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Lời Đầu 
Nam Mô Thập Phương, Tam Thế Thường Trú Tam Bảo, tác đại chứng minh 

Cứ mỗi mùa Vu Lan đến chúng ta lại rất háo hức vì có cơ hội tụng kinh Vu Lan Bồn và trao dồi 
hạnh Hiếu. 

Chúng ta thường nghe câu thành ngữ của nhân gian:  
«Con người có ông có cha, như cây có cội như sông có nguồn». 

Thực vậy, nếu không có sự tồn tại của cha mẹ trên cõi đời này thì cũng đã không có sự hiện hữu 
của chúng ta. Sự có mặt của chúng ta bao nhiêu năm trên cuộc đời này là đánh dấu chừng bấy nhiêu 
năm sự hy sinh thầm lặng sâu sắc của cha mẹ. Tình yêu thương của cha mẹ với chúng ta rất bao la và 
thường là vô điều kiện nên phật giáo chúng ta cũng hay mượn hình ảnh của người nữ để tạc tôn tượng 
Quán Thế Âm Bồ Tát với hiện thân là một người nữ luôn luôn có lòng từ bi vô biên đối với những đứa 
con của mình. Nhân gian cũng hay dùng những câu ca dao bình dị để miêu tả sự hiện hữu ấm áp của 
cha mẹ trên cõi đời này, như: 

«Mẹ già như chuối ba hương, như sôi nếp một, như đường mía lau»  Hay là: 
«Biển Đông còn lúc đầy vơi, chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng» 

Lòng cha mẹ thật bao la làm sao! Vĩ đại làm sao! Có thể đến cuối cuộc đời này, chúng ta cũng sẽ 
không bao giờ hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ, vì nước lúc nào cũng chảy xuống… 

Thường có câu:  
«Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu». 

Một câu rất là đơn giản, nhưng cũng nói lên hết khái niệm về sự «Hiếu» đối với người A Đông của 
chúng ta. Dù bạn có là một người phật tử thuần thành hay một người có địa vị cao sang trong xã hội, 
nhưng bạn lại không có hạnh hiếu thì cũng như một đóa hoa có sắc mà không có hương.  

Không phải chỉ có ở thế gian mới xem trọng chữ «Hiếu». Đạo Phật của chúng ta là một đạo «biết 
ơn và nhớ ơn». Vì trong kinh có nói nếu bạn phạm trong hai ngũ nghịch tội là bất hiếu với cha mẹ thì 
bạn cũng không thể thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác… 

Đạo Phật luôn nhắc chúng ta sự tri ân với kẻ khác. Là một người con Phật đúng nghĩa, chúng ta 
phải luôn luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Khi còn ở thế gian, chúng ta có thể mỗi ngày 
phụng dưỡng và cung cấp vật chất cho cha mẹ đầy đủ cho đến lúc cha mẹ xế bóng. Nhưng cho dù bạn 
có hiếu với cha mẹ đến đâu, có cung phụng vật chất đầy đủ đến đâu thì bạn cũng sẽ không bao giờ trả 
hết được ân sâu kia. Vì trong kinh Vu Lan có nói:  

«Ví có người ân sâu dốc trả, cõng cha mẹ tất cả hai vai, giáp Tu Di núi chẳng sai, đến trăm nghìn 
kiếp ân kia chưa vừa» hay 

«Ví có người gặp cơn đói rét, nuôi song thân dâng hết thân này, xương nghiền thịt tán phân thây, 
trải trăm nghìn kiếp ân đây chưa đồng». 

Cho dù ở thế gian này, chúng ta có trả hiếu đến đâu, trong một kiếp cũng không đền đáp được  
hết công ơn của cha mẹ. Chúng ta chỉ có thể báo hiếu bằng tâm linh là tìm cách hướng dẫn cho cha mẹ 
biết đạo, đến gần với giáo lý của đức Phật để vơi nghiệp trần như : Quy y Tam Bảo, thọ Ngũ giới, làm 
phước, cúng dường, v.v… hầu mong có một ngày được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó mới là báo 
hiếu thù thắng nhất trong đạo Phật.  

Tiến xa hơn nữa, nếu chúng ta muốn đền đáp ơn sâu của cha mẹ và cửu huyền thất tổ trong một 
kiếp thì cách duy nhất là chúng ta phải phát tâm xuất gia trên thượng cầu Phật đạo, dưới hạ hóa chúng 
sanh hầu mong hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền và cửu huyền thất tổ sớm được giải thoát và 
siêu sinh Tịnh Độ… 

Mùa Vu Lan không những nhắc ta nhớ đến công ơn dưỡng dục của phụ mẫu, mà cũng là để 
tưởng nhớ đến công ơn giáo huấn của các bậc sư trưởng, những vị Thầy đã dìu dắt tâm linh, khai mở 
trí tuệ cho chúng ta. Công ơn của Thầy Tổ cũng bao la và vô cùng tận. Để đền đáp công ân của Thầy 
Tổ và cha mẹ, chúng ta phải tinh tấn nổ lực tu hành, thực hành «Lục Độ Ba La Mật», tự giác giác tha, 
thì mới mong đền đáp trong muôn một ân đức của xưa kia.  

Hạnh hiếu là một hạnh luôn được chư Phật tán thán. Chúng ta có thể học hạnh hiếu này qua tiền 
thân của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và Ngài Mục Kiền Liên tôn giả. Và đến bây giờ các ngài luôn là 
một tấm gương sáng về hạnh hiếu cho nhân loại. Còn ở thế gian này, một người con có hiếu thường  
được chư Thiên hộ trì và lúc lâm chung sẽ được sanh về cõi trời… 

Tòa sạn Hoằng Pháp xin chân thành cảm tạ quý vị đã và đang ủng hộ Tòa sạn Hoằng Pháp. 
Nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị thân tâm thường lạc, hiếu tâm kiên cố, đạo nghiệp viên mãn, kiết 
tường như ý. 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 
HP 



Ho¢ng Pháp 127 -  Mùa Vu Lan 2014 / 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONGREGATION BOUDDHIQUE MONDIALE LINH-SON 
WORLD LINH-SON BUDDHIST CONGREGATION 

TỰ- VIỆN   LINH - SƠN 
 9 ave. Jean Jaurès - 94340 Joinville-le-Pont, France. Tel: 01.48.83.75.47 

THƯ  KÍNH  MỜI 
Đại Lễ  VU-LAN THẮNG HỘI Giáp Ngọ  2014 

               Nam Mô Đại Hiếu Đại Hạnh Mục Ki ền Liên B ồ Tát MHT 
Kính Gửi: Chư Tôn Đức, Quý Ph ật Tử và Hội Viên.  
Kính Th ưa Quý Li ệt Vị, 

Mùa Vu Lan Thắng Hội là một chu kỳ thời điểm đánh dấu ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong đời sống 
Huyết Thống của người dân Việt.  Vì không ai hiện hữu trên trần gian này mà không có Cha-Mẹ-Ông-Bà-
Tổ-Tiên Huyết Tộc khai sanh đời sống con người - "Vóc Hình Vật Thể Tứ Đại" cho ta. 

Một khi tựu thành "Vóc Hình Vật Thể Tứ Đại", Cha-Mẹ đã vô hình chung thiết lập ngay cho ta "Đời 
Sống Tâm Linh lấy nguyên lý Tình Thương Thiêng Liêng Mầu Nhiệm giữa những người Con và các Bậc 
Cha Mẹ sanh thành" làm nền tảng. 

Trên giá trị Nhân Bản đó, "Đời Sống Huyết Thống hài hoà trong Đời Sống Tâm Linh bằng Hiện 
Nghiệm triết lý Tấm Lòng Thương Yêu của nhận thức  đầy tràn Mẫn Cảm Tri Ân và Báo Ân của những 
người con Chí Hiếu! 

Mỗi người con Việt ai ai đều học thuộc lòng những câu Ca Dao bình dân xưng tán "Công Ơn Phụ-
Mẫu Sanh-Thành Dưỡng Dục" cho ta nên người, và mỗi mùa Thu đến cùng nhau không ít thì nhiều, 
không trực tiếp cũng gián tiếp đều Nhất Tâm Thành Kính Tác Pháp Báo Hiếu "Đáp Đền Thâm Ơn Sanh 
Thành Dưỡng Dục Trong Muôn Một" đối với các Bậc Phụ Mẫu! 

Truyền thống Báo Hiếu Cao Quý này là ngày Lịch sử tín ngưỡng tôn giáo Phật đà đã trải qua hơn 
25 thế kỷ và nay đã trở thành suối nguồn, mạch nguồn sống của dân tộc Việt.  Tình thương và sức mạnh 
của cội nguồn thương yêu của dân Việt được khai sanh từ truyền thống Lịch Sử Báo Hiếu này.  Vì vậy 
dù là người Phật giáo đồ hay không, ai ai cũng có Tổ Tiên Cửu Huyền Thất Tổ Ông Bà Cha Mẹ Nội 
Ngoại Tôn Thân; và Mùa Báo Hiếu mỗi năm là thời điểm để những Người Con Chí Hiếu Chí Hạnh hiện 
thể tấm lòng Hiếu Hạnh đó, năm nay 2014 – PL. 2558, Tổ Đình Linh Sơn sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ 
Vu-Lan Báo Hi ếu vào ngày Ch ủ Nhật 10 tháng 8 n ăm 2014 tức nhằm ngày R ằm tháng 7 n ăm Giáp 
Ngọ  để: 

Người con Chí Hiếu thành kính đốt nén tâm hương Cúng Dường Tưởng Niệm các đấng sanh 
thành dưỡng dục đã quá vãng và nhất tâm Trân Kính Phụng Dưỡng Hiếu Đễ đối với các đấng Phụ Mẫu 
hiện tiền. Người con Hiếu Đễ, Quý Phật Tử - Chư Liệt Vị, Tổ Đình Linh Sơn trân trọng Kính Mời Toàn 
Thể nhín chút thời giờ quý báu quang lâm tham dự Đại Lễ Vu-Lan Thắng Hội 2014 để góp phần cầu 
nguyện Siêu Độ Tổ Tiên Cửu Huyền Thất Tổ Ông Bà Cha Mẹ Nội Ngoại Tôn Thân đã quá vãng Siêu 
Sanh Tây Phương Cực Lạc; Ông Bà Cha Mẹ hiện tiền tại thế Phúc-Thọ-Tăng-Long, vạn sự kiết tường 
như ý. 

Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Thế Giới Hòa Bình, Đồng Bào VN quốc nội, hải 
ngoại Phúc-Thọ-Tăng-Long, Bồ-Đề-Tâm kiên cố, tiến tu đạo nghiệp, Phúc-Tuệ Trang Nghiêm, tốc thành 
Vô-Thượng-Đạo! 

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát 
Tự Viện Linh Sơn ngày 05 tháng 7 năm 2014 
KT. Trưởng Lão Hòa Th ượng Vi ện Chủ Tổ Đình Linh S ơn 
Phó Viện Chủ 
Thích Trí Liên 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN THẮNG HỘI 2014 

Chủ Nhật, Mùng M ột tháng B ảy Giáp Ng ọ , 27-7-2014 
14g00    Khai Kinh Vu Lan Bồn & Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu 
             (Trì Tụng Kinh Vu Lan cho đến ĐL Vu-Lan Thắng Hội)       
Chủ Nhật, Rằm tháng B ảy Giáp Ng ọ , 10-8-14 
06g00    Lễ Giải Hạ An Cư Giáp Ngọ  PL. 2558      
10g30    Tụng Kinh Vu Lan Bồn, Tuyên đọc danh sách Cầu An, Cầu Siêu, Hiến Cúng Hương Linh 
11g45    Trai Tăng Cúng Dường Vu Lan Thắng Hội  
14g00    Đại Lễ Vu Lan Báo Hi ếu Giáp Ng ọ  –  2014 
15g30    Trai Đàn Phổ Thí Âm Linh Cô Hồn                               
Thứ Hai, Mười Sáu tháng B ảy Giáp Ng ọ , 11-8-14    
17g00    Khai Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức  
             (Trì Tụng cho đến Vía Bồ Tát Địa Tạng 30-7-ÂL) 

(Chương Trình có thể thay đổi) 
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rong h ệ thống giáo điển Phật đà, cả Nam 
truy ền và Bắc truy ền đều có nh ững bài 
kinh, đoạn kinh nói v ề công ơn sinh 

thành d ưỡng dục của cha m ẹ rất là cảm động. 
Cũng như có những trang kinh đức Phật chỉ 

dạy phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với 
song thân một cách thiết thực nhất. Có nghĩa là 
đức Phật đã chỉ bày cách báo ân chơn chánh, hợp 
đạo lý, có lợi ích trong hiện đời và mai sau. 

Hay nói rõ hơn, đức Phật đã đưa ra tiêu 
chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo 
thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức 
báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng 
dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật 
chất; luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được 
làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời 
sống tâm linh cho cha mẹ. Hướng cha mẹ phát 
khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh 
đạo; là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, 
tin sâu nhơn quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi 
luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát 
trong hiện tại và tương lai. 

Nói cách khác, một đời sống hiền thiện 
chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân. Còn như 
làm điều tà ác, không tu dưỡng đạo đức là bất 
hiếu. 

Theo quan điểm của Phật giáo, thiện là 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời 
độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham, 
không sân, không si, có chánh kiến. Ngược lại là 
bất thiện. Mà tham, sân, si chính là gốc rễ của bất 
thiện. 

Cho nên người tu học Phật pháp phải thấy 
rõ điều này để biết cách áp dụng lời Phật dạy vào 
đời sống sinh hoạt của chính mình, để mỗi ngày 
bớt tham, sân, si, thăng tiến trên đường đạo. 
Được như vậy mới thật sự là người con hiếu đạo. 

Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề 
cập nhiều trong kinh tạng Pali của Phật giáo 
nguyên thủy và Hán tạng của hệ phái Bắc tông 
như: kinh Trường Bộ, kinh A Hàm, kinh Báo Ân, 
kinh Vu Lan Bồn, kinh Hiếu Tử, kinh Tâm Địa 
Quán… 

Ở đây, chúng tôi sưu tập lại một số ít trong 
rất nhiều pháp thoại đức Phật thuyết về công ơn 
cha mẹ và cách thức đáp đền của con cái đối với 
cha mẹ hầu chia sẻ cùng các bạn. 

Phật dạy: 
“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu 
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”. 
(Kinh Nh ẫn Nhục)  
“Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang 

thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân 

khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta 
đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”. 

(Kinh Tương Ưng)  
“Này các tỳ kheo! Có hai người mà các thầy 

không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và 
mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, 
đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ 
mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ 
có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả 
được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha 
mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục 
đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết 
ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn 
báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần 
phải thực hành những việc sau đây: 

- Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết 
khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo. 

- Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích 
cha mẹ phát tâm bố thí. 

- Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết 
khích cha mẹ hướng về đường thiện. 

- Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích 
cha mẹ trở về với chánh kiến. 

Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng 
với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được 
an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành 
trong tương lai”. 

(Kinh T ăng Nhất A Hàm)  
“- Cung kính và vâng lời cha mẹ. 
- Phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu. 
- Giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình. 
- Bảo vệ tài sản cha mẹ để lại. 
- Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời”. 
(Kinh Tr ường Bộ) 
“Vô thỉ là luân hồi. Này các tỳ kheo, không 

dễ gì tìm được một chúng sanh trong một thời gian 
dài này lại không một lần nào làm mẹ, làm cha”. 

(Kinh Tương Ưng)  
“Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ 

là mẹ ta. Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra, 
nên chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của ta 
cả”. 

(Kinh Ph ạm Võng)  
“Này các Thầy Tỳ Kheo! Nếu người nào biết 

ơn và đền ơn cho dù ở cách xa Ta ngàn dặm, 
nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần 
bên Ta . Còn nếu như người nào không biết ơn và 
đền ơn, cho dù người đó có đứng hầu gần bên Ta 
nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm” . 

(Kinh T ăng Nhất A Hàm)  
“Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên 

ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm 
Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Đế Thích ở 
trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Đế Thích sẵn 
ở trong nhà. Muốn được tất cả thiên thần ở trong 
nhà, chỉ cúng dường cha mẹ, tất cả thiên thần đều 
ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường Thánh 
Hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ , các vị 
Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà” . 

T
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(Kinh T ạp Bảo Tạng)  
“Phật hỏi các Thầy Sa môn: Con nuôi cha 

mẹ , lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn , dùng thiên 
nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi 
thân, vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt 
đời phụng dưỡng như vậy, đáng gọi là hiếu 
chăng? 

Các Thầy Sa môn thưa: Người này là đại 
hiếu. 

Phật dạy: Chưa gọi là hiếu. 
Phật bảo các Thầy Sa-môn: Xem người thế 

gian không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là 
hiếu: Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ Tam 
quy giữ Ngũ giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy 
giới , chiều về cõi chết, đối với ơn nặng cha mẹ 
nuôi dưỡng, cũng gọi tạm đền”. 

(Kinh Hi ếu Tử) 
Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói 

sáng 
Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn 
Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ 
Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u. 
(Kinh Tâm Địa Quán)  
Vui thay hiếu kính Mẹ 
Vui thay hiếu kính Cha 
Vui thay kính Sa môn 
Kính bậc Thánh vui thay. 
(Kinh Pháp Cú ) 
“Có hai hạng người, này các Tỳ Kheo , Ta 

nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai. Là Mẹ 
và Cha. Nếu một bên vai cõng cha , một bên vai 
cõng mẹ , làm vậy cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp 
, thoa nước tắm rửa, thoa gội, và dầu tại đấy có 
vãi tiểu tiện, đại tiện như thế, này các Tỳ Kheo 
cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ 
sao? Vì rằng, này các Tỳ Kheo, cha mẹ đã làm 
nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng con 
khôn lớn, giới thiệu con vào đời”. 

(Kinh T ăng Chi I)  
“Làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn 

cúng dường thì được phước vô lượng, trái lại làm 
ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng”. 

(Kinh T ạp Bảo Tạng)  
“Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay 

rồi hỏi các Thầy Tỳ Kheo, đất trên đầu ngón tay Ta 
nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều? 

- Bạch Đức Thế Tôn! Đất trên đầu ngón tay 
Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít. 

- Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, những chúng 
sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít , như đất trên 
đầu ngón tay của Ta, còn những chúng sanh 
không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất 
trên địa cầu”. (Kinh Tương Ưng)  

“Những đứa con bất hiếu , sau khi chết bị 
đọa vào địa ngục A tỳ, lửa dữ thiêu đốt , ăn hoàn 
sắt nóng, uống nước đồng sôi , gươm đao đâm 
chém... ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm 
ngàn kiếp không ngừng một giây, sự hình phạt tại 
A tỳ ngục, rất nặng nề ngỗ nghịch song thân”. 

(Kinh Báo Hi ếu) 
“Ta trong nhiều kiếp quá khứ, nhờ từ tâm 

hiếu thuận, cúng dường cha mẹ, do công đức đó, 
nên sinh lên các từng trời thời làm Thiên đế, xuống 
nhân gian thì làm Thánh Vương” . 

(Kinh Hi ền Ngu)  
“Thuở Phật còn tại thế có một vị chư Thiên 

đến hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được 
vận may?” 

Phật đáp: 
“Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối 

thượng”. 
(Kinh H ạnh Phúc)  
“Ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là 

nhờ công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng” . 
(Kinh Phân bi ệt) 
“Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu 

với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất 
trong các thần minh”. 

(Kinh Tứ Thập Nh ị Chương)  
“Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt. Hiếu 

cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến 
đất thì muôn vật hóa sinh, hiếu cảm đến người thì 
mọi phúc tăng trưởng”. 

(Khế kinh)  
-  “Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền 

sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói 
công ơn cha mẹ không thể hết” . 

- “Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời 
không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật 
vậy” .(Kinh Tâm Địa Quán)  

“Cha mẹ là Phạm Thiên 
Bậc đạo sư đời trước 
Xứng đáng được cúng dường 
Vì thương đến cháu con 
Do vậy bậc hiền trí 
Đảnh lễ và tôn trọng 
Dâng thức ăn nước uống 
Vải mặc và giường nằm 
Thoa bóp cùng tắm rửa 
Với sở hành như vậy 
Đời này người hiền khen 
Đời sau hưởng Thiên lạc”. 
(Kinh H ạnh Phúc)  
“Thế Tôn lại bảo A Nan 
Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin 
Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo 
Mười tháng trường chu đáo mọi bề 
Thứ hai sanh đẻ gớm ghê 
Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần 
Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng 
Cực đến đâu, bền vững chẳng lay 
Thứ tư ăn đắng uống cay 
Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con 
Điều thứ năm lại còn khi ngủ 
Ướt mẹ nằm khô ráo phần con 
Thứ sáu sú nước nhai cơm 
Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê 
Điều thứ bảy không chê ô uế 
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Giặt đồ dơ của trẻ không phiền 
Thứ tám chẳng nở chia riêng 
Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo 
Điều thứ chín miễn con sung sướng 
Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam 
Tính sao có lợi thì làm 
Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm 
Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt 
Dành cho con các cuộc thanh nhàn 
Thương con như ngọc như vàng 
Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái sơn”. 
(Kinh Báo Ân)  
“Này các Tỳ Kheo, sữa mẹ mà các Thầy thọ 

nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn 
nhiều hơn nước của đại dương. Quý Thầy nên biết 
sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh 
thành những dòng sữa ngọt truyền đạt qua cho 
con, mỗi ngày đứa con bụ bẫm lớn lên đã rút tỉa 
tàn phá thân hình của người mẹ khô gầy héo mòn 
, chết sớm cũng vì con”. 

(Kinh Tương Ưng)  
“Người con nào giàu có mà không biết hiếu 

thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến 
bại vong” .(Kinh Đại Vân)  

“Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn của 
cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm Bồ đề 
cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân 
của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề, đó 
là cách báo ân rốt ráo” . 

(Kinh Ph ương Ti ện Phật Báo Ân)  
“Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như 

tai trời, ách nước, địa chấn... sẽ thoát hiểm một 
cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn 
gia tài không bị nghịch cảnh, chướng duyên , nội 
nghịch ngoại thù, luật vua phép nước, trộm cướp 
mất mùa… Nếu nghèo thì đời sống trong sạch 
thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm 
xông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bịnh 
tật, được tăng tuổi thọ… Sau khi chết đuợc sanh 
Thiên”. 

(Kinh H ạnh Phúc)  
“Giữa các loài hai chân 
Chánh giác là tối thắng 
Trong các loài con cái 
Hiếu thuận là tối thắng”. 
(Kinh T ăng Chi I)  
Như bài viết: “Lời Phật Dạy về công ơn cha 

mẹ”, chúng ta đã thấy đức Phật nói thật cụ thể, rõ 
ràng về ơn cha nghĩa mẹ và những phương cách 
báo hiếu thông thường mà ai cũng có thể làm 
được. 

Rất mong rằng tất cả chúng ta đều ghi lòng 
tạc dạ, luôn nhớ nghĩ đến ân nghĩa sinh thành sâu 
dày thâm trọng của cha mẹ để tìm cách đáp đền 
trong muôn một. 

Tâm Chơn sưu tầm 
- www. loiphatday.org 
- www.thegioiphatgiao.vn 
 

 
 

 
Thích Trí Siêu 

(tiếp theo) 
Xuống địa ngục 

ng Hai là một đảng viên cao cấp của nhà 
nước, có nhiều quyền thế nên lợi dụng làm 
ăn bất chánh, buôn lậu, đút lót cấp trên, mở 

nhiều sòng bài, phòng trà, tửu điếm.  Hễ người 
nào hăm he tố giác mà không mua chuộc được thì 
ông thuê du đãng thủ tiêu. Chẳng may tham lam, 
trác táng quá độ nên ông bị đứt mạch máu chết 
khi chưa đến tuổi lục tuần.   

Vì lúc sống làm ác, giết người, cướp của, 
tham nhũng bóc lột của dân nên khi chết, thần thức 
của ông đọa xuống địa ngục. Trước khi bị quỷ sứ 
đem đi hành hình thì ông được dẫn ra trước mặt 
Diêm vương để định tội.  Diêm vương mở quyển sổ 
ghi tội ra đọc lên từng tội một và hỏi ông lúc sống có 
phạm như vậy hay không?  Ban đầu theo thói lưu 
manh, chuyên lừa bịp nên ông Hai cãi bừa, nói rằng 
không hề làm những tội ác đó. Thấy thế Diêm 
vương bèn kêu quỷ sứ đem cái gương "nghiệp kính 
đài" ra và bảo ông hãy nhìn vào đó.  Mỗi khi Diêm 
vương đọc lên tội nào thì ông Hai nhìn thấy những 
hành động xấu ác của ông hiện rõ trong gương, 
chẳng khác nào ngồi xem cuốn video hay DVD của 
đời mình. Lúc đó ông Hai cứng họng hết đường chối 
cãi. Ông bèn đổi giọng xuống nước năn nỉ quan lớn: 
"Thưa Diêm vương, con thiệt tình lỡ dại xin Diêm 
vương tha thứ cho.  Nếu con biết làm như vậy là ác 
và chết xuống đây bị quỷ sứ hành hình thì con đâu 
dám làm". 

Diêm vương nói: "Ngươi đừng nói là ngươi 
không biết.  Trong mỗi con người đều có tánh linh 
biết thế nào là thiện ác, phải trái, đạo Phật gọi là 
Phật tánh, người đời gọi là lương tâm. Mỗi khi làm 
điều gì sai quấy thì trong lòng bị cắn rứt, bất an. Khi 
nào làm được việc thiện thì trong lòng cảm thấy an 
vui, nhẹ nhàng. Mỗi khi buôn lậu, ngươi thừa biết là 
sai quấy nên mới đút lót cấp trên để bưng bít.  Mỗi 
khi tham nhũng ăn chia, ngươi dư biết là sai quấy 
nên có ai hăm he tố cáo thì ngươi thuê du đãng đâm 
lén hoặc cán chết. Thâm tâm ngươi biết mình làm 
việc sai quấy, ác nhân ác đức, nhưng vì lòng tham 
không đáy nên ngươi tảng lờ không thèm nghe theo 
tiếng nói của lương tâm.  Trong gia đình có người tốt 
nhắc nhở ngươi đừng làm ác, coi chừng chết đọa 
địa ngục, thì ngươi nổi giận nói chết là hết, chẳng có 
thiên đàng hay địa ngục gì hết!" 

Ông Hai thấy coi bộ không xong, nên đổi kiểu 
mặc cả: "Xin ngài từ bi tha cho con!  Thời nay kinh tế 
khó khăn, nên con mải lo lợi dụng quyền thế làm ăn 
kiếm tiền nuôi gia đình.  Con tính đến tuổi về hưu, sẽ 
dành thì giờ đi chùa học đạo, làm phước bố thí để 
chuộc tội tham nhũng bóc lột dân nghèo.  Ai dè ngài 
sai tử thần đến rước con đi quá sớm mà không báo 

Ô
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trước, nên con chưa kịp làm phước chuộc tội.  Xin 
ngài thương tình ân xá cho con". 

Diêm vương nói: "Ai bảo ngươi là ta không 
báo trước?" 

Ông Hai lóe chút hy vọng: "Dạ con đâu có thấy 
ai tới báo trước là con sắp chết đâu?" 

Diêm vương hỏi: "Lúc còn sống, ngươi có thấy 
người già không?" 

Ông Hai đáp: "Dạ có thấy!" 
Diêm vương nói: "Đó chính là sứ giả đầu tiên 

của ta gửi đến báo cho ngươi coi chừng vô thường 
sắp tới, nhưng ngươi làm ngơ, ỷ mình còn khỏe nên 
mặc sức tham nhũng". 

Ngài hỏi tiếp: "Lúc còn sống, ngươi có thấy 
người bệnh không?" 

Ông Hai đáp: "Dạ có thấy!" 
Diêm vương nói: "Đó chính là sứ giả thứ hai 

của ta gửi đến báo cho ngươi coi chừng ăn chơi quá 
độ sẽ sinh bệnh mà chết, nhưng ngươi cũng làm 
ngơ, tự hào mình có tiền, lỡ bệnh hoạn thì vào nhà 
thương sẽ có bác sĩ chăm sóc, khỏi lo". 

Ngài hỏi tiếp: "Lúc còn sống, ngươi có thấy 
người chết không?" 

Ông Hai đáp: " Dạ có thấy!" 
Diêm vương nói: "Đó chính là sứ giả thứ ba 

của ta gửi đến báo cho ngươi coi chừng sắp tới 
phiên mình, nhưng ngươi cũng tỉnh bơ, mặc ai chết 
thì cứ chết chứ mình thì sống ít nhất tới 80 tuổi mới 
chết. Ta đã ba lần gửi sứ giả đến báo trước cho 
ngươi, nhưng vì si mê, tham lam, không biết nhân 
quả, nghiệp báo, luân hồi, nên ngươi làm ngơ, tiếp 
tục tạo ác. Lúc còn sống ngươi tham nhũng, lợi 
dụng quyền thế, bóc lột nhà cửa, cướp đất của dân. 
Dân oan kéo đến từng đàn, van xin ngươi trả lại cho 
họ, nhưng ngươi có trả không?   Bây giờ xuống đây 
trả quả thì kêu oan, làm sao ta tha thứ cho ngươi 
được?" 

Than ôi, đúng là "Bồ tát sợ nhân, chúng sinh 
sợ quả".  Chúng sinh khi làm ác thì không biết sợ, 
đến khi trả quả thì sợ hãi van xin. 

Đừng quên cái chính  
Có một phụ nữ nghèo trên tay bồng một đứa 

bé lang thang đi xin ăn.  Đi ngang qua một cái hang 
nọ, bà bỗng nghe một giọng nói huyền bí.  Giọng nói 
này hình như vang lên từ trong tâm bà: "Hãy vào 
đây lấy tất cả những gì ngươi muốn, nhưng đừng 
quên cái chính. Và hãy nhớ một điều: sau khi ngươi 
trở ra thì cửa hang sẽ đóng lại vĩnh viễn. Tuy vậy, 
hãy lợi dụng cơ hội hiếm có này và nhớ đừng quên 
cái chính". 

Người phụ nữ đi vào hang, thấy trong đó có 
rất nhiều bảo vật quý giá. Lóa mắt bởi vàng bạc, 
châu báu, nữ trang, bà đặt vội đứa bé xuống đất và 
nhanh tay thâu lượm tất cả những gì bà có thể nhét 
vào quần áo. 

Lúc đó tiếng nói huyền bí kia lại vang lên: 
"Ngươi chỉ có tám phút để lấy mà thôi". 

Tám phút trôi qua như chớp mắt, người phụ 
nữ khệ nệ ôm vác đầy người và quàng trên vai vàng 

bạc, châu báu cùng đá quý, bước nhanh ra khỏi 
hang động và cửa hang đóng lại vĩnh viễn.  Ngay lúc 
đó bà sực nhớ tới thằng bé còn nằm trong hang và 
không có cách nào trở vô lại.  Bà vứt tất cả vàng 
bạc, châu báu xuống đất và ngã lăn ra gào khóc 
thảm thiết, nhưng đã quá muộn! 

Chúng ta có khoảng 80 năm để sống ở đời, và 
sâu thẳm từ đáy lòng luôn có một âm thanh nội tại 
âm thầm nhắc nhở chúng ta: "Nhớ đừng quên cái 
chính". 

Cái chính là gì? Đó là những giá trị đạo đức, 
niềm tin yêu, sự tỉnh giác, tình thương, sức khỏe và 
sự sống. Nhưng rất tiếc chúng ta bị lóa mắt và chỉ 
cắm đầu chạy theo tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, 
phung phí sức lực ăn chơi hoặc đi làm ngày đêm 
kiếm tiền, bỏ quên hạnh phúc gia đình, lơ là với con 
cái, cha mẹ, người thân, v.v ... 

Rồi cứ thế 80 năm trôi qua như chớp mắt, đến 
khi cánh cửa đời khép lại vĩnh viễn, đó là lúc chúng 
ta phải từ giã ra đi, mới sực nhớ suốt đời chỉ lo vơ 
vét của cải mà quên đi cái chính, không biết sống 
một cuộc đời ý nghĩa, không đem lại hạnh phúc cho 
người thương mà nhiều khi còn gây đau khổ cho kẻ 
khác. Lúc đó có khóc than, hối hận thì đã quá muộn! 

Quả báo hi ện đời 
Anh Huân1 là trung úy biệt động quân, tướng 

người đẹp trai cao ráo, nhưng tính tình rất hung bạo, 
binh sĩ trong đơn vị rất nể sợ vì anh nổi tiếng mỗi khi 
bắt được kẻ địch thì đích thân rút dao găm xẻo một 
cái tai đem về phơi khô rồi trưng làm thành tích. Đến 
khi anh cưới vợ, sinh ra bốn đứa con trai, đứa nào 
cũng thiếu một cái tai. Nói đúng ra chúng vẫn có đủ 
hai tai, nhưng một cái bình thường và một cái nhỏ 
xíu như tai chuột nên nhìn xa giống như không có tai 
vậy. Sau khi đẻ ra bốn thằng con "một tai" như vậy, 
vợ chồng anh không dám sinh đẻ thêm nữa vì nếu 
lỡ sinh ra một thằng thứ năm cũng "một tai" nữa thì 
sợ người ta gọi là "ngũ quỷ một tai". Đến khi thằng 
con út lên hai tuổi thì trong một chuyến hành quân, 
xe của anh bị trúng mìn nhưng anh không chết mà 
chỉ bị cháy toàn thân.  Sau khi điều trị ở bệnh viện 
quân y về, mặt anh bị thẹo nám đen trông rất dễ sợ, 
nhìn vào chẳng khác một con quỷ. 

Đa số những việc ác tạo trong đời này thường 
trổ quả trong đời sau hoặc những đời kế tiếp, vì thế 
ít có ai thấy quả báo của việc ác nên không sợ luật 
nhân quả.  Nhưng trường hợp của anh Huân là một 
trong những chuyện hy hữu, quả báo trổ ra ngay 
trong đời này mà không cần chờ sang đời sau.  Có 
lẽ việc ác của anh quá nặng, giống như trái quá chín 
thì phải rụng sớm không cần người hái. 

Phước đức và công đức 
Nhiều người thắc mắc về sự khác biệt giữa 

công đức và phước đức.  Nhất là sau khi nghe cuộc 
đối thoại giữa vua Lương Võ Đế và tổ Bồ Đề Đạt 
Ma. 

                                                           
1 Đây là tên giả nhưng chuyện thật. 
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Đa số trong các kinh, hai danh từ phước đức 
và công đức thường được dùng như nhau và mang 
cùng ý nghĩa.  Thí dụ một kinh ngắn như "Kinh 42 
chương2", chương thứ 10 "Hoan hỷ bố thí tất được 
phước", đức Phật dạy: "Thấy người tu đạo bố thí mà 
hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn"; chương 
11 "Sự gia tăng của công đức", trong việc bố thí 
thức ăn, đức Phật dạy: "Đãi 100 người ác ăn, không 
bằng đãi một người thiện ăn.  Đãi 1000 người thiện 
ăn, không bằng đãi một người trì ngũ giới ăn.  Đãi 
một vạn người trì ngũ giới ăn, không bằng cúng 
dường cho một vị Tu đà hoàn ăn. Cúng dường một 
trăm vạn vị Tu đà hoàn ăn, không bằng cúng dường 
cho một vị Tư đà hàm ăn...". Như vậy thì bố thí cúng 
dường thức ăn cho 100 người ác cũng cho ra công 
đức nhưng ít hơn là cúng cho một người thiện ăn.   

Thí dụ một kinh khác như kinh Địa Tạng3, 
phẩm thứ 10 "So sánh nhân duyên công đức của sự 
bố thí", bồ tát Địa Tạng hỏi: "Bạch đức Thế-Tôn! 
Con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh 
về sự bố thí có nhẹ có nặng.  Có người hưởng 
phước trong một đời, có người hưởng phước trong 
mười đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong trăm 
đời, nghìn đời.  Những sự ấy tại làm sao thế?  Cúi 
xin đức Thế-Tôn dạy cho".  Bấy giờ đức Phật bảo 
Ðịa-Tạng Bồ Tát rằng: "Nay ta ở trong toàn thể 
chúng hội nơi cung trời Ðao Lợi này giảng về sự so 
sánh công đức lớn nhỏ của việc bố thí ở Diêm Phù 
Ðề.  Ông phải lóng nghe, ta sẽ vì ông mà nói!"... 
"Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng 
cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị Quốc 
Vương đó, trong mười kiếp thường được làm vị trời 
Ðại Phạm Thiên Vương"... "Nếu lại ở trước chùa 
tháp có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố 
thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, 
được như vậy thời vị Quốc Vương đó cho đến tất cả 
mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy 
rộng lớn vô lượng vô biên"... "Nếu lại có thể đem 
phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Ðề, thời không 
luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả, huống 
gì cả những quả trời Phạm Vương, trời Ðế Thích, 
Vua Chuyển Luân". Tôi không thể chép hết những 
đoạn kinh này vào đây, nhưng trong đó cứ một đoạn 
nói phước đức bố thí, và đoạn sau lại nói công đức 
bố thí, cho thấy phước đức bố thí hay công đức bố 
thí cũng cùng một nghĩa không có gì khác biệt.   

Phước đức hay công đức được dịch từ chữ 
Punna (Pali), Punya (Sanskrit), đơn giản có nghĩa là 
một hành động lành, một việc thiện, một việc có đức.  
Một việc có đức thì sẽ cho ra quả phước cho nên gọi 
là phước đức.  Và một việc lành thường không phải 
dễ làm, nó đòi hỏi người làm phải ra công sức, 
chống lại bản tánh tham lam, bỏn xẻn, sân, si, ác 
độc, nên còn được gọi là công đức. 

Nhưng rồi một ngày nọ trong thiền sử, tổ Bồ 
Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa truyền đạo dưới 

                                                           
2 Bản dịch của Vạn Phật Thánh Thành. 
3 Bản dịch của HT Trí Tịnh. 

thời vua Lương Võ Đế.  Vua Lương là người sùng 
đạo và ủng hộ Phật Pháp nhiệt thành, mời tổ vào 
cung hỏi đạo.  Vua hỏi: "Trẫm từng xây hàng ngàn 
chùa tháp, độ hàng vạn tăng ni, vậy trẫm có công 
đức gì không?"  Tổ Đạt Ma đáp: "Không có công 
đức gì cả".  Thế là cuộc vấn đáp này trở thành một 
công án trong nhà Thiền và từ đó người ta cho rằng 
việc làm của vua Lương chỉ là phước đức chứ 
không phải công đức. Và rồi công đức khác với 
phước đức kể từ đó. Vì cho là khác nên người ta 
cần đặt ra những định nghĩa mới cho phù hợp, thí 
dụ như phước đức là hữu lậu4, giới hạn, còn công 
đức là vô lậu, vô biên.  Phước đức là việc lành cầu 
lợi cho mình, gia đình mình, còn công đức là việc 
lành hồi hướng cho chúng sinh.  Phước đức là việc 
lành còn chấp ngã, còn công đức là việc lành vô 
ngã, trong đó không có người làm, người nhận, v.v...  
Mải mê định nghĩa phân tách sự khác biệt giữa công 
đức và phước đức mà quên bẵng lý do tại sao tổ 
Đạt Ma nói vua Lương chẳng có công đức gì hết.  
Những câu nói của thiền sư nhằm mục đích khai 
ngộ cho người hỏi chứ không phải giảng kinh luận, 
chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh. Vua 
Lương làm phước mà còn chấp Ta là người làm 
nhiều việc phước, không có ai bằng mình, gặp ai 
cũng khoe, đó là cống cao ngã mạn. Vì vậy nếu vua 
có hỏi: "Trẫm có phước đức gì không?" thì tổ Đạt 
Ma cũng sẽ đáp "Không có phước đức gì cả". Tổ 
đáp một câu phủ nhận như vậy cốt khai ngộ và phá 
chấp cho vua chứ không có ý phân biệt công đức 
hay phước đức. Cũng như có người hỏi tổ Triệu 
Châu: "Con chó có Phật tánh không?", với người 
này thì tổ đáp là có, nhưng với người kia thì tổ đáp 
là không, hoàn toàn bất định.   

Ban đầu hai chữ phước đức và công đức 
không khác gì nhau, nhưng giờ đây sự khác biệt của 
nó đã ăn sâu vào tâm thức cộng đồng, nên nếu có ai 
hỏi tôi công đức khác phước đức chỗ nào thì tôi 
cũng sẽ nói phước đức là hữu lậu, xài hoài có ngày 
phải hết; còn công đức là vô lậu, xài hoài không bao 
giờ hết cho tới ngày thành Phật.  Công đức cao hơn 
phước đức. Tuy nhiên tôi cần nói thêm là bạn vẫn có 
thể biến phước đức thành công đức, bằng cách sau 
khi làm phước xong thì hồi hướng phước đó với 
mục đích cao thượng như cầu giác ngộ giải thoát, 
hoặc cầu cho chúng sinh được thoát khỏi đau khổ 
luân hồi.   

Cả hai người cùng bỏ tiền cúng dường vào 
thùng phước sương nhưng một người làm với tâm 
mong cầu đời sau được giàu sang, còn một người 
làm với tâm hộ trì Tam Bảo và hồi hướng phước 
đức cầu cho chúng sinh thoát khổ nghèo đói. Việc 
làm của người trước trở thành phước đức, còn việc 
làm của người sau trở thành công đức.  Sự khác 
biệt nằm ở tâm nguyện trước và sau khi làm việc 
thiện.            (còn tiếp) 

                                                           
4 Hữu lậu có nghĩa là có rơi rỉ, tức là tiêu mòn. Vô lậu là 
không rơi rỉ, không tiêu mòn. 
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Minh Thiện và Diệu Xuân 
(tiếp theo) 

Phật thuy ết pháp l ần thứ ba trong hoàng cung 5 
hấm thoát mà giáo đoàn đã ở lại 
Kapilavatthu gần sáu tháng. Số người đến 
xin xuất gia với Phật hoặc với các vị khất sĩ 

lớn đã lên tới gần năm trăm vị. Số cư sĩ tại gia thì 
đông quá không thể đếm xiết. Vua Suddhodana 
đã dâng cúng cho giáo đoàn một cơ sở mới để có 
đủ chỗ trú ngụ cho các vị khất sĩ. Đó là cung điện 
mùa hè ngày xưa của thái tử Siddhattha, có vườn 
cây rộng mát nằm về phía bắc Kapilavatthu. Đại 
đức Sàriputta đưa vài trăm vị khất sĩ về tu viện 
này. Tăng đoàn đặt được cơ sở vững chắc cho sự 
hành đạo tại vương quốc Sàkya. 

Trước khi đức Phật trở về tinh xá Venuvana 
cho kịp mùa an cư như đã hứa với vua Bimbisàra 
và tăng đoàn tại đó, vua Suddhodana thỉnh Phật 
vào cung để cúng dường và nghe pháp. Cả hoàng 
tộc và triều đình đều đến tham dự. 

Trong buổi thuyết pháp này, đức Phật nói về 
đạo đức và chính trị: 

– Thưa quý vị, đạo đức là ngọn hải đăng soi 
sáng cho con thuyền chính trị. Người làm chính trị 
nên nương theo đạo đức để thực hiện công bằng 
xã hội, đem lại hòa bình và hạnh phúc cho mọi 
người dân. Người làm chính trị phải biết tu dưỡng 
bản thân, dùng lòng từ bi bác ái tổ chức guồng 
máy chính trị và kinh tế. Không nên sống đời giàu 
sang thái quá, không nên mải mê thụ hưởng dục 
lạc, nên dành nhiều thì giờ lo việc ích nước lợi dân 
và khuyến khích dân chúng sống đời đạo đức, giữ 
gìn 5 giới... 

Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và quần thần 
chăm chú lắng nghe. Hoàng thúc  Dhotodana (Hộc 
Phạn), chú ruột của Phật, nói: 

– Con đường đức trị mà Thế Tôn vừa nêu ra 
thật đẹp đẽ. Nhưng có lẽ ở đây chỉ có Thế Tôn 
mới có đủ tư cách và đức độ để thực hiện mà thôi. 
Vậy Thế Tôn nên ở lại Kapilavatthu để kế nghiệp 
hoàng huynh Suddhodana, giữ lấy giềng mối 
chính trị tại vương quốc Sàkya này hầu tạo an lạc 
và hạnh phúc cho muôn dân. 

– Tuổi trẫm đã cao, vua Suddhodana nói, 
nếu Thế Tôn chịu ở lại thì trẫm sẽ thoái vị ngay. 
Với đạo đức, uy tín và tài trí của Thế Tôn, trẫm tin 
chắc là quốc dân sẽ hoàn toàn ủng hộ, và chẳng 
bao lâu vương quốc sẽ trở nên giàu mạnh, lẫy 
lừng. 

– Tâu Phụ vương và hoàng thúc, đức Phật 
mỉm cười đáp, con đã xuất gia, giờ đây con không 
còn là người của một gia đình, của một dòng họ 
hay của một tổ quốc nữa. Hiện nay gia đình của 
con là nhân loại, nhà cửa của con là trời đất, địa vị 

                                                           
5 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 233-236. 

của con là một khất sĩ sống nhờ vào hột cơm bố 
thí của mọi người. Con đường mà con đã chọn là 
con đường của người tu sĩ chứ không phải con 
đường của nhà chính trị. Con nghĩ là con sẽ 
phụng sự hữu ích hơn cho nhân loại và chúng 
sanh với tư cách của một tu sĩ. 

Hoàng hậu Gotamì và Yasodharà chăm chú 
cúi mặt ngồi nghe với hai dòng nước mắt chảy dài 
trên má. 

Đức Phật tiếp tục thuyết giảng về tam quy, 
ngũ giới và cách thức hành trì năm giới trong 
phạm vi gia đình và xã hội để đem lại đời sống an 
lành cho mọi người. 

Phật đến thành ph ố Anupiya thu ộc xứ 
Malla6  

(Ànanda7, Anuruddha8, Bhaddiya9, Bhagu, 
Devadatta, Kimbila10 và Upàli11 xuất gia) 

Đức Phật rời Kapilavatthu đi về phía tây nam 
với một trăm hai mươi khất sĩ, đến thành phố 
Anupiya12 thuộc xứ Malla, tạm trú trong một vườn 
xoài bên bờ sông Anomà. Đi theo Phật còn có các 
đại đức Sàriputta, Kàludàyi, Nandà và chú sa di 
Ràhula. 

Lúc Phật còn ở tinh xá Nigrodha thuộc ngoại 
ô Kapilavatthu, nhiều thanh niên trong hoàng tộc 
đã đến xin xuất gia, phần nhiều thuộc những gia 
đình có từ ba người con trai trở lên. Sau khi Phật 
rời Kapilavatthu độ một tuần, có hai anh em ruột 
tên Mahànàma và Anuruddha, con của hoàng thúc 
Sukkodana (Bạch Phạn)13, cũng muốn xin xuất 
gia. Thấy nhiều bạn hữu của mình trong hoàng tộc 
đã đi xuất gia với Phật, Mahànàma cũng muốn 
được đi xuất gia. Chàng bàn với em: 

– Này Anuruddha, nhà ta chưa có ai xuất gia 
theo Phật cả, vậy một trong hai anh em mình nên 
có một đứa đi xuất gia. 

– Thân em ốm yếu hơn anh, chắc em không 
kham nổi đời sống khất sĩ, vậy anh đi xuất gia đi. 

– Được rồi, vậy phần em ở lại nhà lo việc 
ruộng vườn nhé! 

– Lo việc ruộng vườn là làm sao? 

                                                           
6  Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 237-243; The Life of 
Buddha as Legend and History, trang 102-103; Buddhist 
Legends, quyển III, trang 267-269; Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 
2: 337-344. 
7 Xem Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 260: Ànanda 
(Ànanda có nghĩa là “Khánh hỷ” vì bà con thân tộc nói ngài 
sanh ra mang đến điềm lành vui vẻ cho cả gia đình). 
8 Anuruddha (A Na Luật, A Nậu Lâu Đà) Xem Tiểu Bộ, 
Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 256: Anuruddha. 
9 Bhaddiya Kàligodhàyaputta (Bạt Đề), còn gọi là Bhaddiya 
Sukhavihàri, là con của Dhotodana (Hộc Phạn vương). 
Dhotodana là em vua Suddhodana (Tịnh Phạn). 
10 Kimbila : Kim Tỳ La, Khâm Bà La. 
11 Xem Tiểu Bộ (Khuddaka nikàya), Trưởng Lão Tăng Kệ, 
kinh 180: Upàli. 
12 Trong tuần lễ đầu tiên khi mới xuất gia thái tử Siddhattha 
cũng đã ở tại đây. 
13 Theo Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 256 (Anuruddha), 
thì Anuruddha và anh là Mahanama là con của Amitodana 
(Cam Lộ Phạn). 

T
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– Là phải trông nom việc cày bừa, trồng trọt, 
gặt hái, vân vân cho đúng mùa màng thời tiết để 
thu hoạch được nhiều hoa lợi cho gia đình. 

– Thôi thôi, những việc đó em hoàn toàn mù 
tịt. Để em đi xuất gia làm khất sĩ có vẻ khoẻ hơn. 

– Em muốn đi xuất gia cũng được. Tùy ý em 
chọn lựa. 

Anuruddha liền đến xin phép mẹ đi xuất gia, 
bà Kàligodhàya nói: 

– Chừng nào bạn của con là Bhaddiya đi 
xuất gia thì mẹ sẽ đồng ý cho con đi xuất gia. 

Bà nói vậy vì bà nghĩ rằng Bhaddiya là 
người có chức vị cao, danh vọng và quyền hành 
lớn, chắc không thể bỏ đi tu. Anuruddha nghe mẹ 
nói liền tìm tới Bhaddiya hiện đang trấn thủ các 
tỉnh miền bắc vương quốc Sàkya. Dưới quyền 
chàng có nhiều đội binh. Dinh thự của chàng có 
lính gác bốn phía. Kẻ hầu người hạ tấp nập. 
Bhaddiya tiếp Anuruddha như một thượng khách. 
Anuruddha bảo bạn: 

– Tôi muốn đi xuất gia theo học với Phật, 
nhưng không đi được cũng tại vì anh. 

– Tại sao vì tôi mà anh không xuất gia 
được? Bhaddiya cười hỏi. Tôi cấm anh xuất gia 
hồi nào? Trái lại tôi sẽ làm đủ mọi cách cho anh 
xuất gia nữa là khác. 

Anuruddha kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi 
nói tiếp: 

– Anh vừa hứa với tôi là anh sẽ làm đủ mọi 
cách cho tôi được xuất gia. Nhưng chỉ có cách 
duy nhất là anh cùng đi xuất gia với tôi. 

Bhaddiya bối rối, thấy mình sơ ý bị kẹt lời 
hứa. Không phải chàng không hâm mộ Phật với 
đạo lý giác ngộ giải thoát của người. Chàng cũng 
có ý định xuất gia, nhưng không phải ngay bây 
giờ. Chàng nói: 

– Bảy năm nữa tôi sẽ đi xuất gia. Anh cứ 
yên chí đợi tôi. 

– Bảy năm nữa thì lâu quá. Biết tôi có còn 
sống đến lúc ấy hay không? 

– Sao anh bi quan quá vậy? Bhaddiya cười 
nói. Nhưng thôi, tôi cũng chiều ý anh. Vậy anh hãy 
đợi tôi ba năm nữa. 

– Ba năm cũng còn lâu! 
– Thôi thì bảy tháng. Tôi còn phải thu xếp 

gia đình, xin từ chức và bàn giao quyền hành lại 
cho người khác. 

– Đã xuất gia thì cần gì phải sắp đặt lâu như 
thế. Xuất gia là từ bỏ tất cả để đi theo con đường 
xuất trần siêu thoát. Đợi lâu như thế lỡ anh đổi ý 
thì sao? 

– Anh đã nói vậy thì bảy hôm nữa tôi sẽ đi 
với anh. Thôi, anh yên chí về đi. 

Anuruddha mừng rỡ về báo cho mẹ và anh 
biết tin. Bà mẹ không ngờ quan tổng trấn 
Bhaddiya lại chịu bỏ chức tước, danh vọng một 
cách dễ dàng như thế. Bà chợt ý thức được tầm 
cao siêu của đạo lý giải thoát và bằng lòng cho 
con xuất gia. 

Anuruddha rủ thêm được một số bạn hữu 
nữa cùng đi xuất gia, gồm có Ànanda, Bhagu, 
Devadatta và Kimbila. Ànanda là con của hoàng 
thúc Amitodana (Cam Lộ Phạn). Devadatta là con 
của vua Suppabuddha (Thiện Giác) và hoàng hậu 
Amità. Suppabuddha là anh ruột của Mahà Màyà 
và Pajàpati Gotamì. Amità là em gái của vua 
Suddhodana. Devadatta cũng là em trai của 
Yasodharà. Trong số sáu vị vương tử sắp xuất gia 
thì cao niên nhất là Bhaddiya, lớn hơn đức Phật 
vài tuổi, nhỏ nhất là Ànanda mới được mười tám 
tuổi, được phép cha là hoàng thúc Amitodana cho 
xuất gia. 

Sáu vị vương tử đi bằng xe tứ mã đến sát 
biên giới xứ Malla thì xuống xe, cho xe trở về, rồi 
cùng nhau đi bộ đến Anupiya, cách biên giới 
không xa. Anuruddha đề nghị mọi người cởi bỏ 
hết đồ trang sức quý giá, chỉ ăn mặc thật đơn giản 
trước khi qua biên giới. Mọi người tán thành. Họ 
cởi những xâu chuỗi ngọc và những chiếc vòng 
bằng vàng bằng bạc ra gói lại trong một cái áo. 
Khi vừa đến một làng nhỏ thì họ gặp một tiệm hớt 
tóc nghèo nàn. Anh thợ hớt tóc là một thanh niên 
trạc tuổi họ, mặt mày khôi ngô nhưng ăn mặc rách 
rưới. Anuruddha ghé vào quán hỏi thăm đường đi 
đến thành phố Anupiya. Anh thợ hớt tóc cho biết 
tên anh là Upàli và tình nguyện dắt sáu người 
khách lạ đi một đoạn đường sang biên giới. 

Upàli đưa các vương tử qua khỏi biên giới 
xứ Malla, chỉ đường đi Anupiya, rồi vái chào các 
vương tử để trở về. Anuruddha cám ơn Upàli và 
trao cho Upàli cái áo gói đầy châu báu trong đó. 
Chàng nói: 

– Này Upàli, chúng tôi muốn theo Phật xuất 
gia. Chúng tôi không cần dùng những thứ trang 
sức châu báu này nữa. Chúng tôi tặng lại anh. 
Từng ấy châu báu vàng bạc đủ để anh sống sung 
sướng suốt đời. 

Các vương tử từ giã Upàli rồi lên đường. 
Anh thợ hớt tóc mở chiếc áo ra. Vàng ngọc làm 
anh ta lóe mắt. Anh không tin đây là sự thật. Bỗng 
nhiên anh cảm thấy lo sợ, anh cảm thấy mất hết 
sự an ổn thảnh thơi hằng ngày. Anh sợ kẻ tham 
biết được sẽ giết anh để cướp đoạt. Anh sợ quan 
quân biết được sẽ cho anh là kẻ trộm cắp. Upàli 
suy nghĩ. Anh thấy các vương tử giàu sang đến 
thế, quyền hành như thế mà vẫn bỏ hết để đi xuất 
gia, thì chắc việc xuất gia phải có cái gì quý báu 
hơn giàu sang danh vọng. Anh chợt có ý nghĩ 
liệng bỏ gói châu báu để đi theo các vị vương tử. 
Anh treo gói châu báu lên một cành cây gần đó, 
thầm nhủ rằng ai là người đầu tiên thấy gói châu 
báu này thì gói châu báu này sẽ thuộc về người 
ấy. Rồi anh lật đật chạy theo các vương tử. 

Các vương tử ngạc nhiên thấy Upàli chạy 
theo vừa tới. Devadatta hỏi: 

– Upàli, anh chạy theo chúng tôi làm chi? 
Bọc châu báu anh để đâu? 
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Upàli thở hổn hển, rồi kể lại câu chuyện. Anh 
ta nói đã treo gói châu báu lên một cành cây, vì 
khi cầm gói châu báu ấy trên tay anh cảm thấy lo 
sợ cho tánh mạng, tâm không an. Anh xin các vị 
vương tử cho phép anh cùng đi theo đến Anupiya 
để xin xuất gia với Phật. Devadatta cười ha hả: 

– Anh mà cũng muốn đi xuất gia như chúng 
tôi à? 

Nhưng Anuruddha và Bhaddiya tán thành 
ngay: 

– Hay lắm, như vậy chúng ta cùng đi. Có 
anh dẫn đường càng dễ dàng cho chúng tôi. 

Phật và tăng đoàn đang cư trú trong một 
vườn xoài bên bờ sông Anomà, gần thành phố 
Anupiya thuộc xứ Malla. Bảy người tìm tới nơi xin 
gặp Phật. Bhaddiya thay mặt cả nhóm trình lên 
Phật ý nguyện của họ xin được xuất gia. Phật im 
lặng chấp thuận. Bhaddiya nói: 

– Chúng con xin Thế Tôn cho Upàli được 
xuất gia trước. Như vậy chúng con phải xem Upàli 
như một sư huynh để trừ ý niệm phân biệt kỳ thị 
còn sót lại trong lòng chúng con. 

Đức Phật khen ngợi cả bảy người, rồi cho 
Upàli xuất gia trước, sau đến sáu vị vương tử. 
Ànanda tuy mới mười tám tuổi cũng được xuất 
gia, nhưng chỉ thọ giới sa di14 (tiểu giới, Pabbajjà) 
và học theo hạnh khất sĩ. Đúng hai mươi tuổi 
chàng mới được thọ giới khất sĩ (đại giới, 
upasampada). Lúc bấy giờ Ànanda là người trẻ 
nhất trong tăng đoàn, trừ Ràhula. Ngay trong năm 
đó đại đức Bhaddiya chứng được Tam minh, 
Anuruddha chứng được Thiên nhãn, Ànanda 
chứng quả Dự lưu, Devadatta đạt được các thần 
thông. 

Bhaddiya ng ộ đạo15 
Đại đức Bhaddiya tu học rất tinh tấn. Ông 

theo hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, chỉ cư trú dưới 
gốc cây, không cần am thất. Ông học tập rất 
chuyên cần và sử dụng phần lớn thì giờ của ông 
vào việc thực tập thiền quán. Một hôm, trong lúc 
ngồi thiền dưới một cội cây nơi vườn xoài ở 
Anupiya, bỗng ông cảm nhận được một niềm vui 
sướng khó tả. Ông thốt lên: 

– Ôi, hạnh phúc! Ôi, hạnh phúc! 
Lúc ấy trời đã khuya. Có một vị khất sĩ ngồi 

thiền cách ông không xa nghe được tiếng ấy. 
Sáng hôm sau vị này tới gặp Phật, thưa: 

                                                           
14  Sa di (sàmanera), sa di-ni (sàmaneri) là ngườI tập sự xuất 
gia nam và nữ, từ 15 tuổi trở lên. 
Sa di phải thọ 10 giới: 1-Không sát sanh; 2-Không trộm cắp; 
3-Không dâm dục; 4-Không nói dối; 5-Không uống rượu; 6-
Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng; 7-Không xức nước 
hoa, đeo đồ trang sức; 8-Không múa hát xướng ca, không 
xem, không nghe; 9-Không cầm giữ tiền bạc và vật quý giá; 
10-Không ăn phi thời. 
15 Xem Tạng Luật, Tiểu Phẩm, tập 2: 345-347; Tiểu Bộ, 
Udàna II.10; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ 254: Bhaddiya 
Kàligodhàyaputta; Tiểu Bộ, Jàtaka, kinh 10: Sukhavihàri; 
Đường Xưa Mây Trắng, trang 242-243; Đại Chánh TTĐT 
Kinh 1428: Tứ Phần Luật. 

– Bạch Thế Tôn, hồi khuya, trong lúc thiền 
tập, con có nghe thầy Bhaddiya thốt lên hai lần 
"Ôi, hạnh phúc !". Con nghĩ là thầy hối tiếc nếp 
sống giàu sang danh vọng khi còn làm tổng trấn. 
Con xin trình bày để Thế Tôn biết và định liệu. 

Phật gật đầu. Trưa hôm ấy, sau giờ thọ trai 
và thuyết pháp, Phật gọi đại đức Bhaddiya đến 
hỏi: 

– Hồi khuya này, trong lúc thiền tọa, thầy có 
thốt lên "Ôi, hạnh phúc! Ôi, hạnh phúc!". Có đúng 
thế không? 

– Bạch Thế Tôn, quả thật con có thốt lên 
những tiếng đó. 

– Thầy hãy nói cho đại chúng nghe tại sao. 
– Bạch Thế Tôn, ngày trước làm tổng trấn, 

con sống trong giàu sang phú quý và có nhiều 
quyền lực. Đi đâu con cũng có một đội binh theo 
hầu cận và bảo vệ. Dinh phủ của con luôn luôn có 
binh lính canh gác ngày đêm, bên trong cũng như 
bên ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng lo lắng, cảm 
thấy thiếu an ninh. Bây giờ đi một mình trong 
rừng, ngồi một mình dưới cội cây trong đêm vắng, 
vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và 
sợ hãi. Con cảm thấy một nguồn thảnh thơi an lạc 
chưa từng có. Thưa Thế Tôn, đời sống xuất gia 
thật là thoải mái đối với con. Con không sợ ai, con 
không sợ mất gì, con không có gì để sợ mất. 
Trong khi thiền định đêm qua con nhận thức rõ 
niềm thảnh thơi vui thú đó nên con buột miệng kêu 
lên “Ôi, hạnh phúc!” làm kinh động đến Thế Tôn 
và các bạn đồng tu. Con xin thành tâm sám hối. 

– Hay lắm, Bhaddiya. Thầy đang đi những 
bước vững chãi trên con đường tự tại, vô úy. 
Niềm an lạc của thầy đến cả chư thiên còn mong 
ước, huống chi người đời. 

Devadatta bi ểu di ễn thần thông tr ước 
Ajatasattu 16 

Sau khi ngụ tại Anupiya một thời gian, Đức 
Phật và Giáo đoàn du hành đến thành phố 
Kosambì thuộc xứ Vatsa, ở tại lâm viên Ghosita. 
Tại đây, chẳng bao lâu Devadatta đạt được các 
thần thông phàm tục.  

Rồi từ Kosambì Đức Phật và Giáo đoàn du 
hành dọc theo bờ sông Yamunà và sông Gangà 
đến Baranasì (Benares), rồi từ Baranasì đến tinh 
xá Venuvana (Trúc Lâm) ở Rajagaha (Vương Xá). 

Một hôm trong lúc thiền tịnh, Devadatta khởi 
lên ý nghĩ tìm một thí chủ có đầy đủ khả năng 
mang đến cho ông nhiều lợi lộc và vinh hiển sau 
nầy. Ông nghĩ đến hoàng tử Ajàtasattu xứ 
Magadha vừa được sáu tuổi. Devadatta liền biến 
hình thành một đứa bé sáu tuổi mình quấn đầy rắn 
ngồi cạnh Ajàtasattu. Ajàtasattu hoảng sợ trố mắt 
nhìn, chưa kịp kêu thét lên thì Devadatta đã tươi 
cười nói: 

 – Hoàng tử chớ sợ, tôi đến đùa chơi với 
hoàng tử đây mà. 
                                                           
16 Xem Tạng Luật, Tiểu PhNm, tập 2: 349-357. 
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 – Ngươi là ai? 
 – Tôi là Devadatta, là một đại sa môn đầy 

đủ thần thông, hiện đến đây để đùa chơi với thái 
tử cho vui thôi. 

 – Nếu ngươi là sa môn đầy đủ thần thông, 
vậy hãy hiện nguyên hình ra xem. 

 Devadatta liền hiện nguyên hình thành sa 
môn khất sĩ với đầy đủ y bát rồi bảo: 

 – Nào, hoàng tử hãy đảnh lễ sa môn đi 
chứ. 

 Ajàtasattu liền cung kính đảnh lễ dưới 
chân Devadatta. Khi ấy, Devadatta với tâm đã bị 
ám ảnh, bị chế ngự bởi lợi lộc, vinh hiển, và danh 
vọng, đã khởi lên lòng tham muốn: “Ta sẽ quản trị 
hội chúng tỳ kheo.” Chính do sự sanh khởi của 
tâm ô nhiễm này mà Devadatta đã mất hết thần 
thông vừa đạt được, đành phải trốn ra khỏi cung 
vua rồi đi bộ về tinh xá Venuvana. 

(còn tiếp) 
 
 
 
 
 

Thích Giác Nghiên dịch giả 
 

LỜI SAU 
(tiếp theo) 

6 - BÀI TÁN THÁN CHƯ TĂNG CỦA 
HOÀNG ĐẾ THUẬN TRỊ 

Cơm ở tùng lâm giống như sơn 
Gặp ở nơi đâu ăn tùy thích 
Vàng ròng ngọc trắng chẳng quý đâu 
Chỉ có cà sa đắp vai khó 
Đất nước non sông trẩm là chủ 
Yêu nước yêu dân, phiền lắm việc 
Trăm năm, ba vạn sáu nghìn ngày 
Chẳng bằng Tăng già nửa ngày nhàn  
Khi đến hồ đồ, đi thời mê 
Không ở nhân gian chạy một hồi 
Ta là ai nhỉ, trước khi sinh? 
Khi sinh ta rồi, ta là ai ? 
Lớn lên thành người mới là ta 
Nhắm mắt mờ mịt lại là ai? 
Chi bằng không đến cũng chẳng đi 
Đến thời vui vẻ, đi thời bi 
Vui - buồn, lìa - hợp nhiều mệt mõi 
Ai mà biết được ngày thanh nhàn 
Nhà Tăng việc đó ai không đạt 
Từ đây quay đầu vẫn chưa muộn 
Thế gian khó bì người xuất gia 
Không ưu chẳng lo được tự tại 
Trong miệng thường ăn vị thanh hòa 
Trên thân thường mặc bách nạp y 
Năm hồ bốn biển làm thượng khách 
Bởi nhân đời trước trồng Bồ Đề 
Mỗi mỗi đều là A - La - Hán 
Y vàng ba tấm Như Lai ban 
Chim vàng, thỏ ngọc đông tây - ruổi 

Với người đừng có dụng tâm cơ 
Thế sự trăm năm ba giấc mộng 
Vạn lý càn khôn một ván cờ 
Thuấn đào chín sông, Thang thả Kiệt 
Tần nuốt sáu nước, Hán đăng cơ 
Anh hùng từ xưa nhiều như thế 
Núi cao Nam - Bắc, nằm dưới đất 
Áo rồng đổi lấy tím cà sa? 
Chỉ vì năm đó một niệm sai 
Ta vốn Tây phương một nạp tử 
Làm sao lại sinh nhà đế vương 
Mười tám năm nay chẳng tự tại 
Nam chinh Bắc phạt ngày nào ngơi 
Ta nay buông tay, Tây phương bước 
Không quản nghìn thu với vạn thu. 
7 - QUAN NIỆM CHÍNH XÁC CỦA NGƯỜI 

XUẤT GIA 
Có một người làm Tổng Giám đốc của một 

Công ty hiện tại chưa kết hôn, anh ta cũng chưa 
nghĩ tới chuyện kết hôn. Làm sao anh ta không kết 
hôn nhưng cũng chẳng xuất gia? Có hai nguyên 
nhân: một là mẹ anh ta cần đến anh ta, hai là cần 
người săn sóc. Do đó rất muốn anh ta kết hôn. Đối 
với tình cảnh của mình, anh ta liền đến hỏi tôi nên 
làm thế nào? Tôi nói: Hoàn cảnh của anh như vậy 
thì không được xuất gia, hảy mau chóng kết hôn đi. 
Anh ta nói rằng: anh ta không muốn kết hôn. Tôi liền 
trả lời: Nếu bản thân anh không muốn kết hôn thì 
làm sao phải để ý đến việc mẹ anh muốn anh kết 
hôn? 

Khi nói đến việc này, chúng ta đều biết Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đã kết hôn, sau đó Ngài vượt 
cửa thành vào lúc nữa đêm xuất gia. Việc làm của 
Đức Phật như vậy là đúng hay sai? Ngài Hoằng 
Nhất Đại Sư cũng kết hôn, sau đó mới từ bỏ cuộc 
sống vợ chồng xuất gia, như vậy là đúng hay sai? 
Cho nên tôi mới nói đến cái tình cảnh của anh ấy là 
không được xuất gia. Cũng có thể nói anh ấy rất 
phong phú về mặt tình cảm, không có biện pháp nào 
quyết định, nên kết hôn hay xuất gia. 

Vậy xuất gia có phải là đến bố mẹ cũng không 
cần sao? Thật không có việc đó. Chúng ta xuất gia 
càng phải hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ. Nếu 
như cha mẹ không có ai chăm sóc thì chúng ta nhất 
định phải hiếu dưỡng. Người xuất gia chúng ta 
không cần tài sản của cha mẹ nhưng khi cha mẹ 
không có người chăm nom thì những người con 
xuất gia nhất định phải mời cha mẹ đến chùa để 
hiếu dưỡng. Vì vậy những thanh niên đến học Phật 
thì phải làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận 
của mình đối với cha mẹ. Có người cho rằng: người 
xuất gia chúng ta không làm hết những bổn phận, 
những kẻ thường tình ở thế gian. Nhỏ nhất là không 
làm hết những bổn phận của người vợ, người 
chồng, người con. Nhưng người xuất gia có thân 
phận của người xuất gia, chỉ cần làm tròn thân phận 
của người xuất gia. Không cần phải có trách nhiệm 
gia đình của người thế tục, nếu không như vậy thì 
cũng chẳng phải là người xuất gia. 
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Phật giáo luôn mong muốn chúng đệ tử làm 
tròn trách nhiệm của mình, mà chỉ cần dùng thân 
phận hiện tại của chúng ta làm tròn là đủ. Cũng như 
Tỳ Kheo không có vợ thì làm sao có thể nói làm tròn 
trách nhiệm của người chồng? Tỳ kheo ni không có 
chồng thì làm sao nói làm tròn trách nhiệm của 
người vợ? Không có cái thân phận làm vợ, làm 
chồng thì chẳng cần làm tròn trách nhiệm của thân 
phận đó. Nhưng người xuất gia chúng ta không thể 
nói là không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của con 
cái. Nếu có thể đối với hết thảy chúng sinh tùy tâm 
bình đẳng làm hết trách nhiệm để cứu tế mọi người, 
đó chính là nội dung Người thành tức Phật thành 
của Đại sư Thái Hư. 

Từng có một thanh niên đến tham gia tu thiền, 
đồng thời phát tâm xuất gia. Kết quả là anh ta không 
dụng tâm tu tập, sau khi xuất gia rất phiền não, tự 
mình nhận thấy khâu chuẩn bị vẫn chưa đủ, vì thế 
anh ta liền từ bỏ tu thiền và hoàn tục. 

Kỳ thực, Đức Phật nói: Thế tâm nhất xứ, vô sự 
bất biện. Có thể giải thích là chỉ cần ý chí kiên định, 
bất kể việc gì dù rằng khó đến mấy cũng có thể 
thành. Người mà ý chí kiên định thì đối với họ dù có 
làm bất cứ việc gì, dù khó đến mấy cũng xong. Con 
người mà ý chí bạc nhược, đối với họ dù có làm bất 
cứ việc gì, dù việc có dễ như thế nào chăng nữa, họ 
làm cũng chẳng xong. Học Phật thành Phật là việc 
của nhiều đời, nhiều kiếp. Xuất gia chứ không phải 
là diễn kịch, chẳng phải một phút một giây mà thành 
tựu, thậm chí đến phát nguyện tu trì cả đời khi mới 
gặp chút nghịch duyên liền thối chí, giữa đường bỏ 
chạy. 

Phải ở chỗ sóng to gió lớn, tuyết phủ đất rung, 
kiên trì không mệt mõi, trường kỳ dấn bước tiến lên, 
không kể đường xa chông gai hiểm hóc, cuối cùng 
cũng nhìn thấy ánh quang minh trên đỉnh núi Linh 
Sơn. Nếu có tâm chuẩn bị, lại có ý chí kiên cường, 
bản thân biết con đường đi đầy rẫy nguy hiểm, gặp 
phải gian nan hiểm trở mà vẫn tính toán được mọi 
việc, không bị chướng ngại cản trở con đường ta đi, 
chỉ cần nỗ lực dấn bước tiến lên. 

Ví như người đệ tử của tôi cũng không phải là 
thông minh cho lắm, nhưng mà đệ tử đó làm bất cứ 
việc gì đều dùng hết tâm sức để làm. Vì thế mà học 
cái gì tuy là không giỏi hơn chúng bạn nhưng cũng 
không thối chí từ bỏ, luôn có ý chí hướng lên, đã học 
thì phải học cho bằng biết, làm thì phải làm cho bằng 
xong, đó chính là phẩm chất của người đệ tử đó. 

Cho nên người tu thiền càng cần phải có ý chí, 
nghị lực giống như vậy. Ngõ hầu sau nầy mới trở 
thành Đại Pháp Khí của Đức Như Lai.    

Có một số cháu đến chùa xin tôi cho xuất gia. 
Tôi hỏi các cháu có hiểu ý nghĩa của việc xuất gia 
không? Biết rõ ràng đời sống sinh hoạt của người 
xuất gia không? Có phải trong trí óc tưởng tượng 
của các cháu, người xuất gia rất thiện, rất đẹp? Các 
cháu nói người ở đây rất tốt, rất thân thiện, gần gũi, 
họ không giả dối, không lo âu, mà rất tự tại và vui vẻ. 

Các cháu rất thích hoàn cảnh nơi đây, đặc biệt là 
thích người nơi đây. 

Kỳ thực bọn họ đều sai rồi! Tôi sinh hoạt ở chỗ 
này, tự bản thân tôi cũng có tỳ vết, đệ tử của tôi trên 
mình đều mang đầy những vết xẹo và thương tích. 
Những con người này nếu mà quan sát bề ngoài vài 
ngày thì không thể biết được, phải sau đó ít lâu mới 
có thể dần dần hiểu được. Bởi vì nguyên tắc chỉ đạo 
và phương thức sinh hoạt của Phật Pháp khiến cho 
mọi người khi nhìn vào đều thấy là rất tốt. Nhưng 
nếu bạn là phàm phu thì bạn nhất định đem theo 
những tập khí, nghiệp báo khi đến thế gian này. Vì 
thế mà tôi nói với chúng đệ tử rằng: Xuất gia không 
phải trốn chạy nghiệp báo, cũng không phải là đến 
chùa chiền hưởng phúc thanh nhàn mà phải ôm một 
nguyện lực kiên định, một tâm nguyện xuất trần, một 
ý chí giải thoát cho mình, cho mọi người. Nếu ta 
không vào địa ngục thì ai vào địa ngục để chịu khổ, 
chịu nạn đây? Câu nói này khiến cho nhiều người 
nghe không hiểu. Chúng ta thử nghĩ xem, ngay trên 
địa ngục trên thế gian cũng không khổ bằng địa 
ngục ở trong Kinh miêu tả thì làm sao có thể nói là 
sau khi xuất gia lại chịu khổ nạn ở địa ngục? Đúng 
thế! Tôi không phải dọa các vị, khiến cho mọi người 
không dám xuất gia. Địa ngục hay không chính là do 
chúng ta đem đến. Vậy khi chúng ta xuất gia, tuy 
rằng gia đình, sự nghiệp của mình để lại thế gian, 
nhưng chúng ta lại đem chính nghiệp lực của mình 
đến, vậy trong nghiệp vốn sẳn có cái nhân địa ngục, 
cũng giống như con trâu chuyển đổi chỗ ở, dù 
chuyển đến chỗ nào cũng không thể quên mang 
theo cỏ rơm đi theo. Khi chúng ta xuất gia, tức là 
chúng ta đã đem địa ngục đến cho ngay bản thân 
mình, mọi người ai cũng tạo qua cái nhân đọa vào 
địa ngục. Đã tạo nhân thì ắt phải chịu quả, đó là lẽ 
thường tình, tại sao lại trốn tránh, hãy đối diện với 
hiện thực, hãy dũng cảm xuống địa ngục chịu khổ 
báo trước, sớm trả sớm giải thoát, đó chẳng phải là 
việc làm rất tốt sao? Cả cuộc đời xuất gia, tốt nhất là 
nên chuẩn bị tâm lý trong địa ngục chịu khổ. 

Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, có một 
vị cư sĩ đến thăm chùa, trong khi đàm đạo, vị ấy 
nhận thấy rằng, người xuất gia chúng tôi, không có 
cái mệt nhọc của gia đình lại có ẩm thực, y phục, 
ngọa cụ cúng dường của thập phương, được ăn, 
được mặc, được ở, không phải bôn ba chạy vạy lo 
miếng cơm manh áo, cũng chẳng lo âu, sầu não. 
Mỗi khi đến chùa, được các thầy chiêu đải dùng 
cơm chay, thưởng thức một số đồ ăn rất ngon. Ăn 
xong, vị cư sĩ ấy nói rằng: Ăn như thế này thì tôi 
cũng muốn xuất gia, làm Hòa Thượng. Lý do vì ở 
ngoài đời, cuộc sống của họ vất vả, khổ cực. Tôi nói: 
Đi tu khổ lắm! Những đồ chay mà các vị ăn cảm 
thấy ngon như vậy là để dùng cho khách, những 
người không chịu được khổ. Còn như ngày thường 
của chúng tôi không có những đồ này mà ăn đâu! 
Người xuất gia vốn không có cái gì là của mình, hết 
thảy là của mười phương thí chủ cúng dường. Chỉ 
mong ngày thường không bị chết đói, mùa đông 
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không bị chết lạnh. Mỗi ngày dậy sớm, ngủ muộn. 
Ban ngày vì mọi người chấp lao phục dịch, tối đến 
thì tụng kinh, ngồi thiền, lễ Phật, cả năm chẳng có 
ngày nào nghỉ ngơi. Nếu bạn muốn xuất gia, cần 
phải chuẩn bị tâm lý trước cho mình. Chỉ có như thế 
thì sau khi xuất gia, dù ở trong hoàn cảnh nào đi 
nữa, tâm cũng không có chướng ngại. Vị cư sĩ này 
sau khi nghe xong lời tôi nói, liền dứt bỏ tâm niệm 
xuất gia. Anh ta nói: Tôi thà nguyện sau này xuống 
địa ngục, chứ không dám bây giờ vào địa ngục. 

Lại có một vị cư sĩ khác muốn xuất gia, tôi liền 
nói với vị đó rằng: Xuất gia là rất khổ! Sư phụ mắng 
trách anh, sư huynh bới móc anh, sư đệ làm phiền 
đến anh, người tín đồ Phật tử tại gia cầu cạnh anh. 
Đó là cái khổ mà không thể nói cho ai được. Vị cư sĩ 
đó liền nói: Bạch thầy! như thế là tiêu nghiệp 
chướng. Con xem ở trong Kinh Địa Tạng, Bồ Tát 
cũng từng nói: Nếu ta không vào địa ngục thì ai vào 
địa ngục đây? Do vậy mà con rất muốn thử xem 
sao. Kết quả là vị cư sĩ đó liền đến chùa xuất gia mà 
lại xuất gia rất thành tựu. 

8 - HÒA SẤM - HÒA DÁNG-HÒA THƯỢNG 
Ngưòi xuất gia đại thể có ba loại: Hòa sấm - 

Hòa dáng - Hòa Thượng 
8.1 - Hòa Sấm: Chỉ những vị sau khi xuất gia 

chưa được bao lâu, bèn chỗ nào cũng đi, chỗ nào 
cũng đến, chỉ nghe phong phanh nơi nào có đám 
tiệc, tuần chay liền vội tìm tới, vội tìm cho mình đạo 
tràng, tự viện chùa chiền, tháng ngày chạy ruổi 
Đông, Tây, Nam, Bắc. Nếu nói cho dễ nghe là đi 
tham học, tìm tòi, còn khó nghe một chút là ngựa 
không cương, hay ngựa bất kham. Cái học của vị đó 
cũng không có vị thầy nhất định chỉ dạy cho nên cử 
chỉ, hành động cũng không được như nhất, chẳng 
có uy nghi phép tắc. 

8.2 - Hòa Dáng : Chỉ những vị bề ngoài rất 
giống dáng của người xuất gia. Lời nói, cử chỉ đều 
có uy nghi, lễ nghi, tụng Kinh bái sám và các Phật 
sự quy cũ đều thông thuộc. Nếu được giống như 
vậy thì cũng là dáng của một vị Tăng, hiếm lắm rồi, 
không dễ gì mà có được. Chỉ hiềm một nỗi, khi tụng 
Kinh, ngồi thiền thì vọng tưởng khởi lên ầm ầm bởi 
vì nghiệp chướng sâu dày, phiền não không dứt, vì 
thế mà không an trụ được.       

8.3 - Hòa Thượng:  Chỉ những vị lấy hòa làm 
thượng sách, đấy là lời giải thích của trung văn. Vì 
cái tâm của những người này có chỗ gởi gắm nên 
tâm của họ an trụ ở nơi đạo. Họ có tâm Bồ Đề, có 
lòng từ bi, biết chăm sóc, hỏi han, bao dung, độ 
lượng đối với mọi người xung quanh, và họ biết tùy 
duyên thích ứng với từng địa phương, từng hoàn 
cảnh, tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh mà hóa 
độ. Họ có thể trụ trì ở một ngôi chùa, hay là người 
hoằng dương, hóa đạo ở các phương, khi thụ giới 
lại làm đắc giới Hòa Thượng, khi thế độ thì làm thế 
độ Hòa Thượng. Người xuất gia này tâm tính rất ổn 
định, có thể làm thầy của Trời, người. 

Người xuất gia, việc đầu tiên là phải học cái 
dáng của người xuất gia (Hòa dáng), trước tiên là 

phải đem cái hình dung, dáng vẽ, uy nghi, cử chỉ học 
cho tốt, sau đó thì mới có thể làm Hòa Thượng 
được. Trong thời gian học cái dáng của người xuất 
gia dần dần tự nhiên chúng ta sẽ đi đến gần cái 
hướng làm Hòa Thượng. Sau khi xuất gia, nếu 
không thích ứng cuộc sống của Tăng đoàn, phiền 
não rối bời, lại luôn xô xát với mọi người ở trong 
chùa, không kể là người mới xuất gia hay xuất gia 
lâu rồi đều cần phải phát tâm chấp lao, phục dịch, 
lao động nhiều. Mỗi khi chúng ta lao động, máu 
huyết lưu thông, không tập trung ở nơi não, vì thế 
mà tạp niệm, vọng tưởng giảm nhiều, cơ thể luôn 
khỏe mạnh, thân và tâm cân bằng, không náo động 
cuồng nhiệt quá, cũng không an định trầm mặc quá. 
Nếu người tâm tính trầm trọng nặng nề, hay nói là 
người trầm tư mặc cảm thì phải luôn tụng Kinh, lễ 
Phật, ngoài thời gian đó phải vì đại chúng trong 
thường trụ làm các việc như: rửa nhà vệ sinh, vườn 
tược, tạp vụ hay những công việc nặng nhọc khác 
cho đến khi nào mồ hôi ra nhiều, sức lực tổn hao thì 
nghiệp lực do đó mới được thuyên giảm, phúc tuệ 
tăng trưởng. 

9 -Ý NGHĨA CỦA SỰ THẾ PHÁT 
Từ thân phận một người cư sĩ hay còn gọi là 

tịnh hạnh nhân đến khi trở thành một vị hình đồng 
Sa Di thì trong quá trình đó có nghi thức của sự thế 
phát (cắt tóc). Nhưng không thể cho thế phát là sự 
thăng cấp lên bậc. Do vậy người tu hành không vì 
việc đó mà thấy đắc ý vinh hạnh, cũng không vì việc 
đó mà thấy phật ý, phiền lòng, dày vò bản thân. 
Những thứ đó hãy vứt bỏ, dẹp ra một bên để sự thế 
phát cũng có nghĩa là thể trừ ngã chấp, những phiền 
não trói buộc như: tự ti, kiêu ngạo, ngã mạn v.v… 
Người thế gian khi đắc ý quang vinh, họ chấp trước 
không bỏ do vậy mà sinh lòng cống cao, ngã mạn, 
khi gặp thua thiệt, thất ý thì dày vò không yên, chẳng 
thể buông xuống. Từ đó sản sinh lòng tự ti, tâm oán 
hận. Họ không hiểu vạn vật đều do nhân duyên sinh, 
lại do nhân duyên diệt, các pháp thế gian như mộng 
huyển, ảo ảnh, cuối cùng cũng chỉ là không. Người 
xuất gia đến Tam Bảo cầu xin cứu độ. Theo Phật 
xuất gia thì phải đem tất cả những vinh - nhục, được 
- mất cho đi bằng hết, phải đem tâm quay trở lại 
giống như đứa trẻ lúc mới sinh hồn nhiên ngây thơ, 
trong trắng. Nếu không thể chuyển biến, thay đổi 
những quan niệm này, thì cái bản tính cang cường, 
cái tập khí thâm căn cố đế của ta khó sửa đổi và 
phiền não sẽ vô cùng vô tận. Người đó nếu thế phát 
thì cũng chỉ làm tăng thêm cho bản thân rất nhiều 
khốn nhiễu và sự lo lắng đối với Tăng đoàn.  

Tôi thường nói với những người trước khi đến 
cầu xin xuất gia, Phật giáo bây giờ thiếu nhiều người 
có lòng bi nguyện xuất gia. Nếu xuất gia chỉ là gởi 
thân vào cửa Phật cho qua ngày, đoạn tháng, sống 
yên thân là đủ, hay chỉ tụng kinh Bái Sám, làm các 
phật sự, hóa tiểu duyên, làm các việc thiện, hoặc 
dùng nhiều cách thiện sảo để được tín đồ cung cấp 
cúng dường thì chính là chỗ kẻ hở giữa chính và tà. 
Dựa vào đó để kiếm sống là bại chủng của Phật 
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Giáo, những kẻ đó sẽ khiến cho Phật Giáo dẫn đến 
con đường bại hoại, suy diệt. 

Bồi dưỡng phẩm đức và lòng bi nguyện của 
Phật giáo cần những người có đầy đủ phẩm đức, 
đạo tâm và năng lực học vấn cơ bản. Điều kiện cơ 
bản ở đây là phẩm đức và bi nguyện. Nếu sau khi 
xuất gia lại luôn giữ những tập khí, cá tính khi còn ở 
thế gian, tuy là có học vấn, có năng lực chuyên môn 
nhưng lại không dứt bỏ được các việc như: được 
mất, thị phi v.v… thì phẩm đức cũng không thể 
thăng hoa được. Những hạng người này đối với 
chính thể của Phật Giáo mà nói thì không có ích vậy.  

Do đó, người chuẩn bị thế phát nhất định phải 
khởi tâm Bồ Đề, phát đại thệ nguyện, triệt để các tập 
khí của mình, những tật xấu từ trước phải dứt bỏ, lại 
cần phải chuyên lễ Phật, tụng Kinh, bái sám, nuôi 
dưỡng lòng tri ân, cảm ân, báo ân, tâm nhu hòa 
thiện thuận nhẫn nhục. Đó chính là phẩm đức cao 
thượng của người xuất gia. Cho nên dùng gươm trí 
tuệ chặt đứt cái tâm vinh quang đắc ý, lại dùng cái 
lửa bi nguyện đốt cháy tiêu tan cái tâm được - mất, 
hơn - thua. Không thể nhân nhượng cái phiền não 
tập khí ở nơi thân tâm, nó sẽ làm hại đến cái pháp 
thân tuệ mệnh của chúng ta. Trăm 
ngàn vạn lần chúng ta cũng không 
được tự ti, cống cao, ngã mạn, 
không được bất mãn với người mà 
ta nhìn không thuận mắt, không 
được bới móc, soi mói, kỳ thị bài trừ. 
Ngoài ra, bản thân chúng ta cũng 
không được đối với cái này thì có ý 
kiến, cái kia thì có biện pháp khi nhìn 
mọi việc không thuận mắt, hợp ý. 
Nếu không như vậy loại người này 
mà tăng lên thì Tăng đoàn khó mà 
vận hành phát triển được. 

Người xuất gia tâm phải như 
đài gương trong sáng mà thân thể lại 
giống như chiếc giẻ lau chùi. Sau khi thế phát cũng 
không thể tính là một vị chân chính xuất gia. Tại sao 
lại nói như vậy? Vì những người đó vẫn còn coi 
trọng thân thể và ý nghĩ của mình, hay nói rộng ra là 
vẫn còn tham đắm và chấp trước rất nặng. Nếu 
chấp trước đây là thân thể của mình, ai động đến 
mình thì tham, sân, si, nổi lên, do đó mà thân thể có 
nhiều tì vết. Nếu còn chấp trước đây là biện pháp, là 
ý nghĩ, là ý tuởng của mình, như vậy trong tâm ắt có 
nhiều phiền não. Nếu được như trong Kinh Lăng 
Nghiêm nói: Tương thử thân tâm phụng trần sát, thị 
tắc danh vi báo Phật ân hay nói cách khác: Phục vụ 
chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Phải 
luôn dùng tâm nhẫn nhục mà điều hòa tâm ý của 
mình, lòng không phiền não như tấm gương sáng 
không có bụi trần, thân luôn nhẫn nhục cũng ví như 
cái giẻ lau chùi những nơi ô uế. Còn không, sau khi 
thế phát mà phát hiện bản thân xa lìa đạo tâm, liền 
tự mình sờ lên đầu mà nhắc nhở rằng: mình là 
người đã thế phát xuất gia, lòng sinh hổ thẹn, liền 
lập tức niệm Phật sám hối.  

10 - LẤY THOÁI LÀM TIẾN - LẤY IM LẶNG 
LÀM BIỆN BẠCH 

Sư phụ của tôi đã từng hỏi tôi: Con có biết 
người tại gia và người xuất gia khác nhau ở chỗ nào 
không? Tôi liền nói: Bạch Thầy! thân phận người 
xuất gia và người tại gia không giống nhau. Người 
xuất gia sau khi thụ giới Tỳ Kheo liền trở thành một 
vị Tỳ Kheo, thụ giới Sa Di liền trở thành một vị Sa di. 
Thầy liền lắc đầu nói rằng: Con nói lại đi! Tôi liền nói: 
Người xuất gia không được kết hôn, không được 
giữ tiền của. Thầy vẫn lắc đầu. Tôi quả thực lúc đó 
nghĩ không ra, chỉ còn cách thỉnh cầu Sư phụ khai 
thị chỉ bày. Thầy liền nói: Người xuất gia chúng ta 
lấy thoái làm ti ến, lấy im l ặng để biện bạch, lấy 
phụng hi ến làm thành t ựu, hay nói cách khác: lùi 
một bước, tâm bình, khí hòa, nhượng ba phần, biển 
rộng trời cao. 

Khi chúng ta bị mọi người khiển trách, phê 
bình thì không nên biện bạch, minh oan. Nếu biết 
biện bạch là sai, cần phải nhẫn nhục, nỗ lực phụng 
hiến để đạt tới mục đích của mình. Nếu ở chỗ nhân 
duyên không được như ý cũng không được nhắm 
mắt làm càn, nên lấy thoái làm tiến, bảo trì thực lực, 

giữ cho như ở trong núi không, giữa 
mùa đông giá lạnh mà vẫn có củi đốt, 
lấy cái không mà đợi thời cơ, chứ 
không phải chỉ có cái vị thoái lui mà 
không có tiến vậy. 

Người xuất gia lấy thoái làm 
tiến, lấy im lặng làm biện bạch, lại có 
đạo tâm, có lòng bi nguyện. Thế nào 
là đạo tâm? Là luôn phản tỉnh bản 
thân có tâm kiêu ngạo hay không? 
Có lòng tự ti không? 

Có một số người luôn nghĩ: học 
lực của bản thân không cao nên sinh 
tự ti, lại có một số người thân thể 
không đầy đủ cũng vậy. Lại nữa, có 

một số người vì tuổi cao sức yếu, không làm được 
mọi việc cũng sinh lòng tự ti. Như vậy, người luôn tự 
ti thì thân thường có tì vết, vì sợ hãi cái nhược điểm 
của mình bị người khác phát hiện. Ngược lại, người 
học lực cao, năng lực mạnh cũng dễ phát sinh lòng 
kiêu mạn. Họ tự nghĩ rằng: chỉ mình mới có tâm đạo, 
hay việc tu hành của mình hơn mọi người khác. Đó 
đều là những ý nghĩ, tâm niệm của người cư sĩ tại 
gia, vì nguyên nhân đó sẽ phá hoại đạo tâm của 
chúng ta. Nếu chúng ta còn những ý nghĩ như vậy 
thì cần phải sinh lòng hổ thẹn, lễ Phật sám hối.  

Nếu tự nhận mình là người có đạo tâm, vì 
Tam Bảo phục vụ, cống hiến nhiều một chút nhưng 
lại suốt ngày chê bai người khác năng lực kém, 
không cống hiến bằng mình, so đo hơn  thiệt, tại sao 
mình làm nhiều, cống hiến nhiều mà người khác lại 
làm ít vậy? Cái ý nghĩ và cái tâm kiêu ngạo đó mỗi 
khi phản lại sẽ làm mất đi đạo tâm của chúng ta, 
khiến cho thân tâm khó bình an. Vì thế học đạo cũng 
khó mà tiếp thu được. Phải biết rằng bản thân mình 
làm được nhiều việc là điều đáng quý, làm được 



16/ Ho¢ng Pháp 127 - Mùa Vu Lan 2014 

nhiều thì nhân duyên phúc đức càng nhiều. Còn 
người khác làm ít, làm không tốt thì do nhân duyên 
của họ chỉ có vậy thôi nên khởi lòng bao dung rộng 
lượng, thương yêu người yếu kém đó. Phải chăng 
thân thể của họ đau yếu, hay do nhiều nguyên nhân 
khác khiến họ không làm được việc, không được 
bằng mình? Nếu người yếu kém đó đến thỉnh giáo, 
cầu xin chỉ dạy nhất định phải nói với họ phương 
pháp làm của mình như thế nào để họ tham khảo, 
lại nhắc họ cũng không nhất thiết phải chiếu theo cái 
phương pháp đó mà theo vậy, nên có óc sáng tạo 
để làm việc tốt hơn.  

Cuối cùng tôi nhắc nhở, khuyến khích mọi 
người nên nỗ lực học tập, tu hành làm một người 
xuất gia có lòng nhẫn nhục lớn: 

1 - Không so đo với người, lòng đạo càng tăng 
trưởng. 

2 - Động viên khích lệ lẫn nhau, không coi 
thường người khác. 

3 - Không tự ti học lực của mình kém, thân thể 
yếu hèn, trí lực không đủ. 

4 - Không được nhàn rỗi, tán gẫu chuyện thế 
gian. 

5 - Tâm luôn trói vào việc học tập, tu hành. 
Nếu có thời gian thì nên trì chú niệm Phật, đừng để 
gián đoạn, như thế tự nhiên phiền não, nghiệp 
chướng tự tiêu trừ, thân tâm tự tại yên vui. 

 
 

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH  
VÀ TƯỢNG PHẬT 
(bài viết thành thơ) 

Vi Tâm 

Một là tội tạo từ xưa 
Nặng thì thành nhẹ, nhẹ trừ tiêu luôn 

Hai là được các thiện thần 
Dẹp tan hoạn nạn tai ương ngục tù 

Ba là tránh mọi hận thù 
Giải oan đời trước cũng như đời này 

Bốn là hùm rắn có vây 
Là thần hộ pháp ra tay giải tòa 

Năm là cuộc sống an hòa 
Ngủ không ác mộng, mặt hoa sáng ngời 

Sáu là phước lộc đời đời 
Gia đình hòa thuận, mọi người vui an 

Bẩy là trời đất hân hoan 
Bạn bè kính mến, rộn ràng ngợi khen 

Tám là trí sáng, bệnh lành 
Ai than nữ phận sẽ thành nam nhân 

Chín là đường ác tránh chân 
Sanh vào cõi thiện, nghiêm minh mặt mày 

Mười là công đức đã dầy 
Tái sanh thấy Phật, đạt bài Chân Như. 

 

Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật 
ùa Vu Lan là cơ hội mà chúng ta có thể 
ngồi xuống và quán xét về chữ «Hiếu». «Vu 
Lan» nghĩa bóng là «giải đảo huyền», tức là 

giải thoát những người bị treo ngược. Còn nghĩa 
đen là giải thoát thống khổ cho những chúng sanh 
trong vòng lục đạo bị phiền não nghiệp chướng trói 
buộc mà trong số đó có có ông bà cha mẹ hiện tiền 
và cửu huyền thất tổ đã quá vãng của chúng ta. Và 
ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và tôn giả Mục Kiền 
Liên đã để lại cho chúng ta một tấm gương sáng về 
hạnh hiếu cho nhân loại. 

Hạnh hiếu là một hạnh luôn được người đời 
ca tụng. Dù bạn có là một người nào đi nữa trong xã 
hội, được mọi người kính trọng và được xem là một 
người «tốt», nhưng mà bạn lại là một người bất hiếu 
thì cũng như một bông hoa có sắc mà không có 
hương. Người A Đông chúng ta rất xem trọng chữ 
hiếu, vì chúng ta chịu sự ảnh hưởng của Nho giáo.  

Triết lý của Nho giáo hay Khổng giáo luôn đặt 
sự trật tự của xã hội lên tầm cao và xem trọng lễ 
nghi và lễ nghĩa, nên có những khái niệm đạo đức 
như: Tam cương, ngũ thường… Ví dụ như «Tam 
cương» là những quan hệ đối đãi giữa vua và thần, 
cha và con, chồng và vợ. Như «phụ xử tử vong, tử 
bất vong bất hiếu» (Cha muốn con chết, mà con 
không chết là bất hiếu) hay «quân xử thần tử, thần 
bất tử bất trung» (vua mà ra lệnh cho cấp dưới của 
mình chết, mà không chịu chết là bất trung). 

Chúng ta cũng hay thường nghe câu: «Tề gia, 
trị quốc, bình thiên hạ». Một vị vua muốn cai trị thiên 
hạ hay một người muốn lập chí hướng lớn trong 
cuộc sống, trước tiên phải làm cho gia đình nhỏ của 
của mình vào khuôn phép trước, rồi sau đó mới có 
thể lãnh đạo một quần chúng rộng hơn được. Cho 
nên Nho giáo rất coi trọng chữ hiếu. Một người 
không có hiếu là một người không thể dùng được 
trong xã hội. Vì đối với gia đình của mình, cha mẹ 
của chính mình mà mình còn không có lễ nghĩa, 
huống hầu là đối với người khác.  

Đạo Phật cũng như Nho giáo có «Tứ trọng 
ân»: tức là ân sư trưởng, ân phụ mẫu, ân quốc gia, 
ân đàn na tín thí. Đức Phật đã dạy người xuất gia 
cũng như tại gia luôn ghi nhớ bốn ân kia để ngày 
đêm tinh tấn tu hành hầu mong có thể đáp đền trong 
muôn một thâm ân kia. Vì công ơn của cha mẹ đối 
với chúng ta rất bao la và có thể suốt đời chúng ta 
sẽ không bao giờ hiểu hết nỗi lòng và tâm tư của 
cha mẹ qua câu ca dao:  

«Đố ai đếm được lá rừng, 
Đố ai đếm được mấy tầng trời cao, 

Đố ai đếm được vì sao, 
Đố ai đếm được công lao mẹ hiền.» 

Từ nhỏ ta đã sống trong tình thương bao la 
dịu ngọt của Mẹ. Sự hiện hữu của ta trên cuộc đời 
này đã đánh dấu nỗi khổ thầm lặng của Mẹ và cũng 
có thể sự sống của ta đã phải trả giá bằng sự đánh 
đổi hạnh phúc riêng tư của cuộc đời Mẹ. Vì vậy con 

M
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xin cám ơn Mẹ đã cho con có mặt trên cuộc đời này. 
Nhờ vậy, con mới có cơ hội khám phá thế giới này 
và trở thành một con người trưởng thành trong xã 
hội. 

Chín tháng mang nặng đẻ đau, Mẹ và ta đã là 
hai định mệnh gắng liền với nhau. 
Trong bụng, con trồi, con đạp thì Mẹ 
cũng đau và đến khi Mẹ ốm đau, con 
ở bên trong cũng chịu sự ảnh hưởng 
của Mẹ. Đến lúc sanh sản, người ta 
thường nói :  

« Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà 
đi biển mồ côi một mình » 

Vì Mẹ phải một mình vượt qua 
biển sanh tử của sự đau đớn nhiều lúc 
có thể cướp lấy sanh mạng của Mẹ 
chỉ để cho ta có hơi thở đầu tiên trên 
trái đất này. Và ta vẫn còn may mắn vì 
vẫn còn thấy Mẹ. Mẹ đã không bỏ ta 
ra đi vĩnh viễn trong giờ phút đầu tiên 
của ta trên cõi đời này. Và từ giây phút 
đầu tiên thiêng liêng đó, Mẹ luôn luôn theo dõi từng 
bước chân của ta trong cuộc đời. Mẹ chăm sóc cho 
ta từng miếng ăn giấc ngủ, từng cơn bệnh hoạn. 
Cơn bệnh của ta mà tưởng chừng như là cơn bệnh 
của chính Mẹ đang dày vò Mẹ, nên có 
câu:                      

«Con ho lòng mẹ tan tành, 
Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.» 

Và khi lớn lên một chút, Mẹ tảo tần sớm hôm 
lao lực để cho ta có cơ hội đến trường, học điều hay 
lẻ phải. Khi còn tuổi thơ, ta luôn sống trong sự hồn 
nhiên và ngây thơ nào có biết sự hạnh phúc của ta 
lại phải đánh đổi bằng cả một biển trời đầy mồ hôi và 
nước mắt của Mẹ: 

«Nuôi con buôn bán tảo tần, 
Chỉ mong con lớn nên thân với đời. 
Những khi trái đắng trở trời, 
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên. 
Trọn đời vất vả triền miên, 
Chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con.» 
Từ khi có sự hiện hữu của ta, cuộc đời Mẹ chỉ 

biết hy sinh vì ta, sống vì ta. Mẹ chỉ mong khi trưởng 
thành ta có một cuộc sống tốt đẹp, như vậy là Mẹ đã 
an tâm. Mẹ không đòi hỏi ta điều gì cả, vì tình 
thương của Mẹ lúc nào cũng vô bờ bến và vô điều 
kiện:  

“Biển Đông còn lúc đầy vơi, chớ lòng cha mẹ 
suốt đời tràn dâng” 

Lúc nhỏ Mẹ là cả một bầu trời thương yêu dịu 
ngọt của ta. Nhiều lúc dưới tình thương và sự bao 
bọc chắc chắn như thành trì của Mẹ làm cho ta cảm 
giác như trên thế giới này chỉ có ta và Mẹ. Ta sống 
vì Mẹ và Mẹ sống vì ta. Nhiều lúc sợi dây ràng buộc 
của tình mẫu tử quá thâm sâu làm cho ta đôi lúc sợ 
hãi rồi một ngày nào đó vì những sự bất trắc của 
cuộc đời, Mẹ sẽ rời xa ta vĩnh viễn, bỏ lại ta một 
mình cô đơn trên thế giới này…Rồi lúc đó ta sẽ ra 
sao nếu không có Mẹ ? Đó là nỗi lo sợ chung của tất 

cả những người con thơ dại, sợ một ngày nào đó 
mình sẽ là những đứa trẻ mồ côi không còn sống 
dưới sự che chở của Mẹ nữa… 

Lúc nhỏ chúng ta thương Mẹ như vậy đó, 
quấn quít với Mẹ như vậy đó, vậy mà một ngày nào 

đó khi ta có đủ lông đủ cánh, ta đã bỏ 
Mẹ ra đi tìm một phương trời mới, tìm 
một hạnh phúc mới, tìm một lý tưởng 
mới…Ta đã phản lại lời hứa xưa kia 
với Mẹ. Có thể Mẹ đã buồn lắm vì Mẹ 
không còn cơ hội để gần gủi đứa con 
của mình, chăm sóc đứa con thân yêu 
của mình hơn nữa…Vì cuộc sống là 
như vậy đó, mỗi người đều có một định 
nghiệp riêng. Có thể tự nơi đáy lòng 
sâu thẩm kia của Mẹ, Mẹ luôn vui và 
hạnh phúc vì con chim bé nhỏ kia ngày 
nào của Mẹ đã đủ lông đủ cánh, đã tự 
biết bươn chải với đời.  

Trên thế gian này chỉ có tình 
thương phụ mẫu là thiêng liêng nhất, vì 

suốt cuộc đời chỉ biết lấy hạnh phúc của ta làm hạnh 
phúc của chính mình: 

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. 
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha. 
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ. 
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha. 
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn. 
Mang cả tấm thân Cha che chở đời con. 
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc. 
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không!!! ” 
Công ơn của Cha Mẹ đối với chúng ta rất sâu 

dày, nên trong kinh Phật có nói nếu chúng ta phạm 
tội bất hiếu thì cũng sẽ không bao giờ thành được 
bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì muốn làm một vị 
Thánh, vị Phật, trước tiên ta phải là một con người 
có đạo đức căn bản trong xã hội.  

Để đền đáp công ơn dưỡng dục của phụ mẫu, 
khi còn ở thế gian chúng ta phải phụng dưỡng chu 
cấp vật chất cho cha mẹ đầy đủ cho đến lúc xế 
bóng. Song song đó, chúng ta phải hướng dẫn tâm 
linh cho cha mẹ khiến cha mẹ hiểu đạo và thực 
hành giáo lý của đức Phật: có lòng tin với ngôi Tam 
Bảo, thọ tam quy ngũ giới, ăn chay, phóng sanh, bố 
thí, cúng dường, v.v… hầu mong một hậu được 
vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó mới là cách 
báo hiếu một cách tương đối ở thế gian này. Vì 
trong kinh Vu Lan có nói: 

“Ví có người vì công dưỡng dục, 
nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan, 
Làm cho thân thể tiêu tan, 
Đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền”. 
Vì công ơn của đấng sanh thành rất là sâu dày 

không thể nào có thể một đời mà trả hết được. Nên 
nếu chúng ta muốn báo hiếu cha mẹ một cách triệt 
để và tuyệt đối trong một kiếp thì chúng ta phải dõng 
mãnh phát tâm xuất gia, trên thượng cầu Phật đạo, 
dưới hạ hóa chúng sanh và thực hành “Lục độ ba la 
mật” thì mới mong đền đáp trong muôn một ân sanh 
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thành dưỡng dục của phụ mẫu hiện tiền và cửu 
huyền thất tổ đã quá vãng. 

Song trên thế gian này phụng dưỡng cha mẹ 
một cách tương đối như trên đã là một việc khó, vì 
chúng ta vẫn còn bị ràng buộc ân ái với vợ chồng 
con cái, gia đình riêng của chúng ta, nên tình thương 
đối với cha mẹ đã bị san sẻ, không còn nguyên vẹn 
như lúc nhỏ mà chúng ta đã dành trọn vẹn cho cha 
mẹ, vì vậy mà tấm lòng  hiếu hạnh với phụ mẫu 
cũng tẻ nhạt theo thời gian. Đó là một chuyện đáng 
buồn, nhưng thật sự là thế, nên chúng ta thường 
hay nghe câu ca dao: 

“Cha mẹ nuôi con biển hổ lay láng, 
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.” 
Tất cả các vị Phật đức hạnh đều viên mãn, khi 

Phật Thích Ca đã thành đạo, Ngài luôn luôn nhớ đến 
ân dưỡng dục của phụ mẫu, và vì vậy mà sau khi 
đắc đạo, Ngài không quên dùng thần thông bay lên 
cung trời Đạo Lợi để thuyết pháp độ sanh cho mẫu 
thân. Và khi lúc vua Tịnh Phạn hấp hối,  Ngài cũng 
về kịp trước khi vua băng hà và đã thuyết pháp cho 
vua nghe lần cuối về sự “vô thường” và “vô ngã” của 
vạn vật khiến cho vua đắc quả A La Hán vĩnh viễn 
thoát khỏi sanh tử luân hồi.  

Cuộc đời của đức Phật Thích Ca là cả một 
quá trình nghệ thuật cho chúng ta nghiên cứu và 
thực hành. Qua khẩu giáo, Ngài đã để lại cho chúng 
ta một kho tàng kinh điển về giáo lý. Qua thân giáo, 
Ngài đã để lại muôn vàn tế hạnh cho chúng ta học 
hỏi, như hạnh chí hiếu, từ bi hỉ xả, tự lợi lợi tha, 
v.v… 

Các đệ tử của Ngài cũng luôn noi theo gót của 
Ngài về hạnh chí hiếu như tôn giả Mục Kiền Liên đã 
vì mẫu thân mà dụng thần thông xuống địa ngục để 
cứu độ Mẹ, nhưng cuối cùng vì nghiệp của bà quá 
nặng vẫn không một mình làm được, nên sau cùng 
ngài Mục Kiền Liên phải nhờ tới sức chú nguyện và 
thần lực của của mười phương tăng mới có thể cứu 
độ được mẹ khỏi cảnh địa ngục.  

Và tiền thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát 
cũng là một tấm gương về hạnh chí hiếu. Tiền kiếp 
khi còn là một tín nữ tên là Quang Mục, vì mẹ ngài 
nghiệp ác sâu dày, nên lúc chết phải bị đọa vào địa 
ngục, ngài đã vì mẹ mà phát đại nguyện độ tận 
chúng sanh nơi tam đồ rồi sau đó mới chịu thành 
Phật. Nhờ lòng hiếu thuận cực lớn đối với mẹ mà 
sau đó mẫu thân của ngài liền được sanh thiên và 
được thọ ký thành Phật.  

Cho nên, qua cuộc đời của đức Phật Thích 
Ca, tiền thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và 
ngài Mục Kiền Liên tôn giả đã cho ta một bài học 
quý giá về hạnh hiếu. Chúng ta nên noi theo tấm 
gương của các ngài, vì nhân nào quả đó, gieo hạnh 
gì thì sẽ được quả đó. Một người có chí hiếu luôn 
được chư thiên và long thần hộ pháp gia hộ và trong 
xã hội luôn được mọi người kính mến… 

 Thích Nữ Giác Thiện 
 

Chuyển Cận Tử Nghiệp Ác 
Thành Cận Tử Nghiệp Thiện Từ 

Kinh T ạng Pali Cho Đến Hộ Niệm 
Cho Người Sắp Lâm Chung 

ghiệp của người sắp mất được gọi là cận 
tử nghiệp, là nghiệp lực quan trọng quyết 
định cảnh giới mà người sắp mất sẽ thọ 

báo. Trong một lần thuyết giảng tại Trường Trung 
Học McGarvin Westminster, CA 92683, Tỳ Kheo 
Thích Tâm Thiện khái niệm như sau:  

Cận tử nghi ệp là nghiệp lúc sắp chết hay 
những sức mạnh tâm lý của con người trước lúc 
tắt thở. Nghiệp này cực kỳ hệ trọng trong việc 
hướng dẫn nghiệp thức đi tái sinh. Những tư 
tưởng cuối cùng của người chết sẽ tạo nên một 
cận tử nghiệp (thiện hoặc bất thiện). 

Một người có thể suốt đời làm ác, nhưng 
trước lúc tắt thở, nỗ lực sinh khởi về thiện pháp, về 
những điều thiện trong đời, và nhờ ý lực đó có thể 
tái sinh vào cõi tốt đẹp (tương tự như vậy đối với 
các trường hợp ngược lại). Từ hiểu biết về kinh 
nghiệm cận tử, chúng ta cần huân tập các thiện 
nghiệp trong đời sống của mình để tạo thành một 
sức mạnh (ý lực) đoạn trừ các ác nghiệp ngay 
trong đời sống hàng ngày và cả đến giờ phút lâm 
chung. [1] 

Một số bằng chứng thuyết phục về việc 
chuyển nghiệp thức ác (đọa địa ngục) thành 
nghiệp thiện (sinh thiên) được tìm thấy trong Kinh 
Tạng Pali như hai trong nhiều trường hợp sau đây 
được trích từ Tiểu Bộ- Tập 2: Thiên Cung Sự 

1. Bà Lão Chiên- Đà-La 
Trong lúc đức Thế Tôn đang trú ngụ tại 

Ràjagaha (Vương xá), Ngài nhập định Đại bi mà 
chư Phật thường trú, sau đó xuất định và quán sát 
thế gian. Ngài thấy ngay trong thành phố ấy tại 
khu vực của dân chúng Candàla (Chiên-đà-la, 
hạng người vô loại khốn cùng không ai tiếp xúc) 
có một bà lão s ắp mạng chung và m ột ác 
nghi ệp đưa đến địa ngục đã xuất hi ện cho bà. 

Với tâm Đại bi, muốn làm cho bà t ạo một 
nghi ệp lành đưa đến cõi tr ời, Ngài suy nghĩ: 'Ta 
sẽ an trú k ẻ ấy vào thiên gi ới' , Ngài liền cùng đại 
chúng Tỷ-kheo vào Ràjagaha khất thực. 

Vào lúc ấy, bà lão Chiên-đà-la chống gậy ra 
khỏi thành, thấy đức Thế Tôn đến gần, và khi bà 
đối diện Ngài, bà dừng lại. Đức Thế Tôn cũng 
dừng lại và đứng ngay trước mặt bà như thể cản 
bà tiến lên. 

Sau đó, Tôn giả Mahà-Moggallàna (Mục 
Kiền Liên), biết tâm bậc Đạo Sư và cũng biết thọ 
mạng bà lão sắp hết, bèn thúc giục bà đảnh lễ đức 
Thế Tôn: 

Lễ chân đức Phật Go-ta-ma, 
Vì xót thương cho số phận bà, 
Giác giả tối cao, danh tiếng rộng, 
Đứng ngay trước mặt, hỡi Chiên-đà. 

N
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Hãy hướng tâm đầy đủ thiện duyên 
Về Ngài La-hán, bậc an nhiên, 
Mau mau đảnh lễ, hai tay chắp, 
Vì mạng sống kia chẳng được bền! 
Khi bà lắng nghe lời Tôn giả, lòng đầy xúc 

động, bà phát kh ởi tâm tín h ướng về bậc Đạo 
Sư, liền đảnh l ễ Ngài với năm phần thân th ể 
sát đất, và do hân hoan tr ước đức Phật, bà 
nhất tâm đứng yên l ặng, đầu cúi xu ống. Đức 
Thế Tôn bảo: 

- Thế này là đủ để bà ấy lên thiên gi ới. 
Xong Ngài vào thành với đại chúng Tỷ-kheo. 

Ngay l ập tức sau đó, một con bò cái ch ạy trốn 
cùng v ới bê con, lao v ề phía bà già, l ấy cặp 
sừng húc bà ch ết tại chỗ[2]. 

2. Lâu đài của người cho c ơm cháy 
Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại thành Ràjagaha 

(Vương Xá), ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Cũng 
vào thời ấy, những người trong một gia đình kia 
tại Vương Xá bị bệnh dịch tả. Mọi người trong nhà 
ấy đều chết trừ một nữ nhân. Kinh hoàng vì nỗi sợ 
chết, nàng bỏ nhà cùng tất cả tiền bạc thóc lúa 
bên trong ấy chạy trốn qua một chỗ nứt của vách 
tường. 

Vì không ai giúp đỡ, nàng đến nhà một gia 
đình khác, xin ở nhờ phía sau. Người trong nhà ấy 
thương hại nàng đem cho nàng cháo gạo, cơm 
chín và cơm cháy cùng các thứ còn sót lại trong 
nồi niêu. Nhờ lòng rộng lượng của họ, nàng có thể 
sống tại đó. 

Vào thời ấy Tôn giả Mahà-Kassapa (Đại Ca-
diếp) đã nhập Diệt Định suốt bảy ngày và đã xuất 
định, trong lúc Tôn giả suy nghĩ: 'Hôm nay ta sẽ 
làm ơn cho ai bằng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải 
thoát sầu bi cho ai?', Tôn gi ả thấy nữ nhân kia 
gần mạng chung và m ột ác nghi ệp đưa đến địa 
ngục đã xuất hi ện cho nàng . 

Tôn giả suy nghĩ: 'Khi ta đến gần, nữ nhân 
này sẽ cho ta cơm cháy mà nàng nhận được cho 
phần mình, và do chính hành động ấy nàng sẽ 
được tái sanh vào Hóa Lạc thiên giới. Khi ta đã 
giải thoát cho nàng khỏi tái sinh vào địa ngục như 
vậy, chắc chắn ta sẽ tạo hạnh phúc thiên giới cho 
nàng'. 

Sau khi đã đắp y vào buổi sáng sớm, Tôn 
giả cầm y bát và đi về phía nơi nàng cư trú. 

Bấy giờ, Sakka Thiên chủ (Đế Thích) giả 
dạng cúng dường Tôn giả thực phẩm thiên giới 
đầy đủ mọi hương vị thơm ngon cùng nhiều loại 
cháo, canh và cà-ri. Vị Trưởng lão nhận ra ngài, 
bèn chối từ và bảo: 

- Này Kosiya, tại sao ngài đã thành tựu các 
công đức thiện sự lại làm như vậy? Xin đừng làm 
hỏng dịp may của những kẻ bất hạnh khốn khổ'. 

Rồi Tôn giả đi đến đứng trước nữ nhân kia. 
Nàng ước muốn cúng dường Tôn giả một vật gì 
đó, liền suy nghĩ: 'Ở đây không có gì xứng đáng 
để cúng dường vị Trưởng lão đại oai nghi này cả', 
và nàng nói: 

- Xin ngài hãy tiến lên một chút nữa. 
Vị Trưởng lão chỉ bước lùi lại một bước và 

không nhận thứ gì do các người khác cúng 
dường. Nàng thấy rõ ràng Tôn giả muốn giúp 
nàng, bèn cúng dường Tôn giả miếng cơm cháy 
của mình, Tôn giả vừa ăn ngay tại chỗ vừa bảo: 

- Trong tiền kiếp thứ ba trước đây, cô đã là 
mẹ của ta. 

Xong Tôn giả ra đi. 
Nàng từ trần ngay đêm ấy và được tái 

sanh vào h ội chúng Hóa L ạc thiên  [3]. 
Rõ ràng qua những bài kinh trên cho thấy 

Đức Phật và Thánh Đệ Tử là những ruộng phước 
tối thắng, bất khả thuyết, có thể chuyển nghiệp ác 
đọa địa ngục của người sắp mất thành nghiệp 
thiện sanh lên thiên giới.  

Tương tự như vậy, hộ niệm cho người sắp 
mất là hướng dẫn, hỗ trợ ‘an trú người sắp mất 
vào thiện nghiệp’, tức là chân thành khuyên người 
sắp mất buông xuống hết thảy, tín tâm chuyên 
niệm A DI ĐÀ PHẬT (thiện nghiệp) và nguyện thiết 
tha sanh về cõi An Lạc. Do đó việc hộ niệm cho 
người lâm chung vô cùng cần thiết vì giúp người 
sắp mất tránh ác nghiệp vào giây phút cận kề cái 
chết đọa vào ba đường ác và đặc biệt giúp họ ‘an 
trú’ vào thánh hiệu A DI ĐÀ PHẬT để được thoát 
sanh về Cực Lạc Thế Giới. 

Điều đáng chú ý nhất: việc hộ niệm cho 
người sắp mất đúng là y giáo phụng hành, tương 
ứng với Đại Nguyện thứ 18 của Đức Phật A DI 
ĐÀ: "Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh 
chí tâm tin mộ muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn 
đến 10 niệm, nếu không được sanh, (trừ kẻ tạo tội 
ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp), thời tôi 
không ở ngôi Chánh giác".  

Trong khi đó theo Quán Vô Lượng Thọ Kinh, 
Ðức Phật bảo A Nan và Vi Ðề Hi: "Người Hạ 
Phẩm Hạ Sanh ấy. Hoặc có chúng sanh tạo 
nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác, đủ các bất 
thiện. Người ngu như vậy, do các ác nghiệp phải 
đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. 
Người ngu ấy, lúc lâm chung, gặp thiện hữu tri 
thức dùng nhiều lời an ủi, nói pháp dạy bảo niệm 
Phật. Người ấy bị khổ bức khó rảnh để niệm được. 
Thiện hữu bảo rằng, ngươi nên niệm Phật kia, chỉ 
xưng danh hiệu Phật A Di Ðà, như vậy chí tâm 
khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ mười niệm. 
Nên xưng như vầy: «Nam Mô A Di Ðà Phật». Do 
xưng danh hiệu Phật, nên trong mỗi niệm trừ tám 
mươi ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung, thấy 
kim liên hoa dường như mặt nhựt trụ trước người 
ấy. Như khoảng một niệm, liền được vãng sanh 
Cực Lạc thế giới, ở trong hoa sen mãn mười hai 
đại kiếp hoa sen ấy mới nở. Quán Thế Âm Bồ Tát 
và Ðại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi vì 
người ấy diễn nói thiệt tướng các pháp, nói pháp 
trừ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi, rất vui mừng 
liền phát tâm Vô Thượng Bồ Ðề. Ðây gọi là người 
Hạ Phẩm Hạ Sanh vậy" [4]. 
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Đức Thích Tôn cũng như Chư Phật thập 
phương rất thương xót những chúng sanh tạo ác 
nghiệp vì họ sẽ bị đọa vào tam ác đạo và trôi dài 
trong biển khổ sinh tử luân hồi và không biết khi 
nào mới có lại thân người. Như trong Kinh Bản 
Duyên Vãng Sanh Tịnh Thổ của Bồ Tát Quán Thế 
Âm, Đức Thích Ca, khi ấy là Phạm Sĩ Trưởng Na 
trong lúc đau thương ôm đống xương trắng của 
con mình (nay là Quán Thế Âm Bồ Tát) bị người 
vợ kế hại chết, khóc lóc và phát nguyện: “Nguyện 
tôi độ thoát các chúng sinh ác mau thành Ph ật 
Đạo. Hoặc biến làm Đại Địa, hoặc nước, lửa, gió. 
Hoặc biến làm cỏ, cây, rừng rậm vì chúng sinh làm 
nơi nương tựa, dừng nghỉ. Hoặc biến làm năm loại 
lúa đậu tăng ích cho người khác, Hoặc nếu Trời, 
nếu Người, nếu Thần, tất cả loại hình quý tiện… 
không có cõi nào chẳng hiện thân”. Như vậy phát 
năm trăm lời Nguyện, lại nguyện “Tôi thường trụ ở 
Thế Giới Sa Bà, nói Pháp giáo hoá” [5]. 

Mục đích chính của việc hộ niệm là chân 
thành và tích cực giúp cho người sắp lâm chung 
có đầy đủ ba món tư lương là TÍN, NGUYỆN, 
HẠNH để rồi họ được vãng sanh an lành vể miền 
Cực Lạc. Tuy nhiên bên cạnh đó, người sắp mất 
(người bệnh hoặc người già) cũng rất được 
khuyến thích làm lành tránh dữ nhằm tranh thủ 
những thiện nghiệp trước lúc ra đi. Những ngày 
ngắn ngủi còn lại trên thế gian, người sắp mất có 
những ý niệm làm những việc thiện là điều rất tốt, 
trợ duyên cho việc vãng sanh Cực Lạc. Khổng Tử 
dạy: “Sáng nghe được đạo, chiều chết cũng an 
lòng”, cũng như lời Phật dạy tránh dữ làm lành 
vậy. Họ được khuyên làm những việc thiện như là 
bố thí, giúp đỡ những người nghèo, những người 
cô thế, xây cầu, phóng sanh, cúng dường Tam 
Bảo v.v... Rõ ràng đây là những việc làm lợi ích 
cho con người, cho xã hội, cho Tam Bảo và cho 
cả người ra đi và cả người ở lại. Vì thế những việc 
làm thiện ích này đáng được trân trọng và khuyến 
khích phát huy hơn nữa trong đời sống ngũ trược 
loạn động, ác thế này.  

Như vậy hộ niệm cho người sắp mất là việc 
làm vô cùng cần thiết và lợi lạc, y như lời Phật 
dạy, hợp với Bản Nguyện bi trí viên mãn của A DI 
ĐÀ PHẬT và của Thập phương Chư Phật. Chính 
vì thế việc hộ niệm đáng được trân trọng, tán thán 
và khuyến khích rộng hơn nữa. Tuy nhiên, cần 
phải cẩn thận để tránh những trường hợp không 
như ý xảy ra. Việc này là bổn phận chung của 
Chư Tôn Đức Tăng Ni và các phật tử tại gia, nên 
cùng nhau phối hợp chặt chẽ và hài hòa. Vạn sự 
khởi đầu nan nhưng bằng sự hiểu biết và quyết 
tâm mạnh mẽ, việc hộ niệm có thể trở thành một 
tập tục hữu ích và nhất là trợ duyên tích cực cho 
người sắp lâm chung được vãng sanh về Thế Giới 
An Lạc. 
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NIỆM A DI ĐÀ PHẬT ‘SIÊU ĐỘ’ HƯƠNG LINH 

Niệm phật chân thành hồi hướng cho những 
hương linh là một trong những cách thức ‘siêu độ’ 
vi diệu nhất, đây là một trong nhiều công đức thù 
thắng của Thánh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, 
như Pháp Nhiên Thượng Nhân trong quyển “Niệm 
Phật Tông Yếu’ thuyết, “Vì ng ười chết mà ni ệm 
Phật hồi hướng cho h ọ thì Phật A DI ĐÀ phóng 
quang minh soi chi ếu địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh. K ẻ bị chìm trong ba đường dữ ch ịu khổ 
sẽ hết khổ, người chết sau khi lâm chung 
được gi ải thoát.”  (Trang 34)  

Ngài Pháp Nhiên thuyết rất có căn cứ vì y 
theo Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ ở phẩm 12 ghi, 
“ …Quang Minh c ủa Phật A DI ĐÀ chi ếu khắp 
mười phương, nếu chúng sinh nào ch ạm 
Quang minh này, c ấu di ệt thi ện sanh, thân ý 
nhu nhuy ến, nếu trong tam đồ, chỗ vô cùng 
khổ, thấy Quang minh này, đều được dừng 
dứt, đến khi m ạng chung đều đặng gi ải thoát.” 
(trang 39).  

Ấn Quang Đại Sư năm xưa khi còn sống 
cũng dùng cách niệm Phật hồi hướng cho hương 
linh. Phật tử yêu cầu siêu độ tồ tiên, thân bằng 
quyến thuộc thì Ngài Ấn Quang đều để bài vị ở 
Niệm Phật đường rồi lấy công đức niệm Phật của 
đại chúng ở Niệm Phật Đường hồi hướng cho họ. 
Theo Ngài Tịnh Không, cách này rất đáng được 
học tập và nhân rộng. 

Vì thế, quý vị an tâm niệm Phật chân thành 
để ‘siêu độ’ cho người thân quá cố của mình. Bài 
viết mở rộng dưới đây về việc siêu độ cho hương 
linh trong vòng 49 ngày sau khi chết và sau 49 
ngày hoặc thời gian dài sau đó nhằm giúp quý vị 
hiểu rõ quan điểm siêu độ của Phật giáo và các vị 
Thánh tăng. 

1. Siêu Độ Cho Hương Linh Trong 
vòng 49 Ngày Sau Khi Ch ết 

Người học Phật cần phải biết đối tượng giáo 
hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sống 
chứ không phải là người chết. Nếu vì hương linh 
siêu độ đó chỉ là biện pháp thứ yếu chứ không 
phải là sứ mạng căn bản của Phật giáo. Vấn đề 
này được Pháp sư Thánh nghiêm, một vị cao tăng 
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uy tín của Phật Giáo Đài Loan nói riêng và của 
Thế giới nói chung, sáng lập dòng thiền Phật Giáo 
Pháp Cổ Sơn (Dharma Drum Mountain.) thuyết 
giảng trong bài viết “Vì sao làm Phật sự” đăng trên 
trang mạng điện tử Thư viện Hoa Sen ngày 
7/7/2011. Thế nhưng, ngày nay một số chùa 
chuyên làm ‘Phật sự’ cúng bái, siêu độ cho người 
chết trong khi đó độ cho người sống là thứ yếu, vì 
thế  Pháp sư Tịnh Không  thuyết rằng “ ‘Phật sự’ 
– hai chữ này là d ạy học hi ện nay đã biến chất 
rồi. Bi ến thành cái gì v ậy? Siêu độ cho ng ười 
chết gọi là Phật sự, điều này ở trong Ph ật giáo 
không có , trong kinh điển không có. Phật sự là 
dạy học, chính là giáo dục. Chỉ một việc này.”  

Những xác quyết của quý ngài đều đúng 
như pháp vì sao vậy?   

Y theo Kinh Địa Tạng, người thân vì người 
chết trong vòng bảy thất (49 ngày), làm ‘Phật sự’ 
một cách thành khẩn như là ăn chay, phóng sinh, 
cúng dường Tam Bảo, tạc tượng Phật, giữ giới, 
tụng kinh, niệm Phật v.v... rồi lấy công đức này hồi 
hướng cho người mất. Trong vòng 49 ngày người 
sống rốt ráo làm Phật sự như vậy, 
thì trong bảy phần công đức, người 
chết chỉ nhận được một phần mà 
thôi. Vì thế khi còn thân người, thì 
chúng ta nên tu tập là tốt nhất. Ai tu 
nấy hưởng.  

Tuy nhiên,  những người thân 
của người quá cố chí tâm tu hành 
như Pháp thì dù chỉ một phần công 
đức cho người chết nhưng họ sẽ 
được siêu thoát vào cõi lành (thiên, 
nhân) hoặc có thể về Cực Lạc 
Quốc của Đức Phật A DI ĐÀ. Việc này cũng được 
Pháp sư Thánh Nghiêm xác quyết “ Người chết 
trong thời gian bảy tuần gia đình nên vì họ mà làm 
các Phật sự, sẽ có công dụng rất lớn đối với người 
chết. Gia đình nên đem các tài vật mà người chết 
khi sanh tiền yêu thích để cúng dường Tam bảo, 
bố thí kẻ nghèo khổ, và hồi hướng công đức này 
cho người chết, người chết sẽ nương nhờ công 
đức đó mà được tái sanh về các cảnh giới an 
lành.” Vì sao vậy? 

Y theo Kinh Địa Tạng, hình ảnh thánh nữ Ba 
la môn siêu độ cho mẹ bằng chính sự tu tập của 
bản thân sau khi được vị cao tăng cho biết mẹ của 
cô đang chịu cực hình ở địa ngục. Quý vị thấy 
rằng trong Kinh, cô không mời pháp sư, không 
mời thầy cúng đến tụng kinh. Thay vào đó, cô 
quay đầu, quyết tâm đoạn ác tu thiện một cách 
nghiêm túc và chí thành. Suy ngẫm kỹ, chúng ta 
thấy việc đọa vào địa ngục của thân mẫu là động 
lực thúc đẩy cho cô quyết chí tu tập. Khi đã được 
chứng quả, công đức này đã gây cảm ứng cho 
thân mẫu và từ đó mẹ cô liền được sinh thiên. 
Hình ảnh này cũng được Pháp sư Tịnh Không 
thuyết giảng trong bài “Phât sự….” như một lời 
nhắn nhũ rằng điều tốt nhất để siêu độ cho người 

chết là chính bản thân người thân của hương linh 
phải đoạn ác tu thiện một cách chí thành không 
những trong vòng 49 ngày mà hơn thế nữa.  

Tụng kinh siêu độ cho ng ười chết tuy là 
thứ yếu nhưng cũng mang l ại lợi lạc cho 
người quá c ố. Tại sao vậy? 

Y theo Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi Vấn Đức Thế Tôn có đoạn: 

“Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Như người 
ở trên đời không có trai giới mà hay làm phước 
huệ cho đời. Sau khi chết rồi có con hiếu thuận 
hoặc trai hay gái th ỉnh th ầy tụng kinh đại thừa, 
làm th ủy lục hoặc trai đàn lớn cầu siêu độ 
vong linh, không bi ết vong linh có th ể siêu độ 
không?  

 Đức Phật nói: … 
 “Còn như thỉnh thầy uống rượu ăn thịt 

chẳng đặng trong sạch, tụng kinh lấy bạc tiền. 
Thiên thần chẳng giáng lâm, Phật thánh không 
đến trợ, lại vong linh ấy càng thêm tội lỗi.” 

 Bằng như có con hiếu thuận chân chánh, 
cha mẹ chết rồi, trong mỗi tuần bảy ngày làm chay 

bảy thất, hoặc trong ba năm cả nhà 
ăn chay giữ giới, xuất tiền của trong 
sạch, cầu th ỉnh th ầy tu hành đức 
hạnh , trai gi ới tinh nghiêm, t ụng 
kinh đại thừa, hoặc làm chay 
thủy lục thi ết lập nghiêm trang, 
thắp hương rãi hoa y theo pháp 
cúng d ường , có lòng thành kính 
thay thế cho vong hồn khỏi tội đặng 
phước. Nếu cầu siêu bố thí bạc tiền 
như vậy, vong linh mới đặng sanh 
lên cõi trời, người sống cũng đặng 

phước, kẻ còn người mất đều an vui, người vui 
mừng thần thánh cũng vui mừng, như vậy mới thật 
là con cháu hiếu thuận.” 

Quan điểm này cũng được Pháp sư Thánh 
Nghiêm đề cập trong bài viết ‘Vì sao làm Phật sự’ 
sẽ được trình bày dưới đây. 

2. Siêu độ cho hương linh sau 49 
ngày 

Theo Kinh điển Phật giáo, thông thường, 
người ngay sau khi chết phải trải qua giai đoạn 
thân trung ấm trong vòng 49 ngày. Trong giai đoạn 
này thân trung ấm luôn chờ đợi cơ duyên thành 
tựu để chuyển sanh vào một trong sáu đường: 
thiên, nhân, a tu la, ngạ quỹ, súc sanh và địa 
ngục. Tuy nhiên, có hai loại người sau khi chết 
không trải qua giai đoạn thân trung ấm này đó là 
những người khi còn sống tu tạo những công đức 
lành (như niệm Phật, tu thập thiện) liền được thoát 
sinh lên Tây Phương Cực Lạc hoặc cõi thiên. 
Hoặc là những người khi còn sống tạo ác nghiệp, 
trọng nghiệp lập tức đọa vào địa ngục. Vì thế, như 
đã đề cập ở trên, trong vòng bảy thất này, hương 
linh rất cần sự giúp đỡ đầy thành tâm của gia đình 
thì mới mong được chuyển sinh vào cõi lành.  Vấn 
đề này cũng được Ðại sư Dilgo Khyentse 
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Rinpoche  vấn đáp trong quyển “Death and 
Rebirth” “trong bảy tuần lễ đầu sau khi chết là thời 
gian rất quan trọng để cho người sống làm mọi 
việc có thể giúp sức tái sinh cho người chết.” Tuy 
nhiên sau 49 ngày, chuyện gì xảy ra với hương 
linh và việc siêu độ họ như thế nào? Có hai kh ả 
năng xảy ra.  

2.1 Khả năng thứ nhất  
Sau 49 ngày người mất đã có chỗ thoát 

sinh, một trong sáu đường tùy theo nghiệp lực khi 
còn sống và tùy thuộc vào công tác “Phật sự’ của 
người thân trong vòng 49 ngày. Khi họ đã có chỗ 
‘an sinh’, thì việc làm công tác ‘Phật sự’ hồi hướng 
cho họ chỉ làm tăng thêm phước phần cho họ mà 
thôi. Sau đây là đoạn trích bài thuyết Pháp của 
Pháp sư Thánh Nghiêm trong bài “Vì sao làm Phật 
sự" cũng đã xác minh quan điểm này: 

“Phật Giáo chủ trương siêu độ vong linh tốt 
nhất là trong khoảng thời gian sau khi chết bốn 
mươi chín ngày. Nếu như qua bốn mươi chín ngày 
mà làm Phật sự hồi hướng, đương nhiên cũng có 
tác dụng nhưng lúc này chỉ tăng thêm phước phần 
cho họ chứ không thể cải biến được cảnh giới họ 
đã chuyển sanh. Giả sử một người khi sanh tiền 
đã tạo các điều ác, định sẵn đời sau họ phải đọa 
làm thân trâu bò hay mèo chó, ngay sau khi họ 
chết trong vòng bốn mươi chín ngày nếu gia đình 
vì họ mà làm các Phật sự đồng thời tạo cơ duyên 
cho họ đang ở trong giai đoạn thân trung ấm mà 
nghe được người xuất gia t ụng kinh , nhân đó 
biết được một số đạo lý Phật pháp, ngay đó họ sẽ 
sanh tâm hối cải lập chí hướng thiện, nhờ đó có 
thể tránh được làm thân súc sanh mà tái sanh làm 
người. 

Nếu như qua bốn mươi chín ngày  họ đã tái 
sanh làm thân trâu bò, mèo chó, lúc này gia đình 
vì họ mà làm các Ph ật sự thì ch ỉ cải thi ện được 
hoàn c ảnh sanh ho ạt của trâu bò, mèo chó  như 
làm cho họ được ăn uống đầy đủ, không bị cày 
bừa lao nhọc, được mọi người yêu mến cho đến 
tránh được cái kiếp phải bị dao đâm. Còn bằng 
người chết đã sanh làm người liền có được thân 
thể khỏe mạnh, sự nghiệp thuận lợi, bà con 
thương yêu bảo bọc. Nếu như họ đã vãng sanh 
cũng khiến cho phẩm vị Liên hoa của họ được 
tăng cao sớm được thành Phật.” 

Lời sau cùng trong Kinh Phật Đảnh Tôn 
Thắng Đà Ra Ni có trích một câu chuyện kể về sự 
linh ứng khi trì chú Đà ra ni này cho thấy Thánh 
Nghiêm Đại sư xác tín phước phần tăng thêm cho 
thân bằng quyến thuộc sau khi có chỗ thọ sinh là 
có căn cứ. Sau đây là đoạn trích nguyên văn mẫu 
chuyện này từ trong Kinh. 

“Trong niên hiệu Khai Nguyên, có vị cư sĩ 
tinh tu ở non Ngũ Đài, người thường gọi là Vương 
Sơn Nhơn, cũng trì tụng chú Phật Đảnh Tôn 
Thắng Đà Ra Ni này. Sau vì cầu siêu cho cha, ông 
tụng chú đến vài mươi muôn biến, cầu xin được 
biết nghiệp báo lành dữ và chỗ sanh của phụ thân. 

Nhưng kết cuộc không thấy chi, ông thối tâm 
muốn ra khỏi núi. Bỗng gặp một lão nhơn đón lại, 
bảo: "Hiền giả tụng trì thật là cần mẫn, nhưng vì 
cách Phật lâu xa, văn cú thất lạc, thiếu sót nhiều. 
Nên không mau được ứng nghiệm. Nay gặp nhau 
đây, tôi xin truyền lại toàn bản của thần chú". 
Vương Sơn Nhơn mời về đảnh lễ và thọ pháp. 
Lão nhơn dạy: "Hiền giả tụng chú bản này độ một 
ngàn biến sẽ thấy hiệu lực". Cư sĩ trì niệm y theo 
lời. Vài hôm sau lúc ban đêm, bỗng nghe tiếng 
ngọc hoàn bội khua thanh thao, giọng tiêu cầm dìu 
dặt, lần lần giáng xuống trước sân nhà, cư sĩ kinh 
lạ bước ra xem, thấy mấy mươi thiên nhơn vây 
quanh ủng hộ một vị thiên tiên tướng mạo siêu 
phàm đi đến. Vị thiên tiên hỏi: "Người biết ta 
chăng?" Cư sĩ thưa: "Kẻ dung phàm này mới 
được hân hạnh diện kiến". Thiên tiên nói: "Ta là 
phụ thân của người, năm rồi người trì tụng Tôn 
Thắng Đà Ra Ni, ta được nhờ phước lực sanh lên 
cõi trời. Mấy hôm nay, y phước lại tăng gấp bội 
hơn trước, ta được làm vua trong hàng thiên tiên. 
Bản chú ngươi vừa trì tụng công hiệu thật không 
thể nghĩ bàn!". Nói xong, tất cả đồng bay về 
thượng giới, cư sĩ vui mừng, cúi lạy tiễn đưa. Từ 
đó về sau càng thêm tinh t ấn.” (trang 48-49) 

2.2 Khả năng thứ hai 
 Theo Kim Cang Thừa, Trong giai đoạn 49 

ngày của thân trung ấm, đa số thần thức đều 
được đầu thai một trong sáu đường (lục đạo). Tuy 
nhiên có một số trường hợp, thần thức bị kẹt ở 
trạng thái thân trung ấm này một khoảng thời gian 
như Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche vấn đáp “có 
một số người khác cứ vất vưởng trong thế giới 
trung ấm này một thời gian rất lâu, có lúc đến bảy 
năm mới đi tái sinh. Nếu trường hợp họ bị kẹt lại 
trong th ế giới trung gian này, h ọ sẽ trở thành 
ma quỷ. ” 

Trong Kim Cương Thừa dạy rằng khi bị kẹt 
trong trạng thái trung ấm, chúng sinh phải chịu 
đựng rất nhiều khổ đau, lang thang khắp nơi trong 
sợ hãi, đói khát, buồn khổ, tham chấp, sân hận và 
hối tiếc về những kiếp sống đã trôi qua. Họ phải 
trải qua rất nhiều khó khăn, uất hận và đau đớn 
khổ sở.” Vì thế họ rất cần sự giúp đỡ của một vị 
cao tăng ‘siêu độ’ cho họ. Tác giả Vô úy trong bài 
viết “Ý nghĩa lễ Quán đỉnh Changwa” viết, “Thông 
qua các pháp tu Bản tôn A Di Đà Phật, Bất Động 
Phật, Bản tôn Quán Âm trong Kim Cương thừa, 
nương nhờ hồng ân Tam Bảo, nương theo giáo 
pháp chân thực và năng lực quán tưởng chư Phật 
Bản tôn, một bậc Thượng sư đã thực chứng Đại 
định A Di Đà hoặc thành tựu bất kỳ pháp môn nào 
khác, trong khi nhập đại định, Ngài có khả năng 
dẫn dắt thần thức của những vong linh đang phải 
gánh chịu khổ đau trong trạng thái trung ấm tới 
trước mặt mình và ban dạy giáo pháp về vô 
thường, khai thị cho họ biết chính tâm tham chấp 
của họ với kiếp sống trước đây khiến họ bị kẹt 
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trong trung ấm không thể siêu thoát.  Nhờ đó vong 
linh sẽ lợi lạc vô vàn và tức thời được siêu thoát.” 

Trong trường hợp này, gia đình có thể thỉnh 
Cao Tăng Tịnh độ về khai thị, quy y Tam bảo và 
ban pháp niệm Phật vãng sanh cho hương linh. 
Trong khi đó mọi người trong gia đình đều thành 
tâm niệm Phật, đọc Thần Chú Vãng sanh, làm 
những ‘Phật sự’ khác  và hồi hướng công đức này 
cho họ thì họ mới có cơ may siêu thoát vào cõi 
lành.  

Nguyện đem công đức này 
Hướng về tất cả chúng sanh khắp pháp giới 
Đồng sanh cõi An Lạc 

Tâm Tịnh 
Nguồn Tham Kh ảo: 
1) Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang 

Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh – Nguyên 
Hán bản: Ngài Hạ Liên Cư hội tập – Tâm Tịnh chuyển 
ngữ; Viện nghiên cứu Phật học Phước Huệ hiệu đính 
và ấn hành; Phật Lịch 2546 -2002 

2) Đại Thừa Kim Cang Luận – Thích Viên Giác; 
PL.2543 –TL. 2000 

3) Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni – Hòa 
Thượng Thích Thiền Tâm dịch; Phật Lịch 2550 –TL: 
2006 

4) Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng 
Nhân – Nguyễn Văn Nhàn dịch; Nhà Xuất Bản Phương 
Đông; Phật Lịch 2555 – TL. 2011 

5) Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật- Hòa Thượng 
Tịnh Không; PL.2553 – TL, 2010 

6) Death & Rebirth – Chết & Tái Sinh – Thích 
Nguyên Trạng, Melourne, Úc châu: PL. 2545 – TL. 
2002 

7) Vì sao làm Phật sự - Pháp sư Thánh Nghiêm: 
Hội Bông Sen, 2011 

8) Từ Điển Phật học online. Quangduc.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA QUÁN 
THẾ ÂM BỒ TÁT 

Vi Tâm 

(Nguyện thứ nhất) 
Hiệu danh Tự Tại là tôi 

Bồ Tát là vị, Như Lai là lòng 
Tu hành đã được viên thông 

Nguyện đi quảng pháp khắp vùng thế gian 

(Nguyện thứ hai) 
Những điều đã được ấn tường 

Bên bờ Nam Hải chỗ thường tới lui 
Tôi đem cứu độ cho đời 

Thân tâm tự tại quảng lời vị tha 

(Nguyện thứ ba) 
Đem thân xuống giới Ta Bà 

U Minh cõi tạm, đứng xa lắng nhìn 
Ở đâu có tiếng gọi tên 

Là tôi thể hiện tới liền cứu ngay 

(Nguyện thứ bốn) 
Được nhờ công sức đã đầy 

Tà ma yêu quái thẳng tay dẹp liền 

(Nguyện thứ năm) 
Trên tay dương liễu một nhành, 

Nhúng vào bình nước diệu lành rưới cho 
Chúng sanh hứng giọt cam lồ 

Thành tâm niệm Phật Nam Mô thoại đầu 

(Nguyện thứ sáu) 
Mọi người bình đẳng như nhau 

Quán Âm không xét kẻ cao người hèn 
Một lòng hỷ xả xót thương 

Từ bi cứu độ bốn phương đồng đều 

(Nguyện thứ bẩy) 
Gặp người tổn hại hư hao, 

Thân sa địa ngục, nghiệp vào súc sanh 
Người vì ngạ quỷ điêu linh 

Là ta hiển thị cứu sinh dẹp tà 

(Nguyện thứ tám) 
Nếu ai gặp cảnh sút sa 

Hướng Nam thành kính lễ ta một lòng 
Thì dù xiềng xích gông cùm 

Quán Âm sẽ tới giải vòng can qua 

(Nguyện thứ chín) 
Pháp thuyền một chiếc tạo ra 

Quán Âm đi khắp Ta Bà bốn phương 
Ngày đêm độ khổ ban thương 

Qua giòng sông rộng vượt đường biển sâu 

(Nguyện thứ mười) 
Những ai kiên quyết nguyện cầu 

Giờ lâm chung đến lúc vào Tây Phương 
Quán Âm sẽ đón chỉ đường, 

Lọng xanh đi trước phướng vàng đi sau. 

(Nguyện thứ mười một) 
Có lời ấn ký nhiệm mầu 

Giới Vô Lượng Thọ lối vào uy nghi 
Quán Âm biết nếu kiên trì 

Niết Bàn sẽ đạt khi về Phương Tây 

(Nguyện thứ mười hai) 
Đoan nghiêm nào được có ai 

Mười hai lời nguyện chẳng sai một lời? 
Nguyện thành mới được theo Thầy 
Đài sen tọa ngự Phật vời gọi lên. 
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Hoang Phong dịch 
(tiếp theo) 

29. Lời khuyên nh ững ng ười lo s ợ 
ột số người khi vừa thức dậy đã bị xâm 
chiếm ngay bởi những lo sợ không giải 
thích được. Những xúc cảm đó có thể 

xuất phát từ đủ mọi lý do. Một số bị cha mẹ hay 
anh chị ngược đãi từ những ngày còn bé. Một số 
bị lạm dụng tình dục. Họ bị hiếp đáp, hành hung, 
nhưng không thổ lộ được với ai cả. Một nỗi lo sợ 
từ từ xâm chiếm lấy họ và họ cảm thấy rất khổ sở. 

Có những lúc họ cảm thấy đủ can đảm để 
thổ lộ những gì họ đã trải qua, và khi đó nếu bên 
cạnh có một người lắng nghe và khuyên nhủ họ 
rằng tất cả đã qua rồi, đã thuộc về quá khứ, thì 
đấy sẽ là một dịp may giúp cho họ quên đi một 
quãng đời của họ. Trên đất nước Tây 
tạng người ta thường nói muốn khai 
thông một võ ốc thì phải thổi vào đấy. 

Nếu ta lo âu và mất hết tự tin và 
nghĩ rằng tất cả những gì mình làm 
đều hỏng bét, thì hãy cố gắng suy 
nghĩ thêm một chút. Tại sao ta lại thua 
cuộc ngay từ điểm khởi hành. Đương 
nhiên ta sẽ thấy là phi lý. Khó khăn 
đều phát sinh từ cách suy nghĩ của ta, 
nhưng không phải vì ta thiếu khả 
năng. 

Một phương pháp hữu hiệu để 
loại trừ lo âu là cách bớt quan tâm đến 
mình và chú ý nhiều hơn đến kẻ khác. Khi nhìn 
thấy những khó khăn của kẻ khác, thì những khó 
khăn của mình cũng sẽ giảm đi. Khi ra sức cứu 
giúp kẻ khác, sự tự tin sẽ gia tăng và lo âu cũng 
giảm xuống.Cần nhất là lòng ước vọng được giúp 
đỡ kẻ khác phải thành thật. Nếu như ước vọng ấy 
chỉ có mục đích giúp ta thoát khỏi lo lắng, thì nhất 
định nó sẽ mang ta quay trở về với những lo lắng 
của ta và cả những sợ hãi của ta nữa.  

30. Lời khuyên nh ững ng ười có ý định tự 
tử 

Thật tế nhị khi phải đề cập đến vấn đề tự tử. 
Những lý do đưa đến tự tử thì nhiều lắm. Nhiều 
người bị xâm chiếm bởi lo lắng hay kinh hoàng; 
nhiều người thì thất vọng; có kẻ lại tự tử vì tự kiêu 
vì kẻ khác gây ra một điều gì đó hay không thực 
thi một điều gì đó cho họ; có người lại tin chắc 
mình chỉ là một kẻ vô tích sự không làm được gì 
cả ; kẻ khác thì phát lộ tham vọng của mình một 
cách thật hung hãn, để rồi tức bực và tự tử khi 
thấy tham vọng không thực hiện được; kẻ khác thì 
bị buồn khổ chi phối, và còn nhiều trường hợp 
khác nữa. 

Một cách tổng quát, người tự tử sẽ hủy bỏ 
tất cả mọi giải pháp tương lai có thể giài quyết 
những khó khăn cho họ. Kể cả từ trước cho đến 
giây phút này, dù cho họ chỉ gặp toàn khó khăn đi 
nữa, nhưng không có gì chứng minh được là họ 
sẽ không tìm được một giải pháp để giải quyết các 
khó khăn. 

Một điều khác nữa: hầu hết các trường hợp 
tự tử đều xảy ra khi xúc cảm gia tăng đến cực 
điểm. Với tư cách con người, ta không thể nào 
nhất quyết chọn giải pháp triệt để bằng cách chỉ 
căn cứ vào một cơn giận dữ, tham vọng hay lo sợ.  
Hành động dưới ảnh hưởng của xung năng thúc 
đẩy sẽ lâm vào nguy cơ bị lầm lẫn. Vì chúng ta có 
đủ khả năng để suy nghĩ, cho nên hãy chờ đến lúc 
bình tĩnh và thư giản trước khi quyết định một 
hành vi không hàn gắn được. 

Vị giám hộ của tôi là Thrijiang Rinpoché có 
kể cho tôi nghe câu chuyện của một người ở tỉnh 
Khams, người này lâm vào cảnh vô cùng khổ sở 
và có ý định nhảy xuống sông Tsangpo ở Lhassa 

để tự tử. Hắn đem theo một chai rượu 
và quyết định sẽ uống hết chai rượu 
và sau đó sẽ nhảy xuống sông. Thoạt 
tiên, xúc cảm còn mạnh và xâm chiếm 
lấy hắn. Hắn đi đến bờ sông, ngồi một 
lúc bên bờ nước. Nhưng hắn chưa 
quyết định nhẩy ngay, và bắt đầu uống 
một ít rượu. Nhưng vẫn chưa tìm thấy 
can đảm, hắn lại uống thêm một ít 
rượu nữa. Sau cùng thì hắn quay về 
nhà, cặp nách chai rượu đã cạn. 

Các bạn có thấy không, khi nào 
hắn còn bị kiềm toả và bị chi phối bởi 
xúc cảm cực mạnh, thì hắn nhất định 

tử tử. Nhưng một khi xúc cảm lắng xuống – chỉ 
trong thời gian uống hết chai rượu – hắn quay trở 
về nhà.  

31. Lời khuyên nh ững kẻ khổ đau vì cô 
đơn 

Tình cờ đọc một bản báo cáo thăm dò, tôi 
mới hiểu ra là một phần lớn người Mỹ cho biết họ 
rất khổ đau vì cô đơn. Trong vòng hai tuần gần 
đây, một phần tư số người trưởng thành thú nhận 
họ cảm thấy thật lẽ loi. Hiện tượng đó có vẻ rất 
phổ biến.  

Trên các đường phố đô thị, hàng ngàn 
người đi lại nhưng họ không buồn nhìn nhau. Nếu 
bất chợt hướng mắt của họ có vô tình gặp nhau, 
thì họ cũng chẳng nở một nụ cười, trừ  trường 
hợp đã hò hẹn từ trước. Trong các toa xe lửa, họ 
ngồi sát bên nhau hàng giờ, nhưng không hề nói 
chuyện với nhau một lời. Thật là lạ. 

Tôi có cảm giác là những xúc cảm cô đơn 
bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là 
hiện nay chúng ta quá đông đúc. Ngày xưa khi thế 
giới còn ít người, mỗi cá nhân ý thức sâu sắc hơn 
là họ đều thuộc vào một gia đình chung của nhân 
loại, con người hiểu nhau nhiều hơn, sự tương trợ 

M
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giữa người này với kẻ khác cũng rõ rệt hơn. Kể cả 
thời buổi hiện đại, trong các làng nhỏ nơi thôn 
quê, mọi người đều quen biết nhau, cho nhau 
mượn dụng cụ và máy móc để làm ruộng, nếu 
công việc có tầm vóc rộng lớn thì họ hợp lực làm 
chung. Ngày xưa, người ta hội họp thường xuyên 
hơn, đi nhà thờ, cầu nguyện chung với nhau. Họ 
có nhiều dịp để hàn huyên với nhau hơn. 

Ngày nay địa cầu quá đông đúc, hàng triệu 
người chen chúc trong các thành phố lớn. Người 
ta có cảm giác mối bận tâm duy nhất của họ là 
làm việc và lãnh lương thế thôi. Mỗi người có một 
đời sống độc lập. Máy móc hiện đại giúp cho đời 
sống thường nhật ít bị ràng buộc hơn, vì thế người 
ta thường có cái cảm giác thật sai lầm là những kẻ 
chung quanh chỉ giữ một vai trò thứ yếu, không 
liên can gì đến sự an vui của chính họ. Tình trạng 
đó đưa đến sự thờ ơ và cảm giác lẽ loi. 

Nguyên nhân thứ hai của sự cô đơn, theo ý 
tôi, là lối sống trong các xã hội tân tiến, trong các 
xã hội đó lúc nào chúng ta cũng bận rộn một cách 
khủng khiếp. Nếu ta mở lời nói với ai, dù chỉ để 
hỏi một câu «Thế nào, có khoẻ không?» ta cũng 
có cảm giác đánh mất vài giây đồng hồ quý báu 
trong cuộc đời mình. Vừa đi làm về ta đã nhào vào 
tờ báo: «Nào, xem có tin tức gì mới lạ không?». 
Thảo luận với một người bạn có nghĩa là một cách 
đánh mất thì giờ. 

Trong một thành phố, ta quen biết nhiều 
người. Vậy hãy cố chào nhau một lời. Người ta 
vẫn cứ nghĩ rằng gợi chuyện với nhau là một việc 
vừa nguy hiểm lại không thiết thực. Do đó người 
ta tránh né mọi sự giao tiếp, và mỗi lần nếu có 
người nào cất lời muốn nói chuyện với ta, thì ta có 
cảm giác như là họ muốn tấn công ta vậy. 

Tình trạng đó làm cho xã hội mất hết tính 
cách nhân bản và cuộc sống trở thành máy móc. 
Sáng sớm, ta đi làm. Hết ngày, ta giải trí trong một 
hộp đêm hay một nơi nào khác. Ta về trễ, cảm 
thấy ngầy ngật trong người, vào giường ngủ được 
vài giờ. Sáng hôm sau, tuy vẫn còn ngái ngủ, đầu 
óc thẫn thờ, nhưng vẫn phải đi làm. Có đúng là 
những người trong thành phố sống theo cách ấy 
một phần lớn đời họ hay chăng? Mỗi con người 
trở thành một bộ phận cơ khí, dù muốn hay không 
cũng phải chuyển động theo một sự vận hành 
chung. Đến một lúc nào đó, lối sống ấy sẽ trở 
thành quá nặng nề, và rồi người ta sẽ thu mình 
trong sự thờ ơ. 

Tôi đoan chắc rằng, nếu tôi sống trong một 
thành phố lớn, ở Hoa kỳ chẳng hạn, và nếu như 
tôi chỉ chung đụng với những người đia phương, 
dần dần tôi cũng sẽ trở thành giống như họ. 
Chẳng có cách gì để lựa chọn khác hơn. Có thể 
tôi cũng sẽ tìm đến các hộp đêm, về nhà trễ, sáng 
hôm sau còn ngái ngủ, nhưng vẫn phải đi làm. Rồi 
đến một lúc nào đó, tôi cũng sẽ hoàn toàn quen 
với lối sống như thế.! (Ngài bật cười). 

Đừng tìm cách để giải trí mỗi đêm. Tan sở 
nên về nhà. Dùng cơm tối trong thanh thản, uống 
một tách trà hay một thức uống khác, đọc một 
quyển sách, nghỉ ngơi và đi ngủ trong thư giản. 
Buổi sáng thức dậy sớm. Tôi nghĩ rằng nếu đi làm 
với một tâm hồn tươi mát và sảng khoái, thì cuộc 
sống sẽ khác hơn nhiều. 

Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy dễ dàng là 
những cảm tính cô đơn không ích lợi cũng chẳng 
thú vị gì. Mỗi người trong chúng ta nên tìm cách 
loại bỏ cảm tính ấy. Nó lệ thuộc vào rất nhiều 
nguyên nhân và điều kiện, vì thế nên ngăn chận 
nó càng sớm thì càng dễ hơn. Gia đình là tế bào 
căn bản của xã hội vì thế gia đình phải là một nơi 
mà người ta cảm thấy hạnh phúc, sống trong yêu 
thương và trìu mến. Nếu trong gia đình, và cả 
trường học, trẻ nhỏ được dạy dỗ và lớn lên trong 
bầu không khí như thế, thì sau này khi lớn lên và 
ra đời chúng sẽ có đủ khả năng để giúp đỡ kẻ 
khác. Khi chúng gặp một người nào đó lần đầu 
tiên, chúng vẫn giữ được thoải mái và ngỏ lời với 
người ấy mà không sợ sệt gì cả. Chúng sẽ tiếp tục 
tạo ra một bầu không khí như thế chung quanh 
chúng, và cảm tính cô đơn sẽ bớt đi, không còn 
như ngày nay nữa.  

 Hoang Phong  
[Trích trong quyển: Những lời khuyên tâm huy ết của 
Đức Đạt-Lai L ạt-Ma (Conseils du coeur) , sách được 
thực hiện với sự hợp tác của Ngài Matthieu RICARD, 
do Christian BRUYAT dịch từ tiếng Tây Tạng, nhà xuất 
bản PRESSE DE LA RENAISSANCE, Paris, 2001] 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Phật Tánh Trong Ta 
Thoại Hoa 

Giữ gìn Phật tánh trong ta              
Tu tâm tích đức, diệt tà trung kiên 
Siêng năng học hỏi vững bền 
Dù đường có đoạn gập ghềnh khó đi 
Tự tu tự chứng can trì 
Mỗi người mỗi cảnh, có gì mà lo 
Nhận thì ít, nhiều là cho 
Từ bi nuôi nấng một kho tàng đầy 
Lấy căn tánh tịnh làm thầy 
Kinh Vô Lượng Thọ làm dây dẫn đường 
Thực hành tín nguyện chơn thường 
Đến khi giờ điểm Tây phương thì về. 
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Hành Hương Chiêm Bái 
Thánh Tích Ph ật Giáo 

Trung Qu ốc 
Thích Trí Thuyên 

(tiếp theo) 
Chùa Hàn Sơn 
hùa Hàn Sơn (寒山寺) là ngôi chùa cổ nằm 
ở phía Tây của trấn Phong Kiều, Tô Châu. 
Chùa được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 

thứ VI, nhà Lương thuộc niên hiệu Thiên Giám 
(502-519) vua Lương Võ Đế, với tên gọi ban đầu 
là Diệu Lợi Phổ Minh Tháp viện. 

Đến khoảng niên hiệu Trinh Quán (627-649) 
thời Đường Thái Tông, tên gọi Hàn Sơn mới được 
đặt, nhằm tưởng nhớ đến hai vị Bồ Tát đã từng cư 
trú tại nơi đây, đó là Ngài Hàn Sơn 
và Ngài Thập Đắc. Tương truyền 
Ngài Hàn Sơn là ứng thân của Bồ 
Tát Văn Thù và Ngài Thập Đắc là 
ứng thân của Bồ Tát Phổ Hiền. 
Sau những thăng trầm của lịch sử, 
chùa Hàn Sơn đã được các triều 
đại từ nhà Tống tới nhà Thanh gìn 
giữ, tu bổ. Trong thời loạn Thái 
Bình Thiên Quốc, chùa bị đốt phá 
và được xây lại vào năm 1905 cho 
đến ngày nay. 

Chùa tọa lạc trên một khu 
đất rộng 10.600m2. Các công trình 
kiến trúc chính của chùa gồm có 
Đại hùng Bảo điện, Tàng kinh các 
và Tháp chuông. Mỗi công trình đều có những nét 
độc đáo và giá trị riêng của nó. 

Chùa Hàn Sơn không chỉ thu hút du khách 
bằng những câu chuyện ly kỳ mà còn là nguồn 
cảm hứng vô tận của bao lớp thi nhân. Trước 
phong cảnh hữu tình miền Giang Nam, nhà thơ 
Trương Kế đời Đường đã viết nên những vần thơ 
Đường bất hủ, đó là bài Phong Kiều Dạ Bạc, bài 
thơ diễn tả về một đêm trăng tàn chợt nghe văng 
vẳng tiếng chuông chùa Hàn Sơn. Đây là nội dung 
của bài thơ: 

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên 
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên 
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. 
Dịch th ơ: 
Trăng tà tiếng quạ kêu sương 
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ 
Thuyền ai đậu bến Cô Tô 
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. 
                                  Nguyễn Hàm Ninh dịch 
Ngày nay, khi đến viếng thăm chùa Hàn 

Sơn, chúng ta có dịp chiêm ngưỡng bức bích họa 
nổi tiếng mang tên “Hàn Sơn – Thập Đắc” được 

khắc trên đá của danh họa sư La Sính Sở đời nhà 
Thanh, thủ bút của thư pháp gia nổi danh Trương 
Xư Liêu đời Tống qua bộ kinh Kim Cương, hoặc 
khám phá Tàng kinh các – nơi lưu trữ kinh thư. 
Ngoài ra, chùa Hàn Sơn còn có các bia đá ghi lại 
những vần thơ tuyệt tác của các thi nhân ở 
Trường Lang và cũng không quên nhắc đến cái 
chuông đồng đã làm nên cái hồn cho chùa Hàn 
Sơn, nhất là vào những đêm trừ tịch, khi 108 tiếng 
chuông ngân vang lên giữa đêm, người ta mới 
cảm hết được cái thần và hồn của Phong Kiều Dạ 
Bạc trên bến nước Cô Tô. 

Cũng chính vì tiếng chuông chùa Hàn Sơn 
nổi tiếng như thế, cho nên hàng năm, đúng vào 
lúc giao thừa, chùa Hàn Sơn lại tổ chức Lễ hội 
thỉnh Đại hồng chung, 108 tiếng chuông sẽ được 
gióng lên ngân nga. 108 tiếng chuông biểu trưng 
cho 108 phiền não mà con người thường phải đối 
mặt trong cuộc sống. Lễ hội này thường thu hút 

đông đảo Phật tử và du khách đến 
tham gia. Người ta tin rằng, người 
nào nghe tiếng chuông chùa Hàn 
Sơn vào đêm giao thừa thì 108 
phiền não cũng sẽ được bay đi 
theo gió và trong năm mới không 
còn phiền muộn nữa. 

Chùa Hàn Sơn được xếp vào 
danh mục một trong mười ngôi 
chùa cổ nổi tiếng nhất Trung Quốc. 
Vì thế, mỗi năm có đến hàng triệu 
du khách trong và ngoài nước đến 
viếng chùa và thưởng ngoạn 
phong cảnh hữu tình của vùng 
sông nước Cô Tô. 

Chùa Trùng Nguyên  
Viếng thăm chùa Hàn Sơn xong, đoàn tranh 

thủ viếng thăm thêm một ngôi chùa nổi tiếng ở Tô 
Châu nữa đó là chùa Trùng Nguyên. Chùa Trùng 
Nguyên cũng còn được gọi là Thủy Thiên Phật 
Quốc, đệ nhất danh lam thắng cảnh miền Giang 
Nam. Chùa Trùng Nguyên ban đầu có tên là Trùng 
Huyền Tự, khai sơn vào năm Thiên Giám thứ 2 
(503) đời vua Lương Võ Đế, đồng thời với các 
chùa ở Tô Châu như chùa Hàn Sơn, chùa Linh 
Nham và chùa Bảo Thánh. Dưới sự phát tâm hộ 
trì Phật pháp của vua Lương Võ Đế, Phật Pháp 
hưng thịnh, chùa chiền được xây dựng khắp nơi. 
Lúc này tại Trường Châu có vị quan tên là Lục 
Tăng Tán, nhân thấy mây lành tụ hợp thành mấy 
lớp phủ kín trên mái nhà mình, nên phát tâm cúng 
dường nhà của mình để làm chùa thờ Phật và đặt 
tên là Trùng Vân Tự. Vua Lương Võ Đế nghe 
được việc này rất lấy làm vui bèn ban cho bảng 
hiệu "Đại Lương Quảng Đức Trùng Huyền Tự". 
Từ đó chùa được gọi là Trùng Huyền Tự. 

Đến đời nhà Đường niên hiệu Hội Xương 
năm thứ 2 (842), Phật giáo gặp phải pháp nạn của 
vua Đường Võ Tông. Chùa Trùng Huyền bị phá 
hủy, sau khi pháp nạn đã qua, chư tăng tái kiến lại 

C
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chùa ở trấn Duy Đình cách thành Tô Châu khoảng 
30 dặm và đặt tên cho ngôi chùa mới xây dựng lại 
là Trùng Nguyên. 

Đến thời Ngũ Đại vua nước Ngô Việt (908-
932) đại trùng tu chùa Trùng Nguyên, trở thành 
một trong những ngôi chùa to lớn tráng lệ nhất 
trong thiên hạ, đến đời nhà Tống vào khoảng niên 
hiệu Tuyên Hòa (1119-1125) chùa được đổi tên 
thành Thừa Thiên, sau đó lại đổi thành chùa Năng 
Nhơn. Đến thời nhà Nguyên niên hiệu Thuận 
Thiên (1330-1333) chùa bị hỏa hoạn phá hủy hoàn 
toàn. Đến niên hiệu Chí Thuận (1341-1368) được 
Hòa Thượng Duyệt Nam Sở xây dựng lại, toàn bộ 
kiến trúc cũng như quy mô của chùa được phục 
dựng lại như xưa. Đến đời vua Khang Hy nhà 
Thanh vì kỵ tên húy của vua là "Huyền" nên chùa 
được gọi là Trùng Nguyên cho đến ngày nay. 

Đến thời hiện đại chùa bị phá hủy hoàn toàn 
vào thập niên 70 trong cuộc cách mạng văn hóa. 
Đến năm 2003 được trùng tu xây dựng lại, phục 
hưng lại diện mạo của tổ đình, tái kiến đại tòng 
lâm phạm vũ. Chùa Trùng Nguyên được xây dựng 
lại trên diện tích 300 mẫu, điện đường to lớn trang 
nghiêm hùng vĩ, chùa nằm trên vùng đất bán đảo 
rất đẹp bên cạnh hồ Dương Trừng, giữa hồ lại có 
một hòn đảo nhỏ, trên đảo cất một tòa Quán Âm 
Các cùng với chùa Trùng Nguyên hợp thành Liên 
Hoa Phật Quốc, Quán Âm Đạo Tràng, vạn Phật 
trang nghiêm tạo nên một phong cảch vô cùng độc 
đáo. Chùa Trùng Nguyên được trùng hưng thể 
hiện sự thành tựu đạo tràng của chư Phật, tôn 
Pháp, Hiền Thánh Tăng, sự cụ túc của Tam Bảo 
nói lên Phật Pháp hưng long, Tam Bảo trường 
tồn. 

Vào chùa Trùng Nguyên trước tiên chúng ta 
phải đi qua con đường dài 200m được gọi là Lễ 
Phật Đại Đạo, hai bên đường có khắc các bức 
phù điêu bằng đá mô tả 48 lời nguyện của Đức 
Phật A Di Đà, trên đường lễ Phật còn có bảy hoa 
sen kỳ nguyện, trên sáu cây đầu phù điêu triển 
hiện 6 pháp, gọi là Lục Độ pháp môn tu hành Bồ 
Tát Đạo của Phật Giáo, cây trụ thứ bảy phù điêu 
cách lễ Phật đây là nét độc đáo của kiến trúc chùa 
Trùng Nguyên. 

Cổng Tam Quan của chùa được đặt ở cuối 
đường Lễ Phật Đại Đạo, xây dựng theo kiến trúc 
cổng thành cổ, trên cổng treo tấm biển có đề ba 
chữ 'Trùng Nguyên Tự' do Triệu Phát Sơ viết, hai 
bên có hai biển đề Giang Nam Đại Quan và Tiêu 
Lương Di Tích. Hai bên cổng chùa còn có hai 
thạch Kinh Tràng khắc chú Tôn Thắng và Chú Đại 
Bi. Thiên Vương Điện của chùa được tôn trí Đức 
Phật Di Lặc và bốn vị Thiên Vương sau lưng Phật 
Di Lặc là tượng Đức Hộ Pháp. Hai bên Điện Thiên 
Vương là hai lầu chuông trống, trên lầu trống treo 
một cái trống lớn có đường kính 2m19, xưng là 
trống to nhất Trung Quốc, lầu chung treo đại hồng 
chung nặng 12 tấn. 

Ao Phóng Sanh nằm phía sau Điện Thiên 
Vương có ba cây cầu bắc ngang qua ao được đặt 
tên là cầu Năng Nhân, cầu Trí Huệ, cầu Phước 
Đức, qua khỏi ba cây cầu là đến quảng trường 
trước đại điện, hai bên có Điện Văn Thù và Điện 
Phổ Hiền, Đại Hùng Bảo Điện ở vị trí trung tâm, 
đây là kiến trúc chính của chùa Trùng Nguyên, 
được cất trên một đài làm bằng đá rất cao, toàn 
thể đại điện cao 36m, là một trong những đại điện 
lớn nhất Trung Quốc, trong đại điện tôn trí 3 tôn 
tượng Tam Thế Phật, vách sau lưng tượng Tam 
Thế là phù điêu Nam Hải Quán Âm, diễn tả tích 
Thiện Tài Đồng Tử Tam Thập Tam Tham, hai bên 
tôn trí tượng Thập Bát La Hán. Điện thờ Bồ Tát 
Địa Tạng và Bồ Tát Hư Không Tạng được làm hai 
bên của Đại Điện. 

Trước mặt chùa là cầu Phổ Tế dài khoảng 
200m, đi qua điện thờ Quán Âm Bồ Tát, trước cầu 
Phổ Tế có cổng bi phường trên đề bốn chữ Thủy 
Thiên Phật Quốc, qua cầu đến Quán Âm Các ở 
đảo nhỏ giữa hồ, các có chiều cao là 46m, bên 
trong tôn trí tượng Bồ Tát Quán Âm bằng đồng 
thếp vàng cao 33m, nặng 80 tấn, đây là tượng 
Quán Âm được thờ trong các cao nhất Trung 
Quốc, quanh tượng Bồ Tát lớn còn tôn trí 9999 
tượng Bồ Tát Quán Âm cũng làm bằng đồng cao 
khoảng 3 tấc. Trong chùa còn có các Thiền phòng 
và Trai đường để thuận tiện cho khách hành 
hương đến tham quan lễ Phật có thể an trú. Chùa 
Trùng Nguyên là một công trình vĩ đại của Phật 
Giáo Trung Quốc, nơi thể hiện phong cách kiến 
trúc truyền thống của tự viện Trung Quốc đương 
đại, là một trong những danh lam thắng cảnh nổi 
tiếng bậc nhất của miền Giang Nam.   

Núi Cửu Hoa 
Sau bữa điểm tâm sáng, ngày 04 tháng 11, 

vào lúc 8 giờ, đoàn rời khách sạn đi Cửu Hoa 
Sơn-đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng. Từ Tô Châu 
đến núi Cửu Hoa mất khoảng 6 tiếng xe. Khí hậu 
hôm nay ấm áp, dễ chịu. Đoàn đến chân núi Cửu 
Hoa vào lúc 14 giờ và dùng cơm trưa tại một nhà 
hàng ở chân núi. Dùng cơm xong, chúng tôi đón 
xe buýt du lịch địa phương lên núi. Từ chân núi 
lên đến đỉnh mất khoảng 20 phút. Chiều ngày hôm 
ấy, chúng tôi chỉ đi mua sắm rồi về nghỉ tại khách 
sạn DongYa. 

Núi Cửu Hoa tọa lạc ở phía Tây Nam huyện 
Thanh Dương tỉnh An Huy. Cửu Hoa sơn xưa kia 
được gọi là Lăng Dương Sơn và quần thể núi này 
gồm có 99 đỉnh vây quanh, trong đó các đỉnh 
Thiên Đài, Thiên Trụ, Thập Vương, Liên Hoa v.v.. 
chín ngọn núi này làm chủ. Nhìn từ phía xa 9 đỉnh 
núi này giống như 9 anh em kề vai sát cánh, vì thế 
nó có tên là Cửu Tử sơn. Vào đời Đường, khi đại 
thi sĩ Lý Bạch dừng chân ở huyện Thanh Dương 
nhìn cảnh đẹp kỳ vĩ, nguy nga bèn viết ra một bài 
thơ. Trong thơ, Ông gọi Cửu Tử sơn là Cửu Hoa 
sơn nên từ đó về sau, tên Cửu Hoa sơn được 
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dùng để gọi cho đến ngày nay. Bài thơ Lý Bạch 
viết về Cửu Hoa sơn như sau: 

Tích tại cửu giang thượng 
Diêu vọng cửu hoa vong 
Thiên hà quái lục thủy 
Tú xuất cửu phù dung. 
Nghĩa: 
Ngày xưa trên dòng cửu giang 
Nhìn ra xa thấy ngọn Cửu Hoa 
Trời, sông cùng một màu xanh biếc 
Đỉnh Cửu Hoa đẹp tựa chín đóa phù dung. 
Phật giáo bắt đầu có tại núi Cửu Hoa vào 

thời Nam Bắc triều (năm 420-581). Theo sử ghi 
lại, vào đời Lương Võ Đế năm thứ 2 Thiên Giám, 
có vị sư tên Phục Hổ đã tới núi này lập chùa Phục 
Hổ. Vào cuối đời Đông Hán, 
núi Cửu Hoa bắt đầu xây 
dựng chùa chiền và truyền bá 
Phật giáo. Vào đời nhà 
Đường Khai Nguyên (năm 
713-755), có Ngài Kim Kiều 
Giác (696-794) thuộc vương 
tộc Tân La (Triều Tiên ngày 
nay) tới núi Cửu Hoa, thấy 
phong cảnh nơi đây đầy mỹ 
lệ, hữu tình, bèn dừng chân 
ẩn cư tu hành trên núi 70 
năm. Năm 794, Ngài viên 
tịch, thượng thọ 99 tuổi. Theo 
sử liệu, khi Ngài qua đời, 
dung mạo vẫn tươi tỉnh như 
lúc còn sống. Núi vang những 
tiếng âm u, khỉ và chim đều bi 
cảm xót thương, dưới đất 
phát ra ánh sáng rực rỡ. 
Nhục thân của Ngài được tẩn 
liệm trong một cái lu và chôn 
trên đỉnh Thần Quang. Sau 
ba năm an táng, nhục thân 
vẫn còn nguyên vẹn như lúc 
còn sống. Khi chư Tăng di 
chuyển nhục thân Ngài ra 
khỏi cái lu, nhục thân vang ra 
tiếng rung rinh của tích trượng. Dựa theo kinh 
sách, chư Tăng cho rằng đây là ứng thân của Bồ 
Tát, bèn cho thếp vàng rồi chuyển nhục thân Ngài 
vào nhục thân bảo tháp tôn thờ. Khi còn sanh tiền, 
Ngài đã từng lễ bái kinh Địa Tạng trên đỉnh Thiên 
Đài suốt 49 ngày, cầu thỉnh kinh Địa Tạng về đến 
núi Cửu Hoa, để chư Tăng và Phật tử có thể tụng 
niệm, lễ bái và tu tập. Vì các nhân trên, chư Tăng 
cho rằng Ngài là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng và 
từ đó, núi Cửu Hoa được gọi là Phật giáo thánh 
địa, đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng cho hàng triệu 
người Phật tử trên khắp năm châu. 

Vào đời nhà Thanh, hai vị hoàng đế Khang 
Hy và Càn Long đã tới núi Cửu Hoa chiêm bái và 
ban cho bốn chữ ‘Cửu Hoa Thánh Cảnh’. Lúc đó, 
núi Cửu Hoa có trên 150 ngôi chùa và hơn 4000 

Tăng Ni tu tập. Tiếc thay, đa số các chùa tại đây 
đều bị đốt phá trong thời kỳ cách mạng văn hóa, 
các pho tượng Phật cổ đều bị phá hủy. Năm 1987, 
theo chính sách mở cửa của Đặng Tiểu Bình, 
chùa chiền lại được trùng tu trở lại. Hiện nay, núi 
Cửu Hoa còn lại 79 ngôi chùa lớn nhỏ, hơn 6000 
tôn tượng Phật. Các văn vật lịch sử có hơn 2000 
loại, Tăng Ni hơn 400 vị. 

Địa Tạng Thi ền Tự 
Trọn ngày 05 tháng 11, đoàn viếng thăm các 

cổ tự nổi tiếng trong vùng như: Địa Tạng Thiền 
Tự, Bách Tuế cung, Hóa Thành Tự, Kỳ Viên Tự 
v.v... Địa Tạng Thiền Tự là một ngôi chùa cổ được 
xây dựng vào đời nhà Đường và được trùng tu 
vào đời nhà Thanh. Đây cũng là ngôi chùa trung 

tâm của đạo tràng núi Cửu 
Hoa, có nhục thân bảo tháp-
nơi thờ chân thân của Bồ Tát 
Địa Tạng. Nhục thân bảo tháp 
là một ngôi tháp được làm 
bằng gỗ quý, 7 tầng màu đỏ, 
xung quanh tháp có tôn thờ 
56 tôn tượng Địa Tạng nhỏ 
lớn đủ cỡ, đỉnh tháp xây dính 
liền với đỉnh Nhục Thân bảo 
điện. Chúng tôi phải đi bộ lên 
nhiều bậc thang đá mới tới 
đây. Các vị cao niên không đi 
nổi thì có thể nhờ các kiệu 
phu gánh lên. 

Cung Bách Tu ế  
Cung Bách Tuế tọa lạc 

trên đỉnh núi Cửu Hoa, phải đi 
cáp treo mới lên đến đỉnh. 
Cung Bách Tuế được xây để 
tưởng niệm thiền sư Vô Hà 
đời nhà Minh. Thiền sư Vô Hà 
sanh năm 1497, quê ở Bắc 
Ninh. Năm 24 tuổi, Ngài xuất 
gia tại núi Ngũ Đài, có pháp 
danh là Hải Ngọc. Đến 26 
tuổi, Ngài rời núi Ngũ Đài đến 
núi Cửu Hoa ẩn cư tu tập. 

Suốt thời gian ở đây, Ngài thường tu khổ hạnh, chỉ 
ăn rau cỏ quanh núi, cất thảo am tĩnh tu. Ngài tự 
trích máu ở lưỡi mình để viết 81 phẩm kinh Hoa 
Nghiêm trong suốt 28 năm. Đây là tác phẩm độc 
nhứt của Ngài còn lưu lại cho hàng hậu thế. Nay 
bộ kinh Hoa Nghiêm viết bằng máu này, một phần 
được thờ trong tủ kính chùa Hóa Thành, phần lớn 
được cất giữ trong viện bảo tàng Bắc Kinh. Ngài 
qua đời vào năm 126 tuổi, người đời gọi Ngài là 
Bách Tuế Công. Ngài qua đời 3 năm mà nhục 
thân không bị hư thối. Vua Sùng Chinh nhà Minh 
năm 1630 cho rằng Ngài là Bồ Tát chuyển thế nên 
phong là ‘Ứng Thân Bồ tát’ và ban cho bột vàng 
để xoa lên thân.  

Cung Bách Tuế là một trong bốn ngôi chùa 
chánh của núi Cửu Hoa, được thành lập vào đời 
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nhà Minh và trùng tu vào đời nhà Thanh, tổng 
cộng diện tích khoảng 2850m2. Chánh điện ở đây 
rất cổ kính và đơn sơ, chứng tỏ nơi đây là ngôi 
chùa nguyên thủy chưa bị phá hủy. Chính giữa là 
bàn thờ đức Phật, phía sau là bàn thờ nhục thân 
của Thiền sư Vô Hà được đặt trong tủ kính. Bộ 
phận đầu thì còn nguyên vẹn nhưng thân thể 
xương cốt thì bị co rút lại như một đứa trẻ. 

Trên đường đến cung Bách Tuế, chúng ta 
có thể thấy hai bên đường có hàng tay vịn làm 
bằng giây xích sắt lớn, trên giây xích có rất nhiều 
ổ khóa lớn nhỏ đủ cỡ. Theo phong tục của người 
địa phương, khi các cập tình nam nữ sắp thành 
hôn, họ đều đến đây cầu nguyện cho lứa đôi mình 
được bền vững, rồi họ móc ổ khóa vào giây xích 
và khóa lại như một hành động gắn bó mãi mãi, 
không chia lìa. 

Chùa Hóa Thành 
Chùa Hóa Thành là ngôi chùa do Trưởng giả 

Mẫn Công xây, rồi cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. 
Tương truyền, khi thân mẫu Mẫn Công qua đời, 
để báo hiếu cho thân mẫu, Trưởng giả Mẫn Công 
phát tâm thiết trai cúng dường 100 vị Tăng, nhưng 
tìm thỉnh khắp chốn mọi nơi trong vùng chỉ có 99 
vị. Đêm đó, Ông nằm mộng thấy có vị Sơn Thần 
đến mách bảo rằng: Trong hang núi phía Tây có 
một vị Bồ Tát chuyển thế, hiện đang ẩn cư, thiền 
định tại đó đã hơn 30 năm. Nếu Ông thỉnh được vị 
này thì phước báo của Ông sẽ được thành tựu mỹ 
mãn. Sáng hôm sau, Mẫn Công cùng đoàn tùy 
tùng trèo non vượt suối đến khu vực phía Tây 
(nay thuộc khu vực Nhứt Tuyến Thiên gọi là Ma 
Không Lãnh) trải qua 2 ngày tìm khắp chốn cùng 
nơi, rốt cuộc tìm được một hang động nhỏ, chung 
quanh cảnh vật êm đềm, cỏ cây xanh tươi và bên 
trong có một vị Tăng đang tọa thiền nhập định. 
Lúc đó, Mẫn Công có cảm nhận được đây chính là 
vị Tăng mình đang tìm nên vào trước cửa động, 
dập đầu kính lễ và trình bày nguyện vọng tâm tư 
của mình, mong được thỉnh Ngài quang lâm đến 
nhà Ông để chứng trai, nguyện đem công đức này 
hồi hướng cho thân mẫu được siêu sanh lạc quốc. 
Nhìn thấy lòng thành của vị Trưởng giả đã lội suối 
trèo non tìm đến đây thỉnh cầu, Ngài liền quán cơ 
duyên giáo hóa của mình cũng đã đến, nên chấp 
nhận lời thỉnh cầu của Trưởng giả Mẫn Công. 

Khi chứng minh trai lễ xong, Trưởng giả tỏ ý 
muốn xây một tịnh thất để thỉnh Ngài về cư trú, vì 
trong hang núi khí lạnh rợn người, dễ bị nhiễm 
bịnh, mặt khác cũng muốn luôn được bên Ngài để 
nghe pháp. Sau khi thưa thỉnh xong, Ông bèn 
thỉnh Ngài quá bộ ra khu vườn phía sau để xem 
khoảng đất nào thuận tiện xây dựng tịnh thất.  

Ngài bảo rằng: Chỉ cần khoảng đất bằng 
mảnh cà sa.  

Trưởng giả thưa rằng: Mảnh cà sa quá nhỏ, 
làm sao đủ để xây tịnh thất?.  

Ngài bèn đáp: ‘Nhỏ lớn tùy tâm, khứ lai vô 
ngại’.  

Nói xong, Ngài liền cởi cà sa đang đắp trên 
thân xuống tung lên hư không, mảnh cà sa biến 
hóa bao trùm cả khu vực núi Cửu Hoa. Khi ấy 
Trưởng giả thấy sự thần kỳ của Ngài bèn sụp 
mình đảnh lễ, cầu xin Ngài thâu nhận Ông làm đệ 
tử hộ pháp và cho con trai Ông được xuất gia tu 
học theo Ngài. 

Vì thế hiện nay, trong các điện thờ Bồ Tát 
Địa Tạng tại núi Cửu Hoa, chúng ta thường thấy 
một bên là Ông Trưởng giả Mẫn Công và một bên 
là vị Tăng trẻ Đạo Minh tay cầm tích trượng. Đó 
chính là cha con Trưởng giả Mẫn Công đã được 
Ngài Địa Tạng hóa độ. Lưng chừng núi Cửu Hoa 
có chùa Huệ Cư, đây là nền nhà biệt thự của Ông 
Mẫn Công năm xưa. Hiện nay, núi Cửu Hoa có 
đến 15 chân thân của chư vị Bồ Tát và Thánh 
Tăng. 

Chiều cùng ngày, chúng tôi và một số phật 
tử viếng thăm khu trung tâm du lịch văn hóa của 
núi Cửu Hoa. Khu này mới được khánh thành vào 
tháng 9 năm 2013, phong cảnh mát đẹp, lộng lẫy 
không sao diễn tả hết được. Đặc biệt nhất là đại 
tượng Bồ Tát Địa Tạng cao 99m, làm bằng đồng. 
Đây là nơi chúng tôi chiêm bái cuối cùng trong 
ngày, nếu có dịp, chúng tôi sẽ trở lại đây một lần 
nữa. 

Chùa Linh Ẩn, Hàng Châu 
Sáng ngày 06 tháng 11, đoàn rời núi Cửu 

Hoa đi Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Triết Giang. Lộ 
trình từ núi Cửu Hoa đến Hàng Châu khoảng 6 
tiếng xe. Sau khi dùng cơm trưa tại Hàng Châu 
xong, đoàn viếng thăm phố Hàng Châu và chùa 
Linh Ẩn. Trước Tây lịch, Hàng Châu có tên là Tiền 
Đường, là tên của một con sông chảy qua Hàng 
Châu. Vào đời nhà Tùy khoảng năm 589, thành 
phố này mới có tên là Hàng Châu. Hàng Châu là 
một trong 7 cố đô của Trung Quốc với hơn 2,200 
năm lịch sử. Đây là thành phố du lịch quốc tế quan 
trọng, phong cảnh tự nhiên kỳ bí, sơn thủy hữu 
tình, trong đó nổi tiếng nhất là khu thắng cảnh Tây 
Hồ. Hàng Châu cũng là nơi sản xuất lụa tơ tầm và 
trà xanh nổi tiếng nhất Trung Quốc. Chùa Linh Ẩn 
tọa lạc trên núi Phi Lai, được xây vào đời nhà Tây 
Tấn năm 326 TL, là một trong các ngôi chùa nổi 
tiếng nhất thành Hàng Châu. Chùa khá rộng, lúc 
nào cũng có người tấp nập ra vào như lễ hội. Đại 
Hùng Bửu Điện có thể chứa được khoảng một 
ngàn người. Trong Đại Hùng Bửu Điện có thờ tôn 
tượng Phật Thích Ca cao 24,8m làm bằng gỗ quý 
ngàn năm, thếp vàng, là một tôn tượng được làm 
bằng gỗ lớn nhứt Trung Quốc. Phía bên trái, là 
điện Ngũ Bách La Hán thờ 500 vị La Hán. Điện 
này được làm bằng đồng, cao 12,62m lớn nhất 
thế giới. Các tôn tượng La Hán cũng được làm 
bằng đồng, mỗi tượng cao hơn 2m. Trong kinh, 
Phật thường đề cập đến 500 vị La Hán theo hộ trì 
Ngài trong lúc hoằng hóa. Sau khi Phật nhập Niết 
Bàn, Tôn giả Ca Diếp tụ tập 500 vị La Hán để kết 
tập Tam Tạng kinh điển. Sau này căn cứ theo lịch 
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sử đó mà một số chùa lập Ngũ Bách La Hán điện. 
Phía sau, bên phải chùa, có điện thờ Tế Công 
Hòa Thượng. 

Theo Tế Điên Tăng truyện ghi lại, vào đầu 
đời Nam Tống, niên hiệu Thiện Hưng, có một 
người tên Lý Khiêm làm quan tới chức Kinh 
Doanh Tiết Độ Sử, vợ là Mộng Thị. Hai người lên 
núi Thiên Thai, chùa Quốc Thanh cầu con. Bất cứ 
chỗ nào Mộng Thị cũng van vái khấn cầu. Chợt 
đến bàn thờ 18 vị La Hán, Mộng Thị vừa thắp 
hương vái thì một trong 18 tượng La Hán nghiêng 
đổ. Trưởng lão Tịnh Không thấy vậy vỗ tay, cười 
và nói: ‘Viên ngoại trở về chuyến này tất sẽ sinh 
quý tử’. Qua năm sau, Mộng Thị sinh quý tử, và 
đặt tên Lý Tu Duyên. Năm 18 tuổi, sau khi mãn 
tang cha mẹ, Lý Tu Duyên bỏ nhà ra đi thẳng lên 
núi Phi Lai vào chùa Linh Ẩn, bái Hòa Thượng Trụ 
Trì Nguyên Không làm thầy và xin được thế phát 
xuất gia. Hòa Thượng Nguyên Không là vị cao 
Tăng thạc đức, khi nghe chúng Tăng thông cáo, 
Ngài bước ra dùng huệ nhãn quán sát, biết ngay 
Lý Tu Duyên là kim thân La Hán giáng phàm, cứu 
độ chúng sanh. 

Lý Tu Duyên được xuất gia với pháp hiệu 
Đạo Tế. Từ khi Hòa Thượng Nguyên Không vỗ 
vào đầu Đạo Tế ba cái, Đạo Tế liền sực tỉnh mộng 
đời, nhớ được tiền thân của mình là Hàng Long La 
Hán, nhưng vì sợ người đời ghen ghét nên Ngài 
phải giả dạng điên cuồng để che mắt thiên hạ. Khi 
ra ngoài, Ngài thường làm việc cứu tế, giúp kẻ 
bần cùng, khuyên dạy chúng sanh tu hành, nhưng 
khi về chùa thì Ngài giả hình cuồng dại hay làm 
điều lầm lỗi, vi phạm giới cấm và thanh quy của 
thiền môn. Vì công hạnh hoằng dương Phật pháp, 
phổ độ chúng sanh của Ngài, người đời thường 
gọi Ngài là Phật sống, và từ đó chùa Linh Ẩn được 
nổi tiếng cho đến ngày nay. Chiêm bái chùa Linh 
Ẩn xong vừa đúng 18 giờ chiều, đoàn đi dùng 
cơm chiều rồi về khách sạn Hàng Châu Sunny 
nghỉ. 

Tây Hồ, Hàng Châu 
Theo chương trình đã quy định sáng ngày 

07 tháng 11, đoàn sẽ viếng thăm Tây Hồ và Công 
ty sản xuất trà xanh. Thời tiết sáng hôm nay rất 
đẹp. Khí trời tươi mát, ánh nắng dịu hiền, rất thích 
hợp cho việc du ngoạn. Tây Hồ (西湖) là một hồ 
nước ngọt nổi tiếng nằm về phía Tây thành phố 
Hàng Châu. Chiều dài lớn nhất theo hướng bắc-
nam là 3,3 km còn chiều rộng lớn nhất theo hướng 
đông-tây là 2,8 km. Diện tích của khu vực Tây Hồ 
khoảng 6,3 km², trong đó phần diện tích chứa 
nước khoảng 5,66 km². 

Cảnh quan văn hóa Tây Hồ đã được 
UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa thế 
giới năm 2011, vì nó được miêu tả là có "ảnh 
hưởng tới việc thiết kế vườn của Trung Quốc cũng 
như ở Nhật Bản và Triều Tiên trong nhiều thế kỷ". 

Tây Hồ được chia ra 3 phần bởi ba con đê 
ngăn là đê Tô (苏苏苏苏堤堤堤堤-Tô đê), đê Bạch (白堤白堤白堤白堤-Bạch 
đê), và đê Dương Công (杨杨杨杨公堤公堤公堤公堤-Dương Công 
đê). Hồ cũng có thể chia thành 5 hồ nhỏ gọi là 
Ngoại Tây Hồ, Lí Tây Hồ, Hậu Tây Hồ, Tiểu Nam 
Hồ và Nhạc Hồ. Trong hồ có 1 ngọn núi thấp (đồi) 
gọi là Cô Sơn, chiếm diện tích khoảng 200.000 m² 
và 3 đảo là Hồ Tâm Đình, Tiểu Doanh Châu và 
Nguyễn Công Đôn. 

Tên gọi "Tây Hồ" cũng được sử dụng cho 
một số hồ khác ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt 
Nam v.v... Theo thống kê của Lonely Planet, có tất 
cả 800 hồ ở Trung Quốc với tên gọi là Tây Hồ. 
Tuy nhiên, Tây Hồ ở Hàng Châu nổi tiếng nhất do 
đó tên gọi này thường chỉ áp dụng cho hồ này. 

Sau khi ngồi thuyền ngắm cảnh Tây Hồ 
xong, đoàn viếng thăm công ty sản xuất trà xanh. 
Trong các loại trà được sản xuất tại đây, trà Long 
Tỉnh được coi là nổi tiếng nhất, với mùi vị thơm 
ngọt đặc biệt và công năng tẩy trừ uế trược trong 
cơ thể.   

Chiều đoàn đi Ninh Ba, viếng thăm chùa A 
Dục Vương và qua núi Phổ Đà-đạo tràng của Bồ 
Tát Quán Thế Âm. 

Chùa A Dục Vương, Ninh Ba 
Từ Hàng Châu đến Ninh Ba mất khoảng 2 

tiếng xe. Đoàn đến Ninh Ba khoảng 14 giờ 30, đổi 
xe buýt khác và gặp hai cô hướng dẫn viên mới tại 
đây. Theo chương trình chiều hôm nay, đoàn sẽ 
thăm viếng chùa A Dục Vương. Chùa A Dục 
Vương nằm trong địa hạt thành phố Ninh Ba, trên 
núi A Dục Vương, phía đông huyện Ngân, thuộc 
tỉnh Triết Giang. 

Theo Pháp Uyển Châu Lâm ghi: ‘Chùa này 
được xây dựng vào thời đại Tây Tấn, đời vua Vũ 
Đế năm 281, có người xứ Ly Thạch Tinh Châu tên 
là Lưu Tát Ha, trong lúc hôn mê, mộng thấy một vị 
Tăng người Ấn Độ nói tội của Ông sẽ bị đọa vào 
địa ngục, phải đến Cối Kê đảnh lễ tháp A Dục 
Vương để sám hối mới được tiêu tội. 

Sau khi tỉnh lại Ông liền phát tâm xuất gia 
với pháp hiệu Huệ Đạt, rồi đến huyện Mậu, xứ Cối 
Kê tìm tháp để sám hối nhưng tìm khắp nơi mà 
không gặp. Đêm ấy bỗng nghe dưới lòng đất vang 
lên tiếng Chuông. Trải qua ba ngày, có tháp báu 
và xá lợi từ dưới đất vọt lên. Tháp này hiện màu 
đen tím, chạm trổ khác hơn bình thường, bốn mặt 
đều có khắc 4 loại biến tướng: Biến tướng Vương 
tử tát đỏa, biến tướng xả bỏ đôi mắt, biến tướng 
xuất não, biến tướng cứu chim bồ câu. Trên tháp 
không có lộ bàn (vật hình tròn giống như cái mâm 
đặt trên đỉnh tháp), chính giữa có treo chuông. 
Huệ Đạt liền xây thảo am ở đây, hằng ngày hết 
lòng lễ bái sám hối tội lỗi trước bảo tháp. Nơi đây 
nay là điện Xá Lợi của chùa A Dục Vương.  

Đời Đông Tấn năm 405, vua An Đế sắc chỉ 
cho xây tháp, đình, thiền thất và thỉnh chư Tăng về 
trụ trì. 
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Đời Lưu Tống năm 425, Đạo Hựu phụng chỉ 
sửa sang lại chùa và xây tháp 3 tầng.  

Năm 522, vua Lương Võ Đế xuống chiếu 
xây điện đường, phòng xá, hàng lang và ban biển 
ngạch 'A Dục Vương Tự'. Về sau, chùa này đều 
được sự kính ngưỡng của các vua như: Giản Văn 
Đế, Trần Tuyên Đế, Đường Trung Tông, Đường 
Tuyên Tông, Đường Y Tông và vua Thế Tông đời 
Hậu Chu v.v... 

Thời vua Anh Tông, Đại Giác Hoài Liễn đến 
trụ trì chùa và mở rộng tông phong. Về sau, Ngài 
truyền giáo lại cho các thiền sư như: Tông Cao, 
Giới Thầm, Đức Quang, Sư Phạm v.v... nên chùa 
A Dục Vương trở thành đạo tràng của Tông Lâm 
Tế và được hưng thịnh một thời. 

Hiện nay, chùa A Dục Vương còn điện Xá 
Lợi, điện Thiên Vương và Đại Hùng Bửu Điện. 
Trên bức tường chắn trước điện Xá Lợi, có bia 
gác Thần Khuê, bài minh suối Diệu Hỷ, bia ruộng 
thường trụ chùa A Dục Vương  đời Đường v.v... 

Xá lợi xương sọ của đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni được cất giữ trong phương trượng sau điện Xá 
Lợi. Cô hướng dẫn viên dẫn chúng tôi lên xem. 
Khi vào, mọi người lần lượt quỳ xuống đảnh lễ rồi 
chiêm bái. Viên Xá lợi rất nhỏ, phải quỳ xuống 
nhìn thật kỹ mới thấy. Nơi bàn thờ xá lợi Phật, có 
tượng Phật Thích Ca và phìa trên có tấm bảng với 
hàng chữ: “Tâm Pháp Nhãn Tạng”. Phía sau chùa 
có một bức tường rất cao và kiên cố. Sau bức 
tường là một đồi cao có cả một rừng tre cao trông 
rất ngay hàng thẳng lối. Nhờ thế, tạo cho cảnh 
chùa thêm nét đẹp thâm huyền tĩnh mịch.  

Chiêm bái chùa A Dục Vương và xá lợi 
xong, chúng tôi tranh thủ trở lại xe buýt để đi Chu 
Sơn và đón thuyền qua núi Phổ Đà. Từ Chu Sơn 
qua núi Phổ Đà chỉ mất 15 phút bằng thuyền thật 
tiện lợi. Đoàn dùng cơm chiều trên núi Phổ Đà và 
nghỉ tại khách sạn Phổ Đà Sơn. 

Chùa Phổ Tế, Núi Phổ Đà 
Theo chương trình ngày 08 tháng 11, đoàn 

sẽ viếng thăm và chiêm bái núi Phổ Đà, Nam Hải 
Quán Âm, chùa Phổ Tế, chùa Pháp Vũ, động 
Triều Âm, động Phạm Âm v.v... trên đảo. 

Theo sử ghi lại, vào năm thứ 4, Đường Hàm 
Thông (năm 863), Phật giáo Trung quốc được bắt 
đầu truyền sang Nhật Bản. Lúc ấy, có rất nhiều 
Tăng nhân người Nhật sang Trung quốc tầm sư 
học đạo. Trong đó có Thiền sư Huệ Ngạc thuộc 
dòng Lâm Tế, vượt qua muôn dặm trùng dương 
đến Trung Quốc, một mặt để phỏng đạo tìm thầy, 
một mặt đi hành hương chiêm bái Thánh địa Phật 
giáo ở khắp nơi. Một hôm, Thầy đến núi Ngũ Đài 
tỉnh Sơn Tây, trước lễ bái Đức Bồ tát Văn Thù, rồi 
đi tham quan cảnh đẹp và danh lam thắng cảnh. 
Trong lúc tham quan, Thầy bổng thấy một thánh 
tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, thanh tịnh trang 
nghiêm, trong lòng bỗng phát sinh tâm ưa muốn, 
ước gì mình có được thánh tượng này mang về 
Nhật Bản để tôn thờ. Lúc đầu, Thầy định bạch với 

Hòa Thượng Trụ Trì ở đó ước vọng của mình, 
nhưng dự đoán làm như vậy chắc chắn sẽ không 
được, dễ gì Người chịu cho mình mang đi, nên 
Thầy mới chọn biện pháp là ‘Bất dữ nhi thủ’ 
(Không cho mà lấy). Thầy cho rằng, đây cũng là 
việc thiện xuất phát từ thiện tâm, muốn cho người 
Nhật Bản được nhìn thấy thánh tượng mà sinh 
lòng kính tín. Người quy y phước báo vô lượng, 
kẻ lễ niệm tội diệt hà sa, làm như vậy chắc chắn 
không phải là phạm giới trộm cắp trong luật Phật. 
Đây là việc làm công đức, Thầy nghĩ như vậy rồi 
bèn quyết định lén lấy, mang đi. 

Thiền sư Huệ Ngạc lấy được thánh tượng 
vô giá rồi, tất nhiên không dám ở lâu trên núi Ngũ 
Đài nữa, vội vàng nai nịt hành trang lên đường, 
sắm thuyền vượt biển, trực chỉ trở về bản quốc 
phía Đông. Khi thuyền đến quần đảo Chu Sơn, 
nơi đây còn có tên là vùng đá ngầm Tân La, bỗng 
dưng giữa mặt biển hiện ra hằng loạt những búp 
sen bằng sắt (nay vùng này gọi là Thiết Liên Hoa), 
thuyền không sao vượt qua được, suốt ba ngày 
ba đêm như vậy, thuyền cứ loanh quanh vùng 
biển Phổ Đà.  

Bấy giờ, Ngài định tâm lại xét xem mình có 
làm điều chi sái quấy không mà bị ngăn cản thế 
này. Nghĩ mãi không ra, Ngài liền quỳ xuống trước 
thánh tượng Quán Âm cầu xin sám hối. Khi quỳ 
xuống trước thánh tượng, bất giác Ngài nghĩ chắc 
là mình phạm lỗi lầm ở nơi thánh tượng không cho 
mà lấy. Nghĩ thế, Ngài liền khấn nguyện rằng: 
‘Kính bạch Bồ Tát, con vì thấy thánh tượng của 
Ngài tướng hảo trang nghiêm đẹp quá, nên con có 
ý thỉnh Ngài về nước con để mọi người chiêm 
ngưỡng bái lại cho họ có thêm phước đức, nếu 
như Bồ Tát không chịu đi, thì con xin nguyện ở lại 
nơi đây, vùng núi này để xây dựng tịnh xá thờ 
cúng Ngài’. 

Lạ thay! Nguyện vừa xong, không còn thấy 
những búp sen cản trở trước thuyền nữa và 
thuyền tiếp tục đi đến một cửa hang, hang này có 
tên là Triều Âm Động, Ngài liền cho thuyền cập 
bến và ở lại nơi đây. Lúc bấy giờ, núi Phồ Đà còn 
là một hòn đảo hoang vu ít người biết đến, chỉ có 
một vài ngư phủ thường hay vãng lai, tạm trú mưa 
nắng. Khi thuyền cập bến rồi, Ngài Huệ Ngạc đi 
tìm mãi một lúc xa xa thấy có một túp lều nhỏ, 
Ngài mừng quá đến nơi mới biết túp lều này là 
của một ngư ông họ Trương chuyên nghề đánh cá 
kiếm sống. 

Khi ông Trương nghe hết đầu đuôi câu 
chuyện do Ngài Huệ Ngạc thuật lại, ông giật mình 
biết đó là sự linh ứng của Bồ Tát, không muốn đi 
sang Nhật Bản, mà muốn ở lại non Phổ Đà này. 
Ông Trương quỳ xuống lễ bái khẩn cầu Ngài Huệ 
Ngạc ở lại đây, Ông sẵn sàng nhường lại túp lều 
để Ngài ở và tôn thờ Bồ Tát. Đồng thời, Ông đi 
vận động những người khác để phụ lo việc cúng 
dường thức ăn cho Ngài và xây dựng thêm chỗ 
thờ phụng Bồ Tát cho được trang nghiêm hơn. Từ 
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đó Ngài Huệ Ngạc ở luôn trên đảo này và đặt tên 
am là “Bất Khẳng Khứ Quán Âm Viện” (nghĩa là 
Quán Âm không chịu đi) và cũng từ đó Ngài trở 
thành vị Tổ khai sơn đầu tiên ở núi Phổ Đà. Từ 
một cái am nhỏ đơn sơ nay biến thành một ngôi 
chùa Phổ Tế khang trang tráng lệ. Nay ‘Bất Khẳng 
Khứ Quán Âm viện’ được xây lại rất khang trang 
tại động Triều Âm nơi thuyền cập bến năm xưa. 
Xung quanh viện có tôn thờ 32 ứng thân của Bồ 
Tát, các tôn tượng được trạm khắc bằng đá cao 
2m, trang nghiêm tráng lệ. 

Nam Hải Quán Âm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nam Hải Quán Âm tọa lạc phía Đông Nam 

núi Phổ Đà, diện mạo hiền từ nhìn hướng ra biển 
phía Nam. Bên trái là Tử Trúc Lâm, bên phải là 
Nam Thiên Môn. Thánh tượng Quán Âm được làm 
bằng đồng, mạ vàng cao 33m, đứng trên hai tầng 
nhà: Tầng thứ nhất làThiên Điện, tầng thứ nhì là 
Ngũ Bách Quán Âm điện. Theo kinh Pháp Hoa 
phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quán Âm có 32 ứng thân, 
cộng thêm pháp thân thường trụ của Ngài, tổng 
cộng là 33 thân, vì thế lấy số 33 làm chiều cao của 
thánh tượng. Thiên Điện được làm bằng bê-tông 
cốt sắc vững chắc, trang trí lộng lẫy bên trong. 
Diện tích khoảng 1000m2, chính giữa là cột trụ 
lớn, xung quanh cột trụ là bích họa Bồ Tát Quán 
Âm. Điện có thể chứa được 1000 người. Tầng thứ 
nhì là điện Ngũ Bách Quán Âm, thờ 500 ứng thân 
của Bồ Tát Quán Âm, theo kinh Ngũ Bách Danh. 
Các tôn tượng được túc bằng đồng đỏ, mỗi tượng 
cao 0.7m, mạ vàng. Bên ngoài, bốn góc thánh 
tượng là Tứ Đại Thiên Vương cao 3,9m. 

Theo tài liệu ghi lại, thánh tượng được 
khánh thành vào ngày 30 tháng 10 năm 1997. Lúc 
khánh thành, trên trời mây lành tụ hội thành nhiều 
liên hoa trắng, sau chuyển đổi thành hình Bồ tát 
Quán Thế Âm. Trong mây có luồng hào quang 
chiếu xuống thánh tượng, làm cho thánh tượng 
thêm phần linh ứng, mầu nhiệm suốt 20 phút trong 
buổi lễ. Theo cô hướng dẫn viên cho biết, từ khi 
thánh tượng được khánh thành cho đến nay, vùng 
biển núi Phổ Đà và thành phố Ninh Ba chưa bị 
bão lớn tàn phá như lúc trước. Sau khi chiêm lễ 

thánh tượng xong, chư Tăng Ni cùng Phật tử đi 
nhiễu ba vòng, rồi trở ra chụp hình lưu niệm.  

Tử Trúc Lâm 
Chiêm bái thánh tượng Quán Âm xong, 

đoàn bộ hành xuống Tử Trúc Lâm, Bất Khẳng 
Khứ Quán Âm viện và động Triều Âm. Tử Trúc 
Lâm được xây dựng vào đời nhà Tống (960-1279) 
với tên gọi là Quán Âm Thạch Tự. Vào đời nhà 
Minh Vạn Lệ (1573-1620), chùa được trùng tu do 
Hòa Thượng Chiếu Ninh với tên gọi là Thinh Triều 
Am. Sau đời Minh Vua Sùng Trinh (1628-1644) 
đổi thành Triều Âm Động Am. Đến đời nhà Thanh 
vua Quang Tự (1875-1908) đổi tên là Tử Trúc 
Lâm Am. Năm thứ 8, Dân Quốc (1919), sau khi 
Khang Hữu Vi viếng thăm núi Phổ Đà, Ông cho 
đổi tên là Bổ Đát Tử Trúc Lâm. Nay gọi tắc là Tử 
Trúc Lâm (Rừng trúc màu tía). Trong truyện Tây 
Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, có nhiều chỗ tác 
giả thường đề cập đến Bồ Tát Quán Thế Âm 
thường hay cư ngụ trong rừng trúc màu tía. Đây là 
nơi biểu tượng, Bồ Tát thường cư ngụ trên núi 
Phổ Đà. Trong khuôn viên chùa có bích họa rừng 
trúc màu tía. Trúc màu tía là một loại trúc quý 
hiếm, nay chỉ còn 3000 cây trên thế giới. Trong 
chánh điện chùa có thờ tôn tượng Bồ Tát Quán 
Âm, tượng được điêu khắc tinh xảo bằng ngọc 
thạch trắng tráng lệ. 

Chùa Pháp V ũ 
Chùa Pháp Vũ là một trong ba ngôi chùa lớn 

nhất trên núi Phổ Đà, được xây vào đời nhà Minh, 
năm thứ 8, Vạn Lệ (1580) do Hòa Thượng Đại Trí 
chủ xướng với tên gọi là Hải Triều Am. Năm Thứ 
34, vua Vạn Lệ cho đổi tên gọi là ‘Hộ Quốc Vĩnh 
Thọ Trấn Hải Thiền Tự’. Đến đời nhà Thanh, vua 
Khang Hy viếng thăm, đổi tên thành ‘Thiên Hoa 
Pháp Vũ Tự’, nay gọi tắt là ‘Pháp Vũ Tự’. 

Từ ngoài vào trong, chùa gồm có 5 điện: 1/ 
điện Tứ Thiên Vương; 2/ điện Phật Ngọc; 3/ điện 
Quán Âm; 4/ điện kế tiếp cũng là điện Quán Âm. 
Bồ Tát đứng với nhiều tay cao khoảng 8m; 5/ Đại 
Hùng Bửu điện, điện này thờ Tam Thế Phật. 

Riêng Đại Hùng Bảo điện còn gọi là điện 
Cửu Long, vì phía trên chánh điện có khắc 9 con 
rồng vàng với tư thế nằm cuộn mình chầu về một 
hướng, chạm trổ rất công phu tinh xảo, đường nét 
sáng rỡ thật là độc đáo. Cô hướng dẫn cho biết, 
Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã từng lên ngôi ở 
điện Cửu Long này, vì thế có 9 con rồng vàng 
cuộn mình trên bảo điện này. 

Ngoài ra, chùa Pháp Vũ còn có nhiều 
chuyện lạ được nhiều người biết đến như chuyện 
chiếc nồi nấu cơm nặng vạn cân. Mỗi lần nấu có 
sức dung chứa được 24 tạ gạo cho ngàn người 
ăn. Chiếc nồi ‘Ngàn Tăng’ này nay đã không dùng 
đến vì chúng Tăng quá ít. Khách hành hương chỉ 
đứng trước cái nồi để chiêm ngưỡng mà thôi, có 
người còn ném tiền vào đó, không biết có ý nghĩa 
gì. Ngoài cái nồi lịch sử này ra, chùa còn có 
những tấm long bào, áo tía, thánh chiếu, sắc chỉ 
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v.v... đều là những kỷ vật quý báu của Sơn môn. 
Đặc biệt chùa còn giữ đôi nến rồng do vua Càn 
Long ban tặng, dù trải qua thời gian khá lâu mà 
đôi nến vẫn chưa bị chảy. Tất cả những bảo vật 
này, cho đến nay vẫn còn được bảo tồn đầy đủ. 
Viếng thăm chùa xong, đoàn đón xe buýt đến 
động Phạm Âm. 

Động Phạm Âm 
Động Phạm Âm là một trong 12 thắng cảnh 

của núi Phổ Đà. Khi chúng tôi đến đây có rất nhiều 
người đang đứng trước động khấn vái, cầu 
nguyện. Đứng về phương diện tín ngưỡng của 
dân gian thì trong tất cả các vị Bồ Tát, Bồ Tát 
Quán Thế Âm được coi là tín ngưỡng nhiều nhất. 
Quán Thế Âm nghĩa là quán sát tiếng kêu than 
của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát 
khổ. Bồ Tát Quán Thế Âm được đề cập nhiều 
nhứt trong các kinh điển Đại Thừa. Đồng thời 
cũng là vị Bồ Tát mà hầu hết các nước Phật giáo 
Đại thừa tin tưởng về mặt tín ngưỡng cũng như 
triết lý. Động Phạm Âm là nơi mà Bồ Tát đã từng 
thị hiện, độ chúng sanh. Theo tôi, dù Bồ Tát Quán 
Âm có hiện ra cho ta thấy bất cứ hình thức nào, 
cũng nhằm mục đích giúp cho chúng ta có đủ 
niềm tin để mỗi người tự lo thức tỉnh tu hành. Có 
như thế, thì mới thực sự tin tưởng nơi Ngài. Vì 
bản thân Ngài, Ngài cũng nhờ nỗ lực tu hành mới 
thành đạt được đạo quả. Người Phật tử phải có 
cái nhìn thấu đáo như thế, thì mới tương ưng 
phần nào với đạo lý giải thoát. Nếu chỉ cầu nguyện 
mà không lo nỗ lực tu hành thì chúng ta cũng như 
người mù đi mãi trong nhà tối. Tin Ngài mà không 
hiểu Ngài, coi chừng chúng ta sẽ mắc vào cái lỗi 
phỉ báng Ngài! Kinh điển Đại thừa đã từng dạy 
chúng ta như thế. 

Chùa Bảo Đà Giảng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viếng thăm động Phạm Âm xong, vì còn thì 

giờ, đoàn thăm viếng thêm một ngôi chùa nữa đó 
là Bảo Đà Giảng Tự. Một ngôi chùa mới được 
khánh thành tại núi Phổ Đà. Chùa rất hùng vĩ, 
khuôn viên chùa bao gồm cả hai ngọn núi. Đối 
diện chùa là tháp Vạn Phật. Sự huy mô và tráng lệ 
của chùa, không bút mực nào có thể diễn tả hết 
được. Nhìn chung, từ kiến trúc cổng tam quan đến 
chánh điện, gian phòng, vườn, tượng Phật, tượng 
Bồ Tát v.v... trong chùa, sự tinh xảo trong điêu 
khắc, trạm trổ đã đạt đến mức tuyệt tác. Theo tôi, 

phải tốn ít nhất hàng trăm triệu dollars mới xây 
được ngôi chùa như vầy. Phật giáo có được ngôi 
chùa trang nghiêm như vầy cũng thật đáng mừng 
và hãnh diện. 

Theo tài liệu ghi chép: Thời kỳ cực thạnh 
nhất của núi Phổ Đà là vào các triều đại nhà Minh 
và nhà Thanh. Lúc ấy có 3 ngôi Đại Tùng Lâm, 90 
ngôi chùa và 128 am cốc. Chư Tăng Ni thường trú 
tu hành có đến 4000 vị. Từ cuối thời kỳ Dân Quốc-
cách mạng văn hóa, núi Phổ Đà cũng như bao 
nhiêu di tích Phật giáo khác tại Trung Quốc phải 
chịu nhiều cảnh suy vi. Thời gian gần đây, từ năm 
1985, nơi đây chính thức được phép trùng tu lại 
các chùa, viện và phục hồi lại những sinh hoạt tôn 
giáo cổ truyền mà Phật giáo đã một thời từng ngự 
trị. Năm 1989, các chùa, viện ở núi Phổ Đà bắt 
đầu trùng tu, và cho đến nay đã có hơn 25 ngôi 
chùa, viện được sửa sang và hoạt động. Hàng 
năm vào lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm vào các ngày 
19 tháng 02, 19 tháng 06, 19 tháng 09 âm lịch, 
ước tính mỗi ngày có đến trăm ngàn người ra đây 
lễ bái cầu nguyện. Vào các dịp đại lễ ấy, chùa 
chiền khắp nơi trên đảo đều kết hoa, treo đèn, 
Phật tử thiện nam tín nữ tấp nập ra vào, khói 
hương nghi ngút. Núi Phổ Đà đang từng bước trở 
lại thời kỳ hưng thạnh. Viếng thăm chùa Bảo Đà 
Giảng xong, mặt trời cũng vừa khuất bóng, đoàn 
trở về khách sạn dùng cơm tối và sắp xếp lại hành 
lý cho cuộc hành trình sáng mai.  

Thượng Hải 
Sáng ngày 09 tháng 11, đoàn rời núi Phổ Đà 

khởi hành đi Thượng Hải. Từ Chu Sơn đi Ninh Ba, 
rồi từ Ninh Ba đi Thượng Hải. Đến 18 giờ chiều, 
đoàn mới đến Thượng Hải và check-in khách sạn 
Golden River View cách thành phố không xa. 

Thượng Hải (上海) là thành phố lớn nhất 
Trung Quốc về dân số và cũng là thành phố lớn 
nhất thế giới. Thượng Hải là một trong 4 thành 
phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Diện 
tích: 6.340,5 km2. Theo điều tra dân số năm 2010 
của Trung Quốc, Thượng Hải có tổng dân số 
23.019.148 người (trong đó nội ô là 20,6 triệu 
người). Thượng Hải được xem là thủ đô kinh t ế 
của Trung Quốc. 

Ngày nay, Thượng Hải có hải cảng lớn nhất 
thế giới, hơn cảng Singapore và Rotterdam. Xuất 
phát là một làng chài hẻo lánh, Thượng Hải đã trở 
thành một thành phố quan trọng bậc nhất cho đến 
thế kỷ 20, và là trung tâm văn hóa phổ thông, các 
mưu đồ chính trị và nơi tụ họp của giới trí thức 
trong thời kỳ Trung Hoa dân quốc. Thượng Hải đã 
từng một thời là trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế 
giới, chỉ xếp sau thành phố New York và Luân 
Đôn, và là trung tâm thương mại lớn nhất Viễn 
Đông cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Sau khi 
Mao Trạch Đông cầm quyền Trung Quốc kể từ 
năm 1949, Thượng Hải đã đi vào thời kỳ sụt giảm 
tốc độ phát triển do chế độ thuế má cao và do sự 
triệt thoát kinh tế tư bản của chính quyền mới. 
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Nhờ sự cải cách, mở cửa theo mô hình kinh tế thị 
trường do Đặng Tiểu Bình khởi xướng và lãnh đạo 
mà đặc biệt là từ năm 1992, Thượng Hải đã có 
những bước bứt phá ngoạn mục về phát triển kinh 
tế và nhanh chóng vượt qua Thâm Quyến và 
Quảng Châu - một thành phố đặc khu được tự do 
hóa sớm nhất Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để 
trở thành đầu tàu kinh tế Trung Quốc. Sau khi 
dùng cơm chiều xong, đoàn viếng thăm 'Thượng 
Hải by night', chụp hình lưu niệm trước khi về lại 
khách sạn. 

Chùa Ngọc Phật 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôm nay là ngày cuối của chuyến hành 

hương. Theo chương trình đã định, sáng viếng 
thăm chùa Ngọc Phật, chùa Long Hoa. Chiều đi 
mua sắm tại phố cổ, tối lên máy bay về lại bổn xứ. 
Chùa Ngọc Phật nằm trên đường Giang Ninh 
thành phố Thượng Hải. Phần lớn các chùa Phật 
giáo thường xây chùa trước, sau mới khắc tượng 
những chùa Ngọc Phật thì ngược lại, có tượng 
Phật trước sau đó mới có chùa, thậm chí nhờ có 
Ngọc Phật mà ngôi chùa này mới được  nổi tiếng 
năm châu bốn bể. 

 Vậy Ngọc Phật từ đâu mà có? Vào những 
năm Quang Tự đời Thanh ở núi Phổ Đà tỉnh Triết 
Giang có vị Pháp Sư tên Huệ Căn đi vượt trăm 
ngàn khó khăn tới các danh sơn Phật giáo. Ngài 
đến nhiều nơi bao gồm Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, 
từ Tây Tạng đến Miến Điện. Ngọc Thạch ở Miến 
Điện vô cùng hoàn mỹ đã khiến cho Pháp sư nảy 
sinh ý muốn khắc tượng phật bằng ngọc thạch và 
Ngài đã đi khắp nơi để lạc quyên.  

Cuối cùng Ngài gặp được Hoa Kiều Trần 
Quân Phổ quyên góp được hai vạn lạng bạc, đồng 
thời Ngài lại được Quốc Vương Miến Điện cho 
phép Ngài khai thác ngọc trên núi và mời thợ đến 
khắc năm bức tượng phật bằng ngọc. Năm Quang 
Tự thứ 8 (1882), pháp sư Huệ Căn đã phụng thỉnh 
tượng Ngọc Phật vượt biển về núi Phổ Đà. Khi đó 
các chủ thuyền không có cách nào để đưa những 
bức tượng nặng như vậy lên thuyền. Lúc đó cha 
và chú của đại thần nhà Thanh tên Thịnh Tuyên 
Hoài đã khẩn cầu nói: “Như vậy là Thượng Hải 
chúng tôi có duyên với phật, pháp sư hãy để phật 
lại cho chúng tôi thờ phụng, hãy để cho người 
Thượng Hải được chiêm ngưỡng Phật diện và 

được tắm nước Phật". Pháp sư cũng nhận thấy 
Thượng Hải có duyên với Phật nên đã để lại một 
bức tượng phật ngồi và một bức tượng phật nằm. 
Từ đó đến nay Thượng Hải luôn tấp nập những tín 
đồ phật giáo năm châu bốn bể đến viếng Phật 
Ngọc và Chùa Ngọc Phật trở nên nổi tiếng. 

Chùa Phật Ngọc được xây dựng vào năm 
1898 rộng 33 mẫu với 72 gian phòng theo phong 
cách kiến trúc đời Tống với kết cấu hài hòa, 
đường nét nhu nhuyễn. Theo thứ tự, trục giữa của 
chùa là điện Thiên Vương, Đại Hùng Bảo Điện, 
lầu Ngọc Phật. Hai bên là Ngọa Phật Đường, 
Quán Âm Điện và Trai đường. Vào năm 1918, 
chùa bị hỏa hoạn và được tu sửa lại mới như 
ngày nay. 

Nổi tiếng nhất và làm nên danh tiếng của 
ngôi chùa này là tượng Ngọc Phật ngồi nhập định. 
Tượng Phật Thích Ca bằng ngọc trắng, được 
khắc từ một khối cẩm thạch, có nạm kim cương và 
đá quý ở sâu bên trong. Tượng cao 1,9m, rộng 
1,3m, nặng hơn 1 tấn, đặt ở lầu Ngọc Phật. Điện 
này được cất bằng thứ gỗ đen bóng, trần chạm trỗ 
hoa văn cầu kỳ, công phu. Hai bên có những tủ 
thờ dùng để trưng bày hơn 7.000 quyển Đại Tạng 
kinh được khắc bằng gỗ từ đời Thanh. 

Đặc biệt thứ nhì là tôn tượng Ngọc Phật 
nằm được đặt ở Ngọa Phật đường, nằm về 
hướng Tây. Tượng Phật Thích Ca nằm trong thế 
nhập niết bàn được làm bằng cẩm thạch trắng dài 
96 cm. Với chất liệu ngọc nguyên thanh, đẹp và 
sáng cùng nghệ thuật điêu khắc tinh tế của những 
nghệ nhân tài hoa, tượng Phật với dáng vẻ an 
nhiên, nghi dung siêu thoát, sáng đẹp lạ thường. 

Ngoài ra, dạo một vòng quanh chùa, du 
khách sẽ gặp được rất nhiều đồ vật mang phong 
cách điêu khắc đời Tống, những góc cảnh đẹp 
hòa quyện tâm linh với sắc cảnh thiên nhiên. Đây 
cũng là lý do khiến mỗi du khách tới đây đều thấy 
có cảm giác thật an lành và thanh thoát.  

Chùa Long Hoa 
Chùa Long Hoa tại thành phố Thượng Hải là 

một ngôi chùa cổ nổi tiếng với nhiều sinh hoạt 
Phật giáo và là nơi du lịch được nhiều người biết 
tên. Chùa được xây vào thời Tam Quốc, trước 
công nguyên 242 do Ngài Khương Tăng Hội chủ 
xướng. Năm (5) năm sau, vua Ngô Tôn Quyền đặt 
tên là 'Long Hoa Hội'. Vời đời Tống Anh Tông năm 
1066, chùa được đổi danh hiệu là Không Tướng 
Tự. Vào đời Minh Thế Tông năm 1533, đổi thành 
Từ Hoa Thiền Tự và được vua Minh Thần Tông 
ban cho Tam Bảo kim ấn. Chùa được xây và phát 
triển trong nhiều thời đại. Đến đời Thanh vua 
Thuận Trị, chùa được trùng tu lần nữa và được 
đổi tên thành 'Long Hoa Tự' cho đến ngày nay.  

Sau khi viếng thăm chùa Long Hoa xong, 
đoàn đi dùng cơm trưa. Chiều đoàn đi mua sắm 
tại phố cố Thượng Hải. Khu chợ này, từ tiệm nhỏ 
đến tiệm lớn cở nào cũng có, đủ loại mặt hàng, từ 
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đồ ăn đến vật dụng thường nhật. Tại đây, chúng 
tôi mua được mấy bức họa cổ của Trung Quốc.  

Sau khi dùng tối xong, xe buýt đưa đoàn 
thẳng ra phi trường Thượng Hải để trở về bổn xứ. 
Tại đây, chúng tôi chia tay với đoàn về lại Thụy Sĩ 
và đoàn về lại Việt Nam. Sau 16 ngày hành hương 
tại Trung Quốc, đoàn viếng qua hơn hàng chục 
thành phố lớn nhỏ, hàng chục ngôi chùa, tu viện, 
am v.v... để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm khó 
quên. Chúng tôi học hỏi được nhiều điều hay mới 
lạ, mở rộng kiến thức về nhiều mặt. Tháp tùng 
cùng bạn đạo, chúng tôi có dịp quen biết nhau, 
hiểu nhau và thông cảm nhau nhiều hơn. Thay 
mặt ban tổ chức chuyến hành hương thắng cảnh 
Phật giáo Trung Quốc, xin chân thành cảm tạ tất 
cả mạnh thường quân, người bỏ công, người bỏ 
của đóng góp cho chuyến hành hương được 
thành công mỹ mãn và xin chân thành cám ơn sự 
hợp tác của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong 
đoàn. Nếu ban tổ chức có điều chi sơ sót, xin chư 
Tôn đức và Phật tử niệm tình bỏ qua.  

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Tài liệu tham khảo: www.thegioiphatgiao.vn; 

www.chuaminhthanh.com; Báo Hoằng Pháp 110 và 
111; Sổ tay du lịch khám phá Trung Quốc 

"Cố gắng hết sức mình, 
cầu đài sen th ượng ph ẩm" 

Sống trong cuộc đời, muốn được thong thả 
rảnh rang thì đừng dính đến quyền lợi. Làm việc hễ 
thuận duyên thì làm, không thuận thì phải khéo léo 
nhẫn chịu để vượt qua. 

Không phải hàng xuất gia không bị dính mắc 
vào quyền lợi. Huống nữa, chính quyền lợi đó sẽ 
đem đến những tai họa cho thân mình. Mấy huynh 
đệ tuổi còn trẻ, đường còn dài, phải lưu ý lắm mới 
được. 

Nói đến đây, tôi nhớ lúc còn học tại chùa Báo 
Quốc ở Huế, nhân đọc Đại tạng đến quyển Trúc 
Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì, phần nói về “Con 
nhện con tằm”. Trong ấy nói hai con vật này đều nhả 
tơ, giăng lưới. Nhưng một con phải chết vì sự nhả tơ 
đó, còn một con thì lợi dụng sự nhả tơ để bắt mồi. 
Con tằm nhả tơ rồi bị đem đi luộc, còn con nhện 
cũng nhả tơ nhưng lại tự tại qua lại trên những sợi 
tơ đó, không bị vướng kẹt. 

Đại sư Liên Trì đưa ví dụ này nhằm để khuyên 
nhắc tất cả mọi người. Vì ai nấy đều có sự nghiệp. 
Người đời cũng có sự nghiệp, mà người xuất gia 
cũng có sự nghiệp; chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi. Tuy 
vậy, mình nhớ tạo sự nghiệp phải được như con 
nhện, đừng như con tằm nhả tơ rồi phải chết trong 
kén. 

Tôi nhận thấy bài đó hay, lấy làm thích thú, 
luôn nhớ và đem ứng dụng tu hành. Nghĩ lại, từ năm 
1946 tôi lập Liên Hải Phật Học đường, các Phật Học 
viện, thành lập chùa, ra làm việc cho Giáo hội như: 

Trưởng ban Giáo dục, Tổng vụ trưởng Tổng vụ 
Tăng sự, rồi Viện trưởng Phật học viện Huệ 
Nghiêm… nhưng làm việc mà không bị ràng buộc. 

Lúc làm Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự, đã 
4 tháng mà tôi vẫn chưa mở văn phòng. Mấy thầy 
thấy vậy thắc mắc hỏi thăm, riêng tôi lại nghĩ hễ lập 
thì bị kẹt phải vào ở đó. Về sau, tôi đích thân xuống 
thỉnh HT.Thích Từ Nhơn giữ chức Phó Tổng vụ 
Tăng sự và đặt sẵn văn phòng tại chùa Ấn Quang. 
Thế là tôi mở văn phòng từ đó, nhưng chỉ đứng ở 
ngoài để lo tinh thần mà giảng kinh cho mấy huynh 
đệ học. 

Tôi không phải mong cầu những cái lợi như 
người đời thường nghĩ, chỉ luôn luôn cầu công đức. 
Cái lợi của người tu chính là thiện căn công đức, 
đâu phải là tiền bạc vật chất. Mấy huynh đệ phải 
nhớ mình ở chỗ nào nơi nào cũng phải gây tạo thiện 
căn công đức, đừng chạy theo những vật chất bên 
ngoài. 

Lúc giữ chức Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Tăng 
sự tất cả là 10 năm. Trong thời gian đó hễ thầy nào 
muốn du học qua Hồng Kông..., hễ đến tôi thì tôi ký. 
Mà phải trực tiếp đến mới được, nếu qua trung gian 
thì người khác sẽ nghĩ mình làm việc có điều không 
tốt, chẳng hạn như vì tiền. Tôi chỉ nghĩ, phải trợ giúp 
cho mấy thầy được thuận duyên tu học, làm được 
việc này cũng chính là vun bồi căn lành công đức 
cho mình, không bao giờ dính đến tiền bạc. 

Điều thứ hai: Tôi luôn làm theo khẩu hiệu 
ngầm của riêng mình: Những việc đúng pháp, về 
mặt tinh thần hoặc vật chất thì “Không c ầu cũng 
không t ừ”.  Đây là khẩu hiệu để tôi lập thân, nghĩa 
là “Không tìm c ầu cũng không t ừ chối”.  Chẳng 
hạn, nếu có duyên cất chùa, mà cái duyên đó nó tự 
đến, nhận thấy đáng thì không từ chối. Cho đến tứ 
sự cúng dường cũng vậy, những vật gì không dùng, 
nhưng cũng không từ chối. Mình không sử dụng thì 
chuyển đến người khác, cho đại chúng dùng. Lúc 
trùng tu chùa Vạn Đức cũng vậy, tôi không cho đi 
quyên góp, ai hay biết thì đến cúng dường, còn “tìm 
cầu”  thì nhất định không. 

Ngoài ra, nếu làm việc gì, dù có cái lợi lớn 
trước mắt nhưng khi làm có cái hại xen vô trong hiện 
tại hoặc tương lai thì tôi quyết không làm, không 
tham dự. Ví dụ như: danh vị, tiền bạc, lời khen 
tặng… Nếu được lợi thì phải xem có cái hại hay 
không, nếu có phải tránh xa, thấy hại mà vẫn chạy 
vô thì bị nghiệp dẫn. 

Tôi thấy việc tu hành đã trải qua mấy mươi 
năm, nhờ ứng dụng hai điều trên nên không bị tổn 
thất chịu cái hại lớn, mà lại thấy việc nhẹ nhàng 
thảnh thơi. Tuy vẫn có sự lo lắng cực nhọc, nhưng ít 
thôi, còn kết quả cũng khá nhiều. 

Ở đây tôi đã nói tận đáy lòng, mấy huynh đệ 
thấy đúng lý thì nên bắt chước làm theo, để sự tu 
hành không bị vướng kẹt, thiện căn công đức luôn 
được tăng trưởng. Đó là điều tôi luôn mong muốn ở 
nơi tất cả mấy huynh đệ! 

Hòa thượng Thích Trí Tịnh 



36/ Ho¢ng Pháp 127 - Mùa Vu Lan 2014 

ASSOCIATION CULTURELLE BOUDDHIQUE 
TÙNG LÂM LINH-S ƠN INTERNATIONAL 

18 Les Bosnages, 87290 RANCON, France. 
Tél : 05.55.60.21.60 / 05.55.60.22.72 

Thư Mời 
Đại lễ Kỷ Giỗ Mười Năm 

Cố Đại Lão Hòa Th ượng thượng Huy ền hạ Vi  
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, 
Kính thưa: Toàn thể quý Phật tử, thiện nam tín nữ, 

Để đền đáp công ân giáo dưỡng trong muôn 
một của đấng Tôn Sư-thượng Huyền hạ Vi. Môn đồ 
pháp quyến chúng con đã thành tâm kiến tạo Bảo 
Tháp tôn thờ xá lợi Ngài tại Tùng Lâm Linh-Sơn 
Limoges, Pháp quốc - nơi chính Ngài đã dày công 
sáng lập và đào tạo Tăng Ni hơn hai thập niên qua.  

Để tưởng niệm thâm ân hóa độ của Tôn Sư, 
chúng con mạo muội tổ chức đại lễ kỷ giỗ mười năm 
của Ngài tại Tùng Lâm Linh Sơn. Chúng con xin 
cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni và quý Phật 
nhín chút thời giờ quý báu quang lâm về Tùng Lâm 
Linh-Sơn theo địa chỉ đầu thư để tham dự đại lễ kỷ 
giỗ: vào lúc 9g00, ngày 07 tháng 09 n ăm 2014. 

Sự hiện diện của chư Tôn Đức là niềm hân 
hạnh cho đạo tràng chúng con. Nguyện hồng ân 
Tam Bảo thùy từ minh huân gia hộ chư Tôn Đức 
pháp thể an khang, tuệ quang thường chiếu. Kính 
chúc quý Phật  tử thiện nam tín nữ thân tâm thường 
lạc, phước thọ tăng long, vạn sự như ý. 

Nam mô Linh-Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma ha tát. 
Tùng Lâm Linh-Sơn, Pháp quốc, ngày 20/09/2013 
Trụ Trì 
TK. Thích Trí Thuyên 

Chương Trình  
Thứ 7, ngày 06-09-2014     
09g00  Huân Tu    
14g00  Huân Tu    
20g00  Thuyết pháp 
Chủ Nhật, ngày 07-09-2014 
09g00  Đại Lễ Chánh Thức  

(có chương trình riêng) 
* Đường đi Tùng Lâm Linh-S ơn: 
- Đến bằng xe lửa: Xuống gare ‘La Souterraine’  hoặc 

gare ‘Bellac’ , rồi đón taxi vào Chùa. 
- Đến bằng máy bay:  Xuống phi trường quốc tế 

Limoges ‘Aéroport International de Limoges’ (Bellegarde), rồi 
đón Taxi vào Chùa. Nếu cần người đón tại phi trường xin liên lạc 
cho Chùa, trước một ngày đến. 

-  Đến bằng xe từ Paris:  lấy Autoroute A10  hướng 
Orléans; tiếp lấy Autoroute A71  hướng Toulouse; khi đến 
Vierzon lấy A20 hướng Limoges; còn 38km đến trung tâm thành 
phố Limoges lấy sortie 23.1, tiếp lấy hướng Chateauponsac, rồi 
hướng Rancon  về chùa.  

* Di Chuyển đi Tùng Lâm Linh S ơn với chùa: 
- Chùa có tổ chức xe Ca đi Tùng Lâm Linh Sơn Limoges. 

Xin quý Phật tử đăng ký chỗ trước ngày 25/08/2014 . Phí di 
chuyển tùy hỷ. Khởi hành t ại Phật Học Viện Linh S ơn: 09g00, 
ngày 05/09/2014. Khởi hành v ề lại Paris (Tự Viện Linh S ơn): 
13g00, ngày 07/09/2014. 

* Nếu muốn biết thêm chi tiết hoặc thông báo số người 
đến tham dự, xin liên lạc: Email: 
tunglamlinhson87@yahoo.com ho ặc Tél: 06 50 97 14 95.  

Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới 
Phật Học Viện Linh-Sơn 

92 rue Pasteur, 94400 Vitry sur Seine. 
Tél: 01 45 73 20 09; Fax: 01 45 73 28 60 

Thư Mời 
Lễ An V ị Tôn Tượng Quán Th ế Âm Bồ Tát 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
Kính gởi Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại 
Đức Tăng Ni, Phật tử thiện nam tín nữ. 

Chư Tổ đã dạy: "Phật pháp được trường tồn là 
nhờ có ngôi trụ trì Tam Bảo". Cõi nước nào có ngôi 
Tam Bảo và Giáo Hội Phật Giáo thì nơi đó đạo pháp 
mới chắc chắn được trường tồn vĩnh cữu, quy tụ hành 
bảy chúng Phật tử tu học, hành đạo và truyền bá 
chánh pháp. 

Vì hạnh nguyện lợi tha, “Bi nguyện phò trì 
mạt vận, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”. Cố 
Đại Lão Hòa Thượng Tôn sư đã ký mua khu đất 
và tòa nhà để xây Phật Học Viện. Hơn mười năm 
khổ công xây dựng với sự trợ giúp của chư Tôn 
Đức Tăng Ni và Phật tử các nơi, nay Phật Học 
Viện Linh Sơn gần được viên thành. Nhân tuần lễ 
kỵ giỗ 10 năm cố Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư 
thượng Huyền hạ Vi tại Tùng Lâm Linh Sơn, 
chúng tôi sẽ tổ chức lễ An V ị tôn t ượng Quán 
Thế Âm lộ thiên cùng ch ư tôn tượng Hộ Pháp 
tại Phật Học Viện Linh S ơn theo địa chỉ đầu thư: 

vào ngày 14 tháng 09 n ăm 2014, lúc 10 
giờ sáng. 

Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn 
thể quý Phật tử thiện nam tín nữ nhín chút thời giờ 
quý báu đến tham dự đại lễ An Vị Tôn tượng 
Quán Thế Âm Bồ Tát và chư Tôn tượng Hộ Pháp. 
Kính chúc chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng 
sanh dị độ. Chúc quý Phật tử thân tâm tường lạc, 
vạn sự như ý. 

Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 
 
Ngày 12/07/2014,  
Vitry sur Seine, Pháp Quốc 
Tăng Thống 
Ấn Ký 
HT. Thích Tịnh Hạnh 
 
Chương Trình 

Ngày 14 tháng 9 n ăm 2014 
10giờ30 -Phật tử vân tập 
10giờ45 -Cung đón Chư Tôn Đức và  

quan khách 
11giờ00 - Lễ Chính thức  

(Có chương trình riêng ) 
12giờ00 - Lễ Trai tăng cúng dường 
   - Quí vị quan khách ngọ trai 

  - Văn nghệ cúng dường 
17giờ30 - hoàn mãn. 


