nhӳng ÿôi vӧ chӗng son nên hӑc hӓi mӝt ít kinh
nghiӋm cӫa các bұc ÿi trѭӟc và nên tìm ÿӑc nhӳng sách
giáo khoa lành mҥnh vӅ viӋc sanh nuôi dҥy trҿ. Còn viӋc
sau khi cho trҿ ra ÿӡi thì Kinh Ĉӏa Tҥng Bәn NguyӋn dҥy
rõ: “N͡i trong b̫y ngày, sͣm vì ÿͱa tr̓ mͣi sanh ra ÿó mà
tͭng kinh ÿi͋n không th͋ nghƭ bàn n̯y, l̩i vì ÿͱa tr̓ mà
ni͏m danh hi͏u cͯa ngài Ĉ͓a T̩ng B͛-tát ÿͯ m͡t muôn
bi͇n. Ĉ˱ͫc v̵y thì ÿͱa tr̓ ho̿c trai hay là gái mͣi sanh
ra ÿó, n͇u ÿͥi tr˱ͣc nó có gây ḽy t͡i v̩ chi cǊng ÿ˱ͫc
thoát kh͗i c̫, nó sͅ an ͝n vui v̓ d͍ nuôi, l̩i thêm ÿ˱ͫc
s͙ng lâu. Còn nh˱ nó là ÿͱa n˱˯ng n˯i ph˱ͣc lc mà th͕
sanh, thì ÿͥi nó càng ÿ˱ͫc an vui h˯n cùng s͙ng lâu h˯n”.
Trӣ lҥi vҩn ÿӅn bәn phұn làm con, chúng ta không thӇ
viӋn cӟ ÿӇ ÿӛ lӛi hӃt lên cho gia ÿình, xã hӝi hay hoàn cҧnh
ÿã ÿào tҥo tôi trӣ thành con ngѭӡi nhѭ thӃ. Chúng ta phҧi
biӃt phөc thiӋn. Hӗi còn nhӓ, thân phө cӫa chúng tôi hay
nhҳc ÿi nhҳc lҥi câu: “làm ngѭӡi phҧi biӃt phөc thiӋn.”
Lúc tuәi còn trҿ, tánh tình xӕc nәi, nghe nhiӅu phát chán vì
chҷng hiӇu gì, ÿӃn nay phҧi trҧi qua hѫn hai mѭѫi năm va
chҥm vӟi cuӝc ÿӡi mӟi thӇ nghiӋm ÿѭӧc cái giá trӏ bên
trong cӫa nó. Làm ngѭӡi mà không biӃt phөc thì là thӭ bӓ
ÿi. Bӣi không phөc thiӋn tӭc không thӇ hay không chӏu
hӑc theo lӡi hay lӁ phҧi, không tiӃp nhұn sӵ giáo dөc, chӍ
thích làm càn bѭӟng theo tánh khí phiӅn não cӫa mình.
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KӃt quҧ gһt ÿѭӧc nhҩt ÿӏnh phҧi ÿҳng cay. Phàm là ngѭӡi
chung quy rӗi ai cǊng phҧi hӑc cҧ. Ngѭӡi khôn lanh trí tuӋ
thì sӁ chөp lҩy cѫ hӝi hӑc hӓi và tұp tành theo khi hoàn
cҧnh và sӭc khӓe còn tӕt. Kҿ cӕ chҩp hѫn chút thì phҧi ÿӧi
ÿӃn khi u ÿҫu chҧy máu rӗi mӟi chӏu tӍnh ngӝ, hӑ sӁ phҧi ӣ
trong hoàn cҧnh khә ÿau mà hӑc tұp. Còn kҿ vô trí thì cho
ÿӃn chӃt cǊng không chӏu phҧn tӍnh. Theo tinh thҫn Phұt
giáo thì hҥng này cuӕi cùng rӗi cǊng phҧi hӑc. Nhѭng phҧi
trҧi qua nhiӅu kiӃp lâu xa trong khә ÿau cùng cӵc mӟi chӏu
phҧn tӍnh, rӗi mӟi chӏu hӑc hӓi theo. Cái giá phҧi trҧ thұt
quá ÿҳt cho nhӳng bài hӑc hӃt sӭc bình dӏ. Thұt ÿau xót
thay!
Trong nhân gian có bài hát rҩt quen thuӝc ÿѭӧc nhiӅu
ngѭӡi biӃt ÿӃn. Mӑi ngѭӡi thѭӡng hát cho nhau nghe, và
cǊng hát cho tӵ mình nghe, ÿӇ ngâm nga, ca tөng và ÿӇ
thѭӣng thӭc âm ÿiӋu, cùng ý nghƭa thâm thúy bên trong
cӫa nó. Nhѭng lҥi không có ÿѭӧc nhiӅu ngѭӡi làm theo
nhӳng gì bát hát ÿã nói, ÿӇ khiӃn cho bài hát trӣ nên trӕng
rӛng, hay trӣ thành niӅm ân hұn hay nuӕi tiӃc cho nhӳng ai
ÿӃn khi cha mҽ chҷng còn mӟi vӥ lӁ, thҩm thía hiӇu ra
ÿѭӧc thì ÿã muӝn mҩt rӗi “...Công ÿͱc sanh thành, ng˱ͥi
hͩi ÿͳng quên...” chúng ta căn bҧn chҷng quên, chӍ do
công viӋc hҵng ngày bұn rӝn ÿâm ra không nhӟ. Không
chӍ riêng mӝt lý do này mà còn nhiӅu lý do khác nӳa,
nhѭng cho dù là lý do gì ÿi chăng nӳa cǊng không ÿѭӧc
phép quên mӟi ÿúng. Bӣi tuy rҵng chҷng quên nhѭng
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trong cuӝc sӕng ÿӡi thѭӡng lҥi không bao giӡ nhӟ thì cǊng
chҷng khác gì là ÿã quên... ÿã vұy, chҷng nhӳng tӵ mình
không nhìn nhұn sӵ thiӃu sót cӫa mình mà ÿôi lúc còn viӋn
lҩy ÿӫ thӭ lý do “thұt chính ÿáng” ÿӇ biӋn luұn cho mình
và lҳm kҿ còn ÿòi hӓi ngѭӧc lҥi làm tӋ hѫn, ÿây là mӝt
trong nhiӅu nguyên nhân dүn ÿӃn nhӳng ngѭӡi con bҩt
hiӃu. NӃu quý vӏ thұt hiӇu ÿѭӧc lòng bao dung và tâm tình
cӫa nhӳng bà mҽ thì không lý do gì quý vӏ có thӇ quên
công ÿӭc sinh thành.
Quý vӏ hãy nghe chuyӋn kӇ vӅ tҩm lòng cӫa mӝt bà mҽ
thұt cҧm ÿӝng. Bà có 3 ngѭӡi con trai, ngѭӡi nào cǊng tài
tuҩn. Nhѭng ÿӃn khi trѭӣng thành và lұp gia thҩt thì mӛi
ngѭӡi tùy theo phѭӟc duyên cӫa mình mà có cuӝc sӕng
khác nhau. Ba ngѭӡi con ÿӅu hiӃu thҧo nên phân chia bәn
phұn lo chu cҩp nuôi dѭӥng mҽ già. Lúc ÿӃn sӕng vӟi
ngѭӡi con cҧ, do anh này khá giҧ nhҩt nên phөng dѭӥng
mҽ ÿѭӧc chu ÿáo. Lúc ÿӃn ӣ vӟi ngѭӡi con thӭ hai, anh
này do làm quan nên có tiӅn, có xe, lo lҳng cǊng hoàn toàn
tӕt ÿҽp. ĈӃn ngѭӡi con thӭ ba thì túng thiӃu, nhѭng anh ta
vүn cӕ gҳng hiӃu thҧo trong khҧ năng cӫa mình, nên không
thӇ bә dѭӥng ÿҫy ÿӫ cho mҽ. Mӛi lҫn tӯ ngѭӡi con này
ÿӃn ngѭӡi con kia bà mҽ ÿӅu ÿѭӧc cân ÿo, xem ba cұu con
trai lo cho mҽ có chu ÿáo không. KӃt quҧ thì tӯ anh cҧ ÿӃn
anh hai thì cân ÿo ÿӅu tӕt, qua ngѭӡi con thӭ ba muӕn cân
ÿo cho tӕt bà mҽ phҧi bӓ mӝt cөc chì trong túi áo. Vì ӣ vӟi
cұu thӭ ba nghèo thiӃu nên bà ӕm gҫy, nhѭng thѭѫng con,
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sӧ các anh phàn nàn quӣ trách nên bà mҽ phҧi làm nhѭ thӃ.
Tӯ ÿó trong nhân gian mӟi có câu “cha mҽ bù chì” là xuҩt
phát tӯ tích truyӋn trên, ÿӇ nói lên tҩm lòng cӫa ngѭӡi mҽ.
Ngѭӡi mҽ suӕt ÿӡi sҹn sàng bҧo bӑc, che chӣ cho con.
Chúng ta thѭӡng nói: Ĉҥo hiӃu là ÿҥo Phұt, hҥnh hiӃu
là hҥnh Phұt. ĈӇ làm rõ hѫn nghƭa này, chúng ta hãy ÿi
vào mӝt trong nhiӅu câu chuyӋn mà ÿӭc Phұt ÿã khai môn
phѭѫng tiӋn dҥy cho ngѭӡi sau vӅ hҥnh hiӃu nhѭ trong
Kinh Ĉҥi Phѭѫng TiӋn Phұt Báo Ân. “Khi vua T͓nh Ph̩n
lâm b͏nh n̿ng. Ngài mu͙n th̭y m̿t các con m͡t l̯n chót.
B̭y giͥ ÿͱc Ph̵t ͧ t̩i thành V˱˯ng-xá cách chͳng năm
m˱˯i do tu̯n. Ph̵t mͣi b̫o A-nan, Nan-ÿà và La-vân li͉n
dùng th̯n túc mà v͉ v˱˯ng cung. R͛i ngài phóng hào
quang sáng rc soi kh̷p thân phͭ-v˱˯ng thì b͏nh tình
ÿ˱ͫc thuyên gi̫m chút ít; và Ngài l̩i ḽy tay rͥ lên trán
phͭ-v˱˯ng mà an ͯi r̹ng: phͭ-v˱˯ng là ng˱ͥi tu t͓nh giͣi,
ÿã di͏t s̩ch tâm phi͉n-não c̭u nhi͍m; nay phͭ-v˱˯ng nên
vui mͳng và nghƭ nhͣ lͥi kinh pháp. Ĉͱc phͭ-v˱˯ng nghe
n̹m ch̷p tay ÿem tâm mà kính l͍! Li͉n lát sau ngài băng
hà. Các Thích-t͡c và tri͉u ÿình lo vi͏c ṯm li͏m vào quan
tài và ÿem quan tài tôn trí trên tòa s˱ t͵. Ĉͱc Ph̵t và ngài
Nan-ÿà nghiêm ch͑nh ÿͱng tr˱ͣc linh xa; ngài A-nan và
La-vân ÿͱng sau linh xa. A-nan quǤ th˱a Ph̵t r̹ng: cho
tôi xin gánh quan tài bá-phͭ; La-vân cǊng xin vͣi Ph̵t cho
mình gánh quan tài ông n͡i. Ĉͱc Th͇-tôn nói lͥi an ͯi:
con ng˱ͥi sau n̯y ÿ͉u là hung b̩o, b̭t hi͇u ch̻ng bi͇t tr̫
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˯n d˱ͩng dͭc cͯa cha ḿ, ta vì chúng sanh b̭t hi͇u ̭y mà
bày ra ph˱˯ng pháp ÿ͋ giáo hóa. R͛i Nh˱-lai ÿích thân
gánh quan tài phͭ-v˱˯ng và t tay b˱ng l˱ h˱˯ng ÿͱng
tr˱ͣc mà ÿi ÿ͇n n˯i Lăng-m͡! Ĉͱc Nh˱-lai ki͇p tr˱ͣc ͧ
trong sanh t͵, thͥi gian nh˱ v̵y nhi͉u nh˱ s͙ vi tr̯n
không th͋ nghƭ bàn ÿ˱ͫc và trong hình lo̩i ṱt c̫ chúng
sanh ch͓u ÿͯ m͕i thân hình. Vì ch͓u nhi͉u thân hình nên
ṱt c̫ chúng sanh ÿã tͳng làm cha ḿ ÿͱc Nh˱-lai, và
Nh˱-lai cǊng ÿã tͳng làm cha ḿ ṱt c̫ chúng sanh. Vì
tͳng làm cha ḿ ṱt c̫ chúng sanh nên th˱ͥng tu nhͷng
kh͝ h̩nh khó tu, hay b͗ nhͷng v̵t khó b͗. Siêng tu tinh
ṱn, trì giͣi, b͙-thí, ÿa văn, thi͉n ÿ͓nh, trí hu͏ cho ÿ͇n ÿ̯y
ÿͯ ṱt c̫ muôn h̩nh, ch̻ng nghƭ ch̻ng thôi, tâm không
m͏t m͗i. Vì hi͇u d˱ͩng cha ḿ, bi͇t ˯n tr̫ ÿͱc nên ngày
nay ÿ˱ͫc chóng thành t qu̫ vô-th˱ͫng chánh-ÿ̻ng
chánh-giác”.
Lӡi nói cӫa Phұt là ngôn giáo, mà ÿӡi sӕng cӫa ÿӭc
Phұt chính là thân giáo. Thân giáo quan trӑng hѫn tҩt cҧ.
Có nhiӅu viӋc mình nói ngѭӡi khác không tin hiӇu nhѭng
khi mình hành ÿӝng thì sӁ cҧm hóa ÿѭӧc ngѭӡi khác. Cho
nên dҥy con cái, phҫn thân giáo không thӇ thiӃu. Sӵ thành
bҥi tѭѫng lai cӫa con cái vӅ sau ÿѭӧc ÿһt ÿӇ trên nӅn tҧng
căn bҧn cӫa gia ÿình giáo dөc, mà trӵc tiӃp không ai hѫn
hӃt là bұc làm cha mҽ. Khi vào hӑc ÿѭӡng biӃt chăm chӍ
hӑc hành, làm ngѭӡi hӑc trò giӓi là do viӋc dҥy con ngoan
nên không bӏ bҥn bè xҩu rӫ rê lôi kéo. Lӟn lên bѭӟc vào
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trѭӡng lӟp giáo dөc cӫa xã hӝi, không bӏ các thành phҫn
xҩu, nhӳng ô nhiӉm cӫa lӧi danh mê hoһc cǊng nhӡ vào
công gia ÿình giáo dөc vӳng chҳc. Cҧ cuӝc ÿӡi có ÿѭӧc
nӃp sӕng chѫn thiӋn mӻ tuӋ thҧy ÿӅu quy vӅ công ѫn giáo
dѭӥng ban ÿҫu cӫa bұc làm cha mҽ. ThӃ mӟi biӃt ÿѭӧc, ѫn
nghƭa sanh thành dѭӥng dөc cӫa cha mҽ còn hѫn trӡi cao
biӇn rӝng sông dài, không chi ÿӅn ÿáp ÿһng. Nói chi ÿӃn
công ѫn thҫy tә khi bѭӟc vào ngѭӥng cӱa cӫa tôn giáo giáo
dөc. Nên Kinh Bҩt Tѭ Nghì Quang nói: Cung phөng ÿӗ ăn
uӕng và châu báu chѭa ÿӫ trҧ ÿѭӧc ѫn cha mҽ. Hѭӟng dүn
cha mҽ xoay vӅ chánh pháp mӟi là báo hiӃu.
Hy vӑng bài viӃt ngҳn ngӫi này có thӇ mang lҥi mӝt
chút gì cho nhӳng ai ÿӑc ÿѭӧc nó, tӵ mình phҧn tӍnh, thҫm
hӓi lҥi mình ÿã làm ÿѭӧc gì cho mình ÿӇ thoҧ mãn ÿѭӧc kǤ
vӑng cӫa cha mҽ! Mình ÿã làm ÿѭӧc gì giúp cho cha mҽ
có ÿѭӧc cuӝc sӕng thoҧi mái әn ÿӏnh! Và mình ÿã sӕng ra
sao có khiӃn cho cha mҽ không lo lҳng cho mình chăng?
Hѫn thӃ nӳa là mình ÿã làm ÿѭӧc gì khiӃn cho cha mҽ vui
lòng chăng? Nhӳng ÿiӅu trên ÿây nӃu hay làm ÿѭӧc thì
quҧ thұt là xӭng ÿáng ngѭӡi con hiӃu thҧo. Thӵc tӃ hѫn
mӝt chút, Kinh LӉ Lөc Phѭѫng nói con thӡ cha mҽ phҧi có
năm ÿiӅu:
1. Phҧi lo sanh kӃ.
2. Dұy sӟm sai khiӃn tôi tӟ lo làm cѫm nѭӟc cho kӏp
thӡi.
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3. Chҷng nên làm cha mҽ lo thêm.
4. Phҧi nhӟ ѫn cha mҽ.
5. Khi cha mҽ có bӋnh, phҧi lo sӧ liӅn mӡi thҫy chӳa
thuӕc kӏp thӡi.
Lҥi nӳa, Kinh ThiӋn Sanh thì nói ÿҥo làm con ÿӕi vӟi cha
mҽ có năm viӋc:
1. Lo gia sӵ
2. Lo trҧ nӧ nҫn
3. Phҧi hiӇu lӡi dҥy
4. Cúng dѭӡng
5. Làm sao cho cha mҽ vui
NӃu ai chѭa tӯng làm thì hãy bҳt ÿҫu hôm nay và bây
giӡ, ai ÿã làm rӗi mà chѭa tròn thì cӕ gҳng làm thêm nӳa.
Ai ÿã làm ÿѭӧc rӗi thì nên phát triӇn và khuyӃn tҩn mӑi
ngѭӡi cùng thӵc hành hiӃu ÿҥo. Kinh Ĉҥi Tұp nói: “G̿p
ÿͥi không có Ph̵t, n͇u bi͇t khéo phͭng s cha ḿ tͱc là
phͭng s Ph̵t v̵y”. Nhѭng cung dѭӥng cha mҽ phҧi biӃt
có ba viӋc: 1.- dѭӥng phө mүu chi thân ; 2.- dѭӥng phө
mүu chi tâm ; 3.- dѭӥng phө mүu chi chí. Dѭӥng phө mүu
chi thân là chăm lo sӭc khӓe, sӟm tӕi thăm hҫu, lo viӋc ăn
uӕng nóng lҥnh. Dѭӥng phө mүu chi tâm là luôn ÿӇ ý ÿӃn
tâm tình cӫa cha mҽ, luôn làm cho cha mҽ vui lòng và
dѭӥng phө mүu chi chí thì phҧi khéo biӃt thӡi khiӃn cho
cha mҽ thoát ra biӇn khә luân hӗi. Hӑc Phұt Hành Nghƭa
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nói: ngѭӡi hӑc Phұt rӗi thì mӛi khi thҩy cha mҽ nên giӳ
thân ngӗi ngay ÿӭng thҷng. Thѭӡng niӋm kӋ rҵng:
HiӃu sӵ phө mүu
Ĉѭѫng nguyӋn chúng sanh
ThiӋn sӵ ѭ Phұt
Hӝ dѭӥng nhҩt thiӃt
tҥm dӏch:
H̩nh hi͇u h̯u cha ḿ
Nên nguy͏n cho chúng sanh
Khéo phͭng s ch˱ Ph̵t
Cung d˱ͩng giúp ṱt c̫.
Lúc phҧi thӡi thì nên ÿem nhân duyên Phұt-pháp ra mà
trình bày. Luұn TǤ-na-da nói: “N͇u cha ḿ không tin,
khuyên phát khͧi lòng tin ; n͇u ch˱a có giͣi pháp, khuyên
th͕ trì giͣi pháp ; n͇u tánh tình bͯn x͑n, khuyên tu h̩nh
b͙-thí, n͇u không trí tu͏, khi͇n kia tu trí hu͏. Làm con
ÿ˱ͫc nh˱ th͇, mͣi ÿ˱ͫc g͕i là tr̫ ˯n.”
Mong lҳm thay!
ȬȱGiԦaȱthuȱ/inhȱHԚi,ȱthángȱ8ȱn©mȱ2007ȱȬȱ
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Áįo làm con chũ
c hŽng hū
h
Phhıi Âem hiōu
h kính mà thū tŹŹ nghiêm
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YÙ nghóa cuûa vieäc Quy Y

Á

ҥi lӉ Phұt Ĉҧn ngày mӝt gҫn, ngѭӡi ngѭӡi phát
tâm ÿӃn chùa xin Quy y Tam Bҧo mӛi lúc mӝt
ÿông. Thông thѭӡng, quý vӏ sӁ ÿѭӧc nghe giҧng vӅ mөc
ÿích quy y trong lúc truyӅn giӟi; tuy nhiên cǊng có ít nhiӅu
ngѭӡi chѭa ÿӫ duyên lành nên chѭa tӯng ÿѭӧc nghe giҧng
qua. Nhân tiӋn ÿây, chúng tôi trích ra vài ÿoҥn trong khoa
nghi Quy y Tam Bҧo ÿӇ quý vӏ tiӋn bӅ tham cӭu, tu tұp
trong viӋc thӑ giӟi và giӳ giӟi hҫu ÿҥt ÿӃn ÿѭӧc niӅm an
lҥc. Ĉây là phҫn khai ÿҥo trong mӛi khóa lӉ quy y. Trѭӟc
nói cho mӑi ngѭӡi hiӇu tҥi sao quy y.
Ph̵t d̩y r̹ng: ba cõi không yên, nh˱ ͧ trong nhà l͵a.
Mu͙n xa lìa cõi kh͝, thì ph̫i n˱˯ng v͉ ngôi Tam B̫o.
Ng˱ͥi mu͙n thoát kh͗i bͥ sanh t͵ luân h͛i, không th͋ b͗
qua s th͕ trì giͣi pháp mà ÿ˱ͫc. Giͣi nh˱ chi͇c bè báu
ÿ˱a ng˱ͥi qua b͋ kh͝, giͣi nh˱ ÿ̭t b̹ng ph̻ng, muôn v̵t
ÿ͉u tͳ ÿ̭y phát sinh, giͣi nh˱ ng͕n ÿèn sáng, chi͇u phá
các ch͟ t͙i tăm, giͣi là con ÿ˱ͥng t̷t ÿ˱a ÿ͇n cõi nh˯n
thiên, là c͵a ngõ vào Ni͇t-bàn. Th͇ nên kinh sách ÿã ghi
r̹ng: n͇u có chúng sanh nào mu͙n dͱt trͳ cái kh͝, h˱ͧng
s vui vô th˱ͫng Ni͇t-bàn, thì ph̫i th͕ Tam Quy, trì NgǊ
Giͣi. N͇u ng˱ͥi nào giͷ ÿ˱ͫc thanh t͓nh, cho ÿ͇n trong
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giây phút quy y Tam B̫o, ͧ ÿͥi v͓ lai cǊng ÿ˱ͫc chͱng
qu̫ Ni͇t-bàn.
Quy y và thӑ giӟi là vҩn ÿӅ rҩt quan trӑng, nên mӝt khi
chúng ta phát tâm nhұn thӑ quy y phҧi dөng tâm chân
chánh, nghiêm túc mà lãnh thӑ. Khi thӑ rӗi thì ÿӯng ÿӇ
cho sai phҥm, lӥ có phҥm thì phҧi mau mau ÿӕi trѭӟc Tam
Bҧo sám hӕi và nguyӋn dӭt trӯ bӓ, cҫu cho ÿѭӧc thanh tӏnh
trӣ lҥi mӟi ÿúng phép sau khi lãnh thӑ phép quy y. Chӭ
nào phҧi quy y là chӍ ÿӇ mong cҫu Tam Bҧo gia hӝ an lành,
tiêu tai giҧi nҥn, hay xin pháp danh. Ӣ ÿӡi, có mӝt sӕ
ngѭӡi sau khi quy y rӗi, không thích vӏ thҫy cӫa mình nӳa
liӅn ÿӃn chùa khác xin quy y trӣ lҥi. ViӋc làm ҩy quҧ thұt
là mӝt hành ÿӝng sai lҫm, muôn vҥn lҫn không nên. Quý
vӏ có thӇ nhiӅu lҫn ÿӃn tham dӵ các khóa lӉ quy y ÿӇ nghe
giҧng dҥy lҥi nhӳng ÿiӅu mình cҫn phҧi hành trì khi thӑ
giӟi cho thêm thông thuӝc, rành rõ cǊng nhѭ hӝ giӟi cho
nhӳng ngѭӡi mӟi phát tâm lãnh thӑ pháp quy y. Và quý vӏ
cǊng có thӇ lãnh thӑ thêm giӟi nӃu lҫn quy y trѭӟc chѭa
thӑ ÿӫ năm giӟi. Trѭӟc khi truyӅn năm giӟi, Vӏ Giӟi-sѭ
thѭӡng bҧo: “Quý v͓ ph̫i thành tâm chú ý, nghe cho kͿ mà
lãnh th͕ nh˱ng ph̫i xét tr˱ͣc và ÿ͓nh tr˱ͣc. Ph̫i l˱ͫng
sͱc mình mà lãnh th͕, m̭y giͣi cǊng t͙t chͱ không có b̷t
bu͡c giͷ ÿͯ năm giͣi”. Ĉây là phѭѫng tiӋn trong phѭѫng
tiӋn, bӣi vì có nhiӅu ngѭӡi do vì hoàn cҧnh cǊng nhѭ nghӅ
nghiӋp chѭa cho phép nên chѭa thӇ vâng giӳ trӑn năm giӟi
ÿѭӧc. Quý vӏ có thӇ quy y vӟi vӏ thҫy có duyên vӟi mình,
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và sau ÿó trӣ vӅ nѫi ӣ cӫa mình và theo hӑc y chӍ vӟi mӝt
vӏ thҫy khác, tuyӋt nhiên không có lӛi gì cҧ mà không cҫn
phҧi quy y lҥi. Bӣi quy y là quy y mѭӡi phѭѫng Tam Bҧo,
nên trong Phұt pháp nói: “Quý v͓ ÿã quy y m˱ͥi ph˱˯ng
Ph̵t, Pháp, Tăng r͛i thì tͳ ÿây v͉ sau Tăng ͧ xͱ nào, chùa
nào, hay n˱ͣc nào cǊng ÿ͉u ph̫i nên kính quý, không nên
riêng ch͑ kính quý Tăng chùa mình c̯u quy y, ÿ˱ͫc nh˱
v̵y ÿó là m͡t ng˱ͥi Ph̵t-t͵ hi͋u bi͇t ch˯n chánh”.
Chúng tôi nhӟ hӗi còn nhӓ, quy y Tam Bҧo thì hӃt thҧy
là do ba mҽ sҳp ÿһt, mình chӍ viӋc ÿӃn chùa, thҩy ngѭӡi ta
làm sao thì mình làm vұy. LӉ quy y ngày ҩy rҩt trang trӑng
và mҩt cҧ ngày, cǊng nhѭ ÿӝi sӟ quǤ ÿau cҧ ÿҫu gӕi. LӉ
quy y bây giӡ có khác hѫn, nhiӅu nѫi chúng tôi ÿi qua
chӭng kiӃn ÿѭӧc sӵ giҧn lѭӧc và tùy tiӋn ÿӃn chҷng còn gì,
nhìn thҩy thұt ÿau lòng ÿӃn rѫi lӋ. Chҷng nhӳng không
giҧng dҥy cho Phұt-tӱ hiӇu thӃ nào là quy y Tam Bҧo, thұm
chí cǊng không hѭӟng dүn ngѭӡi thӑ giӟi sau khi quy y
làm ÿӋ tӱ cӫa Phұt rӗi thì cҫn phҧi hành trì thӃ nào. Vì vұy
viӋc hiӇu và hành trì Tam Quy và NgǊ Giӟi thұt là vô cùng
khiӃm khuyӃt. Chính vì lӁ ÿó nên dù ÿã thӑ giӟi quy y rӗi,
ÿӡi sӕng sinh hoҥt hҵng ngày cӫa mình chҷng nào khác
xѭa, không mҧy may thay ÿәi. ĈiӅu khác chăng ÿó chӍ là
có thêm mӝt cái tên mӟi, tҥm gӑi là pháp danh ÿӇ xѭng
niӋm trѭӟc Phұt và ÿҥi chúng mӛi khi ÿӃn chùa. Nên ӣ ÿây,
quý vӏ nào ÿã hiӇu phép quy y rӗi, xin tìm ÿӑc bӝ Phұt Hӑc
Phә Thông cӫa Hòa thѭӧng Thích ThiӋn Hoa ÿӇ biӃt thêm
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bәn phұn và trách nhiӋm cӫa Phұt-tӱ tҥi gia mà tu tұp và hӝ
trì Tam Bҧo. Quý vӏ nào chѭa quy y, hoһc giҧ ÿã quy y rӗi
mà khóa lӉ không hӅ nhҳc ÿӃn nhӳng ÿiӅu sau thì mӛi tuҫn
vӅ chùa lӉ Phұt, nên ÿӕi trѭӟc bàn Phұt thành tâm sám hӕi
cҫu cho mình chóng tiêu trӯ nghiӋp chѭӟng và cҫu thӑ giӟi
cho ÿѭӧc thanh tӏnh. Ĉây là phép Vô Tѭӟng Sám Hӕi cӫa
Lөc tә HuӋ Năng, quý vӏ có thӇ y theo ÿây mà phát lӗ sám
hӕi:
¤ Ð͏ t͵ chúng con, tͳ ti͉n ni͏m, hi͏n ni͏m, h̵u ni͏m,
ni͏m ni͏m ch̻ng b͓ ngu mê ô nhi͍m. Ṱt c̫ các t͡i
ác nghi͏p ngu mê ÿã có tͳ tr˱ͣc, th̫y ÿ͉u sám h͙i,
nguy͏n nh̭t thͥi tan rã, tr͕n ch̻ng khͧi nͷa.
¤ Ð͏ t͵ chúng con, tͳ ti͉n ni͏m, hi͏n ni͏m, h̵u ni͏m,
ni͏m ni͏m ch̻ng b͓ kiêu căng d͙i trá ô nhi͍m. Ṱt
c̫ các t͡i ác nghi͏p kiêu căng d͙i trá ÿã có tͳ tr˱ͣc
th̫y ÿ͉u sám h͙i, nguy͏n nh̭t thͥi tan rã, tr͕n
ch̻ng khͧi nͷa.
¤ Ð͏ t͵ chúng con, tͳ ti͉n ni͏m, hi͏n ni͏m, h̵u ni͏m,
ni͏m ni͏m ch̻ng b͓ ganh tͻ ô nhi͍m. Ṱt c̫ các t͡i
ác nghi͏p ganh tͻ ÿã có tͳ tr˱ͣc th̫y ÿ͉u sám h͙i,
nguy͏n nh̭t thͥi tan rã, tr͕n ch̻ng khͧi nͷa.
Ý nghƭa Sám Hӕi, trong Luұt Phұt dҥy: “Ng˱ͥi quy y
Tam B̫o, tr˱ͣc ph̫i sám h͙i cho thân tâm ÿ˱ͫc thanh t͓nh.
CǊng nh˱ mu͙n chͱa ÿng v͓ cam l͛, tr˱ͣc ph̫i súc bình
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cho th̵t s̩ch. Còn ng˱ͥi khi th͕ quy giͣi, tr˱ͣc c̯n ph̫i
sám h͙i trͳ phi͉n não cho tâm ÿ˱ͫc thanh t͓nh, mͣi có th͋
lãnh th͕ quy giͣi thanh t͓nh. Nh˱ng ph̫i hi͋u ý nghƭa sám
h͙i là gì? Sám nghƭa là ăn năn, t thú t͡i ra, chͳa b͗ các
l͟i ÿã làm, ch̻ng nhͷng t͡i l͟i trong m͡t ÿͥi, mà cho ÿ͇n
các t͡i ÿã tͳng gây ra trong nhi͉u ÿͥi nhi͉u ki͇p v͉ tr˱ͣc,
ṱt th̫y ÿ͉u sám. H͙i nghƭa là h͙i h̵n, bi͇t l͟i mà chͳa b͗,
ÿ͝i x̭u thành t͙t, không cho t͡i l͟i phát sanh nͷa. Ví nh˱
cái áo d˯ ḇn ÿã gi̿t s̩ch, thì ph̫i giͷ gìn không cho dính
d˯ nͷa”.
Thӭ ÿӃn là phҫn truyӅn thӑ Quy y Tam Bҧo. “Chͷ Quy
là trͧ v͉, Y là n˱˯ng ta, là trͧ v͉ n˱˯ng ta Ph̵t, Pháp
Tăng. Chúng ta ÿã nhi͉u ÿͥi nhi͉u ki͇p say mê l̯m l̩c,
nay c̯n ph̫i quay v͉ vͣi chánh Pháp, n˱˯ng ta Tam B̫o.
Ng˱ͥi ÿͥi n˱˯ng ta vͣi cha ḿ, vͫ ch͛ng, anh em b̯u
b̩n, thì không hoàn toàn an lành. Nên ph̫i n˱˯ng ta
Ph̵t, ÿ̭ng tͳ bi bình ÿ̻ng, ÿ̭ng cha lành. N˱˯ng ta
Pháp là m͡t ph˱˯ng pháp gi̫i kh͝, nh˱ thu͙c hay chͷa
lành t̵t b͏nh. N˱˯ng ta Tăng, b̵c ÿ̩i trí ho̹ng pháp lͫi
sanh, mͣi th̵t là hoàn toàn an lành”.
Trong Pháp Bҧo Ĉàn Kinh, ÿӭc Lөc-tә sӧ mӑi ngѭӡi
hiӇu lҫm khi quy y Tam bҧo rӗi, không biӃt quay vӅ nѭѫng
tӵa vào ÿâu mà hành trì, nên khi truyӅn thӑ, Ngài không
dùng quy Phұt-Pháp-Tăng mà dùng quy y Giác-ChánhTӏnh. Ngài nói: ThiӋn tri thӭc, quy y Giác, lѭӥng túc tôn;
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Quy y Chánh, ly dөc tôn; Quy y Tӏnh, chúng trung tôn. Tӯ
nay trӣ ÿi, xѭng Giác làm Thҫy, trӑn chҷng quy y tà ma
ngoҥi ÿҥo, dùng Tӵ Tánh Tam Bҧo thѭӡng tӵ chӭng minh.
Khuyên các thiӋn tri thӭc, nên Quy y Tӵ Tánh Tam Bҧo:
Phұt tӭc là Giác, Pháp tӭc là Chánh, Tăng tӭc là Tӏnh. Tӵ
tâm quy y Giác thì tà mê chҷng sanh, thiӇu dөc tri túc, hay
lìa tài sҳc, gӑi là Lѭӥng Túc Tôn. Tӵ tâm quy y Chánh,
niӋm niӋm chҷng tà kiӃn, vì chҷng tà kiӃn nên chҷng có
nhѫn ngã, cӕng cao, tham ái, chҩp trѭӟc, gӑi là Ly Dөc
Tôn. Tӵ tâm quy y Tӏnh, tӵ tánh ÿӕi vӟi tҩt cҧ cҧnh giӟi
trҫn lao ái dөc ÿӅu chҷng nhiӉm trѭӟc, gӑi là Chúng Trung
Tôn. NӃu tu hҥnh này là tӵ quy y. Phàm phu chҷng hiӇu,
tӯ sáng ÿӃn tӕi thӑ tam quy y, nӃu nói quy y Phұt, Phұt ӣ
chӛ nào? NӃu chҷng thҩy Phұt thì dӵa vào ÿâu mà quy y?
Nói lҥi thành vӑng. ThiӋn tri thӭc, mӑi ngѭӡi hãy xem xét
kӻ, chӟ lҫm dөng tâm, trong Kinh rõ ràng nói là quy y tӵ
tánh Phұt, chҷng có nói quy y tha Phұt. Tӵ tánh Phұt,
chҷng quy y thì ÿâu còn chӛ nào ÿӇ quy y nӳa! Nay ÿã tӵ
ngӝ, mӛi mӛi ÿӅu phҧi quy y Tӵ Tánh Tam Bҧo, bên trong
tӵ sӱa tâm tánh, bên ngoài kính mӃn mӑi ngѭӡi, tӭc là Tӵ
Quy y vұy.
Quý vӏ ÿã nghe và hiӇu sѫ lѭӧc nghƭa quy y Tam Bҧo rӗi,
thì tӯ nay trӣ ÿi thà bӓ thân mҥng, trӑn không quy y thiên
thҫn và quӹ vұt. Vì sao? Vì thiên thҫn và quӹ vұt kia còn
bӏ luân hӗi sanh tӱ, không phҧi là thánh nhân xuҩt thӃ gian.
Quý vӏ ÿã quy y Pháp rӗi, thà bӓ thân mҥng, chӟ không
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quy y theo kinh ÿiӇn ngoҥi ÿҥo tà giáo. Vì sao? Vì kinh
ÿiӇn cӫa ngoҥi ÿҥo tà giáo không phҧi là pháp môn vô lұu
giҧi thoát. Quý vӏ quy y Tăng rӗi, thà bӓ thân mҥng, chӟ
suӕt ÿӡi không quy y ÿӗ chúng ngoҥi ÿҥo. Vì sao? Vì ÿӗ
chúng ngoҥi ÿҥo không phҧi là ngѭӡi giҧi thoát chӭng quҧ
tam thӯa, hӑ sӁ dүn dҳt quý vӏ vào con ÿѭӡng tӕi tăm nguy
hiӇm.
Phҫn trên ÿây ÿã ít nhiӅu chi tiӃt rõ viӋc quy y Tam Bҧo,
chúng ta bây giӡ có thӇ hӑc hiӇu ÿӃn phҫn thӑ lãnh 5 giӟi.
Phұt chӃ ra năm ÿiӅu ngăn cҩm này hҫu ÿӇ cho ngѭӡi Phұt
tӱ tҥi gia thӑ trì, tu tұp. NӃu ai giӳ trӑn năm ÿiӅu răn cҩm,
tӭc là giӳ tròn nhân cách, kiӃp sau khӓi ÿӑa vào ÿӏa-ngөc,
ngҥ quӹ và súc sanh.
Giӟi thӭ nhҩt: Không ÿ˱ͫc gi͇t h̩i chúng sanh: chúng
sanh là hͷu tình chúng sanh. Nghƭa là chúng sanh có tánh
bi͇t, tuy ch͟ t̩o nghi͏p th͕ thân b͉ ngoài có khác nhau,
nh˱ng cái tánh bi͇t ÿ͙i vͣi ng˱ͥi không khác. Nó cǊng
bi͇t tham s͙ng, bi͇t sͫ ch͇t, bi͇t kh͝, bi͇t vui, bi͇t th˱˯ng,
bi͇t ghét nh˱ chúng ta. Ng˱ͥi tham s͙ng, v̵t cǊng tham
s͙ng, ng˱ͥi sͫ ch͇t, v̵t cǊng sͫ ch͇t. V̵y, Ph̵t-t͵ không
ÿ˱ͫc gi͇t ch͇t ng˱ͥi, hay ṱt c̫ con v̵t gì có m̩ng s͙ng.
V̵t lͣn nh˱ con voi, con bò, cho ÿ͇n v̵t nh͗ nh˱ con gà,
con v͓t, con mu͟i, con ki͇n, con trùng, ÿ͉u không ÿ˱ͫc gi͇t
h̩i. Ch̻ng nhͷng chúng ta không gi͇t h̩i chúng sanh mà
ng˱ͫc l̩i còn phóng sanh ṱt c̫ các con v̵t nh˱: chim, cá,
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v.v... thì hi͏n ÿͥi sͅ ÿ˱ͫc tăng th͕, ÿͥi sau sanh làm ng˱ͥi
sͅ ÿ˱ͫc tr˱ͥng th͕. Trái l̩i ng˱ͥi ˱a sát h̩i chúng sanh,
thì hi͏n ÿͥi sͅ b͓ gi̫m th͕, mà qua ÿͥi sau ph̫i b͓ qu̫ báo
th˱ͥng ÿau và ch͇t y͋u.
Giӟi thӭ hai: Không ÿ˱ͫc tr͡m c̷p. Tr͡m c̷p là th͇
nào? Là ṱt c̫ nhͷng v̵t quý báu, nh˱ vàng, b̩c, ng͕c
ngà, cho ÿ͇n v̵t nh͗ nh̿t, nh˱ cây kim, trái ͣt, ÿã thu͡c
quy͉n sͧ hͷu cͯa ng˱ͥi, tͱc là v̵t có chͯ trông coi, ng˱ͥi
ta không cho, mà mình lén ḽy, ho̿c c̵y th͇, ͽ quy͉n mà
ḽy, l˱ͥng thăng, tráo ÿ̭u, ÿi làm vi͏c tr͍ giͥ ÿ͉u thu͡c v͉
t͡i tr͡m c̷p c̫. Tr͡m c̷p có nhͷng ÿi͉u h̩i gì? Hi͏n t̩i
b͓ ng˱ͥi tìm b̷t, trói bu͡c, tra ṱn kìm ḱp, hành ph̩t kh͝
sͧ, cha ḿ bu͛n kh͝, xã h͡i khinh th˱ͥng, b̩n bè xa lánh,
m̭t s tin c̵y nhau. Sau khi ch͇t, l̩i tái sanh làm ng˱ͥi
b̯n cùng, c˯m không ÿͯ no, áo không ÿͯ ̭m. Ho̿c có khi
t̵u ÿ˱ͫc cͯa c̫i thì l̩i b͓ c˱ͣp git, h͗a ho̩n, n˱ͣc trôi,
r͙t cu͡c cǊng hoàn nghèo kh͝; ho̿c làm tôi tͣ trâu bò ÿ͋
ÿ͉n tr̫ nͫ tr˱ͣc. Chúng ta ÿã quy y th͕ giͣi thì không
nhͷng không tr͡m c̷p mà trái l̩i ph̫i nên phát tâm b͙-thí,
thì ÿͥi này cǊng nh˱ ÿͥi sau mͣi h˱ͧng phúc thanh nhàn,
an vui sung s˱ͣng, con cháu nhi͉u ÿͥi nhͥ phúc thͳa cͯa
ông bà, cha ḿ mà ÿ˱ͫc giàu sang, vinh hi͋n. Song nhͥ
s phát tâm b͙-thí, mà vì ÿó chúng ta ngày càng tiêu trͳ
lòng tham lam, tr͡m c̷p. Bͧi có s ích lͫi nh˱ th͇, nên
Ph̵t-t͵ c̯n ph̫i giͷ cho thanh t͓nh.
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Giӟi thӭ ba: Không ÿ˱ͫc tà dâm. Ph̵t d̩y: ng˱ͥi
Ph̵t-t͵ còn t̩i gia giͷ năm giͣi, duy c̭m tà dâm, là c̭m
ch͛ng hay vͫ không ÿ˱ͫc lén lút làm vi͏c tà b̵y.
Tham tâm tà b̵y có h̩i gì?
1.- Làm cho ch͛ng hay vͫ bu͛n kh͝, ghen t˱˯ng
2.- Làm cho m̭t lòng tin c̵y nhau
3.- Thân m̩ng gͧi trên dao g˱˯m
4.- Gia ÿình d̯n d̯n suy sͭp
5.- M̷c ph̫i qu̫ báo x̭u v͉ sau, là ch͛ng hay vͫ con
sanh lòng lang ch̩
N͇u mu͙n cho gia ÿình ÿ̯m ̭m, vui v̓, mu͙n ÿ˱ͫc tin
c̵y, mu͙n m̩ng s͙ng vͷng yên, mu͙n cho thành tu gia
nghi͏p, mu͙n cho ÿ˱ͫc ti͇ng th˯m s̩ch ͧ ÿͥi này và kh͗i
b͓ qu̫ báo x̭u ÿͥi sau, thì nên ÿo̩n h̻n tà dâm. Không
tà dâm ÿ˱ͫc lͫi ích nh˱ th͇, Ph̵t-t͵ c̯n ph̫i giͷ gìn ÿͳng
cho ph̩m.
Giӟi thӭ tѭ: Không ÿ˱ͫc nói d͙i. Nói d͙i là th͇ nào?
Là tâm nghƭ, mi͏ng nói trái nhau. Nói d͙i có b͙n cách:
1.- Nói không chân th̵t: nghƭa là ḽy ph̫i làm qṷy, cho
nên th̭y mà nói không th̭y; ḽy qṷy làm ph̫i, cho nên
vi͏c không th̭y mà nói th̭y.
2.- Nói thêu d͏t: nghƭa là trau s͵a lͥi hoa nguy͏t, ti͇ng
hay khéo, xui ng˱ͥi buông lung tâm trí, ÿ͋ làm vi͏c tà b̵y.
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3.- Nói l˱ͩi ÿôi chi͉u: nghƭa là ÿ͇n ng˱ͥi này nói
chuy͏n x̭u ng˱ͥi kia, ÿ͇n ng˱ͥi kia nói chuy͏n x̭u ng˱ͥi
này, khêu gͫi ÿ̭u tranh nhau, làm cho ân ái chia lìa.
4.- Ác kẖu: nghƭa là nói lͥi thô ác, m̷ng nhi͇c, hͯy
nhͭc ng˱ͥi, làm cho ng˱ͥi l͵a gi̵n tͱc b͙c lên; cho ÿ͇n
có m̿t thì khen, v̷ng m̿t thì chê; ͧ tr˱ͣc m̿t thì cho là
ph̫i, sau l˱ng cho là trái; ho̿c nói ra nhͷng chuy͏n dͧ
x̭u cͯa ng˱ͥi, ÿ͉u thu͡c v͉ lo̩i nói d͙i c̫.
Vì nói không th̵t, nên hi͏n ÿͥi m̭t lòng tin c̵y nhau,
không th͋ l̵p nên công nghi͏p vƭ ÿ̩i, khi ch͇t, ÿ͕a vào ba
ÿ˱ͥng ác ch͓u kh͝. Không nói d͙i thì tâm nghƭ, mi͏ng nói
hͫp nhau, sau kh͗i ăn năn, ͧ ÿͥi ÿ˱ͫc m͕i ng˱ͥi tin c̵y,
nhi͉u ÿͥi sau, thân trang nghiêm t͙t ÿ́p, t˱ͣng l˱ͩi r͡ng
dài. Bͧi có s lͫi ích nh˱ th͇, nên Ph̵t-t͵ lúc nào cǊng
nói lͥi chân th̵t.
Giӟi thӭ năm: Không ÿ˱ͫc u͙ng r˱ͫu, bia, xì-ke, ma tuý,
không ÿ˱ͫc u͙ng nhͷng thͱ r˱ͫu làm say mê ng˱ͥi, r˱ͫu
say dù m͡t gi͕t nh͗ cǊng không nên u͙ng. T mình u͙ng,
t͡i còn nh́, n͇u ép nài ÿ˱a ng˱ͥi u͙ng thì ph̩m t͡i r̭t
n̿ng. Thu͙c ÿ͡c u͙ng vào thì ch͇t ngay, song ch͑ gi͇t ch͇t
m̩ng m͡t ÿͥi ng˱ͥi, nh˱ng còn ít ÿ͡c h˯n là r˱ͫu, vì
r˱ͫu là thͱ làm cho ng˱ͥi cu͛ng tâm, m̭t gi͙ng trí hu͏,
gây nên ÿ̯y t͡i l͟i, ch͇t ÿi s͙ng l̩i nhi͉u ki͇p, nên r˱ͫu là
món ÿ͡c h˯n là thu͙c ÿ͡c.
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Trong Luұn Bà-sa truyӋn kӇ rҵng: xѭa có ông ѭu-bà-tҳc
sҹn tánh nhѫn hiӅn, thӑ trì năm giӟi, chuyên ròng không
phҥm. Mӝt dҥo sau, có dӏp ÿi xa trӣ vӅ nhà, giӳa ÿѭӡng
vӯa khát vӯa ÿói, ghé lҥi nhà ngѭӡi, ngѭӡi nhà ÿi vҳng.
Ông ta do bӏ khát nѭӟc quá ngһt, thҩy chum ÿӵng rѭӧu,
tѭӣng nѭӟc uӕng lҫm bӏ say. Mҳc phҧi phҥm giӟi rѭӧu.
Khi ÿó có gà hàng xóm chҥy lҥi nhà kia, ông trӝm giӃt mà
ăn, lҥi phҥm giӟi-trӝm và giӟi-sát. LiӅn sau ÿó có cô gái
bên xóm vào nhà kiӃm gà, ông cѭӥng bӭc giao thông, lҥi
phҥm giӟi-dâm. Bà con nhà xóm ÿi thѭa quan, ông cãi
chӕi không chӏu, lҥi phҥm giӟi vӑng-ngӳ. Uӕng rѭӧu
không phҧi sát hҥi, trӝm cҳp... song trong kinh Phұt dҥy
rѭӧu lҥi là nhân sanh ra các tӝi lӛi, Kinh ThiӋn Ác Sӣ Khӣi
nói: uӕng rѭӧu gây ra 36 lӛi, ӣ ÿây xin tҥm chӍ lѭӧc kê 10
ÿiӅu tӝi lӛi:
1) Tâm tán loҥn, cӫa cҧi rѫi mҩt
2) Thân hay sanh tұt bӋnh
3) Tăng trѭӣng lòng giӃt hҥi
4) Tâm sân hұn bӯng bӕc, ѭa sanh sӵ tranh ÿҩu
5) Trí tuӋ dҫn kém
6) Phúc ÿӭc tiêu mòn
7) Sӵ nghiӋp chҷng thành
8) Thêm nhiӅu sӵ buӗn khә
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9) Khә nhөc cha mҽ vӧ con
10)
Thân hoҥi mҥng chung, ÿӑa vào ÿӏa ngөc chӏu
khә, ÿӡi ÿӡi ngu tӕi
Ph̵t tuy c̭m u͙ng các thͱ r˱ͫu làm say mê ng˱ͥi, song
cǊng có khai cho, khi nào b͏nh n̿ng, u͙ng các thͱ thu͙c
không lành, th̯y thu͙c b̫o ph̫i c̯n có r˱ͫu d̯m thu͙c
u͙ng, b͏nh mͣi lành, thì ÿ˱ͫc t̩m dùng ÿ͇n khi m̩nh thì
thôi. Nh˱ng tr˱ͣc khi u͙ng dùng, c̯n ph̫i b̩ch cho
chúng Tăng chͱng bi͇t. V̵y ng˱ͥi bi͇t giͷ năm giͣi ÿ˱ͫc
nhͷng s lͫi ích; ng˱ͥi không bi͇t giͷ năm giͣi có h̩i nh˱
th͇. Các v͓ quy y th͕ giͣi r͛i, thì th˱ͥng ph̫i nhͣ Ph̵t,
ni͏m Ph̵t, chán cõi Ta-bà l̷m ÿi͉u kh͝ não, c̯u sau khi
m̩ng chung th̯n thͱc sanh v͉ n˱ͣc Cc-l̩c cͯa Ph̵t A
Di Ĉà, liên hoa hóa sanh, s͙ng mãi không ph̫i sanh, già,
b͏nh ch͇t nͷa. Theo lͥi Ph̵t Thích Ca d̩y: ÿͱc Ph̵t A Di
Ĉà ÿ˱˯ng chͥ ÿͫi ti͇p d̳n chúng sanh v͉ Cc-l̩c, n͇u ai
thành tâm chuyên ni͏m danh hi͏u Ngài. V̵y m͟i v͓ ph̫i
có m͡t xâu chu͟i tràng, m͟i ngày ÿêm ni͏m ít nh̭t ba
tràng, tùy sͱc, ni͏m càng nhi͉u càng t͙t. Nên bi͇t: ng͕c
Ma-ni gieo vào n˱ͣc ÿͭc, n˱ͣc ÿͭc trͧ thành trong; câu
hi͏u Ph̵t gieo vào tâm chúng sanh, tâm chúng sanh trͧ
thành tâm Ph̵t. Trong kinh có câu: “m̩c ÿãi lão lai
ph˱˯ng ni͏m Ph̵t, cô ph̯n ÿa th͓ thi͇u niên nh˯n,” nghƭa
là: chͣ ÿͫi ÿ͇n già r͛i mͣi ni͏m Ph̵t, m͛ hoang ngoài
ÿ͛ng ph̯n nhi͉u là ng˱ͥi tu͝i tr̓. Song ÿã quy y th͕ giͣi
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r͛i, là ph̫i thc hành theo lͥi Ph̵t d̩y, nguy͏n trͳ b͗ các
ÿi͉u ác, nguy͏n tu các vi͏c lành, ÿ͋ trͧ thành ng˱ͥi Ph̵tt͵ chân chánh.
Các Ph̵t-t͵! tͳ hôm nay trͧ ÿi, quý v͓ ph̫i tinh ṱn
siêng năng h͕c h͗i giáo lý cͯa Ph̵t d̩y, r͛i y theo ÿó mà
tu hành, bòn mót các phúc lành, t̩o cái nhân t͙t, h̯u v͉
sau sͅ thành Ph̵t qu̫. Tͳ ÿây v͉ sau tránh s sát sanh,
quý v͓ ph̫i t̵p ăn chay, cho lòng tͳ bi tăng tr˱ͧng, ăn ít
nh̭t là m͟i tháng 2 ngày chay, khi quen r͛i thì l̯n lên 4
ngày, 6 ngày, v.v... Th˱ͥng ngày ăn u͙ng, nên c͵ kiêng
hành, h́, t͗i, nén, ki͏u, th͓t trâu, th͓t chó, v.v... vì các thͱ
̭y ng˱ͥi Ph̵t-t͵ ăn không t͙t, sanh con ngu t͙i, ch͑ có h̩i
mà không lͫi, nên ṱt c̫ c͙ g̷ng giͷ gìn. Ph̫i th˱ͥng
năng ÿ͇n chùa l̩y Ph̵t sám h͙i (m͟i tháng 2 l̯n: t͙i 14
và 30, n͇u tháng thi͇u thì 29), nghe kinh, ph̫i ráng h͕c ít
nh̭t là m˱ͥi bài Ph̵t H͕c Ph͝ Thông v͉ lͣp s˯ ÿ̻ng mͣi
hi͋u b͝n ph̵n cͯa ng˱ͥi Ph̵t-t͵ t̩i gia mà hành trì. Khi
vào chùa l̩y Ph̵t thì ÿͳng mang giày dép vào chánh ÿi͏n,
vì sͫ mang ÿ͛ d˯ ḇn vào chùa mà vô tình t̩o thêm t͡i,
m̿c khác ÿ͋ t͗ lòng cung kính ch˱ Ph̵t, B͛-tát. Vào chùa
ph̫i y phͭc s̩ch sͅ và t͉ ch͑nh. N͇u thu̵n ti͏n thì ͧ nhà
nên l̵p m͡t bàn thͥ Ph̵t, ÿ͋ th˱ͥng ngày chiêm ng˱ͩng
và l̩y Ph̵t, tͭng kinh, cho Tăng tr˱ͧng ph˱ͣc lành. V͉
cách thͥ, tͭng th͇ nào cho ÿúng phép, thì quý v͓ nên xem
trong quy͋n Ph̵t H͕c Ph͝ Thông khóa thͱ nh̭t.
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Ý nghƭa phái quy y. Phái này không ph̫i là m͡t cái bùa
trͳ tà ͇m quͽ, v̵y quý v͓ không c̯n mang ÿeo trong mình,
phái này cǊng không ph̫i m͡t ông th̯n ÿ͋ ban ˯n giáng
ph˱ͣc cho quý v͓, nên cǊng không c̯n c̭t kͿ ÿ͋ thͥ trên
trang. Phái này ch͑ là m͡t cái b̹ng chͱng ghi l̩i ngày
này, tháng này, quý v͓ ÿã c̫i ác tùng thi͏n, x̫ tà quy
chánh, quy y theo ÿ̩o Ph̵t. V̵y quý v͓ nên làm cái khuôn
ki͇n treo ch͟ nào th˱ͥng ra vào trông th̭y. Phái này có
công năng nh̷c nhͧ quý v͓ m͟i khi làm nhͷng ÿi͉u sái
qṷy. Nh˱ khi quý v͓ mu͙n gi͇t m͡t con gà hay con v̵t gì
ÿ͋ ăn, quý v͓ th̭y cái phái này, nó li͉n nh̷c nhͧ cho quý
v͓ nhͣ r̹ng: mình ÿã quy y th͕ giͣi, ÿã hͱa h́n tr˱ͣc Tam
B̫o, sao còn làm vi͏c t͡i l͟i th͇ này, thì quý v͓ sͅ không
dám sát sanh, v.v... Căn b̫n, cái phái này ch͑ có công
năng nh̷c nhͧ quý v͓ b͗ các ÿi͉u ác, làm các ÿi͉u lành,
khi trăm tu͝i già, cǊng không c̯n ÿ͙t ÿem theo, vì vi͏c ác
n͇u quý v͓ không chͷa, thì dù có ÿem theo m͡t trăm cái
cǊng vô ích.
Chúng tôi xin nhҳc lҥi mӝt lҫn nӳa:
1.- Phҧi gҳng bӓ các ÿiӅu dӳ làm các ÿiӅu lành, siêng
năng niӋm Phұt
2.- Cӕ gҳng hӑc hӓi giáo lý cao siêu cӫa Phұt
3.- Phҧi ăn chay mӛi tháng ít nhҩt là hai ngày
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4.- Nên cӱ kiêng hành, hҽ, tӓi, nén, kiӋu, thӏt trâu, và thӏt
chó, v.v…
5.- Treo cái phái này chӛ nào thѭӡng thҩy
Bài viӃt này, chúng tôi ÿa phҫn trích tӯ kinh sách ra,
thêm vào vài chӛ thiӃu sót hҫu thêm phҫn rõ nghƭa, hy
vӑng mӑi ngѭӡi có duyên ÿӑc ÿѭӧc phát tâm dõng mãnh
tinh tҩn hành trì cho ÿúng vӟi tâm phát nguyӋn ban ÿҫu khi
ÿӃn chùa lãnh thӑ pháp quy y. Rҵm tháng tѭ lӉ Phұt Ĉҧn là
ngày kӹ niӋm ÿӭc Bәn Sѭ ra ÿӡi, chúng ta hӑc Phұt, cǊng
phát nguyӋn sanh ra trӣ lҥi làm ngѭӡi Phұt-tӱ mӟi ÿúng
nghƭa vӟi danh hiӋu con nhà Phұt. Chúng tôi thành tâm
kính chúc tҩt cҧ quý vӏ ÿӅu là Phұt-tӱ nhѭ ngài Xá-lӧi Phҩt
giҧng nói trong Kinh Pháp Hoa: “Ngày nay mͣi bi͇t mình
là Ph̵t-t͵, tͳ mi͏ng Ph̵t sinh ra, tͳ pháp hóa sinh, ÿ˱ͫc
pháp ph̯n cͯa Ph̵t.”
Nam mô Hoan Hӹ Tҥng Bӗ-tát Ma-ha-tát.
Ȭȱ/ӞuȱhèȱMӤuȱTý,ȱthángȱ5ȱn©mȱ2008ȱȬȱ
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Nóói vũi Gia
G Âìình PhhĻt tŻŻ
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ȱ

Á
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ѭӧc tin
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Phұt Tӱ
T
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r th͇ giaan giác,
lyy th͇ c̯u B͛-ÿ͉,
B
gi͙n
ng nh˱ tìm
m sͳng th͗”. Trên lýý tuy là
thhӃ, nhѭng tình
t
thұt ch
hҷng biӃt phҧi
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làm sao, nên chhúng tôi
chhӍ ÿành tӯ khѭӟc. Tuy
T không thӇ ÿích th
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n làm mӝt chút gì
ÿó gӑi là qu
uà cho cácc em, nhѭn
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ÿáng vӟi sӭ mӋnh mình
m
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ho muôn loài. Chúcc tҩt cҧ
phhөng sӵ xã
annh chӏ em trong Gia Ĉình Phұt Tӱ có mӝt buәi lӉ chhu niên
thhұt dӉ thѭ
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hһt, ÿӇ cùnng nhau

208 | N Ó I V Ӟ I G I A Ĉ Ì N H P H Ұ T T Ӱ

chia sҿ, giúp ÿӥ, sách tҩn lүn nhau trên bѭӟc ÿѭӡng tu hӑc,
làm tròn sӭ mӋnh và lý tѭӣng cӫa mình.
NÓI VӞI HUYNH TRѬӢNG
Các anh chӏ em thân mӃn, nhҳc ÿӃn chu niên lҫn thӭ 9,
vӯa nghe xong chúng tôi chӧt ÿánh thót giӵt mình. Thҳm
thoát thӡi gian qua ÿi thұt mau, mӟi ngày nao chúng ta còn
bé nhӓ, thӃ mà ÿҧo mҳt mӝt cái thì ÿã mѭѫi năm. Nhìn lҥi
quãng ÿѭӡng cӫa mình ÿi qua, thҩy mình vүn chѭa làm gì
cho mình, chѭa làm ÿѭӧc gì cho ai, chѭa tҥo nên thành tích
gì trong ÿӡi sӕng này cҧ. Và nhìn ra, trong sӕ chúng ta có
nhiӅu ngѭӡi, ÿӃn khi tuәi già sӭc yӃu, lӵc bҩt tòng tâm rӗi
mӟi hӕi tiӃc: giá nhѭ ngày xѭa…, ÿã thӕt ra nhӳng lӡi ta
thán nghe thұt mӫi lòng. LӁ ra phҧi nên làm gì cho ngѭӡi
ÿó, làm cái nӑ cho ngѭӡi kia, hay chҷng nên gây tҥo chi
nhӳng thӭ oan khiên nhѭ vұy. Nhѭng thӡi gian thұt chҷng
cho phép ÿӇ chúng ta ÿi ngѭӧc lҥi giòng ÿӡi mà vá lҩp lҥi
nhӳng lӛi lҫm ÿó. Chúng tôi mӛi lҫn nghe ÿѭӧc nhӳng lӡi
nhѭ vұy, thѭӡng lҩy ÿó làm lӡi cҧnh tӍnh cho chính mình.
Kinh Phұt thѭӡng nói: “nhân thân nan ÿҳc, Phұt pháp nan
văn”. Ĉây là câu nói không phҧi dӉ gì nói ra ÿѭӧc, nӃu
chҷng phҧi chѭ Phұt lòng tӯ bi cùng cӵc nói ra cho chúng
ta biӃt cái giá trӏ ÿѭӧc làm ngѭӡi, thì chúng ta không thӇ
nào thӇ hӝi ÿѭӧc. Và cǊng vì nhӳng duyên do nhѭ thӃ nên
chúng tôi muӕn nhҳc nhӣ cho các anh chӏ em biӃt, vӟi lӭa
tuәi các anh chӏ em còn rҩt trҿ, rҩt khӓe, nhiӋt huyӃt tràn
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ÿҫy thì phҧi nên biӃt làm sao tiêu thө chúng mӝt cách xӭng
ÿáng, ÿӯng lұp lҥi vӃt mòn ÿә nát nhѭ bao nhiêu ngѭӡi
khác ÿã ÿi qua ÿӇ rӗi hӕi tiӃc.
Lұt lҥi dòng lӏch sӱ, trӣ vӅ thӡi gian cӫa mҩy mѭѫi năm
vӅ trѭӟc, chúng ta thҩy ÿѭӧc sӵ khӣi nguyên cӫa Gia Ĉình
Phұt Tӱ, dөng ý cӫa chѭ Tôn Ĉӭc Tăng-già là ÿem nguӗn
Phұt pháp gieo trӗng cho các em tӯ còn bé. Bӣi theo lӋ
thѭӡng chúng ta thѭӡng chӍ nghƭ chuyӋn ÿi chùa, ăn chay
niӋm Phұt là chuyӋn cӫa ông già bà cҧ, chӭ con nít, thanh
niên còn trҿ thì lo ÿi hӑc, ÿi làm, nә lӵc trên con ÿѭӡng
công danh lӧi lӝc, mӣ mang sӵ nghiӋp. Còn chuyӋn ÿӃn
chùa là chuyӋn cӫa mҩy ngѭӡi rҧnh rӛi không viӋc gì, hay
ÿӧi ÿӃn khi vӅ hѭu rӗi, muӕn tiêu phí thӡi gian còn lҥi
trong lӡi Kinh tiӃng kӋ ÿӇ giҧi bӟt ÿi phҫn nào nhӳng phiӅn
muӝn. Nhӳng lý do tѭѫng tӵ nhѭ vұy ÿҥi khái còn rҩt
nhiӅu, không thӇ lѭӧc hӃt ra ÿây ÿѭӧc, nhѭng ÿҥi loҥi cǊng
ÿӗng nhѭ thӃ. Còn nhѭ có nhãn quang thҩy ÿѭӧc cái giá trӏ
chân thұt trong lӡi Phұt dҥy thì thұt không nhiӅu. Dӵa trên
nguyên lý ÿó, mà chѭ Tăng ÿã làm công cuӝc chҩn hѭng,
canh tân Phұt giáo vào nhӳng năm 1931-1934. Trong
công cuӝc chҩn hѭng này, lѭӧc sӱ nói: “ không chӍ cҧi tә
lҥi vҩn ÿӅ tә chӭc quҧn trӏ, giӟi luұt tu trì cӫa tăng sƭ, mà
còn có sӵ tham dӵ hӝ pháp cӫa cѭ sƭ tҥi gia, ÿӗng thӡi ÿѭa
ÿҥo Phұt ÿӃn vӟi tuәi trҿ. Tӯ ÿây bҳt ÿҫu xúc tiӃn hình
thành Ban Ĉӗng Ҩu Phұt Giáo ÿӇ quy tө thanh, thiӃu, ÿӗng
niên ÿӃn chùa hӑc Phұt pháp, tөng kinh, nghe giҧng giáo
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lý, vui hát, rѭӟc lӉ dâng hoa, ...” Cho nên chúng ta phҧi
thҩy ÿѭӧc mөc ÿích cӫa chѭ Tăng ngҫm nhҳm vào nhӳng
gì, ÿó là vҩn ÿӅ giáo dөc. Giáo dөc có nhiӅu loҥi nhѭ: gia
ÿình giáo dөc, hӑc ÿѭӡng giáo dөc, xã hӝi giáo dөc và tôn
giáo giáo dөc. Vҩn ÿӅ giáo dөc chúng ta ÿang nói ÿây
chính là tôn giáo giáo dөc, là thӭ giáo dөc ÿѭӧc xem nhѭ là
cuӕi cùng trong ÿӡi ngѭӡi, nhѭng cǊng phҧi ÿѭӧc xem nhѭ
là mӣ ÿҫu cho mӑi thӭ giáo dөc, chính là căn bҧn giáo dөc.
Bӣi tôn giáo giáo dөc là thánh giáo, là dҥy cho con ngѭӡi
ta vӅ chân thiӋn mӻ tuӋ ÿӃn chӛ rӕt ráo viên mãn. Chúng
ta thѭӡng thҩy trong ÿҥo Phұt, cǊng nhѭ các tôn giáo khác,
cha mҽ thѭӡng ÿem con em mình ÿӃn chùa quy y, hay nhà
thӡ rӱa tӝi trong khi còn rҩt nhӓ. Dөng ý là kӃt duyên vӟi
thánh hiӅn, hy vӑng con em mình khi lӟn lên không quên
ÿi bҧn tánh thiӋn lѭѫng cӫa chính nó. Khәng Tӱ nói:
“nhân chi sѫ tánh bәn thiӋn, tánh tѭѫng cұn tұp tѭѫng
viӉn”, chính là ý này. Giáo dөc không chӍ văn giáo, khҭu
giáo, mà quan trӑng hѫn hӃt là thân giáo.
Trӣ lҥi sӵ khӣi nguyên hình thành cӫa Gia Ĉình Phұt
Tӱ, bҳt ÿҫu tӯ Ban Ĉӗng Ҩu Phұt giáo, ÿӃn Gia Ĉình Phұt
Hóa Phә và kӃt thành Gia Ĉình Phұt Tӱ, phҧi trҧi qua bao
trӣ lӵc rҩt khó khăn mӟi ÿӭng vӳng ÿѭӧc. Chúng ta có
mӝt dòng chҧy lӏch sӱ kéo dài gҫn cҧ trăm năm, nӃu chҷng
phҧi nhӡ sӵ giáo dөc ÿúng ÿҳn theo tinh thҫn Phұt dҥy, sӵ
ÿùm bӑc che chӣ cӫa chѭ tôn ÿӭc Tăng-già thì làm sao có
thӇ kéo dài tӟi ngày hôm nay. Hy vӑng, các anh chӏ trѭӣng
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không quên nguӗn gӕc, không rӡi trách nhiӋm, sӭ mҥng
cӫa mình mà không ngӯng nә lӵc làm rҥng rӥ thêm cho
Gia Ĉình Phұt Tӱ ngày mӝt vӳng tiӃn.
NÓI VӞI CÁC EM NGÀNH THIӂU
Cә ÿӭc nói: làm ngѭӡi phҧi biӃt luұn cә suy kim. Các
em ngày nay thӯa hѭӣng ÿѭӧc gia tài quý báu mà ngѭӡi
xѭa ÿã ÿӇ lҥi, cǊng nhѭ ÿѭӧc sӵ truyӅn trao tӯ các anh chӏ
trѭӣng thì phҧi biӃt tri ân ngѭӡi ÿã tҥo ra nó, cùng ngѭӡi ÿã
giӳ gìn và truyӅn nó lҥi cho chúng ta. Phұt dҥy: biӃt ѫn thì
phҧi ÿӅn ѫn, có ÿӅn ѫn thì mӟi nói là biӃt ѫn ÿѭӧc. ThӃ
thì, muӕn ÿӅn ѫn nhӳng ngѭӡi có công trong công cuӝc
khai sáng Gia Ĉình Phұt Tӱ, chúng ta phҧi làm gì? ĈiӅu
ÿҫu tiên ÿó là chúng ta không ÿѭӧc vong bәn, tӭc không
ÿѭӧc quên ÿi nguӗn gӕc. Nguӗn gӕc Gia Ĉình Phұt Tӱ là
ÿѭӧc khai sáng tӯ chѭ tôn ÿӭc Tăng-già, thӃ thì ÿӕi vӟi
Tam Bҧo phҧi luôn mӝt lòng tín phөc. Phҧi ÿem câu châm
ngôn: Bi – Trí – DǊng lên hàng ÿҫu và phҧi làm sao sӕng
trӑn vҽn vӟi ý nghƭa nó. Ĉem câu châm ngôn ÿó lӗng vào
trong mөc ÿích cӫa Gia Ĉình Phұt Tӱ là ÿào tҥo thanh
thiӃu ÿӗng nhiên trӣ thành nhӳng Phұt-tӱ chân chánh, góp
phҫn xây dөng xã hӝi theo tinh thҫn Phұt giáo. Mà tinh
thҫn Phұt giáo là gì? Ĉâu không phҧi là tinh thҫn Bi – Trí –
DǊng. Chúng ta thѭӡng chào nhau bҵng cách bҳt ҩn kiӃt
tѭӡng, còn gӑi là ҩn tam muӝi. Ҩn kiӃt tѭӡng, là gì? Ĉâu
chӍ là cái chào nhѭ cái bҳt tay ngѭӡi ta, mà chính là chào
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nhau trong sӵ an lành, chúc nhau luôn an lҥc. Ҩn tam
muӝi là gì? Tam muӝi là chánh thӑ, chánh là chánh ÿӏnh,
thӑ là thӑ dөng. Sӵ thӑ dөng trong chánh ÿӏnh an lành mà
không vӑng loҥn. HiӇu ÿѭӧc ÿiӅu này thì khi chào nhau
phҧi nghiêm cҭn, thành khҭn cung kính mà chúc lành cho
nhau vұy.
Sӵ biӇu hiӋn trong Gia Ĉình Phұt Tӱ, cái nәi bұt nhҩt
mà cǊng là cái phә quát nhҩt chính là màu áo lam. Dù xѭa
hay nay, dù may theo kiӇu nào chúng ta cǊng vүn giӳ
nguyên màu áo. Bӣi màu lam mang ÿѭӧc bҧn chҩt ÿһc thù
cӫa nó, trông ÿiӅm ÿҥm, ngoan hiӅn, không khoe khoang
sáng rӥ, không tӕi sүm xҩu xa. Mӝt màu áo mà ÿӭng trѭӟc
bұc thanh cao không thҩy mình thҩp kém, ÿӭng trѭӟc
ngѭӡi thҩp hèn chҷng lӝ vҿ kiêu căng, mà luôn hòa ÿӗng
ÿѭӧc tҩt cҧ và luôn giӳ ÿѭӧc nét khiêm cung. HiӇu rõ
ÿѭӧc ý nghƭa cӫa màu lam nhѭ thӃ, thì khi chúng ta khoác
chiӃc áo lam lên ngѭӡi, phҧi biӃt rҵng chúng ta không chӍ
ÿѫn thuҫn khoác lên mình mӝt chiӃc áo, mà là trang phөc
lên mình nhӳng tánh ÿӭc ÿiӅm ÿҥm khiêm cung. BiӃt kính
trên nhѭӡng dѭӟi, biӃt nâng ÿӥ kҿ thua mình, biӃt hӑc hӓi
ngѭӡi ÿi trѭӟc. Vҧi là ÿѭӧc dӋt nên tӯ ÿѭӡng chӍ khéo léo
ÿҫy trí tuӋ, mà màu sҳc lҥi ÿѭӧc nhuӝm bҵng lòng Tӯ Bi
cӫa chѭ Phұt, tҥo nên chiӃc sӕng lѭng ngay ngҳn trong
chánh hҥnh vӟi chiӃc cҫu vai gánh vác tiӃp nӕi chí cha anh.
ThӃ thì tӯ nay, chúng ta phҧi phөc sӭc nhѭ thӃ nào ÿӇ tҥo
nên nhân phҭm, tѭ cách xӭng ÿáng cӫa mӝt ngѭӡi Phұt tӱ.
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Nói ÿӃn huy hiӋu hoa sen, chúng tôi nhӟ lҥi hӗi còn nhӓ,
nhӳng ngày ÿѭӧc sӕng trong Gia Ĉình Phұt Tӱ. Ngày xѭa,
yêu cҫu ÿòi hӓi gia nhұp vào Gia Ĉình Phұt Tӱ cǊng không
gì khó khăn lҳm, nhѭng muӕn trӣ thành ÿoàn sinh chính
thӭc cǊng không phҧi là dӉ. Sau khi gia nhұp vào Gia
Ĉình Phұt Tӱ mӝt thӡi gian, theo hӑc hӓi cho rành rӁ
nhӳng quy tҳc, nӝi quy cùng ý nghƭa tӯ chiӃc áo, huy hiӋu
hoa sen cho ÿӃn nhӳng giáo lý căn bҧn nhҩt mӟi ÿѭӧc
khoác chiӃc áo lam ÿӇ làm lӉ trӣ thành ÿoàn sinh chính
thӭc. Còn ÿӃn viӋc ÿѭӧc cài lên áo chiӃc huy hiӋu hoa sen
thì lҥi khó hѫn nhiӅu, bӣi chҷng phҧi ai trong Gia Ĉình
Phұt Tӱ cǊng có ÿѭӧc mӝt cái ÿӇ ÿeo nhѭ bây giӡ, mà hҫu
nhѭ chӍ mӝt vài huynh trѭӣng và ÿoàn sinh xuҩt sҳc mӟi có
ÿѭӧc mà thôi. Vӕn cǊng chҷng phҧi là ghê gӟm gì, mà chӍ
là hӗi ÿó kiӃm ÿѭӧc chiӃc huy hiӋu hoa sen thұt chҷng dӉ.
Ngѭӡi ta thѭӡng nói, cái gì hiӃm là quý, cho nên chiӃc huy
hiӋu hoa sen ÿӕi vӟi chúng tôi rҩt quý, bӣi chӍ nhӳng ai là
ÿoàn sinh nәi bұt qua các trҥi huҩn luyӋn và thi cӱ mӟi có
ÿѭӧc hoa sen ÿӇ cài. Chính chúng tôi hӗi còn làm ÿoàn
sinh trong Gia Ĉình Phұt Tӱ cǊng chѭa ÿѭӧc cái hân hҥnh
cài chiӃc huy hiӋu hoa sen ÿó, mһc dù ÿã rҩt cӕ gҳng.
Chҷng nhѭ ngày nay, huy hiӋu hoa sen chӍ là cái phù hiӋu
ÿeo vào cho có, áo lam chӍ là mӝt loҥi ÿӗng phөc mһc vào
trông cho ÿӅu, cho ÿҽp. Vì thӃ mà áo lam mһc trong ngày
sinh hoҥt xong, thұm chí chѭa ra khӓi chùa ÿã cӣi vӭt bӓ
ÿҫu này, quăng liӋng ÿҫu kia trông rҩt tӝi nghiӋp. Và mӑi

214 | N Ó I V Ӟ I G I A Ĉ Ì N H P H Ұ T T Ӱ

ngѭӡi trông riӃt rӗi cǊng trӣ thành quen mҳt, chҷng thҩy
ÿѭӧc nhӳng hành ÿӝng nhѭ vұy là sai quҩy cҧ. Nên nhân
dӏp này, chúng tôi cǊng xin nhҳc cho anh chӏ huynh trѭӣng
phҧi nhұn thӭc ÿѭӧc chiӃc áo lam chúng ta ÿang mһc ÿây,
không chӍ là mӝt thӭ ÿӗng phөc, mà nó mang mӝt ý nghƭa
rҩt cao quý. Còn chҷng bҵng vұy, sao ngѭӡi xѭa lҥi phҧi
dùng màu lam, là màu mà quý chѭ Tăng, Ni ÿӅu thѭӡng
dùng mһc. Và chúng ta cǊng có thӇ tùy tiӋn thay ÿәi bҩt cӭ
màu gì chúng ta muӕn, nào cӭ phҧi khăng khăng giӳ mãi
chiӃc màu lam này. Vì vұy xin nhӳng ai ÿã mһc áo lam
vào ngѭӡi rӗi thì xin hãy giӳ gìn cho ÿúng vӟi ý nghƭa màu
áo cӫa nó vұy, ÿѭӧc nhѭ thӃ thì chҷng gì ÿáng quý hѫn!
Còn huy hiӋu hoa sen thì ôi thôi càng không cҫn phҧi nói.
Nhìn các em liӋng mҩt lung tung, chҷng biӃt phҧi tiêu phí
bao nhiêu huy hiӋu hoa sen cho mӝt ÿoàn sinh, nghe ÿau
lòng làm sao.
Ý nghƭa huy hiӋu hoa sen,
Huy hiӋu hoa sen không chӍ là biӇu tѭӧng riêng cho Gia
Ĉình Phұt Tӱ, mà thӍnh thoҧng vүn ÿѭӧc biӇu tѭӧng dùng
chung cho ÿҥo Phұt, nhҩt là Phұt giáo ViӋt Nam. Nói ÿӃn
hoa sen, thì trong kinh ÿѭӧc ÿӭc Phұt nhҳc ÿӃn rҩt nhiӅu,
nhҩt là ÿѭӧc dùng làm ví dө ÿiӇn hình cho sӵ thanh tӏnh,
giҧi thoát, ÿһc biӋt là Kinh DiӋu Pháp Liên Hoa. Là quyӇn
kinh ÿҥi thӯa ÿѭӧc xem là kinh viên ÿӕn tӕi trӑng yӃu cӫa
tông thiên thai. Tông phái này lҩy Kinh DiӋu Pháp Liên
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Hoa làm tông chӍ tu hành, mà ÿѭӧc làm nәi bұt nhҩt là bҳt
ÿҫu tӯ ngài Trí Giҧ ÿҥi sѭ. Hoa sen ÿѭӧc ví dө nhѭ diӋu
pháp nhiӋm mҫu cӫa chѭ Phұt, mà phҧi ÿӧi ÿӃn nhân
duyên căn cѫ chúng sanh thành thөc rӗi mӟi nói. Nói ÿӃn
hoa sen, chúng ta ít nhiӅu ÿӅu ÿã biӃt ÿӃn, hoһc cǊng có
ngѭӡi ÿã tӯng tӵ thân cҫm nҳm ÿѭӧc hoa sen trong tay.
Cái kǤ diӋu cӫa hoa sen là sӕng trong bùn lҫy nѭӟc ÿӑng,
không nhӳng không bӏ nhiӉm ô bӣi cái tanh hôi cӫa mùi
bùn, mà ngѭӧc lҥi nó còn tӓa ra ÿѭӧc mùi thѫm thanh
khiӃt. Cho nên ca dao có câu: “trong ÿҫm gì ÿҽp bҵng sen,
lá sanh bông trҳng lҥi chen nhӏ vàng, nhӏ vàng bông trҳng
lá xanh, gҫn bùn mà chҷng hôi tanh mùi bùn”. Vì thӃ mà
Phұt giáo chúng ta lҩy hoa sen làm biӇu tѭӧng cho sӵ giҧi
thoát giӳa cõi ÿӡi uӃ trѭӧc này. Ngoài ra, ÿһc tánh cӫa hoa
sen không nhѭ bao nhiêu loҥi hoa khác. Các loài cây cӓ
khác, loҥi thì hoһc có hoa rӗi có quҧ, loҥi có quҧ rӗi có
hoa, loҥi thì chӍ hoa mà không quҧ, loҥi thì có quҧ mà
chҷng có hoa. Riêng hoa sen thì chҷng vұy, hoa quҧ ÿӗng
thӡi, vӯa có hoa thì nhөy sen, ÿài sen và hҥt cӫa nó cǊng
ÿӗng thӡi hiӋn hӳu, không hӅ có trѭӟc sau. Ĉҩy là ÿһc
tánh kǤ diӋu cӫa hoa sen, mà cǊng chính là Phұt tánh kǤ
diӋu trong mӛi chúng ta.
NӃu các em, nhӳng ai ÿã tӯng ÿӑc qua Pháp Bҧo Ĉàn
Kinh thì ÿӅu có thӇ biӃt ÿѭӧc cѫ duyên ngӝ ÿҥo cӫa Lөc tә
HuӋ Năng, và sau khi ngӝ ra ÿѭӧc bҧn tánh chân thұt cӫa
mình rӗi, ngài liӅn thӕt lên rҵng: “Ĉâu ngͥ t tánh v͙n t
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thanh t͓nh, ÿâu ngͥ t tánh v͙n t ÿ̯y ÿͯ, ÿâu ngͥ t tánh
v͙n không lay ÿ͡ng, ÿâu ngͥ t tánh hay sanh ra muôn
pháp”. Ĉây chính là chӛ kǤ diӋu cӫa tӵ tâm bәn tánh cӫa
mӛi chúng ta, cǊng là Phұt tánh, và cǊng chính là cái ÿһc
tánh kǤ diӋu cӫa hoa sen vӕn vӯa nӣ ra là tròn ÿӫ nhѭ vұy.
Bài viӃt này vӕn lӁ ra chúng tôi ÿӅ tӵa là hoa sen trong Gia
Ĉình Phұt Tӱ, vì muӕn chӍ ra cho các em thҩy rõ cái ý
nghƭa cao quý cӫa hoa sen, có ÿҫy ÿӫ tánh ÿӭc biӇu trѭng
cho tinh thҫn Phұt giáo là tӯ bi hӹ xҧ và tuӋ giác cao ÿӝ,
mà cǊng chính là tánh ÿӭc sҹn có trong mӛi chúng ta.
ĈӇ hiӇu thêm giá trӏ ÿһc thù cӫa Hoa sen, chúng tôi xin
lҩy ví dө ÿiӇn hình trong Kinh Pháp Hoa phҭm Bӗ-tát
Thѭӡng Bҩt Khinh. Vӏ Bӗ-tát này dөng tâm lѭѫng khә vì
mӑi ngѭӡi lay gӑi, ÿánh ÿӝng cho hӑ biӃt rҵng Phұt tánh
sҹn có nѫi mӛi ngѭӡi mà chúng ta không tӵ biӃt. Vì vұy
mà vӏ tӹ-kheo ÿó phàm khi ngó thҩy hoһc tӹ-kheo, tӹkheo-ni, ѭu-bà-tҳc, ѭu-bà-di thҧy ÿӅu lӉ lҥy khen ngӧi mà
nói rҵng: “Tôi r̭t kính quí ngài, ch̻ng dám khinh m̩n. Vì
sao? Vì quí ngài ÿ͉u tu hành ÿ̩o B͛-tát sͅ ÿ˱ͫc làm
Ph̵t”. Mà vӏ tӹ-kheo ÿó chҷng chuyên ÿӑc tөng kinh
ÿiӇn, chӍ chuyên ÿi lӉ lҥy, nhүn ÿӃn xa thҩy hàng tӭ chúng
cǊng cӕ qua lӉ lҥy ngӧi khen mà nói rҵng: “Tôi ch̻ng dám
khinh quí ngài, quí ngài ÿ͉u sͅ làm Ph̵t”. Trong hàng tӭ
chúng có ngѭӡi lòng bҩt tӏnh sinh giұn hӡn buông lӡi ác
mҳng nhiӃc, nhүn ÿӃn có chúng nhân hoһc lҩy gұy cây ngói
ÿá ÿӇ ÿánh ném. Ông liӅn chҥy tránh ÿӭng xa mà vүn to
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tiӃng xѭӟng rҵng: “Tôi ch̻ng dám khinh quí ngài, quí
ngài ÿ͉u sͅ thành Ph̵t”.
Ĉoҥn kinh văn trên dҥy cho chúng ta ÿiӅu gì? Các em
có thӇ nhìn thҩy Thѭӡng Bҩt Khinh Bӗ-tát hiӋn thân nhѭ
mӝt vӏ ÿҥi lѭѫng y ÿӭng trѭӟc nhӳng ngѭӡi bӋnh nan y
khӕn khә. Nhӳng ngѭӡi trông qua hình dáng bên ngoài
cӫa hӑ, cùng nhӳng thӭ hӑ kӇ lӇ tѭӣng chӯng nhѭ ÿang
tuyӋt vӑng, nên hӑ ÿӅu nghƭ rҵng mình ÿã vô phѭѫng cӭu
chӳa. Hӑ ÿӕi vӟi thân thӇ mình chҷng còn dám suy nghƭ
hay mong ÿӧi gì nӳa, nên cǊng có ngѭӡi sanh lòng chán
nҧn và nói vӟi nhau rҵng: ÿã ÿӃn nѭӟc này sӟm muӝn gì
cǊng chӃt, thôi thì cӭ xҧ láng ăn uӕng hѭӣng thө cho ÿã rӗi
chӃt. Cho nên chҷng còn biӃt thѭѫng xót ÿӕi vӟi bҧn thân
mình nӳa. ĈӃn khi gһp ÿѭӧc vӏ ÿҥi lѭѫng y, biӃt rõ ÿѭӧc
căn nguyên cӫa bӋnh và phѭѫng pháp cӭu chӳa. Nên quҧ
quyӃt rҵng các vӏ không sao cҧ, chҷng chӃt ÿѭӧc ÿâu, chӍ
cҫn ÿiӅu trӏ thích ÿáng thì bӋnh này có thӇ chӳa khӓi,
không nên phóng túng nhѭ vұy, cҫn kiêng cӱ theo yêu cҫu
thì bӋnh nhҩt ÿӏnh lành. Nhӡ vào sӵ quҧ quyӃt cӫa vӏ ÿҥi
lѭѫng y ÿó mà khiӃn cho nhӳng ngѭӡi bӋnh sҳp chӃt có
lòng tin mãnh liӋt, ý niӋm cҫu sanh sӕng dұy, hӑ y theo lӡi
chӍ dҥy cӫa vӏ ÿҥi lѭѫng y mà ÿѭӧc cӭu khӓi. Ӣ ÿây cǊng
vұy, ngài Thѭӡng Bҩt Khinh Bӗ-tát nói: “Các ngài ÿ͉u tu
hành ÿ̩o B͛-tát và sͅ thành Ph̵t”. Vì sao ngài phҧi nói
nhӳng lӡi nhѭ thӃ? Vì do chúng sanh tӵ thҩy mình là
chúng sanh, cam phұn làm chúng sanh, nên tӵ ti mһc cҧm,

218 | N Ó I V Ӟ I G I A Ĉ Ì N H P H Ұ T T Ӱ

rӗi mһc tình phóng túng trҫm luân tҥo nghiӋp. Ĉã thҩy
mình thҩp kém lҥi tҫm thѭӡng nên không tin rҵng mình có
khҧ năng làm Phұt, ÿӇ vѭѫn lên ÿҥt ÿӃn tuӋ giác viên mãn
nhѭ ÿӭc ThӃ Tôn. Cho nên nӃu mình ÿӫ gan dҥ dám tin
mình là Phұt thì ngay ÿó mình làm Phұt. Cә ÿӭc nói: “Th͓
tâm th͓ Ph̵t, th͓ tâm tác Ph̵t”. Vì vұy chӟ nên tӵ cho
mình là thҩp hèn rӗi sӕng trong bê tha trөy lҥc, ÿúng nhѭ
câu: “Thân lѭѫn bao quҧn lҩm ÿҫu” nghƭa là ÿã làm thân
con lѭѫn rӗi thì còn lo ngҥi gì ÿӃn cái ÿҫu bӏ lҩm thêm bùn
nӳa, thì thұt là oan uәng. Vì thӃ mà Lөc Tә HuӋ Năng nói:
“Vô minh b͝n vô, b̫n giác b͝n hͷu”. Vì vô minh vӕn
không nên mӟi có thӇ trӯ diӋt, bҧn giác bәn hӳu nên có thӇ
thành tӵu ÿѭӧc tuӋ giác nhѭ ÿӭc ThӃ Tôn.
Vì thӃ khi mang hoa sen trên ngѭӡi, các em phҧi biӃt tӵ
sách tҩn chính mình, ý nghƭa cӫa hoa sen và biӇu trѭng cӫa
hoa sen là gì? Nó nhҳc nhӣ chúng ta có ÿӫ tҩt cҧ ÿӭc tánh
cao ÿҽp nhѭ ÿӭc Phұt không khác, chúng ta phҧi biӃt khéo
vұn dөng nó phҧi ÿӇ phát huy tuӋ giác cao ÿӝ cӫa mình,
phát huy tinh thҫn tӵ lӧi, lӧi tha cӫa mình, ÿӇ ÿem khҧ
năng cӫa mình thành tӵu cho mình, giúp ÿӥ ngѭӡi khác,
thành tӵu cho ngѭӡi khác. Nhѭng phҧi biӃt ÿó cǊng chҷng
phҧi viӋc dӉ làm. Thí dө nhѭ ngài Thѭӡng Bҩt Khinh Bӗtát dù bӏ ÿánh ném mà ngài vүn không sanh lòng hӡn giұn,
vүn hoài niӋm tӯ bi thѭѫng xót kêu gӑi, lay ÿӝng cho mӑi
ngѭӡi biӃt ÿѭӧc tánh ÿӭc tròn sáng sҹn có cӫa mӑi ngѭӡi,
mà không biӃt nhàm mӓi. Ӣ ÿây chúng tôi dүn dө thêm
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phҭm ĈӅ-bà-ÿҥt-ÿa trong Kinh Pháp Hoa ÿӇ các em thҩy.
Sӵ thành tӵu tuӋ giác cӫa ÿӭc ThӃ Tôn thұt chҷng phҧi
bҵng không mà có ÿѭӧc, ngài có ÿѭӧc phѭӟc báu vô lѭӧng
nên ÿӡi ÿӡi sanh ra và nhà tôn quý, hoһc bұc ÿӃ vѭѫng.
ThӃ mà ngài ÿӕi vӟi danh vӏ, quyӅn lӧi, ngôi báu chҷng
tham trѭӟc, chӍ mӝt lòng cҫu ÿҥo giҧi thoát. Nên Ngài lìa
bӓ ÿӏa vӏ ÿӃ vѭѫng, xҧ thân mình ÿӇ cҫu kinh Pháp Hoa,
theo hҫu vӏ Tiên Nhân trҧi qua 1000 năm ÿem thân làm
giѭӡng ghӃ, lѭӧm cӫi hái rau hҫu hҥ cho Tiên Nhân chӍ vì
ÿҥo Bӗ-ÿӅ. Chúng ta noi theo tinh thҫn ÿó, thì không khó
khăn nào, không có trӣ lӵc nào có thӇ ngăn cҧn nәi lòng
dҩn thân vì sӭ mӋnh, mөc ÿích cӫa chúng ta. Ӣ ÿây, ÿӭc
ThӃ Tôn chia sҿ câu chuyӋn bәn sanh cӫa mình không phҧi
là ÿӇ nói lên nӛi khó nhӑc cӫa mình khi cҫu kinh Pháp
Hoa, mà ÿӇ nói lên tinh thҫn xҧ phú cҫu bҫn, xҧ thân cҫu
ÿҥo. Và vì sӧ chúng ta sӁ sӧ hãi trѭӟc nhӳng khó khăn ÿó,
nên liӅn ngay sau ÿó, ÿӭc Phұt chia sҿ vӟi chúng ta câu
chuyӋn tiӇu long nӳ thành Phұt. ĈӇ cho chúng ta thҩy
ÿѭӧc sӵ diӋu kǤ cӫa Kinh Pháp Hoa, mӝt khi liӉu giҧi ÿѭӧc
thì không cҫn tӕn mӝt chút công phu, không cҫn thӡi gian,
không luұn thân tѭӟng. Long nӳ không chӍ là thân gái,
tuәi nhӓ, mà còn lҥi là súc sanh nӳa. Nên chuyӋn tiӇu long
nӳ thành Phұt nhѭ là tiӃng sҩm sét vang rӅn giӳa trӡi
không. Lúc bҩy giӡ cҧ ngài Trí Tích Bӗ-tát và ngài XáLӧi-Phҩt cǊng ÿӅu sanh nghi, vì thân nӳ có 5 thӭ chѭӟng
làm sao có thӇ thành Phұt ÿѭӧc. Nhѭng mӝt khi long nӳ
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kia ÿã ÿҥt ÿѭӧc tuӋ giác tӯ kinh Pháp Hoa, thì nàng ҩy liӅn
xҧ bӓ lòng tham ái nhiӉm trѭӟc, thành tâm ÿem viên minh
châu giá trӏ bҵng cõi tam thiên ÿҥi thiên dâng lên cúng
dѭӡng ÿӭc ThӃ Tôn. Tӭc thӡi biӃn thành nam tӱ, ÿӫ hҥnh
Bӗ-tát, liӅn qua cõi Vô Cҩu ӣ phѭѫng nam, ngӗi tòa sen
báu thành Phұt, ÿӫ 32 tѭӟng tӕt, 80 vҿ ÿҽp, khҳp vì tҩt cҧ
chúng sanh trong mѭӡi phѭѫng mà diӉn nói pháp mҫu.
Qua câu chuyӋn trên, các em thҩy long nӳ kia không chӍ
riêng là thân gái, mà còn là súc sanh hãy còn làm Phұt
ÿѭӧc thay, huӕng chi chuyӋn chúng ta nói ÿây nào phҧi to
tát gì, chӍ là ÿào tҥo, rèn luyӋn cho chính bҧn thân và biӇu
hiӋn làm gѭѫng cho các em khác noi theo, thành nhӳng
Phұt-tӱ chân chánh, góp phҫn phөng sӵ ÿҥo pháp và xây
dӵng xã hӝi. Thì luұn chi già trҿ, luұn chi nam nӳ mà tӷ
hiӅm sӧ mình không gánh vác nәi.
NÓI VӞI CÁC EM OANH Vǉ
ĈӃn ÿây các em hiӇu ÿѭӧc chân giá trӏ cӫa hoa sen rӗi,
biӃt ÿѭӧc ÿӭc tánh ÿҫy ÿӫ vӕn có cӫa hoa sen, cǊng tӭc là
tánh ÿӭc ÿӫ ÿҫy cӫa mӛi chính chúng ta. Và qua ÿoҥn dүn
Kinh văn Pháp Hoa, tiӇu long nӳ kia là loài súc sanh mà
còn có thӇ làm Phұt, thì các em là ngѭӡi, có 6 căn: tai, mҳt,
mǊi, miӋng, thân và ý ÿҫy ÿӫ, lҥi ÿѭӧc nѭѫng gҫn Tambҧo, ÿѭӧc quý anh chӏ, quý thҫy hѭӟng dүn Phұt pháp cho
nghe thì tҥi sao không dám tin mình sӁ thành Phұt. NӃu có
thӇ tin mình sӁ làm Phұt, thì phҧi tұp làm Phұt. Làm Phұt
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không luұn già trҿ tuәi tác, không luұn nam nӳ, thҧy ÿӅu có
thӇ làm Phұt, và các em có thӇ tұp làm Phұt ngay tӯ bây
giӡ. Các em có biӃt làm sao ÿӇ tұp làm Phұt không? tұp
làm Phұt thì phҧi hӑc bҳt chѭӟc theo Phұt, phҧi ÿi nhѭ
Phұt, phҧi ÿӭng nhѭ Phұt, ngӗi nhѭ Phұt, nҵm nhѭ Phұt,
nói năng hành ÿӝng nhѭ Phұt, và nhҩt là phҧi biӃt suy nghƭ
nhѭ Phұt. ThӃ nào là ÿi nhѭ Phұt ÿi, Kinh nói: Phұt ÿi nhѭ
tѭӧng vѭѫng, tӭc bѭӟc ÿi ÿӅu ÿһn và ngay ngҳn nhѭ voi
chúa, tӯng bѭӟc ÿi rҩt vӳng chãi, không nghiêng lӋch,
không rӕi, không loҥn, không ngã vӅ phía trѭӟc chҷng lӋch
vӅ phía sau. Ĉӭng phҧi nhѭ bҧo trө, ngay ngҳn không ѭӥn
tӟi ngã lui. Ngӗi thì thѭӡng xӃp bҵng cho ngay ngҳn,
không quҥy cӑ. Nҵm nghiêng hông bên phҧi, cong nhѭ cây
cung, hay giӕng nhѭ tѭӟng nҵm cӫa sѭ tӱ chúa. Nói thì
phҧi nói lӡi chân thұt, không nói lӡi dӕi trá, không nói lӡi
thô ác mҳng nhiӃc, không ÿem lӡi ÿâm thӑc khiӃn ngѭӡi
chia rӁ. Cѭ xӱ vӟi ngѭӡi phҧi dùng lòng bình ÿҷng, không
thiên vӏ. Mӛi lҫn làm viӋc gì phҧi luôn biӃt nghƭ ÿӃn ngѭӡi
khác, không tính toán ích lӧi riêng mình, làm tәn hҥi cho
ngѭӡi, thѭѫng yêu tҩt cҧ mӑi ngѭӡi, mӑi loài mà không có
lòng sát hҥi. Không gian tham trӝm cҳp, không cӡ bҥc,
không trêu ghҽo ngѭӡi khác. Không dùng xì-ke, ma túy
làm tәn thѭѫng mình, làm hҥi cho ngѭӡi. Luôn luôn nghƭ
ÿӃn giúp ÿӥ cho ngѭӡi khác, khiӃn ngѭӡi ÿҥt ÿѭӧc tâm tӍnh
giác hѭӟng ÿӃn con ÿѭӡng giác ngӝ, giҧi thoát. Bӣi Phұt
nghƭa là ÿҩng giác ngӝ, tӵ giác, giác tha, giác hҥnh viên
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mãn. Nhӳng ai giác ngӝ ÿӅu có thӇ làm Phұt. Các em chӟ
cho rҵng mình còn nhӓ, rӗi không thӇ làm gì. Còn nhӓ thì
làm Phұt nhӓ! thӃ nào là Phұt nhӓ? tӭc ӣ nhà phҧi ngoan
ngoãn, vâng lӡi cha mҽ, biӃt tӵ chăm sóc mình, giúp ÿӥ
nhiӅu viӋc cҫn thiӃt khi cha mҽ cҫn, vì Phұt là ngѭӡi con
ÿҥi hiӃu thҧo vӟi cha mҽ. Ӣ trѭӡng phҧi biӃt vâng lӡi thҫy
cô giáo, hӑc cho giӓi, bӣi Phұt là ÿҩng ÿҥi trí tuӋ, nên các
em tұp làm Phұt cǊng phҧi có ÿҥi trí tuӋ, muӕn có ÿҥi trí
tuӋ thì phҧi hӑc cho giӓi mӟi ÿѭӧc. Ra ÿѭӡng không sát
hҥi loài vұt, mà phҧi biӃt thѭѫng yêu chúng, vì Phұt là ÿҥi
tӯ bi, thѭѫng yêu tҩt cҧ. Bây giӡ các em ÿã biӃt cách hӑc
làm Phұt thӃ nào rӗi, thì tӯ nay phҧi sӕng và hành ÿӝng
giӕng nhѭ mӝt vӏ Phұt con! Sen búp xin tһng ngѭӡi, mӝt vӏ
Phұt khai sinh.
Trѭӟc khi kӃt thúc bài viӃt, chúng tôi xin lѭӧc kӇ thêm
mӝt câu chuyӋn cӫa mӝt em bé 8 tuәi ngѭӡi Trung quӕc.
Toàn thӇ câu chuyӋn tuy rҩt buӗn, nhѭng rҩt ÿáng ÿѭӧc
chú ý và hӑc hӓi. Câu chuyӋn ÿҥi lѭӧc nhѭ sau: … Mӝt
ÿӭa trҿ mӗ côi, bӏ vӭt bên ÿѭӡng, ÿѭӧc mӝt ngѭӡi ÿàn ông
nghèo ÿӝc thân nhһt vӅ nuôi khi còn ÿӓ hӓn. Và rӗi, chӍ
ÿѭӧc 8 tuәi lҥi mang bӋnh ung thѭ ngһt nghèo. Dù ÿã
ÿѭӧc rҩt nhiӅu ngѭӡi quyên góp giúp em cӭu chӳa, nhѭng
ÿã muӝn màng. Trѭӟc khi ra ÿi, em tӵ biӃt lo cho hұu sӵ
cӫa mình, sӕ tiӅn ÿѭӧc mӑi ngѭӡi quyên tһng không thӇ tӵ
cӭu chӳa, em nhѭӡng lҥi và chia sҿ ÿӃn cho nhӳng em bé
khác có ÿӗng bӋnh nhѭ mình. Dù tuәi còn rҩt nhӓ, nhѭng
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em ÿã hiӇu ÿѭӧc duyên phұn cӫa mình và có lòng tӯ chia
sҿ cho kҿ khác. Trong phҫn cuӕi di chúc, em ÿã ÿӇ lҥi câu
nói rҩt tuyӋt vӡi và ÿѭӧc khҳc trên bia mӝ nhѭ vҫy: “Con
ÿã tͳng ÿ˱ͫc s͙ng và con ÿã r̭t ngoan!” Em quҧ thұt là
rҩt ngoan, dѭӟi cái nhìn cӫa chúng tôi, em nhѭ hiӋn thân
cӫa mӝt vӏ Bӗ-tát, lҩy sӵ hiӋn diӋn và ra ÿi cӫa mình ÿӇ
cҧnh tӍnh ngѭӡi khác. Các em nӃu muӕn biӃt rõ thêm vӅ
câu chuyӋn, có thӇ ÿӑc ӣ trên mҥng. NӃu ÿem ra so sánh,
thì chúng ta là nhӳng ngѭӡi có ÿѭӧc sӕng cuӝc sӕng ÿҫy
ÿӫ hѫn em ҩy nhiӅu, ÿһc biӋt lҥi ÿѭӧc gҫn gǊi Tam Bҧo,
biӃt ÿѭӧc sách thánh hiӅn. ThӃ thì tӵ mӛi ngѭӡi hãy tӵ hӓi
lҥi chính mình, mình sӕng nhѭ vҫy ÿã xӭng ÿáng chѭa?
nӃu chѭa thì phҧi biӃt sӕng làm sao cho xӭng ÿáng, nӃu
thҩy mình ÿã xӭng ÿáng rӗi thì phҧi biӃt gìn giӳ và phát
huy thêm nӳa, cùng giúp ÿӥ ngѭӡi khác cǊng sӕng ÿѭӧc
tӕt nhѭ mình. ThӃ ҩy mӟi ÿúng nghƭa là ngѭӡi con Phұt
chân chánh.
Các anh chӏ em thân mӃn, quí vӏ ÿã chӏu khó ÿӑc ÿӃn
ÿây, thì xin hãy xem nhӳng giòng chӳ này nhѭ là nhӳng lӡi
tâm sӵ cӫa ngѭӡi ӣ lӟp ÿàn anh ÿi trѭӟc nhҳn nhӫ lҥi cho
các em, cǊng coi ÿây nhѭ là nhӳng niӅm ѭu tѭ khҳc khoҧi
cӫa ngѭӡi ÿã ÿi qua, hy vӑng ӣ nѫi các em hiӋn ÿã và ÿang
gánh trӑng trách tiӃp bѭӟc trên sӭ mҥng cӫa mình, mong
rҵng các em làm ÿѭӧc cái gì ÿó cho chính mình, cho mӑi
ngѭӡi. Làm ÿѭӧc nhӳng ÿiӅu ÿó, chính là không cô phө
chí nguyӋn ban ÿҫu cӫa mình, ÿã thӵc hiӋn ÿѭӧc tinh thҫn

224 | N Ó I V Ӟ I G I A Ĉ Ì N H P H Ұ T T Ӱ

mөc ÿích mình nhҳm ÿӃn, sӕng ÿúng vӟi tinh thҫn tӯ bi
cӫa ÿӭc Phұt, tӵ ÿӝ ÿӝ tha, tӵ hành hóa tha. Hy vӑng
nhӳng ai ÿӑc ÿѭӧc bài này, dù trӵc tiӃp hay gián tiӃp, hay
ÿã tӯng sinh hoҥt trong vӟi GĈPT, xin nhҳc nhӣ tӵ mình,
cǊng nhѭ có lӡi khuyӃn cáo ÿӃn vӟi ngѭӡi khác ÿӯng quên
lý tѭӣng ban ÿҫu, ÿӯng quên ÿi mình ÿã tӯng là Phұt tӱ.
Xin tҥm mѭӧn lӡi thѫ thô thiӇn ÿӇ ÿúc kӃt lӡi nhҳn nhӫ:
xin ÿӯng làm ӕ hoa sen trҳng
xin ÿӯng làm bҭn áo lam xinh
xin ÿӯng làm lӋch nón tӭ ân
xin ÿӯng làm buӗn ngѭӡi mӣ lӕi.
Chúc tҩt cҧ anh chӏ em Gia Ĉình Phұt Tӱ luôn thӵc hiӋn
ÿúng vӟi ÿiӅu luұt cӫa mình, “... Ph̵t t͵ s͙ng trong s̩ch
tͳ th͋ ch̭t ÿ͇n tinh th̯n, tͳ lͥi nói ÿ͇n vi͏c làm. Ph̵t t͵
s͙ng hͽ x̫ ÿ͋ dǊng ti͇n trên ÿ˱ͥng ÿ̩o.”
Ȭȱ/ӞuȱthuȱKԬȱSԤu,ȱthángȱ7ȱn©mȱ2009ȱȬȱ
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Trѭӟc khi nói vӅ chӳ hiӃu, chúng ta thӱ hình dung sѫ vӅ
kiӃp ngѭӡi qua câu chuyӋn ngө ngôn: Lúc b̭y giͥ trên
thiên ÿình ÿang di͍n ra phiên h͕p, tuyên phán tu͝i th͕ cho
các loài s͙ng trên trái ÿ̭t. Ĉ̯u tiên, Ng͕c Hoàng tuyên
phán tu͝i th͕ con ng˱ͥi s͙ng ÿ˱ͫc 20 năm. Con ng˱ͥi
ÿͱng gãi ÿ̯u gãi tai ra chi͉u không m̭y b̹ng lòng, vì ch͑
20 năm thôi, ít quá, nên n̹n nì Ng͕c Hoàng thêm m̭y
m˱˯i năm nͷa, nh˱ng ch̻ng ÿ˱ͫc Ng͕c Hoàng khͱng
ch͓u, nên ÿành tiu ng͑u ÿͱng qua m͡t bên ch̭p nh̵n cho
s͙ ph̵n ng̷n ngͯi cͯa mình. Ti͇p theo Ng͕c Hoàng tuyên
phán tu͝i th͕ cho con trâu 40 năm, con trâu ÿͱng yên suy
nghƭ m͡t lúc, th̭y ÿͥi s͙ng mình ăn ch͑ ăn c͗, h̹ng ngày
tͳ sͣm ÿ͇n t͙i ph̫i kéo cày cc kh͝ m͏t mu͙n ÿͱt h˯i,
n̹m ch͑ n̹m chu͛ng d͡t nát hôi hám, nào có sung s˱ͣng
gì mà s͙ng lâu ÿ͇n th͇, nên xin Ng͕c Hoàng gi̫m xu͙ng
s͙ng chͳng phân n͵a là 20 năm ÿͯ r͛i, Ng͕c Hoàng ÿang
ng̳m nghƭ và không vui v͉ s ph̫n bác l̩i ý ki͇n cͯa con
trâu, thì con ng˱ͥi ÿͱng bên c̩nh li͉n lên ti͇ng, v̵y xin 20
năm tu͝i th͕ cͯa con trâu ÿ͋ cho chúng con v̵y. Ng͕c
Hoàng th̭y trâu không c̯n, mà con ng˱ͥi lên ti͇ng li͉n
c˱ͥi m͑m b̫o: v̵y cǊng ÿ˱ͫc, thì 20 năm ̭y cho con
ng˱ͥi. Ng͕c Hoàng xoay qua con chó và phán: tu͝i th͕
con chó s͙ng 40 năm, con chó vͳa nghe xong git thót
mình, nhͷng b͙n m˱˯i năm c˯? Th͵ h͗i ÿͥi s͙ng mình có
gì vui, ăn thì ăn c˯m thͳa canh c̿n, ban ÿêm dù có ngͯ
cǊng ph̫i ba ph̯n ngͯ b̫y ph̯n thͱc ÿ͋ coi chͳng nhà,
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n͇u trong nhà có vi͏c gì thì kh͝ ÿͥi vͣi chͯ, v̵y mà s͙ng
tͣi 40 năm, s͙ng lâu ch͑ làm thêm kh͝, nên xin Ng͕c
Hoàng cho 20 năm tu͝i th͕ ÿͯ r͛i, con ng˱ͥi ÿͱng bên
c̩nh nghe v̵y lên ti͇ng li͉n: xin cho con thêm 20 năm ̭y
luôn, Ng͕c Hoàng tuy th̭y con ng˱ͥi tham lam, nh˱ng mà
con chó ÿã ch̻ng c̯n, thì thôi cho con ng˱ͥi luôn v̵y.
Ng͕c Hoàng l̩i day sang con kh͑ và phán: ÿͥi s͙ng con
kh͑ 40 năm, con kh͑ nghe xong h͇t h͛n, ÿͥi s͙ng ch͑ là ăn
dăm ba trái cây, su͙t ngày ch̻ng làm nên vi͏c chi c̫, nh̫y
kh͕t kh́t tͳ ch͟ này sang ch͟ kia, s͙ng cu͡c ÿͥi bu͛n t̓
nh˱ th͇ mà s͙ng chi lâu th͇, nên cǊng xin s͙ng 20 thôi.
Con ng˱ͥi nghe v̵y cǊng không ngͳng khͧi lòng tham, xin
n͙t luôn 20 năm cͯa con kh͑... Vì th͇ mà so vͣi các loài
kia, con ng˱ͥi s͙ng lâu h˯n c̫, ngoài tu͝i th͕ cͯa mình
c͡ng thêm m̭y m˱˯i năm tu͝i con trâu, tu͝i con chó, tu͝i
con kh͑, thành ra s͙ng ÿ͇n 80 tu͝i th͕. Nhѭng trên thӵc tӃ,
con ngѭӡi có thұt sӕng trӑn ÿѭӧc 80 năm tuәi thӑ cӫa con
ngѭӡi không. Hay con ngѭӡi chӍ thұt sӵ sӕng ÿѭӧc ÿúng
vӟi 20 năm tuәi thӑ cӫa con ngѭӡi mà Ngӑc Hoàng ÿã phát
thí. Chúng ta thӱ quan sát tӍ mӍ mӝt chút, trên thӵc tӃ
trong 20 năm ÿҫu cӫa tuәi thӑ con ngѭӡi ÿôi lúc sӕng còn
chѭa trӑn vҽn, thì ÿã vӝi bѭӟc sang sӕng cuӝc sӕng cӫa
tuәi con trâu, tӭc mӛi ngày phҧi ÿi cày 8 tiӃng, ÿôi lúc cày
tӟi 12 -16 tiӃng, và ÿôi lúc không chӍ cày 20 năm mà cày
tӟi 40 năm ÿҵng ÿҷng. Ĉӗng thӡi, có ngѭӡi kiêm luôn ÿӡi
sӕng kiӃp con chó, ăn thì thѭӡng nhѭӡng cho con miӃng
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ngon, mình ăn ÿӗ thӯa còn lҥi, ban ngày ÿi cày, lúc ÿѭӧc
nghӍ ngѫi thì giӳ nhà cho con ÿi chѫi, sӧ mình cǊng ÿi nӳa
thì bӓ nhà cho ai. Sau khi không ÿi cày nәi nӳa, thì bҳt ÿҫu
chuyӇn sang kiӃp sӕng con khӍ, ăn ÿâu còn ÿѭӧc bao nhiêu,
nhѭng phҧi lây lҩt ÿây ÿó vӟi con cháu, làm trò hӅ cho con
cháu vui lòng...
Bѭӟc vào vҩn ÿӅ chӳ hiӃu, chúng tôi xin trích ra ÿây
mӝt vài mүu chuyӋn cӫa ngѭӡi xѭa ÿӇ chúng ta có mӝt
khái niӋm chung vӅ ÿҥo hiӃu. Theo gѭѫng hiӃu hҥnh cӫa
ngѭӡi xѭa, ÿѭӧc ghi chép nhiӅu nhҩt là tұp sách Nhӏ Thұp
Tӭ HiӃu cӫa trung hoa, ghi rõ tên hӑ, niên lӏch và hành
trҥng cӫa nhӳng bұc hiӅn nhân ÿã làm nәi bұt lên nhӳng
trang sӱ hùng hӗn vӅ lòng hiӃu thҧo cӫa mình ÿӕi vӟi ÿҩng
sinh thành.
Gѭѫng hiӃu thҧo cӫa Ðәng Vƭnh
Ð͝ng Vƭnh còn g͕i là Ð͝ng ̪m. Ð͝ng Vƭnh r̭t hi͇u
th̫o vͣi cha ḿ. Hàng xóm cͯa anh ta có m͡t ng˱ͥi h͕
V˱˯ng, g͕i là V˱˯ng KǤ. Ð͝ng Vƭnh là ng˱ͥi nghèo,
không có ti͉n, V˱˯ng KǤ là ng˱ͥi giàu có. Nh˱ng ḿ cͯa
Ð͝ng Vƭnh, vì nhͥ có ng˱ͥi con hi͇u th̫o nên ÿ˱ͫc kh͗e
m̩nh m̵p m̩p. M̿c dù ÿã lͣn tu͝i, nh˱ng tͳ sáng ÿ͇n t͙i
bà luôn c̫m th̭y vui v̓. Còn bà ḿ cͯa V˱˯ng KǤ m̿c dù
ti͉n b̩c sung túc, ăn thì có th͓t heo, th͓t gà, cá, v͓t, toàn
thͱ ngon v̵t l̩, nh˱ng l̩i ͙m y͇u b͏nh ho̩n. Bà ta không
có m͡t chút vui v̓, luôn ÿau bu͛n. Có m͡t hôm Ð͝ng Vƭnh
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không có ͧ nhà, V˱˯ng KǤ cǊng không có ͧ nhà, bà ͙m
mͣi h͗i bà m̵p: "Nhà bà nghèo nh˱ th͇, cǊng không có gì
ngon ÿ͋ ăn. V̵y t̩i sao bà m̵p nh˱ v̵y? Bà lͣn tu͝i nh˱
th͇, mà m̵p nh˱ v̵y là lý do gì? Ḿ cͯa Ð͝ng Vƭnh mͣi
nói vͣi ḿ cͯa V˱˯ng KǤ r̹ng: "Bͧi vì con cͯa tôi r̭t là
hi͇u th̫o, nó không dám làm m͡t vi͏c gì x̭u c̫, l̩i r̭t
th̵t thà ÿúng ÿ̷n, c̯n cù làm vi͏c. Tôi không có ÿi͉u chi
ÿau bu͛n v͉ nó, l̩i r̭t hài lòng. Tâm h͛n tho̫i mái, thân
th͋ kh͗e m̩nh, tôi thích nh˱ v̵y, nên tôi m̵p ÿ˱ͫc." Sau
ÿó ḿ cͯa Ð͝ng Vƭnh tͱc là bà m̵p h͗i l̩i bà ͙m: "Bà có
ti͉n nh˱ th͇, ăn toàn là thͱ ngon v̵t l̩, t̩i sao l̩i ͙m nh˱
v̵y? Bà ͙m nh˱ cây s̵y, có ph̫i là b͏nh gì không? Bà ͙m
này li͉n tr̫ lͥi: "Tôi h̫! Tuy có ti͉n, tuy có ÿ͛ ăn ngon,
nh˱ng ÿͱa con cͯa tôi, tánh nó không th̵t thà, không ÿúng
ÿ̷n, th˱ͥng làm nhͷng hành vi phi pháp; hôm nay ph̩m
pháp, ngày mai cǊng ph̩m pháp. Ba hôm nay b͓ sai nha
b̷t tra h͗i, mai l̩i có l͏nh g͕i cͯa phͯ ÿ˱ͥng g͵i ÿ͇n. Tôi
tͳ sáng ÿ͇n t͙i, ch͑ lo l̷ng cho ÿͱa con này, ăn dù ngon
cách m̭y cǊng c̫m th̭y không vui, tͳ sáng ÿ͇n t͙i lúc nào
cǊng ˱u s̯u, lo bu͛n. Cho nên tôi càng ngày càng ͙m ÿi,
m̵p không n͝i, ÿ͉u là vì bu͛n bc chuy͏n này"...
Nhӳng gѭѫng hiӃu hҥnh trong Nhӏ Thұp Tӭ HiӃu rҩt
nhiӅu, nhѭng nӃu dùng theo nhãn quan thӡi nay và quan
niӋm cұn ÿҥi thì có nhӳng chuyӋn xem ra rҩt không hӧp lý,
và có nhӳng cái mà ngѭӡi ÿӡi nay không thӇ noi theo và
làm ÿѭӧc. Nên chúng tôi chӍ riêng trích gѭѫng hiӃu cӫa
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Ĉәng Vƭnh ÿӇ nói lên tinh thҫn và ý nghƭa hiӃu ÿҥo, chӭ
chҷng nһng vӅ phѭѫng pháp thӵc hành hiӃu ÿҥo. Bӣi
phѭѫng pháp hiӃu thҧo cӫa mӛi quӕc ÿӝ sӁ không giӕng
nhau và hoàn cҧnh cӫa mӛi gia ÿình lҥi càng khác biӋt,
huӕng chi trôi theo giòng chҧy cӫa thӡi gian thì không còn
thích hӧp nӳa. Nhѭng cái tinh thҫn và ý nghƭa kia thì bҩt
diӋt, không bao giӡ thay ÿәi bӣi thӡi gian, không gian hay
bҩt cӭ tҫng lӟp xã hӝi nào. Ĉó là lòng biӃt ѫn sӵ sanh
thành dѭӥng dөc cӫa cha mҽ, nguӗn gӕc tә tiên ông bà.
Mà quan trӑng là hiӇu ÿѭӧc ý cӫa cha mҽ, thành tӵu ÿѭӧc
lòng mong mӓi cӫa cha mҽ, cung dѭӥng ÿҫy ÿӫ nhu cҫu
cҫn yӃu cho cha mҽ, và thӇ hiӋn sӵ quan tâm cӫa mình qua
viӋc săn sóc cha mҽ, ngѭӡi thân trong nhӳng lúc ӕm ÿau
hay tuәi già sӭc yӃu.
Nói chuyӋn hiӃu thҧo cӫa ngѭӡi Hoa xong, chúng tôi
quay sang tìm nhӳng gѭѫng hiӃu thҧo cӫa ngѭӡi ViӋt Nam,
nhѭng thұt hiӃm hoi làm sao, chӍ là nhӳng bài viӃt giҧng
giҧi vӅ lòng hiӃu thҧo, hay nhұn ÿӏnh vӅ Vu-lan, vӅ mùa
báo hiӃu, gѭѫng hiӃu ngѭӡi xѭa trong kinh Phұt. Âu lӁ
nào ViӋt Nam ta lҥi không có lòng hiӃu thҧo bҵng ngѭӡi
hoa chăng? Thѭa không ÿâu ҥ, chӍ là theo quan niӋm cӫa
dân tӝc chúng ta không chú trӑng vӅ lӏch sӱ, hҫu hӃt chӍ là
truyӅn miӋng mà không ÿѭӧc lѭu vào sӱ sách cho ÿӡi, nên
lӏch sӱ cӫa chúng ta rҩt hiӃm và nӃu có cǊng chӍ là vҳn tҳt
mà thôi. Ĉҥi lѭӧc chúng tôi cǊng trích ra ÿây mӝt câu
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chuyӋn, ÿӇ thҩy lòng hiӃu thҧo dân ViӋt ta nào phҧi thua
ai!?
Tҩm gѭѫng hiӃu thҧo cӫa NguyӉn Văn Trình
Ông ng˱ͥi huy͏n QuǤnh L˱u, tr̭n Ngh͏ An (nay thu͡c
t͑nh Ngh͏ An). Ông v͙n tính hi͉n h̵u l̩i n͝i ti͇ng có hi͇u
vͣi cha ḿ. Ḿ ông b͓ b͏nh hi͋m nghèo, qua nhi͉u thu͙c
thang, chͷa tr͓ nhi͉u n˯i mà v̳n không thuyên gi̫m. Có
th̯y thu͙c ÿ͇n khám r͛i phán r̹ng: - B͏nh này ch͑ kh͗i
ÿ˱ͫc n͇u dùng bao t͵ nhím chͷa tr͓. Nghe v̵y, ông m͡t
mình trèo ÿèo, l͡i su͙i vào t̵n rͳng sâu mà không qu̫n
ng̩i khó khăn cǊng ch̻ng sͫ ác thú. Bͧi th˱˯ng ḿ già
mà quên c̫ hi͋m nguy ch͑ c͙t sao tìm ÿ˱ͫc ph˱˯ng thu͙c
cͱu ḿ kh͗i c˯n nguy k͓ch.Sau m̭y ngày ÿêm l̿n l͡i ch͙n
rͳng sâu, qu̫ nhiên ông tìm b̷t ÿ˱ͫc m͡t con nhím nh˱
mong ÿͫi. Quá vui mͳng ông v͡i mang v͉ ngay khi ÿang
ÿêm m˱a to gió lͣn. L̯n ̭y, ḿ ông ÿ˱ͫc chͷa tr͓ kh͗i
b͏nh.
Vào năm Minh M̩ng thͱ ba (1822) cha ông b͓ b͕n
ng˱ͥi x̭u b̷t ÿi. Chúng bu͡c gia ÿình ông ph̫i n͡p 150
l̩ng b̩c ÿ͋ chu͡c ng˱ͥi. Tr˱ͣc tình c̫nh này, ông quy͇t
ÿ͓nh bán h͇t gia s̫n ÿ͋ có ti͉n chu͡c cha v͉. Nh˱ng bán
h͇t gia s̫n r͛i cǊng ch͑ có ÿ˱ͫc 90 l̩ng b̩c. Ông ÿành
ÿem tͣi n͡p và xin chúng tha m̩ng cho cha ông. B͕n x̭u
không ch̭p nh̵n và ÿòi gi͇t cha ông cho th͗a thích. Lúc
ÿó, Nguy͍n Văn Trình vì quá th˱˯ng cha nên kêu khóc
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th̫m thi͇t r͛i xin ÿ˱ͫc ch͇t thay cho cha ÿ˱ͫc b̫o toàn
tính m̩ng. S vi͏c này ÿã làm cho b͕n b̭t l˱˯ng ph̫i
ÿ͡ng lòng mà tha m̩ng cho cha ông ÿ˱ͫc v͉ sum h͕p vͣi
gia ÿình. Khi cha ông trͧ v͉ nhà, Nguy͍n Văn Trình ngày
ÿêm lo buôn bán phͭng d˱ͩng cha già. Thͥi gian sau, cha
ông qua ÿͥi. Ông vì quá th˱˯ng cha nên ÿã làm nhà ͧ
ngay bên m͡ ÿ͋ canh giͷ. Sau khi ÿo̩n tang, ông ÿem hài
c͙t cha mình v͉ quê an táng ÿúng l͍. Vi͏c này, ông m͡t
mình lo li͏u mà không h͉ so ÿo tính toán vͣi anh em trong
gia ÿình.
Năm Minh M̩ng thͱ m˱ͥi m͡t (1830), nhà vua th˱ͧng
c̭p cho ông nhi͉u g̭m vóc, b̩c vàng, cùng vͣi m͡t ṱm
bi͋n khen th˱ͧng lòng hi͇u th̫o cͯa ông ÿ͙i vͣi cha ḿ.
Báo hi͇u là ÿ̩i ÿ̩o muôn thuͧ và cǊng chính là nghƭa
th˱ͥng tình cͯa ṱt c̫ m͕i ng˱ͥi. N͇u thi͇u nó, con ng˱ͥi
có còn là con ng˱ͥi nͷa hay không? Có ÿ˱ͫc ÿͱa con hi͇u
th̫o thì cha ḿ nào l̩i không vui s˱ͣng mà hãnh di͏n vͣi
ÿͥi. Ch͑ có ÿ̩o ÿͱc cͯa con cái mͣi làm cho cha ḿ ÿ˱ͫc
sung s˱ͣng chͣ ch̻ng ph̫i là vàng b̩c ÿâu! Ṱm g˱˯ng
hi͇u th̫o cͯa Nguy͍n Văn Trình l˱u ti͇ng th˯m cho muôn
thuͧ.
Qua hai câu chuyӋn trên, dù là là tӯ hai quӕc ÿӝ khác
nhau, phѭѫng pháp hiӃu thҧo khác nhau, nhѭng lòng hiӃu
kính biӇu hiӋn vүn chӍ là mӝt. Ĉó là hӃt lòng vì cha mҽ mà
không ngҥi hy sinh hay vҩt vҧ. Trong lҫn giҧng vӅ Kinh
HiӃu Ĉҥo, Hòa-thѭӧng Tuyên Hóa phân chia chӳ HiӃu ra
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làm bӕn loҥi: ÿó tiӇu hiӃu, ÿҥi hiӃu, chân hiӃu, cұn –viӉn
hiӃu.
 TiӇu hiӃu, tӭc chӍ hiӃu thҧo vӟi cha mҽ, ông bà trong
gia ÿình mình, thêm tí nӳa là hiӃu thҧo vӟi nhӳng ngѭӡi
trong thân bҵng quyӃn thuӝc cӫa mình thôi.
 Ĉҥi hiӃu, là ngoài phҥm vi gia ÿình mình ra, chúng
ta còn biӃt hiӃu thҧo vӟi tҩt cҧ mӑi ngѭӡi trong thiên hҥ.
Nhѭ trong Kinh chӛ nói: tҩt cҧ ngѭӡi nam là cha ta, tҩt cҧ
ngѭӡi nӳ là mҽ ta. Vì thӃ ÿӕi vӟi tҩt cҧ chúng sanh ÿӅu
ÿem lòng biӃt ѫn và lòng hiӃu thҧo ra ÿӕi ÿãi.
 Cұn hiӃu là chӍ hiӃu thҧo vӟi cha mҽ hҥn cuӝc trong
mӝt ÿӡi này. Con cái chӍ nghƭ ÿӃn viӋc ăn mһc cho cha mҽ
khiӃn ÿѭӧc no ÿӫ, ÿӡi sӕng sinh hoҥt tinh thҫn ÿѭӧc vui vҿ.
Còn viӉn hiӃu là không chӍ lo báo ÿáp trong hiӋn ÿӡi, mà
còn nghƭ ÿӃn sӵ an lҥc lâu dài vӅ ÿӡi sau cӫa cha mҽ nӳa.
Tӭc là ÿӝ cha mҽ ra khӓi sanh tӱ luân hӗi trong nhiӅu kiӃp,
nhѭ gѭѫng hiӃu cӫa ngài Mөc-kiӅn-liên, hay gѭѫng hiӃu
cӫa ngài Ĉӏa-tҥng, cӭu mүu thân ra khӓi tam ÿӗ, sanh vӅ
cõi trӡi, vãng sanh vӅ Tӏnh-ÿӝ.
 Chân hiӃu: trong bӕn loҥi hiӃu ÿҥo, chӍ có chân hiӃu
là khó nhҩt, bӣi chӍ có chѭ Phұt Nhѭ-lai mӟi làm ÿѭӧc.
Vұy muӕn thӵc hiӋn ÿѭӧc hiӃu ÿҥo chân thұt này, chúng ta
phҧi tu thành Phұt. Ĉây cǊng là hiӃu ÿҥo rӕt ráo viên mãn
nhҩt. Vì vұy, ngѭӡi xuҩt gia tuy không ӣ gҫn cha mҽ,
phөng dѭӥng miӃng ăn giҩc ngӫ cho cha mҽ, nhѭng lҥi ÿӝ
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ÿѭӧc cha mҽ thoát khӓi vòng trҫm luân, thì vүn ÿѭӧc xem
là lòng hiӃu chân thұt vұy.
Ĉó là nói chuyӋn hiӃu thҧo thӡi xѭa, còn chuyӋn ngày
nay thӃ nào? Muӕn kiӃm ÿѭӧc chuyӋn hiӃu thҧo ÿӡi nay
thұt là khó khăn, vì thұt khan hiӃm. Chúng tôi tìm kiӃm rҩt
lâu, nhѭng cǊng chӍ toàn là nhӳng chuyӋn hiӃu ÿҥo cӫa
mҩy trăm năm vӅ trѭӟc, vүn là tuӗng xѭa tích cǊ. Thӡi bây
giӡ có lӁ quan niӋm vӅ hiӃu ÿҥo ÿã trӣ thành nhҥt nhӁo, bӣi
do ÿӡi sӕng và quan ÿiӇm chung cӫa thӡi ÿҥi. Con ngѭӡi
ta không còn chuӝng vӅ hiӃu ÿҥo nhiӅu nӳa, và nӃu có
cǊng không ai buӗn ÿăng lên báo chí, cǊng không tôn vinh
ÿӇ làm gѭѫng cho ngѭӡi khác. Ngѭӧc lҥi, ÿӕi vӟi viӋc
thành công giàu sang cӫa mӝt ngѭӡi, hay danh dӵ cӫa mӝt
ngѭӡi khi dành ÿѭӧc ÿӏa vӏ sang trӑng thì lҥi phә biӃn hҵng
loҥt. Ĉһc biӋt vӅ sӵ thông minh, mһt hӑc thӭc, ÿҥt ÿѭӧc
danh dӵ trong khoa bҧng, dѭѫng danh vӟi ÿӡi, thì ca thán
hӃt lӡi. Ĉúng là thӡi ÿҥi ÿҥo ÿӭc con ngѭӡi sҳp ÿi ÿӃn tұn
diӋt, nên phҫn ÿҥo ÿӭc và hiӃu thҧo ÿành thҧ trôi theo
giòng nѭӟc lãng quên. Nhӳng quan niӋm vӅ cha mҽ ÿһt
ÿâu con ngӗi ÿó ÿã vãng sanh tӯ lâu rӗi, nӃu ÿѭӧc tái sanh
trӣ lҥi chӍ là gѭѫng mһt khác vӟi quan niӋm rҩt mӟi: con
ÿһt ÿâu cha mҽ ngӗi ÿó. Nên viӋc thӡ kính cha mҽ ÿã
thành cǊ rích, hay chӍ là nhӳng chuyӋn cә tích mà thôi.
Nӝi viӋc ÿi thѭa vӅ trình cǊng chӍ thҩp thoáng ӣ mӝt vài
gia ÿình còn giӳ theo truyӅn thӕng nho giáo, và chӍ hҥn
cuӝc ÿӕi vӟi trҿ nhӓ, chӭ tuәi lӟn lên rӗi thì cǊng bái biӋt
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theo thӡi gian. Nhӟ hӗi nhӓ, mӛi lҫn ăn cѫm chúng tôi ÿӅu
phҧi mӡi ông bà, cha mҽ trѭӟc rӗi mӟi ăn cѫm. Phàm ÿi
ÿâu, trѭӟc khi ÿi thì phҧi thѭa, ÿi vӅ thì phҧi chào. Còn
thӡi bây giӡ, nӃu có mӝt cô thiӃu nӳ, mӝt cұu thanh niên
nào chào cha mҽ, hay xin phép cha mҽ mӛi khi ÿi ra ngoài
trѭӟc mһt bҥn bè thì dӉ dàng bӏ chúng bҥn chê cѭӡi, và ÿôi
lúc trӣ nên ngѭӧng ngӏu và làm nhѭ là chuyӋn xҩu hә lҳm
vұy. Bӣi tuәi trҿ cho ÿó là làm mҩt thӇ diӋn cӫa chúng, mà
không hiӇu ÿѭӧc hành ÿӝng cúi ÿҫu chào và lӉ phép trѭӟc
ngѭӡi lӟn không phҧi làm cho tѭ cách, phҭm giá cӫa mình
bӏ thҩp hèn trѭӟc ngѭӡi khác, mà chính là biӇu hiӋn ÿѭӧc
lòng khiêm cung cӫa mình, làm sáng tӓ phҭm hҥnh cӫa
mình ÿӕi vӟi ngѭӡi khác. Không biӃt phép lӏch sӵ mӟi là
vô giáo dөc, mӟi là ÿáng chê cѭӡi. Chúng ta không nhӳng
không hә thҽn trѭӟc nhӳng hành vi ÿó, mà chúng ta còn
phҧi biӇu hiӋn tӕt hѫn và cҫn giҧi thích cho bҥn bè mình
cùng hiӇu. Nhѭng lòng can ÿҧm cӫa chúng ta vӅ viӋc
ÿúng, viӋc nên làm lҥi tӓ ra yӃu hèn. BiӃt ÿó là ÿúng mà
không dám làm, vì chҥy theo sӕ ÿông. Có câu, viӋc tuy
biӃt rҵng sai, nhѭng nhiӅu ngѭӡi cùng sai nên cho rҵng ÿó
là ÿúng, nhѭng trên sӵ thұt nào phҧi nhѭ vұy. Vì thӃ,
chúng ta phҧi gan dҥ, biӃt viӋc ÿúng liӅn làm, không cҫn
nhìn ngѭӡi khác có làm hay không. Không chӍ làm mӝt
lҫn, mà làm ÿi làm lҥi trong thӡi gian dài, phҧi có lòng
nhүn nҥi, thì mӑi ngѭӡi mӟi hiӇu, khâm phөc hành ÿӝng
cӫa mình mà bҳt chѭӟc làm theo. ĈiӇn hình nhѭ phҫn
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duyên khӣi cӫa Kinh Kim Cang Bát Nhã, công viӋc mӛi
ngày cӫa ÿӭc ThӃ Tôn là tӟi giӡ ăn liӅn khoát y mang bát
vào thành khҩt thӵc, ăn cѫm xong trҧi tòa mà ngӗi. ChӍ
mӝt viӋc rҩt ÿѫn giҧn, nhѭng ÿӭc ThӃ Tôn làm mӝt cách
rҩt trang trӑng trong ý thӭc chánh niӋm, chӍ vӓn vҽn viӋc
ăn mһc bình thѭӡng cӫa mӛi ngày, mà ÿӭc ThӃ Tôn ÿã thӇ
hiӋn ÿѭӧc tinh thҫn tuӋ giác cao ÿӝ. Vӟi cái tinh thҫn ÿó
làm ÿӃn 20 năm, tôn giҧ Tu-bӗ-ÿӅ mӟi nhұn ra và tán thán
ÿӭc Nhѭ-lai, ÿã khéo hӝ niӋm và phó chúc cho các vӏ Bӗtát. Vì sao, vì viӋc khҩt thӵc không phҧi ÿѫn thuҫn nhѭ
viӋc ÿi xin cѫm nhѭ bao nhiêu hành khҩt thuӝc phѭӡng túi
cѫm giá áo, mà chính là phѭѫng pháp tu hành và kӃt duyên
ÿӇ hóa ÿӝ chúng sanh. Ngài mӛi ngày không chӍ dҥy bҵng
lӡi, mà còn dùng thân giáo, ÿӇ biӇu thӏ làm khuôn phép cho
chúng tăng noi theo.
Chúng tôi vào chùa cǊng 10 năm, tuәi cǊng ÿã quá nӱa
ÿӡi ngѭӡi, nhѭng mӛi lҫn ÿi vӅ vүn là bҥch thҫy con ÿi ÿâu
ÿó... còn quý vӏ ӣ nhà cҧm thҩy ra sao? E ngҥi, mҳc cӣ,
lӟn tuәi rӗi mà làm nhѭ trҿ con? Thұt ra ӣ xӭ phѭѫng tây
này, phѭѫng tiӋn xe cӝ rҩt nguy hiӇm, không nhҩt ÿӏnh là
con cái khi ÿi ra ngoài, mà thұm chí cha mҽ ÿi ra ngoài
cǊng nên nói cho con cái biӃt mӝt tiӃng, ÿӇ chúng nó biӃt
mình ÿi ÿâu, lӥ có chuyӋn gì chúng nó còn biӃt ÿѭӡng mà
tìm, biӃt giӡ mà hӓi thăm, chӭ không lӥ mình ÿi ra ngoài,
có chuyӋn gì ai mà biӃt ÿѭӧc. NӃu không làm vұy thì
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chính mình ÿã không ÿúng rӗi, nói chi ÿӃn viӋc dҥy con cái
phҧi thӵc hành.
Chúng tôi thѭӡng nói, ÿӡi ngѭӡi cӫa chúng ta thѭӡng ÿi
qua bӕn trѭӡng lӟp giáo dөc, ÿó là gia ÿình giáo dөc, hӑc
ÿѭӡng giáo dөc, xã hӝi giáo dөc và tôn giáo giáo dөc. Gia
ÿình giáo dөc là cұn giáo, là nӅn giáo dөc căn bҧn sӟm
nhҩt ҧnh hѭӣng trӑn ÿӡi cӫa mӝt con ngѭӡi. Cho nên, gia
ÿình giáo dөc là vô cùng quan trӑng, nhѭng lҥi bӏ rѫi vào
tình trҥng lѫ là nhҩt. Cha mҽ sanh con ra, chӍ biӃt nuôi con
thôi, còn phҫn dҥy dӛ hình nhѭ là viӋc ai ÿó, nhҩt là nhӳng
bұc làm cha mҽ ӣ ÿӝ tuәi còn rҩt nhӓ, chính mình còn chѭa
ÿѭӧc dҥy vӅ tѭ cách làm cha mҽ, trách nhiӋm làm cha mҽ,
làm sao ÿӇ làm cha mҽ thì phҫn dҥy con làm sao ÿҧm
ÿѭѫng nәi. Có mӝt câu nói rҩt hay: dҥy mӝt ÿӭa trҿ nên
ngѭӡi, ÿòi hӓi mӑi ngѭӡi chung cҧ mӝt làng. Theo truyӅn
thӕng văn hóa Á ÿông, dҥy hӑc có tuҫn tӵ, trѭӟc hӑc lӉ
nghƭa rӗi sau mӟi hӑc văn chѭѫng, tӭc trѭӟc dҥy nhân cách
ÿҥo ÿӭc rӗi sau mӟi dҥy cho trí tuӋ. Làm thân trai phҧi
kiêm toàn tam-cѭѫng ngǊ-thѭӡng, (tͱc quân-th̯n, phͭ-t͵,
phu-phͭ và nhân, l͍, nghƭa, trí, tín); làm thân gái thì phҧi
hӑc hҥnh tam-tòng tӭ-ÿӭc, (tͱc t̩i gia tòng phͭ, xṷt giá
tòng phu, phu t͵ tòng t͵, và công, dung, ngôn, h̩nh).
Nhӳng ÿiӅu này mà thӡi nay nói ra ngѭӡi ta nghe nhѭ là
nghe chuyӋn cә tích vұy. Ĉһc biӋt trên ÿҩt nѭӟc phѭѫng
tây này, sӵ lүn lӝn vӅ văn hóa cӫa ngѭӡi bҧn xӭ càng khiӃn
lӟp trҿ thӡi nay trӣ thành tӗi tӋ hѫn, bӣi không phân biӋt
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nguӗn gӕc cӫa mình mà mӻ hóa quá trӟn nên biӃn chúng
trӣ thành quái dӏ. Chҥy theo kiӇu ăn mһc ngѭӡi không ra
ngѭӡi, quӹ không ra quӹ cӫa nhӳng kҿ ÿҫu ÿѭӡng xó chӧ,
trông ÿã dӏ hӧm mà cӭ tѭӣng là mӕt mӟi. Vӟi truyӅn
thӕng cӫa ngѭӡi tây phѭѫng, thì hӑ dҥy cho con cái có tánh
tӵ lұp tӯ rҩt sӟm. KhiӃn con trҿ ÿѭӧc cách ly tӯ tuәi còn
rҩt nhӓ, nên tình cҧm cӫa chúng ÿӕi vӟi cha mҽ chҷng sâu
ÿұm nhѭ chúng ta. Ĉѭѫng nhiên có cái hay cӫa nó, nhѭng
kӃt quҧ tҥo thành lҥi rҩt bi thѭѫng. Ӣ cái tuәi vӅ già thì có
nhiӅu ngѭӡi phѭѫng tây khi trông thҩy nhiӅu thӃ hӋ cùng
sӕng trong mӝt gia ÿình nhѭ chúng ta thì tӓ ra rҩt hâm mӝ,
hӑ thèm khát ÿѭӧc cái cҧm giác ҩm áp ÿó nhѭng ÿӃn lúc
bҩy giӡ mӟi nhұn ra thì ÿã muӝn rӗi.
Có nhiӅu bұc làm cha mҽ vì công ăn viӋc làm, ÿã gӱi
con tӯ thuӣ còn ÿang ҹm bӗng. NӃu may mҳn thì gӱi cho
ngѭӡi thân trong gia ÿình chăm sóc, bҵng không thì mӛi
ngày phҧi chӣ con ÿi tӯ rҩt sӟm, và ÿӃn tӕi mӏt vӟi ÿón vӅ.
Vì hҫu hӃt thӡi gian cӫa chúng ӣ vӟi ngѭӡi ngoài nhiӅu
hѫn vӟi cha mҽ, khiӃn con trҿ xa rӡi hѫi ҩm và vòng tay
mҽ trӣ thành thói quen, nên tâm tѭ tình cҧm cӫa chúng
hoàn toàn ҧnh hѭӣng tӯ ngѭӡi nuôi giӳ trҿ. Vì thӃ tâm tình
con trҿ có biӃn thái, không vâng lӡi cha mҽ, không thông
hiӇu cha mҽ cǊng là lӁ thѭӡng. Bӣi bұc làm cha mҽ ÿâu có
dành thӡi giӡ gҫn gǊi vӟi nó, lҳng nghe tâm sӵ cӫa nó,
hoһc có lӡi khuyên bҧo nhӳng lúc nó gһp phҧi trҳc trӣ hay
khó khăn trên ÿѭӡng ÿӡi ÿang chұp chӳng. Chúng ta chӍ
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biӃt ÿi làm, kiӃm tiӅn mua sҳm mӑi thӭ tiӋn nghi trên vұt
chҩt mà chҷng hiӇu ÿѭӧc con trҿ muӕn gì. Ĉôi lúc trҿ có
lҫm lӛi, chúng ta thѭӡng chӍ biӃt la mҳng, thұm chí ÿánh
ÿұp con mà không cҫn tìm hiӇu nguyên nhân. KhiӃn cho
con trҿ vӕn ÿã xa cách lҥi càng xa cách hѫn. Ĉӕi vӟi con
cái, cha mҽ là chӛ nѭѫng tӵa chҳc chҳn nhҩt cӫa mình.
Nhѭng ÿӃn mӝt lúc nó phát hiӋn ra hình nhѭ cha mҽ không
còn là chӛ nѭѫng tӵa êm ÿӅm nhѭ nó thѭӡng mong mӓi
nӳa, thì tӵ nhiên nó sӁ ÿi tìm chӛ nѭѫng tӵa khác. Và tӯ
ÿó tâm ý thӭc cӫa nó bҳt ÿҫu dҫn lìa khӓi gia ÿình, và cho
ÿӃn mӝt ngày kia, cҧ con ngѭӡi nó cǊng biӃn mҩt ra khӓi
nhà. Chúng nó nӃu có trӣ vӅ chӍ vì ÿӇ ÿòi hӓi xin tiӅn,
nhӳng thӭ cҫn yӃu cho nó tiêu xài, và ÿôi lúc cha mҽ
không chӏu ÿáp ӭng thì nó có nhӳng lӡi nói hӛn xѭӧc,
nhӳng hành ÿӝng thô bҥo. Vào nhӳng lúc nhѭ thӃ, nӃu
chúng ta không kӏp thӡi phҧn tӍnh ÿӇ tìm cách lôi kéo con
mình trӣ vӅ thì kӃt quҧ chӍ là tӵ mình ÿánh mҩt con mình
mà thôi.
Ngѭӡi xѭa nói: d̩y con tͳ thuͧ còn th˯, d̩y vͫ tͳ thuͧ
ban s˯ mͣi v͉. Chúng ta thѭӡng quan niӋm chúng nó còn
con nít, nên không mҩy lѭu tâm vӅ nhӳng lӡi ăn tiӃng nói
và hành ÿӝng cӫa nó. Trên thӵc tӃ chúng ta quan sát sӁ
thҩy ÿѭӧc, con trҿ tӯ lúc còn ҹm bӗng trên tay, ÿã biӃt
phân biӋt ai chìu nó, ai không chìu nó. Nên ÿã biӃt vòi
vƭnh ngѭӡi này ҹm, chҷng chӏu ngѭӡi kia bӗng rӗi, huӕng
chi ÿã lӟn ÿӃn 3 – 7 tuәi. NӃu chúng ta cӭ nghƭ con trҿ còn
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nhӓ rӗi cái gì mình cǊng chìu nó, thұt ra chìu nó thì nó sӁ
làm tӟi. Ĉӗng ý cha mҽ nào không thѭѫng con, nhѭng
chìu con phҧi biӃt chӯng mӵc, mӛi lҫn làm gì ÿӅu nên giҧi
thích cho con trҿ hiӇu, dù chӍ là thӭc ăn trên mâm cѫm hay
ÿӗ chѫi hҵng ngày. Phҧi giҧi thích con hiӇu rҵng mӛi ngѭӡi
ÿӅu có phҫn cӫa mình, không ÿѭӧc gom luôn phҫn cӫa
ngѭӡi khác. NӃu con trҿ làm sai ÿiӅu gì, dù viӋc nhӓ
chúng ta cǊng khoan vӝi ÿánh mҳng con, mà phҧi hӓi
nguyên nhân và giҧi thích ÿúng sai cho con trҿ hiӇu.
Chúng ta phҧi dҥy cho con trҿ biӃt tánh ӭc chӃ tӯ khi tuәi
còn nhӓ, tánh ӭc chӃ tӭc là dҥy cho con trҿ phҧi biӃt tӵ
kӅm chӃ sӵ ÿòi hӓi cӫa mình, không ÿѭӧc vòi vƭnh quá
ÿáng. NӃu tánh ӭc chӃ này không ÿѭӧc luyӋn tұp tӯ nhӓ,
ÿӧi ÿӃn lӟn thì hұu quҧ thұt khôn lѭӡng, có thӇ dүn ÿӃn
viӋc con cái bӓ nhà ra ÿi, thұm chí dүn ÿӃn tӵ vүn. Mӑi
viӋc trên ÿӡi này ÿӅu có nguyên nhân cӫa nó, ÿӅu có sӵ bҳt
ÿҫu cӫa giòng chҧy và kéo dài theo thӡi gian. Chӭ con
mình không thӇ mӝt sáng mӝt chiӅu mà trӣ ra hѭ ÿӕn. ChӍ
là chúng ta không ÿӇ ý quan sát, hoһc dù có thҩy ÿѭӧc
nhӳng hành ÿӝng sai quҩy nhӓ bҳt ÿҫu khӣi dұy trong con
cái, thì cǊng không mҩy lѭu tâm. Rӗi ÿӃn mӝt ngày, khi
mҫm mӕng ÿó trѭӣng thành và lӟn mҥnh rӗi chúng ta mӟi
vӥ lӁ, vì ôi thôi ÿã muӝn vұy.
Chúng tôi thѭӡng thҩy nhiӅu cө già dҥy con cháu rҩt
hay. Mӛi khi dүn cháu ÿi chùa, thay vì tӵ tay cúng dѭӡng
Phұt thì hay cҫm tiӅn ÿѭa con, ÿѭa cháu tӵ bӓ vào thùng
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phѭӟc sѭѫng, ÿó là mӝt hành ÿӝng dҥy con cháu biӃt bӕ
thí. Khi cho ai viӋc gì cǊng ÿѭa bҧo con cháu tӵ làm cǊng
chính là nhӳng hành ÿӝng dҥy con biӃt chia sҿ, giúp ÿӥ
ngѭӡi mà không tӵ tay mình làm. Thêm vào ÿó, nên phân
chia viӋc cho con cái tӵ làm, chӟ vì chìu con, cѭng con mà
không cho con cái làm gì. Ĉó chӍ là tұp nӃt hѭ cho trҿ,
mình nghƭ mình làm thêm chút xíu ÿâu nhӑc mӋt gì, nhѭng
làm thӃ chӍ là làm hҥi con mình thôi. Chúng ta dӉ dàng
thҩy ÿѭӧc ÿiӅu ÿó qua con cái cӫa nhӳng gia ÿình giàu có.
Thành phҫn hѭ hӓng ÿҥi khái chӍ có hai loҥi, mӝt loҥi là
cùng ÿѭӡng bí lӕi và loҥi thӭ hai là con gia ÿình giàu có,
ăn chѫi quen thói, cha mҽ cѭng chìu. Khi con mình lҫm lӛi
không nhӳng không dҥy dӛ mà ÿôi lúc còn nói khӓa lҩp
cho con mình, nên con mình tѭӣng là nó chҷng sai, và thӃ
là cӭ làm bӯa. Làm bӯa ÿӃn mӝt lúc ÿә vӥ ra thì chӍ còn
nѭӟc bán ÿӭng cuӝc ÿӡi mình trong lѭu manh cѭӟp giұt,
rӗi tù tӝi. ĈӃn bây giӡ bұc làm cha mҽ mӟi biӃt chìu con là
sai thì cǊng muӝn rӗi.
Thӭ nӳa, nên ÿһc biӋt dành nhiӅu thӡi gian cho trҿ,
không nhҩt ÿӏnh phҧi dành hӃt thӡi gian cho chúng, nhѭng
sӵ có mһt thѭӡng xuyên cӫa mình sӁ giúp cho trҿ rҩt nhiӅu.
Bên cҥnh ÿó, cǊng nên lѭu ý quan sát tìm hiӇu sӵ phát triӇn
tâm lý cӫa trҿ nhѭ thӃ nào ÿӇ kӏp thӡi giúp trҿ nhұn biӃt
viӋc ÿúng sai và hѭӟng dүn trҿ theo con ÿѭӡng hiӅn thiӋn.
Trong nhӳng lúc sinh hoҥt chung, nên dҥy bé biӃt hiӃu
thҧo, biӃt chia sҿ, biӃt bәn phұn và biӃt nhұn trách nhiӋm
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khi ÿѭӧc phân phó công viӋc. Quan trӑng hѫn hӃt là bұc
làm cha mҽ phҧi tӵ làm tҩm gѭѫng cho trҿ noi theo. Mà sӵ
biӇu hiӋn qua ngôn ngӳ và hành vi hҵng ngày cӫa mình sӁ
ҧnh hѭӣng trӵc tiӃp ÿӃn sӵ hӑc hӓi cӫa con cái mình mҥnh
nhҩt. Trҿ thѭӡng hay ÿӇ ý quan sát và bҳt chѭӟc, cho nên
cách cѭ xӱ cӫa mình thӃ nào trҿ sӁ bҳt chѭӟc theo, vì thӃ
làm bұc cha mҽ, anh chӏ cҫn phҧi có nhӳng lӡi nói, hành
ÿӝng và cѭ xӱ phҧi thұt ÿҽp, mӟi có thӇ dҥy trҿ tӕt ÿѭӧc.
Lҥi có nhӳng viӋc tuy mình nghƭ rҩt tҫm thѭӡng, nhѭng ÿӕi
vӟi trҿ lҥi là nhӳng viӋc rҩt cҫn thiӃt ÿӇ giҧng giҧi cho
chúng hiӇu và ý thӭc ÿѭӧc khi biӇu hiӋn hành vi cӫa mình.
Vӟi thӃ giӟi văn minh vӅ vұt chҩt nhѭ bây giӡ, có lӁ mӑi
ngѭӡi ÿӅu chҥy theo hiӃu ÿҥo cӫa tiӅn tài, vұt dөng tӕi tân,
danh vӑng ÿӏa vӏ, sӵ xa hoa, ÿua ÿòi, chѫi nhҧy. Ĉӕi vӟi
nhӳng thӭ này, chúng ta rҩt hiӃu thҧo, vұn dөng mӑi tâm
lӵc, tranh thӫ tӯng giây tӯng phút ÿӇ dành thӡi gian chѫi
vӟi chúng. Kinh Phұt nói, nhӳng thӭ này còn kiên cӕ bӅn
chҳc hѫn cҧ lao tù, vì lao tù kia còn có lúc ÿѭӧc phóng
thích, chӭ ÿӕi vӟi nhӳng thӭ này thì ngay cҧ trong ý niӋm
cǊng không muӕn xa rӡi. Vӟi vұt chҩt hiӋn ÿҥi không
ngӯng tăng tiӃn nhѭ bây giӡ, lòng hiӃu thҧo cӫa chúng ta
thұt sâu ÿұm, thҩy cái gì hay ÿҽp ӣ ÿâu cǊng mò tӟi, tìm
cách ÿem vӅ nhà phөng dѭӥng, chҳt chiu. Còn các cuӝc
tìm vui, ÿua chѫi cǊng không bao giӡ chùn bѭӟc, dù nӱa
ÿêm nӱa hôm, dù mӋt nhoài cҧ ngѭӡi vүn cӕ hiӃu thҧo vӟi
nó, sӧ mình không ÿi ra ngoài thì các cuӝc chѫi sӁ khiӇn
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trách mình, vӟi mӑi phѭѫng tiӋn bên ngoài, vӟi bҥn bè ÿôi
lúc ta lҥi quá hiӃu thҧo vӟi chúng, mà không tӵ biӃt. NӃu
nói ÿӃn thành phҫn hút sách bê tha vô ÿӝ thì càng kinh
hoàng hѫn nӳa, thӍnh thoҧng trên báo chí, tin tӭc chúng ta
vүn thѭӡng hay thҩy con cái vì viӋc hút sách mà nhүn tâm
giӃt cҧ cha mҽ chӍ vì mӝt ít tiӅn. Ôi thӡi ÿҥi văn minh cӫa
con ngѭӡi là thӃ ÿҩy. Càng văn minh, con ngѭӡi ta càng tӵ
ÿҳc, càng xa rӡi ÿҥo ÿӭc luân thѭӡng, xa rӡi nhân cách con
ngѭӡi. Nên nói: ngoài trông dáng vҿ con ngѭӡi, lòng trong
ác quӹ, thú cҫm còn hѫn.
Vì thӃ vӟi bәn phұn làm con, chúng ta phҧi biӃt hiӃu
thҧo vӟi cha mҽ. Không luұn là bҥn ÿѭӧc sanh ra và lӟn
lên trong hoàn cҧnh nào, cha mҽ bҥn ÿӕi xӱ vӟi bҥn ra sao,
nhѭng nӃu ÿem so sánh vӟi các loài khác thì vүn tӕt hѫn
trăm vҥn lҫn. Nhѭng các loài kia hãy còn biӃt ÿӃn hiӃu
ÿҥo, vì hiӃu ÿҥo là lӁ ÿҥo tӵ nhiên cӫa loài hӳu tình ÿӕi vӟi
ÿҩng sanh ra mình, mà không luұn là hӑ ÿã làm gì ÿѭӧc
cho mình. Nhѭ ngѭӡi tây phѭѫng có câu: "Ask not what
your country can do for you, but what you can do for your
country", ÿҥi ý là chӟ hӓi ÿҩt nѭӟc có thӇ làm gì cho bҥn,
mà bҥn có thӇ làm gì cho ÿҩt nѭӟc. Thì chúng ta ÿây cǊng
lҥi nhѭ vұy, chӟ ÿòi hӓi rҵng cha mҽ ÿã làm gì cho mình,
mà mình ÿã làm gì ÿѭӧc cho cha mҽ.
HiӃu ÿҥo là làm hài lòng cha mҽ bҵng nhӳng gì trong
khҧ năng, và nhӳng ÿiӅu mình có thӇ làm ÿѭӧc bây giӡ và
ӣ ÿây. HiӃu ÿҥo ÿѭӧc thӵc hành trong mӑi tӯng lӟp, trong
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tӯng lӭa tuәi mà không bӏ hҥn cuӝc bӣi không gian và thӡi
gian. Không ÿӧi lӟn lên rӗi mӟi làm gì ÿó cho cha mҽ, mà
ngay tӯ bây giӡ, bҩt luұn ӣ ÿӝ tuәi nào và ÿang ӣ ÿâu vүn
ÿӅu có thӇ làm ÿѭӧc. Chӟ hiӇu rҵng, nghe nói hiӃu thҧo
vӟi cha mҽ thì mình liӅn nghƭ rҵng ÿӧi vӅ nhà mình sӁ làm
này làm nӑ cho cha mҽ mӟi gӑi là hiӃu thҧo. Buӗn cѭӡi
mӝt nӛi là khi vӅ ÿӃn nhà rӗi thì mình chҷng có làm gì cҧ,
và cǊng chҷng biӃt bҳt ÿҫu tӯ ÿâu, ÿӇ rӗi thҧ hӃt nhӳng ý
niӋm ÿó xuôi theo giòng ký ӭc. Nhѭ tӯ lúc bҳt ÿҫu chúng
tôi có nói ÿӃn, hiӃu thҧo là làm vui lòng cha mҽ, ÿѭӧc biӇu
hiӋn qua sӵ quan tâm và săn sóc khi cҫn. Chӭ hiӃu thҧo
vӟi cha mҽ không phҧi là nhӳng công viӋc có tên tuәi rõ
ràng ÿӇ chúng ta làm. NӃu quý vӏ ÿӑc truyӋn Nhӏ thұp tӭ
hiӃu sӁ thҩy ÿѭӧc ngay, mӛi vӏ hiӅn nhân trong ÿó ÿӅu có
hành trҥng hiӇu thҧo khác nhau, nhѭng không ngoài mӝt
chung ÿiӇm ÿó là làm hài lòng cha mҽ, luôn nghƭ ÿӃn cha
mҽ trѭӟc rӗi mӟi nghƭ ÿӃn mình. NӃu chúng ta ӣ tuәi ÿi
hӑc thì chúng ta hӑc cho tӕt chính là ÿang hiӃu thҧo vӟi
cha mҽ. NӃu tuәi lӟn mӝt chút có thӇ làm ÿѭӧc viӋc thì
chúng ta phө giúp cha mҽ nhӳng viӋc lһt vһt trong nhà nhѭ
lau nhà, dӑn dҽp, quét nhà, không ham chѫi vӟi bҥn bè,
không làm trái ý cha mҽ ÿӅu là ÿѭӧc gӑi là hiӃu cҧ. Ӣ ÿӝ
tuәi trѭӣng thành và lұp gia thҩt, thì phҧi biӃt trѭӟc có cha
mҽ rӗi sau mӟi có mình. Con dâu phҧi biӃt mình có ÿѭӧc
chӗng tӕt là nhӡ công ѫn cha mҽ chӗng, chàng rӇ cǊng
phҧi biӃt có ÿѭӧc vӧ hiӅn là nhӡ ѫn cha mҽ vӧ sanh dѭӥng.
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Vì vұy, không nên chӍ biӃt bo bo chú ý ÿӃn tiӇu gia ÿình
nhӓ bé cӫa mình mà phҧi luôn ÿӇ tâm lѭu ý ÿӃn cha mҽ ÿôi
bên cҫn gì, thѭӡng hӓi thăm lui tӟi. TiӅn bҥc và sӵ giàu
sang không hҷn ÿã mang lҥi niӅm vui và hҥnh phúc cho
cha mҽ, mà chính là sanh ra ÿѭӧc mӝt ÿӭa con biӃt hiӃu
thҧo, biӃt vâng lӡi, biӃt quan tâm ÿӃn mӑi ngѭӡi, có cuӝc
sӕng hiӅn thiӋn ÿҥo ÿӭc, ÿem lҥi tiӃng thѫm cho gia ÿình.
Ngѭӡi xѭa phұn là con khi ra làm viӋc gì luôn nghƭ tӟi
sӧ cha mҽ buӗn lòng, nên cӕ gҳng hiӃu thҧo làm nhӳng gì
mà cha mҽ mong muӕn, nói năng hành ÿӝng ÿӅu giӳ gìn lӉ
nghƭa khiӃn cha mҽ ÿѭӧc vui. Còn thӡi bây giӡ thì hình
nhѭ trái ngѭӧc, cha mҽ ÿôi lúc muӕn làm gì ÿó nhѭng lҥi
sӧ con cái buӗn phiӅn, nên mӛi mӛi ÿӅu nhӏn chӏu, dù thân
thӇ có mӓi mӋt hay ӕm ÿau, chӍ vì quan niӋm thѭѫng con
thѭѫng cháu mà cҳn răng chӏu ÿӵng, chҷng dám mӝt lӡi
than van. Quý vӏ có bao giӡ nghƭ ÿӃn cҧm giác này cӫa
cha mҽ mình ÿang chӏu ÿӵng không? Ĉôi lúc thҩy con
cháu sai quҩy nhѭng không dám nói, nói ra sӧ chúng nó
sanh lòng buӗn giұn, lҳm lúc sӧ con cái trӣ mһt, thұm chí
bӓ nhà ra ÿi. Ĉӭc Khәng Tӱ dҥy: tam thұp nhi lұp, tӭ thұp
bҩt hoһc, ngǊ thұp tri thiên mҥng, lөc thұp thuұn nhƭ. Chӳ
thuұn nhƭ này vô cùng hay, vô cùng tuyӋt diӋu. Có lӟn tuәi
rӗi mӟi thâm hӝi ÿѭӧc ÿiӅu này, con cái nói kiӇu nào cǊng
ұm ӡ cho là phҧi, nó không thích mình nói thì mình không
nói nӳa. Thôi thì sao cǊng ÿѭӧc, thӃ ҩy là tӕt lҳm rӗi, ÿѭӧc
nhѭ vұy nên ӣ ÿâu cǊng có cuӝc sӕng yên thân.
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Theo quan niӋm chung, ÿa phҫn ngѭӡi lӟn tuәi ÿӅu thích
con cháu sum vҫy dүu là bұn rӝn vҩt vҧ cách mҩy nhѭng
trong lòng lҥi rҩt vui. Ĉӕi vӟi ngѭӡi trҿ tuәi thì ý niӋm ӣ
chung vӟi cha mҽ ÿôi lúc trӣ thành mӓi mӋt, viӋc tӵ do
sinh hoҥt sӁ có phҫn trӣ ngҥi. Nhѭng hӑ có biӃt? chính hӑ
ÿang hѭӣng hҥnh phúc mà không hay. Bӣi có biӃt bao
nhiêu ngѭӡi muӕn có cha mҽ ÿӇ phөng dѭӥng, ÿӇ vâng lӡi
mà không ÿѭӧc? Trong tұp thѫ Bông Hӗng Cài Áo cӫa
thiӅn sѭ Nhҩt Hҥnh viӃt ÿã nhҳn nhӫ: M͡t b̯u trͥi th˱˯ng
yêu d͓u ng͕t, lâu quá mình ÿã b˯i l͡i trong ÿó, sung s˱ͣng
mà không hay, ÿ͋ hôm nay bͳng t͑nh thì th̭y ÿã m̭t r͛i.
Trong hoàn cҧnh xã hӝi hiӋn tҥi, muӕn làm tròn chӳ
hiӃu quҧ là mӝt ÿҥi vҩn ÿӅ. ChiӃu theo gѭѫng nhӏ thұp tӭ
hiӃu cӫa trung hoa, hay chuyӋn hiӃu thҧo cӫa ViӋt Nam,
bәn phұn làm con khó có thӇ áp dөng ÿѭӧc, ví dө nhѭ
thѭӡng làm trò hӅ cho cha mҽ vui nhѭ Lão Lai tӱ, mӛi khi
sҩm chӟp ÿӅu chҥy ra ôm lҩy mӝ mҽ nhѭ Vѭѫng Thôi, ÿào
hӕ chôn con ÿӇ phөng dѭӥng mҽ già nhѭ Quách Cӵ,...
nhӳng viӋc nhѭ thӃ mà áp dөng cho ÿӡi nay thì chӍ có nѭӟc
khӓi ÿi làm, ӣ nhà nhӏn ÿói chӏu chӃt mà thôi. Nói nhѭ vұy
không có nghƭa là không có cách gì ÿӇ thӵc hiӋn lòng hiӃu
thҧo. Bӣi hành ÿӝng hiӃu thҧo là làm hài lòng cha mҽ,
sӕng trong gia ÿình trên dѭӟi thuұn hòa. Không nhӳng
riêng mình biӃt giӳ gìn ÿҥo hiӃu mà còn chӍ dҥy cho vӧ
con ÿӗng liӉu giҧi và cùng thӵc hành. Ngoài nhӳng thӡi
gian phҧi ÿi làm, nên tҥo cѫ hӝi và các phѭѫng tiӋn giao
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37 phҭm kia cǊng không phҧi là ÿҥo nӳa. Dù cho bҥn có
ÿem Phұt pháp ra nói mӝt cách thao thao bҩt tuyӋt nhѭ suӕi
tuôn thác ÿә cǊng chҷng ăn nhҵm gì ÿӃn cái ÿҥo này. Vì
sao, cә ÿӭc nói: “Vӑng văn sanh nghƭa tam thӃ Phұt oan”,
nghƭa là bҥn dùng tâm hѭ vӑng ÿӇ phân biӋt, giҧn trҥch, tѭ
duy cho nên chѭ Phұt ba ÿӡi phҧi chӏu hàm oan uәng.
Trong Tín Tâm Minh cӫa Nhӏ tә thiӅn tông, HuӋ Khҧ ÿҥi
sѭ nói: “Chí ÿҥo vô nan duy hiӅm giҧn trҥch” chính là
nghƭa này vұy. Cái ÿҥo tӝt cùng ÿó chҷng khó, nӃu khéo
nhұn biӃt thì ngay ÿó liӅn ÿѭӧc, duy hiӅm vì dùng vӑng
thӭc phân biӋt chҩp trѭӟc, nên biӃn cái ÿҥo bình thѭӡng kia
trӣ thành lөc ÿҥo, tӭ thánh, bách giӟi thiên nhѭ, chҷng phҧi
là chѫn ÿҥo.
Nói cách khác, nhӳng cái kia cǊng là ÿҥo vұy, nhѭng ÿó
là thiên ÿҥo, là nhân ÿҥo, là A-tu-la ÿҥo, ngҥ quӹ ÿҥo, súc
sanh ÿҥo, ÿӏa ngөc ÿҥo, chӭ chҷng phҧi chѫn thұt ÿҥo. Sao
lҥi nói nhѭ vұy? bӣi ngay nѫi chân tâm kia không nhұn, lҥi
khӣi vӑng thӭc phân biӋt nên biӃn thành mѭӡi pháp giӟi.
Thí nhѭ Phұt ÿҥo chính là chѫn tâm bình ÿҷng, tӯ bi nhҩt
thiӃt. NӃu hay gìn ÿѭӧc tâm nhѭ vұy thì ÿúng là chúng ta
ÿi trên con ÿѭӡng Phұt ÿҥo. NӃu chúng ta thѭӡng gìn tâm
theo sáu lөc ÿӝ thì ÿó là Bӗ-tát ÿҥo. Thiên ÿҥo là thұp
thiӋn tӭ vô lѭӧng tâm. Nhân ÿҥo là con ÿѭӡng cӫa ngǊ
giӟi thұp thiӋn, nӃu giҧng theo nho gia là ÿҫy ÿӫ luân
thѭӡng bát ÿӭc. Còn nӃu là tâm sân hұn, tұt ÿӕ, ganh tӷ
không nguôi thì ÿó là ÿӏa ngөc ÿҥo. Súc sanh ÿҥo là si mê,
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ngang ngѭӧc, chҷng biӃt phép tҳc, chҷng phân tôn ti trұt tӵ,
ngang tàng làm bѭӟng, buông thҧ theo phiӅn não cӫa mình,
nên kӃt quҧ sӁ ÿi vào súc sanh ÿҥo. Ngҥ quӹ ÿҥo chính là
lòng tham lam không biӃt chán, không bao giӡ biӃt ÿӫ.
Nhӳng thӭ lѭӧc kӇ ӣ trên ÿӅu là ÿҥo cӫa sanh tӱ luân hӗi,
chӭ chҷng phҧi là chѫn thұt ÿҥo. Vұy thӃ nào là chѫn thұt
ÿҥo? Thӱ nghe câu chuyӋn ÿáp thoҥi thiӅn vӅ chӳ ÿҥo cӫa
ngài Tào Sѫn. Có ngѭӡi ÿӃn hӓi sѭ rҵng:
-

ThӃ nào là ÿҥo?

Ngài Tào Sѫn bҧo:
- Nói ÿҥo kia chҷng khó, nӃu nhѭ ta vӯa mӣ miӋng
liӅn ngay ÿó nhұn biӃt thì hãy còn chút gҫn gǊi. Còn ÿӧi
ÿӃn ta nói xong thành lӡi, rӗi ӣ ÿó mà suy nghƭ ÿӇ hiӇu lҩy
thì chӍ là oan uәng tҥo nghiӋp. Cho nên thà rҵng ta chҷng
nói còn hѫn.
Trong các câu chuyӋn thiӅn sao thҩy các ngài ngӝ dӉ
quá. Nói qua nói lҥi chӍ vài câu là ngӝ ngay. Vұy cái mà
các ngài ngӝ ÿó là ngӝ cái gì. Thұt ra nhӳng câu chuyӋn
thiӅn kia ÿѭӧc kӇ lҥi chӍ là vҳn tҳt lѭӧc thuұt nhân duyên
ngay lúc ngӝ ÿҥo cӫa các ngài mà thôi, còn công phu tu tұp
và viӋc hành ÿҥo cӫa các ngài trѭӟc ÿó và sau ÿó thѭӡng
thѭӡng không thҩy nói ÿӃn, ÿiӅu này chúng ta không thӇ
không biӃt. NӃu nhӳng ai có duyên theo tu hӑc vӟi thiӅn
tông thì nên xem cuӕn Vô Môn Quan ÿӇ thҩy ÿѭӧc viӋc
hành trì khó nhӑc cӫa các ngài, quên mình vì ÿҥo, thұt
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chҷng phҧi chuyӋn ÿùa. Cҫn phҧi nә lӵc tu hành gҳng gӓi
mӟi ÿѭӧc, thұt dөng công mӟi ÿҥt ÿѭӧc thұt quҧ. Chҷng
phҧi chӍ vұn dөng ӣ nѫi ba tҩc lѭӥi ÿӇ biӋn luұn, càng
không thӇ dùng ÿҫu óc suy nghƭ ÿӇ ÿӕi ÿáp mà ÿҥt ÿѭӧc.
Bӣi cái anh suy nghƭ mà ÿѭӧc ÿó, dù nói ÿѭӧc rҩt hay,
giҧng ÿѭӧc thông suӕt, nhѭng ÿӕi vӟi viӋc kia vүn tuyӋt
nhѭ vô phҫn. Cho ÿӃn làm chӫ ÿѭӧc viӋc sanh tӱ cǊng
không dính dáng. Thұt sӵ ÿҥt ÿҥo thì hӃt thҧy ÿӅu ÿѭӧc,
ÿӝng tӏnh nói nín ÿӅu phҧi. Khi ÿӕi duyên hiӇn bày các
phѭѫng tiӋn thiӋn xҧo chӍ là ӭng cѫ thuyӃt pháp mà thôi.
Còn nӃu chѭa thұt ÿҥt ÿѭӧc thì tҩt cҧ chӍ là vӑng dӕi, cǊng
chӍ là sӵ suy lѭӡng phân biӋt cӫa vӓ não, dù là ÿánh hét,
hay im lһng cǊng ÿӅu chҷng phҧi.
Trong thiӅn sӱ ThiӅn Sѭ Trung Hoa có chuyӋn kӇ vӅ
ngài Hѭѫng Nghiêm, làu thông kinh ÿiӇn, hӓi mӝt ÿáp
mѭӡi, nhѭng vүn chѭa phҧi là bұc sáng mҳt. Cho nên mӝt
hôm bӏ Tә Quy Sѫn hӓi:
- Ta nghe ngѭѫi ӣ chӛ Tiên sѭ Bá Trѭӧng hӓi mӝt ÿáp
mѭӡi, hӓi mѭӡi ÿáp trăm, ÿó là ngѭѫi thông minh lanh lӧi,
ý hiӇu thӭc tѭӣng là cӝi gӕc sanh tӱ. Giӡ ÿây thӱ nói mӝt
câu khi cha mҽ chѭa sanh xem?
Ngài bӏ mӝt câu hӓi này mӡ mӏt không làm sao ÿáp
ÿѭӧc. Bèn trӣ vӅ liêu phòng, lөc tung tҩt cҧ kinh sách vӣ
ÿã hӑc qua ÿӇ giҧi quyӃt vҩn ÿӅ này nhѭng tìm mӝt câu
giҧi ÿáp trӑn không thӇ có. Bӣi câu hӓi này nҵm ngoài
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thѭӡng thӭc, ngoài sӵ hiӇu biӃt cӫa ngôn ngӳ văn tӵ, ngoài
cái thҩy nghe cӫa kiӃn văn giác tri, cho nên dù ngài ÿã cӕ
vұn dөng tҩt cҧ nhӳng thӭ kinh nghiӋm hiӇu biӃt ÿӅu
không ÿҥt ÿӃn ÿѭӧc. Ngài liӅn than rҵng:
-

Bánh vӁ chҷng thӇ làm no ÿѭӧc bөng ÿói?

Ngài bèn ÿӃn cҫu xin Tә Qui Sѫn nói phá. Tә Qui Sѫn
bҧo:
- NӃu ta nói cho ngѭѫi, vӅ sau ngѭѫi sӁ chӱi ta. Ta
nói là viӋc cӫa ta, ÿâu có can hӋ gì ÿӃn ngѭѫi?
Vì vұy ngài vô cùng buӗn khә, bèn trӣ vӅ ÿem nhӳng
sách vӣ ÿã thu thұp ÿѭӧc ÿӗng thӡi ÿӕt hӃt. ThӋ trӑn ÿӡi
chӍ làm mӝt ông tăng bình thѭӡng vӟi hai ngày cѫm cháo
mà thôi, tuyӋt không bàn ÿӃn giҧng kinh thuyӃt giáo nӳa.
Ngài khóc và tӯ giã Tә Qui Sѫn ra ÿi. Thҷng ÿӃn Nam
Dѭѫng, chӛ di tích Quӕc sѭ HuӋ Trung và trө lҥi ӣ ÿây.
Mӝt hôm nhân cuӕc cӓ trên núi, lѭӧm hòn gҥch ném trúng
cây tre vang tiӃng “cӕc”, ngài chӧt tӍnh ngӝ mà phá lên
cѭӡi. Ngài trӣ vӅ tҳm gӝi thҳp hѭѫng nhҳm hѭӟng Tә Qui
Sѫn ÿҧnh lӉ, ca tөng rҵng: “Hòa thѭӧng tӯ bi ѫn nhѭ cha
mҽ, khi trѭӟc nӃu vì con nói rӗi thì làm gì có ngày nay”.
ChӍ ÿѫn giҧn nhѭ thӃ, trong lúc nghe ÿѭӧc âm thanh này
ngài liӅn tӓ ngӝ. Chúng ta hҵng thuұn theo tình thӭc cӫa
vӑng tâm ÿӇ suy nghƭ cho nên không thӇ nào thӇ hӝi ÿѭӧc
viӋc ÿó. Nghe nhѭ thӃ mà ngӝ là ngӝ cái gì? Là ngӝ tӯ
cөc ÿá hay ngӝ tӯ âm thanh phát ra tӯ cây tre. Chúng ta
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cǊng có thӇ lҩy hàng trăm viên ÿá ÿӇ ném vào thân tre, thӃ
sao chúng ta không ngӝ? Phҧi biӃt ngӝ ÿó là nhұn ra ÿѭӧc
chѫn tâm cӫa mình, thӇ hӝi ÿѭӧc cái tánh nghe thѭӡng
hҵng vӕn có chӭ không phҧi gì khác biӋt. Cái mà chúng ta
vүn thѭӡng sӕng vӟi nó mà lҥi bӓ quên mҩt, mӝt khi
ngoҧnh lҥi liӅn nhұn ra. Nhұn ra ÿѭӧc ÿó gӑi là ngӝ. Cái
ngӝ cӫa ngài cǊng phҧi là do lòng ôm ҩp mӕi nghi này
hҵng ngày, ÿăm ÿăm soi xét quán chiӃu cho nên nhân
duyên ÿӃn liӅn ngӝ. Còn nӃu chúng ta không hiӇu, không
chӏu tu hành chӍ ngӗi ÿó chӡ ngӝ, thì có lӁ phҧi ÿӧi ÿӃn
kiӃp con lӯa cǊng không ngӝ ÿѭӧc. Nhѭng ӣ chӛ này cǊng
cҫn nói rõ, cái ngӝ ÿó tuy nói là phҧi dөng tâm tu hành,
nhѭng cái thҩy này hoàn toàn không phҧi do tu mà ÿѭӧc.
Nghƭa rҵng cái thҩy ÿó là hҵng thҩy, chӍ là mình không
nhұn ra mà thôi, ngày nay mӟi nhұn ra. NӃu là ngѭӡi hay
thҩy thì thҷng ÿó liӅn thҩy, không cҫn phҧi trҧi qua thӡi
gian hay công phu tu hành gì cҧ. Nhѭng không thҩy ÿѭӧc
thì cҫn phҧi tӯ trong ÿó dөng công rӗi sӁ thҩy, tӭc là pháp
tiӋm tu ÿӕn ngӝ vұy.
Lҥi nӳa, nhѭ câu chuyӋn nhân duyên ngӝ ÿҥo rҩt nәi
tiӃng cӫa nhӏ tә HuӋ Khҧ khi ÿӕi ÿáp vӟi Ĉҥt-ma tә sѭ.
Trѭӟc khi gһp ÿѭӧc tә sѭ, ngài phҧi lһn lӝi Tung sѫn trèo
ÿèo vѭӧt suӕi gian khә, ÿem hӃt tinh thҫn cùng tâm huyӃt
cӫa mình chӍ mong ÿҥt ÿѭӧc cái ÿҥo vô thѭӧng kia. Thұm
chí quǤ giӳa trӡi tuyӃt giá rét cӫa mùa ÿông mà không hӅ
khӣi tâm lo lҳng ÿӃn viӋc sӕng chӃt cӫa mình. Ngѭӡi có
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thӇ ÿem thân mҥng này coi nhҽ, buông xuӕng ÿѭӧc rӗi thì
còn có cái gì chҷng làm ÿѭӧc. Chúng ta không làm ÿѭӧc
chӍ vì chҷng chӏu buông xuӕng mà thôi. Có lúc chúng ta
chӧt nhұn ra, chӧt tin ÿó nhѭng lҥi sӧ, nghi ngӡ nӃu buông
xuӕng rӗi thì làm sao sӕng, thӃ thì cái tâm sanh tӱ luân hӗi
lҥi hiӋn vӅ, sӵ lo lҳng sӧ hãi kia lҥi sӕng dұy, cho nên cái
chѫn tâm kia không thӇ hiӇn bày. Thұt ra chân tâm kia vүn
sӡ sӡ ra ÿҩy, chӍ là chҷng khӣi ÿѭӧc diӋu dөng mà thôi.
Bӣi chúng ta chӍ biӃt quen dùng vӑng tâm mà ÿӇ quên chân
tâm, chӭ chҷng phҧi chѫn tâm kia không hiӋn hӳu. Vì vұy
khi Tә Ĉҥt-ma hӓi ngài HuӋ Khҧ rҵng:
- Ông ÿã quǤ trong tuyӃt lҥnh ba ngày ba ÿêm, thұt ra
là ÿӇ cҫu viӋc gì?
Ngài HuӋ khҧ liӅn nói:
-

Tâm con bҩt an, xin ngài ban cho con pháp an tâm.

Tә liӅn bҧo:
-

Vұy ngѭѫi ÿem cái tâm bҩt an ÿó ra ÿây là ta an cho.

Ngài liӅn quay lҥi tìm kiӃm cái tâm bҩt an ÿó, nhѭng tìm
hoài mà không ÿѭӧc, bèn thѭa vӟi tә rҵng:
-

Dҥ con tìm tâm không ÿѭӧc?

Tә bèn nói:
-

Ta ÿã an tâm cho ngѭѫi rӗi!
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Ngay câu nói này ngài HuӋ Khҧ liӅn hoát nhiên ÿҥi ngӝ.
Bӣi tâm bҩt an kia chҷng qua chӍ là nhӳng vӑng thӭc lăng
xăng, chúng ta cho nó là thұt và luôn sӕng chӃt vӟi nó,
khiӃn cho tâm mình trӣ nên bҩt an. Nay duyên may gһp
ÿѭӧc thiӋn tri thӭc chӍ dҥy, xoay lҥi nhìn liӅn không thҩy
nӳa, ngay ÿó nhұn ra ÿѭӧc cái tâm xѭa nay vӕn an tӏnh,
chӭ Tә nào có phép an tâm gì. Nhѭng thѭa thұt rҵng, câu
nói ÿó nӃu chҷng phҧi xuҩt ra tӯ miӋng cӫa Tә thì ngài HuӋ
Khҧ có thӇ an tâm ÿѭӧc chăng? Qua câu chuyӋn nhѭ thӃ
này thì tҩt cҧ chúng ta ÿӅu có thӇ hiӇu, nhѭng sao tâm cӫa
chúng ta vүn chѭa an? Bӣi vì chúng ta không dám tin,
không chӏu thӯa nhұn, ÿiӇn hình nhѭ câu chuyӋn “Tӱ Hӗ
bҳt ăn trӝm” ÿã nói ÿѭӧc rҩt rõ vӅ viӋc này. Thông
thѭӡng, chúng ta cӭ nghƭ rҵng viӋc tu hành mӝt khi ÿҥt
ÿѭӧc ÿӃn chӛ ngӝ ÿҥo là xong. Nhѭng thѭa rҵng dҥ không
ÿâu ҥ! Trong thiӅn tông thѭӡng có câu: ngӝ rӗi mӟi khӣi
tu, tӭc là pháp ÿӕn ngӝ tiӋm tu. Nói rҵng tu ӣ ÿây cǊng
chҷng phҧi là tu hành gì cҧ, chӍ là ÿào luyӋn cҧi ÿәi nghiӋp
thӭc lăng xăng, phàm tâm dҩy khӣi, không còn thuұn theo
phiӅn não tұp khí xѭa nay, chҥy theo vӑng trҫn phân biӋt
chҩp trѭӟc, sӕng trӣ lҥi vӟi tâm chѫn thұt cӫa mình mà
thôi. Nhѭ Kinh Pháp Hoa phҭm DiӋu Trang Nghiêm
Vѭѫng Bәn Sӵ nói: “ThӃ Tôn! Chѭa tӯng có vұy! Pháp
cӫa Nhѭ-lai ÿҫy ÿӫ trӑn nên bҩt khҧ tѭ nghì công ÿӭc vi
diӋu, dҥy răn chӛ tu hành an әn rҩt hay, con tӯ ngày nay
chҷng còn lҥi tӵ theo tâm hành cӫa mình, chҷng sinh
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nhӳng lòng ác: kiêu mҥn, giұn hӡn, tà kiӃn”. Ĉây chính là
tu hành. Vì thӃ sau khi ngài HuӋ Khҧ ngӝ ÿҥo rӗi, ngày
ngày vүn kӅ cұn bên Tә ÿӇ hӑc ÿҥo, cho ÿӃn mӝt hôm, Tә
Ĉҥt-ma hӓi ngài HuӋ Khҧ rҵng:
-

Ông hiӋn nay thӃ nào?

Ngài HuӋ Khҧ mӟi thѭa rҵng:
-

Da mӓng da dày ÿӅu rӟt sҥch.

Tә liӅn bҧo:
-

Coi chӯng rѫi vào không?

Ngài huӋ khҧ liӅn ÿáp:
-

Rõ ràng thѭӡng biӃt, sao rѫi vào không ÿѭӧc.

Bҩy giӡ Tә mӟi ҩn chӭng cho: “
- Ông nhѭ thӃ, ta nhѭ thӃ, mѭӡi phѭѫng chѭ phұt ba
ÿӡi cǊng nhѭ thӃ.
ĈӃn chӛ này mӟi có thӇ nói công phu ÿӃn viên ÿӏa rӗi
vұy. Do ÿây có thӇ biӃt, cái ngӝ này ngѭӡi ngѭӡi ÿӅu có
thӇ ÿѭӧc. Nhѭng phҧi cҫn ÿӧi ÿӃn thӡi tiӃt nhân duyên
mӟi ÿѭӧc. NӃu chҷng phҧi gһp ÿѭӧc thӡi tiӃt nhân duyên
tӕt, thì dù ngӗi ÿó suӕt ngày bҩt ÿӝng cǊng không ÿѭӧc gì.
Ĉây là chӛ khҧ quý cӫa thiӅn tông, ÿây cǊng ÿiӅu mà ai ai
tu thiӅn ÿӅu muӕn có ÿѭӧc.
Nhѭng nay chúng ta không phҧi tu theo thiӅn tông,
chúng ta tu tӏnh ÿӝ có ngӝ ÿѭӧc viӋc này không? Dҥ thѭa
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rҵng vүn ÿѭӧc nhѭ thѭӡng. Vì cái này không hҥn cuӝc cho
ngѭӡi tu theo pháp môn nào cҧ. NӃu ÿѭӧc ngay ÿó liӅn
chӧt nhұn ra, tӍnh ngӝ. Còn công phu tu hành, pháp môn
hành trì mӛi ngày cӫa mình không hӅ làm chѭӟng ngҥi.
ĈiӇn hình nhѭ cuӝc ÿӕi thoҥi giӳa ngài Pháp Ĉҥt và Lөc tә
HuӋ Năng. Trѭӟc khi ÿӃn tham vҩn Lөc tә, ngài thѭӡng trì
tөng kinh Pháp Hoa ÿӃn ba ngàn bӝ mà chѭa hiӇu nghƭa
Kinh, tâm thѭӡng có nghi. Xѭa nay chӍ biӃt y văn tөng
niӋm, chҷng biӃt tông chӍ. Sau khi nghe Tә khai thӏ xong
bèn hӓi rҵng:
- NӃu nhѭ vұy tӭc là chӍ cҫn hiӇu nghƭa, chҷng cҫn
tөng kinh sao?
Tә bҧo: Kinh có lӛi gì, ÿâu làm chѭӟng niӋm cӫa ngѭӡi!
ChӍ vì mê ngӝ tҥi ngѭӡi, tәn ích do mình mà thôi. MiӋng
niӋm tâm hành tӭc là chuyӇn ÿѭӧc kinh, miӋng niӋm tâm
chҷng hành tӭc bӏ kinh chuyӇn. Hãy nghe kӋ:
Tâm mê Pháp Hoa chuyӇn,
Tâm ngӝ chuyӇn Pháp Hoa
Tөng lâu không rõ lý,
Kinh nghƭa biӃn thù nhà.
Vô niӋm, niӋm tӭc chánh
Hӳu niӋm, niӋm thành tà
Hӳu vô ÿӅu chҷng kӇ
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Ngӗi xe trâu trҳng ca.
Bҩy giӡ ngài Pháp Ĉҥt nghe xong bèn rѫi nѭӟc mҳt,
ngay nѫi ÿó ÿѭӧc khai ngӝ, lãnh hӝi ÿѭӡng huyӅn chӍ, và
tӯ ÿó vӅ sau ngài cǊng không ngӯng viӋc trì tөng kinh
Pháp Hoa vұy. ThӃ mӟi biӃt, giác ngӝ rӗi thì chӛ chӛ ÿӅu
viên dung vô ngҥi, hành trì tөng kinh, niӋm phұt, tu thiӅn,
trì chú ÿӅu chҷng làm trӣ ngҥi tánh kia. Còn nӃu tánh kia
không nhұn ÿѭӧc thì dù tu thiӅn ngӗi rách ÿӃn mҩy chөc
cái bӗ ÿoàn cǊng chҷng nhұn ra, chúng ta không thӇ không
biӃt ÿҥo lý này.
ThiӅn Tông thѭӡng nói: ngӝ rӗi mӟi tu, không ngӝ lҩy
gì tu? ThӃ chúng ta ÿây chѭa thҩy ÿѭӧc tánh kia thì không
tu à? Nhӳng ngѭӡi tu thiӅn kia ÿâu phҧi ai ai cǊng thҩy?
NӃu chѭa thҩy thì cho rҵng hӑ chҷng tu hành gì sao? Thѭa
rҵng, chѭa thҩy là vӑng tu, vӑng tu thì rѫi vào thӭ lӟp.
Thҩy rӗi là chѫn tu, chѫn tu là mӝt bѭӟc liӅn nhҧy vào
chѫn thұt ÿӏa. Chung quy lҥi thҧy ÿӅu là tu hành. NӃu
chúng ta tu tӏnh ÿӝ, khi niӋm Phұt ÿҥt ÿѭӧc tӟi cҧnh giӟi
nhҩt tâm, vô niӋm, thì ÿó chính là tӓ ngӝ ÿѭӧc tâm bình
thѭӡng. NӃu tu theo giáo hҥ hӑc tұp kinh ÿiӇn thì phҧi y
chiӃu theo lý luұn ӣ trong kinh ÿiӇn tu hành, ÿѭӧc ÿҥi khai
viên giҧi cǊng chính là chӭng ÿѭӧc cҧnh giӟi này. Tuy nói
vӑng tu nhѭng nhân nѫi vӑng tu này mà lӑc sҥch tұp khí
phiӅn não tұp khí cӫa mình, tӭc là pháp nѭѫng nѫi vӑng
mà tu chѫn. Khi vӑng tâm lóng sҥch rӗi thì ngay ÿó chính
là chѫn tâm. Ngài Ĉҥo Ngô chӛ nói: “chӍ hӃt tâm phàm,
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chҷng có thánh giҧi khác”, chính là nghƭa này. ĈiӅu kiӋn
ÿòi hӓi là phҧi thӵc sӵ tu hành, chҷng phҧi mӛi ngày mӝt
hai thӡi tөng kinh niӋm phұt, ngӗi thiӅn ÿó gӑi là tu vұy.
Tu là ӣ trong sinh hoҥt ÿӡi sӕng hҵng ngày, xuyên suӕt 24
giӡ, ÿây gӑi là lӏch sӵ luyӋn tâm, tӭc là ӣ ngay trong sӵ
viӋc mà tu luyӋn tâm mình. Cho nên giӡ giӡ là tu hành, xӭ
xӭ là ÿҥo tràng, chӛ chӛ ÿӅu là thiӅn ÿѭӡng ÿӇ hành thiӅn
vұy. Dù ÿi giӳa chӧ vүn là tu hành, cho ÿӃn ngӗi ÿó khӣi
tâm vӑng tѭӣng vүn là tu hành. NӃu thұt hiӇu ÿѭӧc nghƭa
cӫa tu hành thì không gì chҷng phҧi ÿҥo. Ĉҥo chính là thӃ
ҩy! Kinh Pháp Hoa trong Phҭm Phѭѫng TiӋn khi nói ÿӃn
tӝt tѭӟng chѫn thұt cӫa các pháp, nghƭa là các pháp: nhân
nhѭ vұy, duyên nhѭ vұy… cho ÿӃn rӕt ráo là nhѭ vұy. Ĉây
chính là nói ÿӃn cҧnh giӟi cӫa ngѭӡi ÿҥt ÿѭӧc tâm bình
thѭӡng.
Do ÿó nӃu là ngѭӡi tu theo giáo hҥ hӑc tұp kinh ÿiӇn thì
y cӭ theo tӭ ÿӃ là tâm bình thѭӡng, y cӭ theo bát chánh ÿҥo
là tâm bình thѭӡng, y cӭ theo tӭ niӋm xӭ là tâm bình
thѭӡng, nӃu có chút khác ÿi tӭc là biӃn tâm bình thѭӡng
thành tâm bҩt bình thѭӡng rӗi vұy. Còn ngѭӡi tu theo tӏnh
ÿӝ chúng ta thì ngày ngày y chiӃu theo ngǊ kinh nhҩt luұn
kia ÿӇ hành trì thì ÿó chính là tâm bình thѭӡng. Vâng theo
lӡi Phұt dҥy, không ÿӇ xen lүn mӝt tѫ hào vӑng niӋm nào
cӫa mình vào trong ÿó là tâm bình thѭӡng, nӃu có chút ý
niӋm cӫa mình xen tҥp vào trong ÿó thì tâm kia liӅn biӃn
thành bҩt bình thѭӡng. Ngѭӡi niӋm Phұt, thì ngay lúc
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ÿѭѫng niӋm Phұt kia là tâm bình thѭӡng, nӃu trong lúc
niӋm còn khӣi lên vӑng tѭӣng, phân biӋt chҩp trѭӟc thì tâm
kia cǊng là bҩt bình thѭӡng. Do ÿây có thӇ biӃt, tâm bình
thѭӡng là tâm Phұt, là tâm tӯ bi hӃt thҧy. Tâm bình thѭӡng
là tâm bình ÿҷng, tâm vô niӋm, vô tu, vô chӭng vô ÿҳc, tâm
vѭӧt ra ngoài thӭ lӟp. NӃu lòng ta sanh khӣi tâm tұt ÿӕ,
sân hұn, tham lam, bӓn xҿn thì tâm kia liӅn trӣ thành tâm
bҩt bình thѭӡng. Trong ÿӡi sӕng sinh hoҥt hҵng ngày,
không cҫn thay ÿәi nghӅ nghiӋp, chӍ cҫn tuân thӫ theo bәn
phұn là ÿѭӧc. Nhѭng ӣ trong nghӅ nghiӋp cӫa mình phҧi
biӃt tұn chӭc làm cho tӕt, không ÿѭӧc khӣi tâm tham lam
tұt ÿӕ. Ӣ trong ÿó tu hành tâm thanh tӏnh bình ÿҷng tӯ bi
nhҩt thiӃt, thì ÿó cǊng chính là tâm bình thѭӡng. NӃu
chúng ta ӣ trong ÿӡi sӕng sinh hoҥt hҵng ngày, trong công
viӋc sӱ xӵ, tiӃp ngѭӡi ÿӕi vұt, khӣi tâm muӕn chiӃm tiӋn
nghi cӫa ngѭӡi, làm nhӳng ÿiӅu tәn ngѭӡi lӧi mình, thì ÿó
là tâm bҩt bình thѭӡng rӗi. HӋ quҧ nghiӋp báo cӫa tâm bҩt
bình thѭӡng kia chính là phҧi chӏu sӵ sanh tӱ trong luân
hӗi lөc ÿҥo. Tùy theo trình ÿӝ cҥn sâu dày mӓng cӫa tâm
bҩt bình thѭӡng kia mà sӵ chuyӇn sai có khác biӋt. NӃu
tâm bҩt bình thѭӡng kia không quá chҩp chһt thì luân
chuyӇn trong tӭ thánh, còn tâm bҩt bình thѭӡng ÿó biӃn kӃ
sâu nһng, thì hұu quҧ cӫa nó tҩt phҧi ÿӑa lҥc trong ba nҿo
sáu ÿѭӡng. Vì thӃ, mӝt khi ÿҥt ÿѭӧc tâm bình thѭӡng ÿó
rӗi thì phҧi khéo giӳ gìn và sӕng trӑn ÿѭӧc vӟi nó, thì mӟi
thҩy ÿѭӧc cái diӋu dөng khôn lѭӡng cӫa tâm chѫn thұt này.
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Phҧi biӃt tâm bình thѭӡng ÿó chính là tâm Phұt. Chӛ nói:
thӏ tâm thӏ Phұt, thӏ tâm tác Phұt, chính là nghƭa này vұy.
NӃu chҷng nhұn biӃt ÿѭӧc ÿiӅu này thì dù là nói nín ÿӝng
tӏnh, la hét ÿánh mҳng ÿӅu chҷng liên can. Nѫi ÿây chúng
tôi xin trích thêm vài mүu chuyӋn thiӅn nӳa ÿӇ quí vӏ có cái
nhìn rõ hѫn vӅ tâm bình thѭӡng này. Nó vӕn là nhѭ thӃ,
không phҧi trҧi qua duyên lӵ cӫa tâm ý thӭc mӟi có thӇ
hiӇu ÿѭӧc. Thұt ra càng suy nghƭ càng bӃ tҳc, do không
suy nghƭ mà ngay ÿó liӅn thông. NӃu dùng ÿӃn suy nghƭ ÿӇ
nhұn biӃt thì dù hiӇu ÿѭӧc kia là tâm bình thѭӡng cǊng chӍ
là sӵ tѭӣng tѭӧng mà thôi. Ĉây kӇ vӅ nhân duyên ngӝ ÿҥo
cӫa ngài Long Ĉàm Sùng Tín. Sѭ trѭӟc kia là ngѭӡi làm
bánh bao bán ӣ trѭӟc cәng chùa, biӃt phát tâm cúng dѭӡng
nên hôm nào cǊng ÿem vài cái bánh bao ÿӃn cúng dѭѫng
cho thiӅn sѭ Ĉҥo Ngӝ. Nhѭ thӃ trong mӝt thӡi gian, ngài
Ĉҥo Ngӝ nghƭ thѭѫng tình ngѭӡi này có ÿҥo tâm, nên mӛi
khi Sùng Tín ÿem bánh bao cúng dѭӡng cho Ngài, Ngài
thѭӡng ÿѭa lҥi mӝt cái và nói rҵng:
-

Ta cho lҥi ngѭѫi ÿӇ vӅ nuôi con cháu.

Sùng Tín ngҥc nhiên quá thѭa:
-

Con cúng cho Thҫy mà Thҫy cho lҥi con ÿӇ làm gì?

Ĉҥo Ngӝ nói:
-

Ngѭѫi cúng cho ta, ta cho lҥi ngѭѫi thì có lӛi gì?

Qua sӵ ÿӕi ÿáp ÿó làm Sùng Tín băn khoăn: Tҥi sao
mình cúng cho thҫy mà thҫy cho lҥi mình? Sau mӝt thӡi
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gian suy nghƭ, thâm hiӇu ÿѭӧc lӡi này rӗi phát tâm xin vào
tu. Sau khi ông xuҩt gia, ngài Ĉҥo Ngӝ bҧo: “Nay ông làm
thӏ-giҧ cho ta, ta sӁ chӍ tâm yӃu cho ông.” Tӯ ÿó Sѭ bҳt ÿҫu
làm thӏ-giҧ hҫu hҥ bên thҫy, nhѭng mãi cho ÿӃn ba năm mà
không thҩy ngài Ĉҥo Ngӝ chӍ dҥy tâm yӃu gì cҧ. Cho nên
mӝt hôm thҳc mҳc quá, Sѭ ҭn nhүn không nәi mӟi ÿӭng ra
thѭa thӍnh ý ngài Ĉҥo ngӝ:
- Tӯ ngày con vào ÿây ÿӃn nay, chѭa ÿѭӧc Thҫy chӍ
dҥy cho tâm yӃu cho con.
Ngài Ĉҥo Ngӝ bҧo:
- Tӯ ngày ngѭѫi vào ÿây, ta lúc nào mà không chӍ dҥy
cho ngѭѫi tâm yӃu!
Sѭ trong lòng khӣi nghi bèn hӓi:
-

Thҫy chӍ dҥy ӣ chӛ nào?

Ngài Ĉҥo Ngӝ bҧo:
- Ngѭѫi dâng trà lên, ta vì ngѭѫi mà tiӃp, ngѭѫi bѭng
cѫm ÿӃn, ta vì ngѭѫi mà nhұn, ngѭѫi xá lui ra thì ta gұt
ÿҫu, chӛ nào chҷng chӍ dҥy tâm yӃu?”
Sùng Tín cúi ÿҫu im lһng suy nghƭ, tҥi sao viӋc ÿó là tâm
yӃu? Sѭ vӯa suy nghƭ ÿѭӧc giây lâu thì ngài Ĉҥo Ngӝ liӅn
bҧo:
-

Thҩy thì thҷng ÿó liӅn thҩy, suy nghƭ liӅn sai.

Qua câu nói ÿó, Sѭ chӧt tӍnh ngӝ, liӅn hӓi thêm:
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-

Làm sao giӳ gìn?

Ngài Ĉҥo Ngӝ bҧo:
- Mһc tánh tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng, chӍ hӃt
tâm phàm chҷng có Thánh giҧi khác.
Qua câu chuyӋn này ÿã làm nәi bұt ÿѭӧc cái tâm bình
thѭӡng kia chính ӣ ngay câu nói: “thҩy thì thҷng ÿó liӅn
thҩy, suy nghƭ liӅn sai”. Vӯa khӣi nghƭ tӭc là ÿã làm méo
mó chѫn tâm rӗi, khiӃn cho cái tâm vӕn ÿang bình thѭӡng
kia biӃn thành không còn bình thѭӡng nӳa. Nhѭng ÿây
cǊng chính là cái chӛ lҳc léo, khó thông qua nhҩt. Khӣi
nghƭ thì sai, nhѭng không khӣi nghƭ thì làm sao mà hiӇu (?)
Lҥi bҧo, phҧi ngay nѫi chӛ không khӣi nghƭ ÿó mӟi hay
thҩy ÿѭӧc. Ĉây cǊng chính nhѭ trong Kinh Kim Cang chӛ
nói: “Ѭng vô sӣ trө nhi sanh kǤ tâm vұy”. Ĉã không có
chӛ trө trѭӟc làm sao sanh tâm (?) Nhѭng ÿúng thұt là
phҧi ӣ nѫi chӛ không trө trѭӟc kia mà sanh tâm. Ӣ ÿây, cái
rõ ràng hѫn nӳa là ngài Ĉҥo Ngӝ còn dҥy cho phép tu hành
sau khi nhұn ÿѭӧc cái tâm bình thѭӡng kia. ChӍ cҫn loҥi
trӯ hӃt tâm phàm tөc kia, tӭc là nhӳng tâm vӑng chҩp,
tham trѭӟc, si mê buӗn giұn, hҵng luôn sanh khӣi trong
tâm phàm phu chúng ta. Mӝt khi trӯ sҥch nhӳng tâm thӭc
này rӗi thì ÿҥt ÿѭӧc tâm bình thѭӡng, lúc bҩy giӡ chҷng
còn khӣi thêm là thánh hay phàm gì khác nӳa. Ngѭӡi nhұn
ra ÿѭӧc tâm bình thѭӡng này rӗi thì mӛi ngày chӍ làm mӛi
mӝt viӋc ÿó là tùy duyên ÿӕi viӋc mà buông xҧ, mһc cho
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chѫn tánh thong dong tӵ tҥi. Chúng ta mһc dù chѭa trӵc
nhұn ÿѭӧc tâm bình thѭӡng, tuy chѭa có khai ngӝ nhѭng
nӃu biӃt y theo phѭѫng thӭc này mà tu hành thì chҷng bao
lâu cǊng sӁ ÿҥt ÿӃn tâm bình thѭӡng. Phàm viӋc gì cǊng
phҧi nhìn thҩu, buông xuӕng, chӟ ÿӇ sanh khӣi bao nhiêu
thӭ tâm phiӅn não, làm bұn rӝn cho cõi lòng. Ӣ ÿây chӍ
luұn viӋc mình chҷng luұn viӋc ngѭӡi, nӃu cӭ ÿăm ÿăm
nhìn vào lӛi ngѭӡi thì chӍ là tӵ mình làm khә cho mình chӭ
chҷng phҧi ai khác. Tu ÿҥo mà không nhұn chân ÿѭӧc sӵ
thұt chӍ là tu cҫu phѭӟc báo nhân thiên mà thôi. Thí nhѭ
trong bài Vô Tѭӟng Tөng cӫa Lөc tә nói:
Ngѭӡi mê tu phѭӟc chҷng tu ÿҥo
Nói rҵng phѭӟc ҩy chính là ÿҥo
Bӕ thí cúng dѭӡng phѭӟc vô biên
Trong tâm ba ác vүn còn tҥo…
Phѭӟc thiӋn dù tҥo ÿѭӧc bao nhiêu ÿi nӳa thì cǊng
không trӯ hӃt nhӳng tӝi kia, cho nên Lөc Tә bҧo ngѭӡi hӑc
ÿҥo tu hành phҧi luôn hѭӟng vào nѫi chân tánh quán chiӃu,
ÿӕn ngӝ chân tâm, tà tâm ÿoҥn dӭt, phҭm hҥnh chánh chѫn
thì mӟi tiêu hӃt tӝi. Bҵng không thì mӑi viӋc chúng ta làm
ÿó, chӍ là tu thiӋn làm phѭӟc mà thôi. HiӇu và hành ÿѭӧc
nhѭ ÿây mӟi gӑi là ngѭӡi biӃt tu hành, là ngѭӡi biӃt quay
vӅ sӕng vӟi tâm bình thѭӡng ÿó. Trong ÿӡi sӕng sinh hoҥt
hҵng ngày phҧi thѭӡng quán chiӃu nѫi tӵ tánh, ÿӕi ngѭӡi
tiӃp vұt, xӱ sӵ ÿӅu chӟ khӣi tâm chӟ ÿӝng niӋm, luôn giӳ
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mình ӣ nѫi tâm bình thѭӡng này. Phàm ra làm viӋc chӟ ÿӇ
rѫi vào tӵ tѭ tӵ lӧi, danh văn lӧi dѭӥng, tham sân si mҥn,
ngǊ dөc lөc trҫn, không dính mҳc nѫi 16 chӳ này thì tӵ
nhiên ÿѭӧc tӵ do tӵ tҥi, an lành giҧi thoát. Chúng ta tu
hành muӕn vѭӧt thoát ba cõi sáu ÿѭӡng thì phҧi khéo tu
tӏnh nghiӋp, chҷng ÿӇ rѫi vào ác nghiӋp cùng thiӋn nghiӋp.
Ác nghiӋp ÿѭѫng nhiên phҧi tránh, vì nó sӁ làm ta khә lөy
vô cùng, thiӋn nghiӋp cǊng nên lìa vì nó cǊng sӁ làm
chѭӟng duyên trên ÿѭӡng tu ÿҥo cӫa chúng ta, bӣi tҥo tác
thiӋn nghiӋp mà không khéo hay lìa xҧ sӁ khiӃn lòng tham
tăng trѭӣng, tҩt chѭӟng ngҥi Bӗ-ÿӅ. Vì vұy ngѭӡi tu ÿҥo
giҧi thoát phҧi khéo tu tӏnh nghiӋp, tӭc lìa cҧ hai bên, thӡi
thӡi khҳc khҳc ÿӅu tùy duyên buông xҧ, thѭӡng sӕng ÿѭӧc
ӣ nѫi tâm bình thѭӡng này.
Và cuӕi cùng ÿӇ ÿúc kӃt lҥi bài viӃt này, chúng ta sӁ ÿi
thҷng vào câu chuyӋn thiӅn: “Tâm Bình Thѭӡng Là Ĉҥo”.
Ĉây là giai thoҥi thiӅn nói vӅ nhân duyên ngӝ ÿҥo cӫa ngài
TriӋu Châu khi ÿӃn hӓi ÿҥo vӟi ngài Nam TuyӅn. Sѭ hӓi:
-

ThӃ nào là ÿҥo?

Ngài Nam TuyӅn ÿáp:
-

Tâm bình thѭӡng là ÿҥo.

Sѭ lҥi hӓi:
-

Lҥi có thӇ nhҵm tiӃn ÿӃn chăng?
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N
NӃu nói tâm
m bình th
hѭӡng là ÿҥo,
ÿ
vұy th
hì mình cóó thӇ
nhҵm
m tiӃn tӟi ÿӇ
ÿ ÿѭӧc cáái tâm bình
h thѭӡng ÿó
ó chăng? N
Ngài
Nam
m TuyӅn trrҧ lӡi:
-

Nghƭ nh
hҵm tiӃn ÿӃӃn là trái.

V
Vӯa nghƭ tiӃn ÿӃn tӭ
ӭc là trái vӟi
v ÿҥo rӗ
ӗi. Sѭ bènn hӓi
thêm
m:
-

Khi chҷҷng nghƭ lààm sao biӃtt là ÿҥo?

T
Theo quan niӋm cӫa ngài
n
TriӋu Châu là muӕn
m
biӃt ÿÿѭӧc
ÿҥo thì phҧi do
d suy ngh
hƭ mӟi biӃtt, nay khôn
ng do suy nghƭ
tiӃn ÿӃn thì làm
m sao biӃt ÿó là ÿҥo.
N
Ngài Nam TuyӅn
T
liӅn
n ÿáp:
- Ĉҥo chҷҷng thuӝc biӃt, chҷn
ng biӃt; biӃӃt là vӑng giác,
không biӃt làà vô ký, nӃu
n thұt ÿҥҥt ÿҥo thì chҷng ngghӏch
chҷnng nghi, ví
v nhѭ hѭ không thênh thang rӛng
r
rang,, ÿâu
thӇ ddӕi nói phҧҧi quҩy.
N
Ngay ÿó ng
gài TriӋu Châu
C
liӅn ÿѭӧc
ÿ
ÿҥi ng
gӝ. ChuyӋӋn ÿã
kӇ xxong? Quý
ý vӏ ngӝ ch
hѭa? Chѭ
ѭa ngӝ thì hãy lҳng nnghe
tiӃng hét cӫa Lâm
L TӃ:
-

A….ah!
ȱ
cuԈiȱthuȱT
TânȱMão,ȱtháángȱ11ȱn©mȱ 2011
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Ršnng Kinh Áiőnn
Năm cǊ sҳp
s qua, nҳҳm mӟi sҳp
p ÿӃn. Tân
n Mão là coon mèo
caay ÿҳng, khә
k sӣ, nhӑc nhҵn, ÿau
ÿ thѭѫng
g khә nҥn ÿã sҳp
quua. Nhâm
m Thìn là con thҫn long sҳp ÿӃn, hy vvӑng sӁ
m
mang lҥi mѭ
ѭa thuұn gió hòa, làm
m trù phú cho
c nhân giian.
Nói ÿӃn rӗng, ÿӕi vӟi
v nӅn văăn hóa Ĉôn
ng Nam Á chúng
taa, là mӝt trrong tӭ linh
h vұt ÿѭӧcc xem là biӇu tѭӧng ccao quý
nhhҩt. Cho nên trên áo
á mão cácc vӏ vua th
hѭӡng ÿѭӧ
ӧc thêu
nәi hình con
n rӗng, và hay dùng chӳ long ÿi
ÿ kèm ÿӇ gӑi tên
cáác ÿӗ vұt dөng.
d
Nhâân gian thѭ
ѭӡng dùng
g long phөөng cho
nam và nӳ. Ngѭӡi nam
n
sáng giá
g thì ÿѭӧ
ӧc xѭng tөөng mӻ
danh nhѭ rӗng
r
ӣ tron
ng loài ng
gѭӡi, ngѭӡ
ӡi nӳ cao qquý thì
dùùng mӻ daanh nhѭ là phөng giӳ
ӳa nhân giaan. Phә cұұp nhҩt
làà các tӵ miiӃu, ÿӅn ÿàài ÿӅu ÿҳp hình rӗng trên ÿӍnh ӕc, các
góc cù giao.
n khi ch
húng tôi nh
hìn thҩy cáác bӝ lҥc, nngѭӡi ta
Hӗi còn nhӓ,
l nón traang sӭc chho mình,
thhѭӡng dùng ÿҫu da con thú ÿӇ làm
lҩҩy ÿó làm biӇu tѭӧng
g sang quý
ý và ÿáng tôn
t kính nhhҩt cӫa
hӑ. Thí nhѭ
ѭ có các bӝ
ӝ tӝc, hӑ lҩy hình ÿҫҫu con rҳn ÿӝi lên
t thì dùng hình con
n sói. Chún
ng tôi lúc bbҩy giӡ
ÿҫu, có bӝ tӝc
ngghƭ rҵng, ngѭӡi
n
là vұұt tӕi linh ӣ giӳa trӡii ÿҩt, sao bbây giӡ
lҥҥi ÿӝi hình
h con sói lên
l ÿҫu vàà tôn thӡ nó.
n Thұm chí có
nhhӳng quӕcc gia hӑ cò
òn có các tín
t ngѭӥng
g tôn thӡ ccác loài
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vұt nhѭ heo, bò, chó, rҳn, v.v… Bҩy giӡ chúng tôi chӍ biӃt
suy nghƭ sao kǤ vұy, mà quên mҩt ÿi văn hóa cӫa chúng ta
cǊng lҩy biӇu tѭӧng con rӗng, dùng ÿó làm biӇu trѭng cho
sӵ sang quý, thêu dӋt lên áo mão hay ÿҳp tѭӧng trên các
nóc ÿӅn ÿài. Ӣ ÿây chúng ta chӍ sѫ lѭӧc vӅ biӇu tѭӧng con
rӗng qua các phong tөc văn hóa trong nhân gian.
Bây giӡ chúng ta thӱ ÿi vào kinh ÿiӇn ÿӇ tìm hiӇu xem
con rӗng ӣ trong phұt pháp ÿѭӧc ÿóng vai trò nhѭ thӃ nào.
Hҫu hӃt trong kinh ÿiӇn ÿҥi thӯa, nhӳng vӏ hӝ trì phұt pháp
thѭӡng hay ÿѭӧc nhҳc ÿӃn là thiên long bát bӝ. Thiên long
bát bӝ gӗm có trӡi, rӗng, dҥ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, calҫu-la, khҭn-na-la, ma-hҫu-la-dà. Ӣ trong ÿây thì loài rӗng
là mӝt trong tám bӝ chúng ҩy. Nay chúng ta lѭӧc cӱ ra
mӝt vài ÿoҥn trong Kinh Thұp ThiӋn NghiӋp Ĉҥo, ÿӇ tìm
hiӇu xem ÿӭc Phұt cӫa chúng ta ÿã nói nhӳng gì cho loài
rӗng này. Kinh chép:
“Tôi nghe nhѭ vҫy, mӝt thӡi Phұt ӣ tҥi Long cung
Ta-kiӋt-la, cùng tám ngàn chúng ÿҥi tǤ-kheo, ba vҥn
hai ngàn các vӏ Bӗ-tát ma-ha-tát ÿӗng tө hӝi.”
Vӯa vào phҫn mӣ ÿҫu cӫa kinh văn chúng ta liӅn thҩy
ngay rҵng, pháp hӝi ÿӭc Phұt giҧng kinh này là ӣ ngay tҥi
cung rӗng Ta-kiӋt-la, vӟi sӵ tham dӵ cӫa các vӏ ÿҥi tǤ-kheo,
và chúng ÿҥi Bӗ-tát gӗm chung hӃt thҧy là 4 vҥn ngѭӡi.
Chӳ Ta-kiӋt-la là tiӃng dӏch âm tӯ tiӃng phҥn, dӏch nghƭa là
hàm hҧi thӫy, ý nói là nѭӟc muӕi biӇn. Nói tӟi nѭӟc biӇn,
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mӑi ngѭӡi ÿӅu biӃt rҵng nѭӟc biӇn có vӏ mһn ÿҳng, là thӭ
nѭӟc không thӇ uӕng ÿѭӧc. Ngѭӡi có khát nѭӟc ÿӃn mҩy
mà thҩy ÿѭӧc nѭӟc biӇn cǊng không dám uӕng, vì biӃt
rҵng càng uӕng sӁ lҥi càng khát. Do ÿó mà trong nhân gian
ngѭӡi ta thѭӡng ví cuӝc ÿӡi nhѭ biӇn khә. Vì sao ÿӭc Phұt
không ӣ giӳa nhân gian nói kinh này, mà phҧi ӣ trong cung
Ta-kiӋt-la nói kinh này cho Long vѭѫng và loài thӫy tӝc
nghe! ThӃ thì kinh này chӍ riêng dành cho loài thӫy tӝc,
không phҧi dҥy cho nhân gian chúng ta sao! Thұt ra dөng
ý ӣ ÿây rҩt sâu, lҩy biӇn khә ÿӇ ÿҥi biӇu cho cõi trҫn lҳm
khә cӫa chúng ta. Ӣ giӳa chӕn trҫn lao khә lөy mӟi có thӇ
nói lên bài kinh mѭӡi nghiӋp lành, nhѭ ÿoҥn kinh sau ÿӭc
Phұt dүn chӭng nhӳng quҧ báo sai biӋt do nhân thiӋn và
bҩt thiӋn tҥo thành.
“Này Long vѭѫng, nhà ngѭѫi có thҩy trong hӝi này
và các loài ӣ trong ÿҥi hҧi, hình sҳc chӫng loҥi mӛi mӛi
khác nhau không? Tҩt cҧ nhѭ thӃ ÿӅu do tâm tҥo thiӋn
hay bҩt thiӋn nѫi thân nghiӋp, khҭu nghiӋp và ý nghiӋp
mà gây ra.”
Ĉoҥn này là chӍ rõ nhân quҧ cӫa các loài thӫy tӝc ӣ
trong biӇn, có nhiӅu hình dáng màu sҳc chӫng loҥi khác
nhau, ÿӅu là do ba nhiӋp ÿã tҥo trong quá khӭ gây nên cҧ.
ĈӇ làm nәi bұt vҩn ÿӅ cӫa thiӋn nghiӋp, ÿӭc Phұt bèn ÿѭa
ra nhӳng quҧ lành cӫa chѭ Phұt, chѭ Bӗ-tát cho ÿӃn hàng
trӡi rӗng do phѭӟc báo thiӋn nghiӋp sanh ra.
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“Này Long vѭѫng! Ngѭѫi xem thân Phұt do trăm
ngàn ӭc phѭӟc ÿӭc sanh ra, các tѭӟng trang nghiêm,
quang minh chói rҥng, che phӫ tҩt cҧ ÿҥi chúng…
Ngѭѫi lҥi xem ÿây, các vӏ Bӗ-tát diӋu sҳc trang nghiêm,
tҩt cҧ ÿӅu do tu tұp phѭӟc ÿӭc thiӋn nghiӋp mà sanh ra.
Lҥi nӳa, các hàng thiên long bát bӝ, thҩy có oai thӃ lӟn
lao, cǊng nhѫn phѭӟc ÿӭc cӫa thiӋn nghiӋp mà sanh.”
Ӣ ÿây, ÿӭc Phұt tuy chӍ lѭӧc thuyӃt, nhѭng cǊng ÿӫ tәng
quát ÿѭӧc hӃt thҧy nhӳng phѭӟc báo lành, oai ÿӭc trang
nghiêm tӯ hàng trӡi rӗng, các vӏ Bӗ-tát, cho ÿӃn cùng tӝt
quҧ Phұt thҧy ÿӅu do thiӋn nghiӋp phát sanh. Qua ÿoҥn
khҧi thӏ này, bҧo cho chúng ta biӃt ÿѭӧc ÿiӇm trӑng yӃu
chính là cҫn phҧi tҥo nhân lành, tác nghiӋp lành thì mӟi có
thӇ dүn ÿӃn quҧ báo lành. Phàm là con ngѭӡi thì không
luұn là ÿông tây kim cә, ai ai cǊng ÿӅu muӕn có ÿѭӧc ÿӡi
sӕng giàu sang, mҥnh khӓe, sӕng lâu, và mӑi ÿiӅu nhѭ ý.
Nhѭng mӑi ngѭӡi chӍ biӃt mong ÿӧi quҧ lành, mà không
biӃt tӵ mình nӛ lӵc gieo trӗng nhân lành. Ĉӭc Phұt nói viӋc
nhѭ vұy quyӃt không xҧy ra, vì không gieo nhân thì quyӃt
không có quҧ ÿӇ thu hoҥch. Chúng ta là ngѭӡi hӑc Phұt,
hiӇu ÿѭӧc ÿiӅu này rӗi thì tӵ mình phҧi biӃt nên làm gì.
Không cӭ trông ÿông ngóng tây, cҫu thҫn khҩn thánh mà
ÿѭӧc. Chúng ta muӕn mong cҫu ÿiӅu gì thì chúng ta phҧi
biӃt gieo trӗng thӭ ÿó, thí dө nhѭ chúng ta muӕn cҫu giàu
sang thì chúng ta phҧi biӃt tu bӕ thí tài vұt, tiӅn cӫa.
Chúng ta muӕn mҥnh khӓe sӕng lâu thì chúng ta phҧi giӟi
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sát phóng sanh, giúp ÿӥ ngѭӡi bӋnh tұt. Chúng ta muӕn
thông minh tài trí thì chúng ta phҧi tu trí huӋ; tu trí huӋ là
tӵ mình không ngӯng hӑc hӓi, không có thái ÿӝ cӕng cao
ngã mҥn, biӃt chia sҿ kinh nghiӋm và sӵ hiӇu biӃt cӫa mình
không lүn tiӃc, không giҩu giӃm. Muӕn gia ÿình hòa hӧp
ÿҫm ҩm an vui thì không xâm chiӃm vӧ hay chӗng cӫa
ngѭӡi, không ÿi gây bҩt hòa cho gia ÿình ngѭӡi, không cӕ
ý tҥo chuyӋn thӏ phi khiӃn cho ngѭӡi ân ái chia lìa. Cho
nên, chúng ta muӕn cҫu quҧ lành nào thì phҧi khéo gieo
nhân lành cho quҧ ÿó, quyӃt không phҧi do cҫu nguyӋn
suông mà ÿѭӧc, hay do vұn mҥng may mҳn mà ÿѭӧc, hay
bҵng vào tiӇu xҧo lҩn lѭӟt cӫa ngѭӡi mà ÿѭӧc. Ngѭӡi xѭa
nói, nhân quҧ báo ӭng tѫ hào chҷng sai, chҷng phҧi không
ӭng, chӍ là thӡi thҫn chѭa ÿӃn mà thôi.
Chúng ta xem tiӃp kinh văn: “Nay ÿây, các chúng
sanh ӣ trong ÿҥi hҧi, hình sҳc thô xҩu, hoһc lӟn hoһc
nhӓ ÿӅu do hӃt hҧy tѭӣng niӋm cӫa tӵ tâm gây ra bӣi
thân, ngӳ, ý các nghiӋp bҩt thiӋn, nên tùy theo chӛ gây
nghiӋp mà thӑ lҩy quҧ báo.” Ӣ trên nói vӅ quҧ báo lành
thù thҳng cӫa chѭ Phұt, thánh nhân, còn ÿoҥn này nói vӅ
quҧ báo sai biӋt do nghiӋp nhân bҩt thiӋn tҥo thành.
Kinh nói: “Chúng sanh ӣ trong ÿҥi hҧi,” chính là nói
hoàn cҧnh sӕng cӫa chúng ta nhѭ ÿang ӣ trong khә hҧi.
Các loài thӫy tӝc ӣ trong biӇn lӟn thì có muôn ngàn chӫng
loҥi, hình sҳc cho ÿӃn tѭӟng trҥng lӟn nhӓ bҩt ÿӗng, ÿӕi
vӟi ÿiӅu này chúng ta dӉ dàng thҩy ÿѭӧc và hiӇu ÿѭӧc qua
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lӡi Phұt dҥy là ÿӅu do ba nghiӋp bҩt thiӋn gây ra. Bӣi vì tҥi
nhân gian, loài ngѭӡi tuy hình dáng có sai biӋt, màu da có
sai biӋt nhѭng tӹ lӋ sai khác không lӟn lҳm. Còn ÿӕi vӟi
loài thӫy tӝc thì hiӇn thӏ mӝt cách rҩt rõ ràng, có loài cá thì
thân hình to lӟn dӏ thѭӡng, có loài thì thân hình bé tí ÿӃn
không thӇ thҩy rõ. Ĉӭc Phұt muӕn mѭӧn hình tѭӟng các
loài thӫy tӝc ÿӇ nói lên nghiӋp báo sai biӋt cӫa tҩt cҧ chúng
sanh. Chúng ta tuy thân là ÿӅu ngѭӡi, nhѭng nghiӋp báo
sai biӋt giӳa ngѭӡi và ngѭӡi cǊng lҥi nhѭ thӃ. Có hҥng,
thân tuy là ngѭӡi nhѭng ÿӡi sӕng và tâm thӭc cӫa hӑ vô
cùng bé bӓng, nhӓ nhoi. Hӑ tuy vүn sӕng sӡ sӡ ra ÿҩy, qua
lҥi giӳa chӕn trҫn ÿӡi nhѭng không mҩy ai nhìn thҩy hӑ,
nghe tiӃng hӑ nói, cǊng giӕng nhѭ các loài tôm tép bé nhӓ
giӳa ÿҥi dѭѫng. Lҥi có mӝt sӕ ngѭӡi, thân tuy chӍ cao
chӯng 1 thѭӟc 6 thôi, nhѭng nhҩt cӱ nhҩt ÿӝng, mӛi bѭӟc
ÿi cӫa hӑ có thӇ làm ҧnh hѭӣng cҧ mӝt góc trӡi. Do vұy,
chúng ta hiӇu ÿѭӧc ÿҥo lý này rӗi thì ÿӕi vӟi ÿӡi sӕng cӫa
tӵ thân, nên tӵ xét tӵ lѭӧng ÿӇ sӕng sao cho phù hӧp. Chӟ
nên nhìn xuӕng quá thҩp hay nhìn lên quá cao ÿӇ rӗi tӵ
mình chuӕc khә. NӃu nhѭ trong ÿӡi sӕng ÿôi lúc cҧm thҩy
nhѭ vұn may ÿang ÿѭa ÿӃn thì phҧi hiӇu ÿó là phѭӟc lành
xѭa kia mình ÿã tҥo mà gҳng nӛ lӵc tiӃn tu. Còn nӃu gһp
phҧi lúc cҧm thҩy nhѭ ÿen ÿӫi rӫi ro thì phҧi biӃt ÿây là do
nghiӋp xѭa xoay vҫn, càng cҫn phҧi nӛ lӵc tu tұp sӱa lӛi
làm mӟi. Chӟ nên than trӡi trách ÿҩt, oán ngѭӡi trách sӕ
phұn, hӡn cha mҽ oán vӧ con, rӗi buông xuôi ÿӡi mình,
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sӕng mӝt cách buông thҧ. Do ÿó Phұt lҥi thuyӃt: “Ngѭѫi
nay thѭӡng nên nhѭ thӃ mà tu hӑc, cǊng khiӃn cho
chúng sanh rõ thҩu nhân quҧ, tu tұp thiӋn nghiӋp.
Ngѭѫi nên y ÿây chánh kiӃn bҩt ÿӝng, lҥi chӟ ÿӑa vào
trong tà kiӃn ÿoҥn thѭӡng, ÿӕi vӟi nhӳng bұc phѭӟc
ÿiӅn nên hoan hӹ cúng dѭӡng.”
Qua nhӳng ÿҥo lý và nhӳng dүn chӭng do ÿӭc Phұt ÿѭa
ra, chúng ta thҩy rõ thiên sai vҥn biӋt giӳa các sӵ tѭӟng, vǊ
trө nhân sanh ÿӅu do tâm nghƭ tѭӣng sai biӋt tҥo thành.
HiӇu ÿѭӧc ÿiӅu ÿó rӗi thì chúng ta tӯ nay phҧi biӃt tránh
nghƭ tѭӣng nhӳng ÿiӅu xҩu ác, ngôn ngӳ lӡi nói hành vi ác,
mà luôn khӣi tѭӣng tâm lành, lӡi nói lành và hành ÿӝng
lành, sӁ giúp chúng ta ÿi ÿӃn nhӳng quҧ thiӋn viên mãn.
Ĉһc biӋt ӣ ÿoҥn văn sau, ÿӭc ThӃ Tôn nhҩn mҥnh vӅ
tҫm quan trӑng cӫa thiӋn nghiӋp, kinh nói: “Long vѭѫng
nên biӃt, Bӗ-tát có mӝt pháp hay có thӇ dӭt tҩt cҧ các
khә cӫa ác ÿҥo. Mӝt pháp ҩy là gì? Nghƭa là ngày ÿêm
thѭӡng nhӟ, suy nghƭ quán sát pháp lành, làm cho các
pháp lành mӛi niӋm mӛi tăng trѭӣng, không ÿӇ cho
mӝt mҧy may bҩt thiӋn xen lүn vào, tӭc là hay khiӃn
cho các ác pháp hҵng dӭt, thiӋn pháp viên mãn; thѭӡng
ÿѭӧc gҫn gǊi các ÿӭc Phұt, Bӗ-tát và các thánh chúng.”
Mà thiӋn pháp ӣ ÿây cө thӇ là gì? Ĉӭc Phұt thuyӃt:
“ThiӋn pháp ÿây tӭc là con ÿѭӡng mѭӡi thiӋn nghiӋp.
Nhӳng gì là mѭӡi? Là hҵng xa lìa sát sanh, trӝm cҳp, tà
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hҥnh, vӑng ngӳ, hai lѭӥi, ác khҭu, ӹ ngӳ, tham dөc, sân
nhuӃ và tà kiӃn.”
Phàm phu chúng ta khi luұn bàn ÿiӅu gì cǊng thѭӡng ÿòi
hӓi bҵng chӭng. Ĉӭc Phұt rҩt tâm lý, rҩt hiӇu lӕi suy nghƭ
cӫa chúng sanh. Nên trѭӟc khi nói ra ÿiӅu gì, ngài ÿӅu dүn
chӭng nhӳng quҧ báo hiӋn thұt trѭӟc mҳt cho chúng ta thҩy.
Quҧ báo ӣ ÿây là nói ÿӃn nhӳng cái hiӋn thӵc mà chúng ta
ÿang tiӃp xúc, ÿang ÿӕi diӋn và nhұn chӏu mà không biӃt
nguyên nhân vì sao. Sau khi chӍ ra nhӳng hiӋn trҥng quҧ
báo trѭӟc mҳt rӗi, ÿӭc Phұt nói ÿӃn phҫn duyên do, nguyên
khӣi cӫa mӑi nghiӋp báo chúng ta ÿã và ÿang phҧi gánh
vác ÿó, nó có nguӗn gӕc, xuҩt xӭ nhѭ thӃ nào, ÿӅu giҧng
giҧi mӝt cách tѭӡng tұn cho chúng ta hiӇu rõ. Không
giӕng nhѭ nhӳng nhà triӃt hӑc, hay các nhà tѭ tѭӣng, hӑc
thuұt khác,.. hӑ có thӇ nói ra hàng loҥt nhӳng luұn lý, luұn
cӭ, chia chҿ sӵ viӋc, ÿһt vô sӕ câu hӓi cho mӑi vҩn ÿӅ vӅ
nhӳng ÿiӅu chúng ta ÿang ÿӕi mһt, ÿang sӕng và ÿang lҫn
mò trong ÿêm tӕi. Tҩt cҧ dѭӡng nhѭ nghe rҩt có lý, rҩt hӧp
tình, và chúng ta cǊng ÿӗng cҧm vӟi hӑ rҵng sӵ thұt ÿúng
là nhѭ vұy. Nhѭng cái hӑ nói ra ÿó, khiӃn cho ngѭӡi ÿӑc,
ngѭӡi nghe thҳc mҳc vӅ các vҩn ÿӅ ÿѭӧc nêu ra ÿó, trên
thӵc tӃ hӑ lҥi không thӇ ÿѭa ra mӝt câu trҧ lӡi nào thӓa
ÿáng ÿӇ giúp cho ngѭӡi vѭӧt thoát ra cҧ. Còn Ĉӭc Phұt
không phҧi nói ra nhӳng ÿiӅu bi thѭѫng, nhӳng tӝi lӛi,
nhӳng thӕng khә cӫa nhân sanh ÿӇ chӍ trích hoһc bài bác,
hay ÿӇ chӭng minh sӵ uyên bác, trí tuӋ cao siêu, sӵ hùng
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biӋn cӫa mình. Mà ngài thuyӃt ra ÿӇ cho chúng sanh thҩy
rõ vҩn ÿӅ mӝt cách thiӃt thӵc, không hӗ ÿӗ, mù quáng. Cái
tuyӋt vӡi cӫa ÿӭc Phұt ÿó là lúc nào cǊng ÿi kèm theo
nhӳng giҧi pháp, phѭѫng hѭӟng, giúp cho chúng sanh tӵ
mình có thӇ lҫn theo con ÿѭӡng cӫa ngài ÿã chӍ bày ÿӇ ÿi
ÿӃn giҧi thoát. Ngài không nhӳng giҧng giҧi lý lӁ mӝt cách
thҩu triӋt, mà còn dҥy cҧ phѭѫng pháp thích hӧp cho mӑi
tҫng lӟp, mӑi căn cѫ, mӑi thӡi ÿҥi, khiӃn cho ngѭӡi ngѭӡi
ӭng dөng tұp tu ӣ trong ÿӡi sӕng hҵng ngày ÿӅu ÿѭӧc lӧi
ích.
Toát yӃu lҥi vҩn ÿӅ, ÿây là kinh ÿӭc Phұt thuyӃt vӅ thұp
thiӋn nghiӋp ÿҥo. Quý vӏ nghƭ xem, ÿӭc Phұt giҧng kinh
này rõ ràng là ÿӇ chӍ dҥy cho chúng ta tu hӑc, nhѭng ngài
tҥi sao không ӣ giӳa nhân gian mà thuyӃt, lҥi phҧi ӣ dѭӟi
long cung mà thuyӃt pháp này? Thӭ nӳa, ÿӭc Phұt lҥi lҩy
long vѭѫng là chúng ÿѭѫng cѫ, vì long vѭѫng thuyӃt pháp.
Chúng ÿѭѫng cѫ tӭc là ÿӕi tѭӧng hӝi ÿӫ nhân duyên, hay
nhân duyên ÿӃn lúc chín muӗi, là ÿӕi tѭӧng ÿӃn lúc có thӇ
nghe hiӇu tin nhұn, vui vҿ vâng làm.
Vұy thì Long vѭѫng ӣ trong kinh này ÿҥi diӋn cho cái gì?
Chӳ vѭѫng nói nôm na nghƭa là vua dѭӟi chӃ ÿӝ quân chӫ.
Lҩy vua làm ÿҥi biӇu là ÿӇ nói lên chӫ quyӅn tӵ do, mӑi
thӭ quyӅn hành ÿӅu nҵm trong tay cӫa vua. Nói theo thӡi
nay là chӍ cho mӑi tҫng lӟp lãnh ÿҥo, tӯ các chӭc quan viên
cӫa chính phӫ cho ÿӃn các ông chӫ cӫa các hҥ tҫng cѫ sӣ.
Chӳ Long nghƭa là rӗng. Nói ÿӃn rӗng thì chúng ta liӅn
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liên tѭӣng ÿӃn chuyӋn hô mây gӑi gió, làm mây làm mѭa,
có thӇ bay lên trӡi, vào trong nѭӟc, thҫn thông biӃn hóa.
Nhѭ vұy Long vѭѫng ӣ ÿây là ÿҥi biӇu cho sӵ chӫ ÿӝng
biӃn hóa khôn lѭӡng, tӵ do tӵ tҥi không gì ngăn ngҥi. Khi
mӝt sӵ tӵ do thái quá mà không gì có thӇ ngăn trӣ ÿѭӧc,
mӑi sӵ thay ÿәi tùy theo ý thích cӫa riêng mình thì nó sӁ
trӣ thành bá ÿҥo, tà ÿҥo. NӃu quý vӏ tӯng ÿӑc qua lӏch sӱ
các triӅu ÿҥi vua chúa thì có thӇ chӭng nghiӋm ÿѭӧc nhӳng
ÿҥo lý này. Trӣ thành mӝt bұc hiӅn vѭѫng hay ác vѭѫng
ÿӅu nhӡ vào ý thӭc, biӃt khҳc kӹ bҧn thân và tuân thӫ theo
lӡi giáo huҩn cӫa thánh hiӅn thì ngѭӡi ÿó sӁ trӣ thành minh
quân, hiӅn triӃt; bҵng ngѭӧc lҥi chӍ biӃt dùng võ lӵc, ÿi
ngѭӧc lҥi nhân tâm, làm trái vӟi tә chӃ cӫa thánh hiӅn thì
quyӃt ÿӏnh sӁ trӣ thành bұc nhân chӫ ác chúa. Do ÿó, ÿӭc
Phұt mӟi ӣ trong long cung mà giҧng thuyӃt mѭӡi ÿiӅu
thiӋn nghiӋp cho loài thӫy tӝc, và lҩy Long vѭѫng là chúng
ÿѭѫng cѫ ÿӇ thuyӃt pháp. Dù Long vѭѫng có thҫn thông
biӃn hóa ÿӃn bao nhiêu, nhѭng y theo mѭӡi thiӋn nghiӋp
này thì vүn ÿi theo vòng quӻ ÿҥo cӫa con ÿѭӡng hiӅn thiӋn,
mà không ÿӃn nӛi tҥo thành ác nҥn, ÿi vào ác ÿҥo. Nay xét
lҥi trên bҧn thân cӫa mình, cái gì là cái thѭӡng biӃn hóa
khôn lѭӡng, ÿa ÿoan uҭn khúc, có thӇ dүn dҳt chúng ta
hѭӟng vӅ cõi lành hay chìm ÿҳm trong nҿo ác. ThӃ thì
long vѭѫng ÿây chính là ÿҥi biӇu cho tâm ý thӭc cӫa chúng
ta. Tâm ý cӫa chúng ta biӃn hóa ÿa ÿoan, thay ÿәi vô
chӯng mà không gì có thӇ làm cho nó dӯng lҥi ÿѭӧc. NӃu
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chúng ta không an trө trong chánh kiӃn bҩt ÿӝng, thҩu rõ
nhân quҧ, tu mѭӡi thiӋn nghiӋp thì ҳt sӁ rѫi vào tà kiӃn
ÿoҥn thѭӡng. Ĉoҥn kiӃn là cái thҩy sai lӋch vӅ ÿӡi sӕng
cӫa kiӃp ngѭӡi. Hӑ nghƭ rҵng chӃt rӗi là hӃt cho nên không
tin vào nhân quҧ, sӕng chӍ biӃt hѭӣng thө cho thӓa thích
ngay trong cuӝc ÿӡi này, mà không màng ÿӃn nhân quҧ
thiӋn ác, không tin lӡi dҥy cӫa thánh hiӅn. Thѭӡng kiӃn là
cái thҩy sai lӋch vӅ nhân quҧ, hӑ cho rҵng ngѭӡi chӃt rӗi
ÿҫu thai trӣ lҥi vүn là ngѭӡi, còn súc sanh chӃt rӗi thì quyӃt
mãi là súc sanh. Cho nên nói là vұt dѭӥng nhân, mà không
biӃt rҵng ngѭӡi chӃt biӃn thành dê, dê chӃt biӃn thành
ngѭӡi. Phұt dҥy cho chúng ta mѭӡi ÿiӅu thiӋn nghiӋp, vì
biӃt rҵng chúng sanh tâm thӭc ÿa ÿoan, biӃn hóa khôn
lѭӡng, không phân ÿѭӧc thiӋn ác, không có chánh kiӃn,
không tin nhân quҧ, nên cҫn phҧi nѭѫng theo mѭӡi ÿiӅu
lành này ÿӇ không rѫi vào ác ÿҥo, trҫm luân trong ác thú.
Do vұy hҵng ngày chúng ta dөng tâm cҫn phҧi tuân thӫ
theo mѭӡi thiӋn nghiӋp thì quyӃt ÿӏnh không sai lҫm,
không tҥo thành ác nҥn. HiӋn tiӅn gia ÿình hҥnh phúc mӻ
mãn, ÿӡi sӕng an vui. NӃu lҥi biӃt bӕ thí cúng dѭӡng thì
gia ÿình giàu sang sung sѭӟng, khӓe mҥnh sӕng lâu.
Nѭѫng theo mѭӡi thiӋn nghiӋp mà tu hӑc, nӛ lӵc tinh cҫn
thì lai sanh sӁ ÿѭӧc hѭӣng phѭӟc báo lӟn ӣ cõi trӡi. NӃu
hay hӗi hѭӟng vӅ vô thѭӧng ÿҥo quҧ thì quyӃt sӁ ÿѭӧc
thành Phұt.
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Tâm ý thӭc cӫa chúng ta tuy biӃn hóa ÿa ÿoan, thay ÿәi
khó lѭӡng, nhѭng trên thӵc tӃ thì nó chӍ là huyӉn hóa
không thұt, thí nhѭ hoa ÿӕm giӳa hѭ không. Khi mê muӝi
thì chúng ta thҩy tâm thӭc mình lúc nào cǊng cҧm giác
phiӅn muӝn, khә não, buӗn thѭѫng, yêu ghét, mӯng giұn,
chán chѭӡng thích thú,… NӃu không nhұn biӃt ÿѭӧc nó
thì chúng ta sӁ bӏ nó mê hoһc, sanh khӣi nhӳng ý tѭӣng sai
lҫm, thӕt ra lӡi nói hoang ÿѭӡng, hành vi ÿiên ÿҧo. KhiӃn
cho chúng ta làm ra nhӳng ÿiӅu bҩt thiӋn, tҥo thành nghiӋp
chѭӟng và dүn dҳt chúng ta ÿi vào trong con ÿѭӡng hiӇm
nҥn. Nhѭng rõ biӃt tâm ý thӭc là huyӉn hóa, do niӋm niӋm
kӃt thành, là hѭ giҧ không thұt, thí nhѭ Bát Nhã Tâm kinh
nói: “ChiӃu kiӃn ngǊ uҭn giai không, ÿӝ nhҩt thiӃt khә ách,”
nghƭa rҵng quán chiӃu thҩy rõ năm uҭn thҧy ÿӅu là hѭ dӕi,
không thұt liӅn vѭӧt qua tҩt cҧ mӑi khә nҥn; tӭc là chúng
ta ÿã chuyӇn ÿѭӧc tâm ý thӭc thành trí tuӋ bát nhã, chuyӇn
mê thành ngӝ, chuyӇn phàm thành thánh. Khoҧnh khҳc
chuyӇn ÿәi này rҩt nhanh, vӕn không cҫn huân tұp, cǊng
không cҫn mҩt nhiӅu công sӭc và thӡi gian. Nhѭng vì
chúng ta trҫm luân trong sanh tӱ quá lâu, không thӇ nhҩt
thӡi chuyӇn ÿәi qua ÿѭӧc, nên mãi chӏu ӣ trong các nҥn.
NӃu có thӇ thұt sӵ chuyӇn ÿәi qua ÿѭӧc thì nhҩt thӡi có thӇ
thành Phұt, ÿiӇn hình nhѭ chuyӋn Long-nӳ thành Phұt ӣ
trong kinh Pháp Hoa.
Ngài Văn-thù-sѭ-lӧi nói: “Có con gái cͯa vua r͛ng Taki͏t-la mͣi tám tu͝i mà căn tánh lanh ĺ, có trí tu͏, khéo
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bi͇t các căn tánh hành-nghi͏p cͯa chúng sanh, ÿ˱ͫc pháp
t͝ng-trì, các t̩ng pháp kín r̭t sâu cͯa các Ph̵t nói ÿ͉u có
th͋ thͭ-trì, sâu vào thi͉n-ÿ͓nh, rõ th̭u các pháp. Trong
kho̫nh sát-na phát tâm B͛-ÿ͉ ÿ˱ͫc b̵c b̭t th͙i chuy͋n,
bi͏n tài vô ng̩i, th˱˯ng nhͣ chúng sanh nh˱ con ÿ͗, công
ÿͱc ÿ̯y ÿͯ, lòng nghƭ mi͏ng nói pháp nhi͏m m̯u r͡ng lͣn,
tͳ bi nhân ÿͱc khiêm nh˱ͥng, ý chí hòa nhã, nàng ̭y có
th͋ ÿ͇n B͛-ÿ͉.”
Bҩy giӡ có Trí Tích Bӗ-tát chҩp vào sӵ huân tұp cӫa
viӋc tu hành, không tin Long-nӳ ÿó có thӇ ӣ trong giây lát
thành bұc Chánh giác. Vì sao Bӗ-tát này không tin? NiӋm
danh hiӋu cӫa ngài thì chúng ta liӅn có thӇ thҩy ÿѭӧc, trí
tuӋ cӫa ngài do sӵ tích lǊy ӣ trong thӡi gian lâu dài mӟi có
ÿѭӧc, nên không thӇ tin Long-nӳ này nhҩt thӡi thành Phұt.
Lҥi nhѭ ngài ÿҥi trí Xá-lӧi-phҩt, tuy là bұc trí tuӋ bұc nhҩt
trong hàng ÿҥi ÿӋ tӱ Phұt nhѭng vүn còn thuӝc vӅ trí tuӋ
cӫa hàng thanh-văn, nên càng không thӇ chҩp nhұn ÿѭӧc.
Ngài còn chҩp vào kiӃn giҧi cӫa mình, cho rҵng “thân gái
nh˯ u͇ ch̻ng ph̫i là pháp khí, th͇ nào có th͋ ÿ˱ͫc thành
vô-th˱ͫng chánh-giác? Ĉ̩o Ph̵t xa r͡ng ph̫i tr̫i qua vôl˱ͫng ki͇p c̯n kh͝ chͱa nhóm công-h̩nh, tu ÿͯ các ÿ͡,
v̵y sau mͣi thành ÿ˱ͫc.” Lúc ÿó, Long-nӳ có mӝt hҥt
châu báu, giá trӏ bҵng cõi tam-thiên ÿҥi thiên, ÿem dâng
ÿӭc Phұt. Quý vӏ nghƭ xem, hҥt châu gì mà giá trӏ bҵng cҧ
tam-thiên ÿҥi thiên thӃ giӟi? Vұt báu giá trӏ nhѭ thӃ mà
vӯa dâng lên ÿӭc Phұt liӅn thâu nhұn? Ӣ trong ÿoҥn kinh
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này ҭn tàng mӝt ÿҥo lý rҩt sâu, nhѭng vì bài viӃt có hҥn,
chúng tôi chӍ ÿiӇm sѫ ÿӇ cho quý vӏ mӛi ngѭӡi tӵ mình
ngүm lҩy. Nѫi ÿây chӍ nói ÿӃn phҫn cӫa Long-nӳ mà thôi.
Sau khi ÿӭc ThӃ Tôn nҥp thӑ, Long nӳ bèn nói: “Ḽy sͱc
th̯n cͯa các ông xem tôi thành Ph̵t l̩i mau h˯n vi͏c ÿó.”
Ĉang lúc ÿó cҧ chúng-hӝi ÿӅu thҩy Long-nӳ thoҥt nhiên
biӃn thành nam-tӱ, ÿӫ hҥnh Bӗ-tát, qua cõi Vô Cҩu ӣ
phѭѫng nam, ngӗi tòa sen báu thành bұc Ĉҷng Chánh-giác.
Qua ÿoҥn kinh văn này, tӍ mӍ quan sát mӝt chút chúng ta sӁ
thҩy ÿѭӧc Long-nӳ tuy là loài súc sanh, lҥi là thân nӳ,
nhѭng ÿһc biӋt chӍ có tám tuәi. Chí ÿӃn Trí Tích Bӗ-tát,
ÿҥi trí Xá-lӧi-phҩt vүn còn chҩp vào tâm ý thӭc huӕng hӗ
gì chúng ta. Chӛ này, ÿӭc Phұt vì chúng ta nói phá, giҧi
trӯ kiӃn chҩp tҫm thѭӡng kia, do ÿó chӍ cҫn chuyӇn thӭc
thành trí, giҧi mê thành ngӝ liӅn thành bұc chánh giác. Sӕ
tám ӣ ÿây là chӍ cho tám thӭc tâm vѭѫng cӫa chúng ta, mӝt
khi chuyӇn tám thӭc thành bӕn trí liӅn ÿҫy ÿӫ lөc ÿӝ vҥn
hҥnh, thân tѭӟng trang nghiêm, nên kinh nói “biӃn thành
nam-tӱ, ÿӫ 32 tѭӟng, 80 món ÿҽp.” NgǊ uҭn vӕn không,
tâm ÿӏa thanh tӏnh, nên kinh nói “liӅn qua nѭӟc Vô Cҩu,
ngӗi trên tòa sen thanh khiӃt thành bұc Ĉҷng Chánh Giác.”
Ĉoҥn kinh này cǊng lҩy long-nӳ làm chính, làm ÿҥi biӇu
cho tâm ý thӭc cӫa chúng ta. Nhѭng vì sao nhӳng kinh
văn tѭѫng tӵ nhѭ ÿây lҥi lҩy loài rӗng làm ÿҥi biӇu, bӣi vì
loài rӗng mӟi có năng lӵc thҫn thông biӃn hóa khôn lѭӡng,
mӟi ÿӫ năng lӵc ÿӇ chuyӇn ÿәi cҧnh giӟi. Tâm ý thӭc cӫa
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chúng ta cǊng lҥi nhѭ vұy, nên Hoa Nghiêm kinh có bài kӋ
diӉn tҧ vӅ chӳ tâm nhѭ vҫy:
Tam ÿiӇm nhѭ tinh tѭӧng,
Hoành câu tӧ nguyӋt tà,
Phi mao tùng thӱ ÿҳc
Tӕ Phұt dã do tha.
Tҥm dӏch: ba ÿi͋m nh˱ sao trͥi, móc ngang tͫ trăng tà,
ác thú do ÿây t̩o, thành Ph̵t cǊng ÿó ra. ĈӇ nói lên mӑi
sӵ sai biӋt tӯ phàm ÿӃn thánh, tӯ ác thú ÿӃn thành Phұt ÿӅu
do tâm ý phát khӣi. ChӍ cҫn mӝt tâm niӋm chuyӇn ÿәi
hѭӟng thiӋn thì mӑi nghiӋp chѭӟng, khó khăn ÿӅu có thӇ
giҧi quyӃt.
Qua mӝt vài trích ÿoҥn cӫa hai bài kinh trên, ÿӭc Phұt
cho chúng ta mӝt khҧi thӏ rҩt lӟn, dҥy cho chúng ta lҩy ÿó
làm cѭѫng yӃu ÿӇ sӕng thiӋn và tu hӑc ÿӃn ngày giҧi thoát.
Thӭ nhҩt, nӃu chúng ta chѭa thӇ thҩu suӕt ÿѭӧc tâm thӭc
hѭ dӕi này, chҩp vào bҧn ngã sanh diӋt này là thұt thì
chúng ta phҧi tuân thӫ theo mѭӡi ÿiӅu thiӋn nghiӋp mà tu
hӑc, ÿѭӧc nhѭ vұy thì chúng ta quyӃt sӁ không rѫi vào ác
thú, các nҥn. Tuy còn ӣ trong sanh tӱ luân hӗi nhѭng chӍ
ra vào trong cõi nhân thiên ÿӇ hѭӣng phѭӟc báo lành. Thӭ
hai, mӝt khi chúng ta triӋt ÿӇ ÿѭӧc bҧn thӇ cӫa tâm thӭc là
hѭ dӕi không thұt, do niӋm niӋm kӃt thành thì sӁ mau
chóng ÿӝt phá ÿѭӧc sӵ trói buӝc cӫa tâm ý thӭc, ÿһt chân
ÿӃn chӛ bҩt ÿӝng an nhiên. Chúng ta thân tuy còn ӣ trong
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cõi ngǊ trѭӧc, vӟi bao nhiêu phiӅn nhiӉu vây quanh nhѭng
vүn ÿѭӧc an lành, không khә não.
ĈӇ hѭӣng trӑn mùa xuân Di Lһc khi bѭӟc sang năm mӟi,
hy vӑng tҩt cҧ chúng ta ÿӅu có thӇ chuyӇn ÿәi tҩt cҧ nhӳng
ÿiӅu bҩt thiӋn, nhӳng nghiӋp chѭӟng khә não, tӯ viӋc làm
công sӣ cho ÿӃn nѫi ăn chӕn ӣ trong gia ÿình, biӃn hӃt thҧy
chӕn chӕn ÿӅu là ÿҥo tràng ÿӇ chúng ta tu luyӋn, biӃn
ngѭӡi ân kҿ oán ÿӅu trӣ thành thiӋn tri thӭc ÿӇ sách tҩn
chúng ta tu hành, biӃn Ta-bà ngǊ trѭӧc ác thӃ thành trang
nghiêm Tӏnh-ÿӝ. Chúc tҩt cҧ quý vӏ luôn ÿѭӧc sӭc khӓe,
an vui và luôn sӕng trong ánh hào quang cӫa mѭӡi phѭѫng
chѭ Phұt.
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