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TÁC GIẢ/ DỊCH GIẢ/ CỘNG TÁC:
Thánh  Ðức Dalai Lama, 

TLHT Thích Chánh Lạc, HT Thích Viên Định,
HT Thích Viên Lý, Ven. Bhikkhu Bodhi,

HT Thích Viên Huy, HT Thích Quảng Long,
Geshe Yangten Rinpoche, TT Thích Đồng Trí,  

NT Thích Nữ Giới Hương, NS Thích Nữ Nhật Hạnh,

D. T. Suzuki, Nguyễn Trọng Nho – Vân Bằng, 
Đinh Quốc An, Thái Tú Hạp – Ái Cầm,
Đào Nguyên Minh, Hàn Châu, Huyền Lam,

Từ Nguyên, Tuyết Nha, Kiều Mỹ Duyên,
Thanh Trúc/Chơn Diệu – Hoàng Văn Phong, 
Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến, Nam Hưng,

Diệu Liên - Nguyễn Thị Huê, 
Nhật Minh - Lê Minh Trân, Ðinh Trường Chinh,
Đinh Quốc An, Lê Giang Trần, Nhật Bảo Quốc

Hình Ảnh:
Nguyễn Long (IBC-TV),

SC Thích Nữ Chơn Như (Pháp Âm – fb.watch),
Phạm Chinh, Hàng Quốc Dân

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

Nguyễn Long (IBC-TV), NBQ

Dàn Trang: Lê Giang Trần

T iết trời bắt đầu trở nên nóng bức vào những ngày hạ chí, khí 
hậu đổi thay, ngày dài đêm ngắn, có vẻ như con người cũng 
dần trở nên vội vã, xô bồ để lao vào cuộc sống mưu sinh 

tìm miếng cơm manh áo. Cùng với sự bất ổn do dịch bệnh, chiến 
tranh con người lại phải đương đầu với những thách thức trước sự 
biến thiên của xã hội. 

Trước thảm cảnh của nhân loại, lời Phật dạy về quy luật vô 
thường trở nên đậm nét hơn bao giờ hết. Có những người vừa mới 
thấy đó nay đã vĩnh viễn chẳng còn gặp nữa ngay cả người thân 
của chúng ta, đặc biệt là hai đấng sanh thành. Chúng ta đa phần 
đều cứ mãi chạy theo guồng quay của xã hội hoặc công ăn việc 
làm rồi vô tình quên mất cha mẹ, người thân đang già đi theo 
năm tháng. Nhân dịp mùa Vu Lan về như một tiếng chuông cảnh 
tỉnh cho nhân loại hãy dành thời gian để nhớ về người thân, trân 
trọng những giá trị đang hiện hữu và nỗ lực thiện hiện những gì 
cần thực hiện đặc biệt là thực hiện Đạo Hiếu. 

Mùa Vu Lan báo Hiếu là ngày lễ hội truyền thống thể hiện 
bản sắc văn hóa đặc thù tại nhiều quốc gia Châu Á và hiện đang 
lan tỏa  trên toàn thế giới. Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý 
nghĩa báo hiếu mà nó còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc khác 
trên nhiều phương diện.

Về phương diện cá nhân, Vu Lan chính là ngày không chỉ 
để nhắc nhớ mỗi chúng ta làm tròn hạnh Hiếu đối với thân bằng 
quyến thuộc mà còn mở rộng ra, cần phải tri ân và báo ân đối 
với cửu huyền thất tổ, quá khứ đa sanh phụ mẫu, những người đã 
có công sanh thành dưỡng dục chúng ta trong đời này và nhiều 
kiếp khác. Chúng ta nên biết, tất cả mọi sự hiện hữu trên thế gian 
này đều phải do sanh mà thành. Tuy nhiên, tùy theo từng loài 
mà có những cách thức sanh ra khác nhau. Con người chúng ta 
đến với thế giới bằng con đường thai sanh. Đây chính là nhân tố 
để con người được hiện hữu cùng với sự kết hợp của nghiệp lực 
của tự thân khiến người sanh ra có kẻ liệt, người ưu. Trong quá 
trình hình thành nên một hiện hữu luôn gắn liền với nỗi khó nhọc 
mang nặng đẻ đau của người mẹ. Trong kinh Vu Lan báo Hiếu 
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Số 005/ HĐGP/TĐ/CT

TĂNG ĐIỆP VU LAN PHẬT LỊCH 2566 - DL 2022
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh lại về với người con Việt và con Phật khắp nơi trên thế giới. Chúng ta 

thường nghe lời dạy: “Tâm Hiếu là Tâm Phật”, “Hạnh Hiếu là Hạnh Phật”, “ Điều thiện tối cao 
không gì hơn hiếu, điều ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, sinh ra thời không gặp Phật khéo thờ 
cha mẹ tức thờ Phật, thờ Trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ.” Hiếu là hạnh lành 
đứng đầu trong muôn hạnh “Hiếu hạnh vi tiên”. Hiếu Đạo trong Phật Giáo phù hợp với đạo lý làm 
con hiếu kính và thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ của văn hóa tâm linh Việt Nam. Trải qua hơn 
2000 năm, Đạo Phật tồn tại và ngày một phát triển, gắn bó, đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam, 
trong mạch sống dân tộc và theo dấu chân người Việt, lan tỏa khắp năm châu. Trong tinh thần đó, 
nay tình hình dịch bệnh tương đối có thuốc điều trị hữu hiệu cho nên điều kiện vân tập hội chúng 
dễ dàng hơn 2 năm qua, Tăng Ni và Phật Tử thuộc Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại hãy đồng lòng chung sức long trọng trang nghiêm cử hành Đại Lễ Vu Lan 
PL 2566 khắp năm châu. Nhân dịp này, với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm, tôi có đôi lời vấn an thăm hỏi và 
nhắn gửi đến Tăng Ni và quý Phật Tử, bà con đồng hương Việt Nam khắp nơi.

Kính thưa đại chúng,
Ý nghĩa của Tăng Già là đoàn thể chung sống thanh tịnh, hòa hợp theo sáu Pháp Lục Hòa, 

là Trưởng Tử Như Lai hướng đến Giác Ngộ và Giải Thoát. Tôi tùy hỷ tán thán Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại đã hoàn mãn Khóa An Cư Kiết Hạ từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 7 năm 
2022 tại Tu Viện Viên Ngộ, Atlanta, Hoa Kỳ, đến với nhau hòa hợp như nước với sữa, tôn kính 
“Bảy Pháp Bất Thối”, trên tinh thần: “tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám”. Kính 
chúc Khánh Tuế chư Tôn Đức Tăng Ni tăng thêm một Hạ Lạp trong Đạo Pháp, tăng thượng Giới 
Định Tuệ hơn nữa, công dày, đức sâu, nguyện chắc, dụng lớn, đồng thời đã tổ chức thành công Hội 
Nghị Thường Niên 2022 của Tăng Đoàn tại Atlanta.

Hiếu Kính là căn bản đạo đức và là tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu để xây dựng nên một xã 
hội tốt đẹp. Những nguyên tắc ứng xử giữa cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, cũng 
như các mối quan hệ khác được Đức Phật chỉ rõ trong Kinh Thiện Sanh (Thi Ca La Việt) vẫn còn 
nguyên giá trị để xây dựng gia đình văn hóa, xã hội lành mạnh, phát triển toàn diện dài lâu. Báo hiếu 
không chỉ đơn thuần là phụng dưỡng vật chất mà quan trọng là nơi tâm linh - tinh thần. Mỗi đệ tử 
của Thế Tôn cần Phật hóa gia đình, hướng dẫn cha mẹ quy y Tam Bảo, tạo điều kiện cho cha mẹ tu 
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học theo Chánh Pháp, góp phần mang đến cho đời nhiều nội dung Phật chất. Do đó, Vu Lan – Hiếu 
Đạo – Tình Người không chỉ đơn thuần là Lễ Hội của hàng Phật Tử mà là Lễ Hội Văn Hóa chung 
của dân tộc Việt Nam. Cây có bồi đắp vững nơi gốc thì mới nảy sinh nhiều cành lá và vươn tới tầm 
xa. Chúng ta hãy tạo điều kiện cho thế hệ con cháu chúng ta, dù sinh ra ở Hải Ngoại, nhưng không 
bị lai căn, mất gốc mà vẫn duy trì và phát triển được đạo lý, văn hóa, thuần phong mỹ tục hơn 4000 
năm văn hiến của Việt Nam, trong đó Phật Giáo đóng vai trò quan trọng. 

Hành giả Phật Giáo cần tinh chuyên tu học để “trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba 
đường”, đáp đền Tứ Trọng Ân: Ân Tam Bảo, Ân Cha Mẹ, Ân Tổ Quốc, Ân đàn na tín thí – chúng 
sanh muôn loại. Nguồn thương rộng lớn sẽ xây dựng cho chúng ta một lẽ sống, lý tưởng sống tích 
cực, là động lực vô biên cho hành giả tu tập, hoàn thiện và phụng sự không mệt mỏi, góp phần bồi 
đắp cho thế giới này thêm Chân Thiện Mỹ.

Đạo Phật là Đạo Từ Bi Cứu Khổ. Đức Phật lắng nghe, cảm thông nỗi niềm bi ai của Tôn Giả 
Mục Kiền Liên nên Ngài đã chỉ bày phương pháp cứu khổ và từ đó có truyền thống ngày Lễ Vu 
Lan. Nay khắp nhân gian, nhiều cảnh khổ đang bày ra trước mắt: nạn khủng bố giết người hàng 
loạt diễn ra liên tiếp khắp nơi ở Hoa Kỳ, chiến tranh khốc liệt gây cảnh nheo nhóc lầm than ở 
Ukraina, số người nhiễm dịch bệnh covid mỗi ngày chưa từng giảm bớt, nhiều nơi trên thế giới áp 
bức, bất công, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo còn bị kiềm tỏa, khống chế, con người sống không 
đúng với phẩm giá, quyền lợi cần có và phải có tương xứng… tiếng dân oan cứ kêu thấu đất trời 
nhưng không lọt vào nơi tai và động thương tâm của các nhà cầm quyền nơi đó vì lương tri của họ 
bị tham sân si, chấp thủ bản ngã, tranh chấp phe đảng ngự trị. Chúng ta không nỡ nhắm mắt ngơ tai 
trước những nỗi đau trầm thống của nhân loại, mà hãy cùng nhau học hạnh Quan Âm lắng nghe, 
quan sát, cảm thông và giơ tay cứu giúp, nói lên tiếng nói công đạo, làm những gì có thể làm được 
cho dù là nhỏ nhất để góp phần làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của cuộc đời.

Kham nhẫn, bao dung, tinh tấn không ngừng, chia sẻ yêu thương và vun bồi hạnh phúc là những 
yếu tính cần có của người con Phật khi thực thi sứ mệnh: “hoằng dương Chánh Pháp, lợi lạc quần 
sanh”. Chư Tăng Ni cần thâm nhập tinh thần: thương tất cả chúng sanh như con một của mình, kính 
tất cả chúng sanh như cha mẹ tiền kiếp, độ khắp và không bỏ sót chúng sanh dù ở cảnh giới nào 
trong mối tương quan, tương duyên, tương tồn, tương trợ trùng trùng duyên khởi của kiếp sống thì 
mỗi chúng ta tự khắc biết phải sống, hành hoạt và ứng xử ra sao để chu toàn mọi mặt. 

Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni khắp nơi, cũng như tất cả quý 
Phật tử và gia đình có một mùa Vu Lan phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành, sum vầy, an vui, 
hạnh phúc, chu toàn Hiếu Đạo và tràn đầy ý nghĩa trên tinh thần hiếu kính, tri ân và lòng từ bi rộng 
lớn, thệ nguyện thâm sâu của những hàng Bồ-tát dấn thân phụng sự cho sự tỉnh thức và an vui của 
mọi loài: phụng sự chúng sinh tức là thiết thực cúng dường chư Phật!

Nam-mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Phật lịch 2566 – Hoa Kỳ, ngày 01 tháng 08 năm 2022
Mùa Vu Lan, ngày 04 tháng 07 năm Nhâm Dần

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm
(đã ấn ký)

Sa Môn Thích Chánh Lạc
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THÔNG BẠCH 
ĐẠI LỄ VU LAN NĂM NHÂM DẦN - 2022

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

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

Phật lịch 2566 - Số: 07/HĐĐH/TB/VT

 Hòa Thượng Thích Viên Định (bên trái)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni,
Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước,
Kính thưa Liệt quý vị, 
Mùa Vu lan lại về, nhắc nhở những người con Phật phải thể hiện đời sống Hiếu hạnh và cứu 

khổ muôn loài theo kinh Vu Lan, Đức Phật đã dạy.
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày 

lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền 
thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là 
dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng 
ta dựng cờ mở nước.

Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của 
dân tộc và nhân loại biết chừng nào!
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Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin gửi 
lời tán thán công đức đến Chư tôn đức và Quý Phật tử đã tích cực tham gia, ủng hộ sinh hoạt Tăng 
Đoàn trong thời gian qua, nhất là trong lúc Tăng Đoàn GHPGVNTN vừa mất đi Đức Thượng Thủ, 
Thích Thiện Hạnh, vị lãnh đạo tối cao, người đã sáng suốt, hướng dẫn chư Tăng đồng hành trên 
con đường chánh đạo, cứu độ chúng sanh, báo Phật công đức.

Trên tinh thần báo ân rộng lớn đó, chúng ta không chỉ cứu khổ cho cha mẹ, thân bằng quyến 
thuộc của mình, mà còn phải hết lòng giải trừ khổ nạn cho mọi loài chúng sanh, cho dân tộc và 
góp phần bảo vệ đất nước. 

Mùa Vu Lan này Tăng Đoàn GHPGVNTN xin gởi đến quý vị lãnh đạo Việt nam cũng như Thế 
giới và chư Tăng Ni cùng quý Phật tử lời kêu gọi thiết tha.

Với Tăng Ni:
Muốn giải trừ khổ nạn cho chúng sanh, bản thân của mỗi tu sỹ cần phải có đời sống thánh thiện, 

do vậy, chúng ta hãy nỗ lực phát huy nội lực thanh tịnh, sống đời phạm hạnh, tránh xa các tham 
vọng thế trần, không buông lung chạy theo dục vọng, biến mình thành công cụ của thế gian, nhằm 
vừa tự giải thoát chính mình, vừa góp phần cứu độ chúng sinh.

Với Phật tử:
Mong quý Phật tử tinh tấn tu hành theo giáo lý của Phật, cung kính Tam bảo, hiếu thảo với cha 

mẹ, từ ái với tha nhân, mở lòng từ bị thương xót cứu giúp chúng sinh, mang giáo lý cứu khổ độ sinh 
của Phật thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, làm tấm gương sáng cho tha nhân.

Đây là cách để đáp đền ân Phật. 

Đối với các vị lãnh đạo trên thế giới:
Mong quý vị hiểu rằng thế giới này không là của riêng ai, không vĩnh viễn thuộc về ai, nó là 

của chung cho nhân loại, nó thuộc về tương lai, quý vị không có quyền hủy hoại nó mà phải có 
trách nhiệm giữ gìn vì nó đã mang lại sự phồn vinh cho quý vị.

Cuộc chiến tranh Nga- Ukraine hiện nay không chỉ gây tàn phá và khổ đau cho người dân và 
đất nước Ukraine mà còn gây khủng hoảng và khổ đau cho toàn nhân loại.

Tìm kiếm một giải pháp hòa bình và hợp lý là trách nhiệm của quý vị để bảo vệ nhân loại khỏi 
nguy cơ hủy diệt.

Đối với các nhà lãnh đạo Việt nam:
Đất nước này là của dân tộc Việt nam trong quá khứ, trong hiện tại và cả tương lai, không vĩnh 

viễn thuộc về chế độ nào, không là của riêng ai, quý vị nắm quyền lãnh đạo chỉ là một giai đoạn 
của lịch sử mà lịch sử thì luôn vận động, hãy để lịch sử vận động theo quy luật của nó.

Quý vị độc tôn quyền lãnh đạo là đi ngược lại quy luật tự nhiên và xã hội, vì tự nhiên và xã hội 
vốn đa nguyên và sự tồn tại của những giá trị khác biệt là quy luật.
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Sự tồn tại của những khác biệt có thể tạo nên mâu thuẫn,  giải quyết những mâu thuẫn đó trong 
tinh thần ôn hòa và tôn trọng khác biệt sẽ tạo nên một xã hội văn minh tiến bộ.

Đàn áp và triệt tiêu sự khác biệt sẽ dẫn đến đối kháng, khủng hoảng, tàn phá và lạc hậu.
Mang lại công lý, an lạc và hạnh phúc cho người dân, an ninh và thịnh vượng cho đất nước 

là trách nhiệm của quý vị và cũng là cách duy nhất để có được sự chính danh của bất cứ nhà cầm 
quyền nào, chứ không phải chỉ là sự khẳng định trong Hiến pháp.

Phật giáo không can dự vào chính trị đối kháng của thế gian, vì Phật giáo đứng ngoài và đứng 
trên mọi thứ ý thức hệ, Phật giáo chỉ góp phần hóa giải mâu thuẫn để đạt đến tiến bộ và an lạc. 
Phật giáo chỉ có một lý do để tồn tại là : Khai mở Phật tri kiến, Giáo hóa và thành tựu chúng sinh.

Địa ngục sẽ mở lối Niết bàn một khi Nhà cầm quyền biết thương yêu và quý trọng người dân, 
làm theo ý dân, mở cửa nhà tù, mở cửa nền chính trị độc đoán, hà khắc.

Không còn ai bị đau khổ oan ức, mọi người đều có cơ hội như nhau để sống, để thành đạt và 
hạnh phúc, như vậy đất nước sẽ thịnh trị thái hòa.

Đó là tinh thần lễ Vu Lan.
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Tăng Đoàn GHPGVNTN nhất  tâm cầu nguyện Chư Tăng đoàn 

kết hoà hợp, tạo nên sức mạnh, cứu khổ độ sanh, báo Phật ân đức.
Nguyện cầu Cửu huyền Thất  tổ, vãng sanh cảnh giới an lành, Phụ mẫu hiện tiền bình an 

khương thái, Thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc.
Nam Mô Vu Lan Thắng Hội Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

Tổ Đình Thập Tháp - Bình Định, mùa Vu Lan năm Nhâm Dần - 2022.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định.
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Hòa Thượng Thích Viên Lý 

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 • Email: tangdoanhaingoai@gmail.com 

Số: 0042/HĐĐH/TB/CT

THÔNG BẠCH VU LAN PL 2566 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Đồng bào Phật tử.

 Không phải ngẫu nhiên mà các quốc gia phương Đông xem “đạo Hiếu” như là truyền thống 
văn hóa đạo đức vốn có của họ, mà nó bắt nguồn từ khi Phật giáo bắt đầu du nhập vào các quốc 
gia này. Đạo Phật đi đến bất kỳ nơi đâu cũng đều hòa nhập vào nền văn hóa bản địa nhăm đưa 
giáo lý vi diệu của Đức Phật thấm sâu vào đời sống thực tế của người dân. Dần dà họ xem đó như 
một nét văn hóa đạo đức truyền thống đặc trưng riêng của họ. Bắt đầu từ việc tôn vinh và đề cao 
những giá trị đạo đức cơ bản của con người thông qua lễ hội Vu Lan - Ngày của Tri Ân và Báo 
Ân – truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên, tận tâm làm tròn chữ hiếu và tận lực cứu độ những nỗi 
khổ đau cùng cực.

Trong thời đại khoa học kỹ thuật tân tiến, phong trào chạy đua vũ trang đang như một xu hướng 
trăm hoa đua nở. Một số quốc gia thủ đắc các loại vũ khí nguyên tử đã tự cho mình cái quyền muốn 
trừng phạt ai thì trừng phạt mà không cần tôn trọng và tuân thủ các công ước quốc tế; bên cạnh 
đó, xã hội đang dần chạm đến đỉnh cao của nền công nghệ truyền thông, nơi mà mỗi cá thể đều dễ 
dàng trở thành một cơ quan ngôn luận. Ai cũng tự do truyền tải tư tưởng riêng của mình và, thực 
tế cho thấy là đã có quá nhiều lệch lạc và bất thiện. Điều này đã là một trong những nguyên nhân 
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đưa dẫn đến sự suy thoái về đạo đức xã hội một cách trầm trọng. Những giá trị truyền thống, đạo 
đức đang dần bị lược bỏ do sự tác động bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Trước thực trạng 
thế giới vẫn đang phải tiếp tục hứng chịu sự tàn phá của đại dịch Covid-19 và nhân loại đang phải 
đối diện với chiến tranh, bạo lực, nghèo đói. Sự bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội… khiến đời 
sống của người dân vốn đã bất an thống khổ càng trở nên suy yếu về cả vật chất lẫn tinh thần. Do 
thời thế đổi thay đã khiến con người trở nên ích kỷ, lạnh nhạt và quên đi các giá trị truyền thống, 
thay vào đó là tạo ra một thế giới nhuộm màu vật chất, băng hoại đạo đức và khủng hoảng về mặt 
tâm linh. Chính những yếu tố trên đã khiến nhân loại như đang lùi về thời đại thiếu văn minh với 
vũ lực, hận thù, xung đột, bất bình đẳng. 

  Trước những thảm kịch thời đại, lời Phật dạy về “Nhất thiết duy tâm tạo” hay “Tam giới duy 
tâm, vạn pháp duy thức” như một tiếng chuông thức tỉnh để tất cả cá thể cùng liên kết với nhau 
trong một đại gia đình phi chủng tộc, phi huyết thống bằng tâm thức từ bi, tỉnh giác chứ không 
phải mông muội, đảo điên. Đây cũng chính là định hướng để nhân loại giải quyết tất cả những 
vấn nạn đang phải đối mặt. Tất cả chúng ta nên biết rằng những gì mà nhân loại đang phải gánh 
chịu là thành quả của những cộng nghiệp từ những tâm thức tràn đầy tham lam, hận thù và si mê. 
Chính tâm thức ô nhiễm khiến thế giới phải chịu những thảm họa do chính con người tạo tác. Vì 
vậy, nhân dịp lễ Vu Lan, mỗi người cần dành thời gian suy nghiệm lại bản thân nhằm tịnh hoá ba 
nghiệp; thay đổi nhận thức trước xã hội đang dần biến chất và cảm niệm về Tứ trọng ân - bốn nhân 
tố chính giúp mỗi cá thể, cộng đồng tồn tại và phát triển. 

Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát 
về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, 
ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích 
nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng 
lực cứu khổ. Dựa trên nền tảng cơ bản đó, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nỗ lực dung hợp, 
kết nối từng cá thể để tạo nên một nguồn sức mạnh tổng hợp giúp Phật giáo đứng vững trước sự 
dịch chuyển của xã hội và tạo dựng đời sống tinh thần vững chắc, an lạc cho muôn loài. Trong 
mùa Vu Lan, bản thân mỗi phần tử trong Tăng Đoàn cần trang bị đầy đủ Tam Vô Lậu Học (Giới, 
Định, Tuệ), phát khởi và giữ vững Bồ Đề tâm, dập tắt ngọn lửa tham sân si nhằm xoa dịu nỗi khổ 
niềm đau của nhân thế. 

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại chúng tôi thiết tha khuyến 
thỉnh mọi người làm tròn đạo hiếu và hãy cùng nhau phát khởi đại bi tâm, đồng nhất tâm cầu 
nguyện cha mẹ nhiều đời đã quá vãng được siêu sanh, người tại thế phước huệ tăng trưởng; dân 
tộc Việt Nam được tự do, dân chủ, nhân loại thoát khỏi thiên tai, dịch bệnh, thế giới hòa bình, Phật 
pháp cửu trụ, xương minh.

Nam mô Vu Lan duyên khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả tác đại chứng minh.
Phật lịch 2566 - Westminster, ngày 31 tháng 7 năm 2022

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
(Đã Ký tên)

Tỳ-kheo Thích Viên Lý
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Thiện hữu Tri thức Đại biểu,

Hàng năm, Hội Nghị Thường Niên của 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại được triệu 
tập với mục đích là để tổng kết, đánh giá và rút 
ra những ưu khuyết điểm nhằm bảo lưu tính ưu 
việt, khắc phục những bất cập, đồng thời ứng 
dụng tinh thần sáng tạo, linh hoạt, tạo sự đột 
phá cần thiết hầu xây dựng một Tăng Đoàn với 
tất cả ý nghĩa và giá trị truyền thống cố hữu 
đích thực đã chói sáng xuyên suốt hơn 2600 
năm lịch sử và là ngọn hải đăng  giữa bóng tối 
vô minh…

Hội Nghị Thường Niên 2022 của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nhắm vào  bảy 
tiêu đích như sau:

1. Lắng nghe báo cáo Phật sự;
2. Tham luận và góp ý đối với các tham luận 

trên tiêu chí củng cố, tài bồi và tăng triển 
Tăng Đoàn;

3. Đề ra phương án hành hoạt khả thi mang tính 
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho niên khoá 
tới cũng như cho sự phát triển lâu dài và bền 
vững của Tăng Đoàn;

4. Thỉnh cử những nhân tuyển thích hợp để bổ 
sung, hoán chuyển nhằm kiện toàn  thành 
phần nhân sự;

5. Thông qua các văn kiện, Nghị quyết của Hội 
Nghị;

6. Hiệp kỵ, tưởng nguyện công đức của lịch đại 
chư vị Tổ sư…;

7. Phát huy bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng 
Đoàn;

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Đại biểu,

Kể từ ngày Hội Nghị Thường Niên 2021 
của Tăng Đoàn của chúng ta cho đến hôm nay 
chỉ vừa mới nửa năm, mặc dù trong thời gian 
tương đối ngắn, tuy nhiên bằng tất cả khả năng 
có thể, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 
của chúng ta đã nỗ lực thực hiện những Phật 
sự trong khả năng có thể nhằm thiết lập nền 
tảng căn bản cho những Phật sự quan yếu. Tuy 
nhiên, nhiều Phật sự trọng đại vẫn chưa thể 
chu toàn một cách viên mãn đúng như bản thệ 
và bản hoài của tất cả chúng ta, lý do một phần 
là vì thời gian giới hạn và không gian, địa dư 
quá rộng, một phần vì sự khả năng tài chánh eo 
hẹp, hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là đại dịch 
Covid 19 và các biến thể của chúng; nhưng, 
nguyên nhân chủ yếu và cấp yếu vẫn chính là 
vì nguồn nhân lực của chúng ta chưa đủ đông 
và mạnh để đáp ứng các nhu cầu lớn và rộng 
của Tăng Đoàn.

DIỄN VĂN KHAI MẠC
Hội Nghị Thường Niên 2022 

của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
của HT Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.
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Hiện nay có hai nan đề lớn mà Tăng Đoàn 
của chúng ta đã và đang đối diện đó là:

Thứ nhất: Đối với hoàn cảnh chung:
Trên bình diện tổng thể, thế giới có quá 

nhiều biến động, trong đó có  nhiều đột biến 
vượt ngoài mọi dự kiến. Từ việc tranh chấp ý 
thức hệ,  mâu thuẩn tôn giáo, phân biệt văn 
hóa, ngôn ngữ, chủng tộc, phái tính, cho đến 
chiến tranh, bệnh dịch, nghèo đói, thiên tai, 
nhân hoạ, biến đổi khí hậu, không gian mạng, 
tin giả, công nghệ mới, suy thoái kinh tế, khủng 
hoảng chính trị v.v…nhưng, khủng hoảng lớn 
nhất và nghiêm trọng nhất vẫn là khủng hoảng 
đạo đức. Chúng ta đang sống giữa một bối 
cảnh thế giới với những cạnh tranh có tính hệ 
thống và những thách thức toàn cầu đồng thời 
đòi hỏi những chiến lược tương ứng mang tính 
toàn cầu. Tuy nhiên, hiện hữu giữa một thế 
giới khổ đau đó chính là bản hoài của chư Phật 
vì nếu không có khổ đau, Đạo Phật đã không 
có lý do để có mặt.

Sự có mặt của Đạo Phật trong những cảnh 
giới khổ đau là vì hạnh nguyện cứu khổ độ 
sanh. Các vị Bồ tát lấy chúng sanh khổ đau làm 
đối tượng để hoàn thành bản nguyện của Đại 
bi tâm. Vì thế vấn đề ở đây không phải là sự 
khủng hoảng, đảo điên của tình thế mà chính là 
lý tưởng Tịnh Phật Quốc Độ của mỗi chúng ta 
có nhất quán và kiên vững  hay không?

Thứ hai: Đối với nội bộ Phật Giáo:
 Nội bộ của Phật giáo Việt Nam từ quốc nội 

đến hải ngoại hiện có quá nhiều phân hoá, chưa 
thật sự thống hợp. Vì chưa thật sự thống hợp 
nên chưa thể vận dụng sức mạnh thanh tịnh tổng 
hợp của Tăng Đoàn cho mục tiêu tối thượng cần 
phải thành tựu và thành tựu viên mãn, do vậy, 
để thành tựu sứ mệnh  thiêng liêng cao cả của 

Tăng Đoàn, trước mắt có 5 định hướng lớn cần 
được đặt ra và cần phải nỗ lực thực hiện trong 
giai đoạn hiện nay:

Thứ nhất: Cần có nguồn nhân lực đủ mạnh; 

Thứ hai: Cần củng cố và phát huy năng 
lượng thanh tịnh hoà hợp; 

Thứ ba: Cần phối hợp và phân bổ nguồn 
nhân lực hợp tình hợp lý; 

Thứ tư: Cần xiển dương đúng mức lý tưởng 
Bồ Tát Đạo; 

Thứ năm: Cần hành hoạt đồng bộ, mà trong 
Tứ Nhiếp Pháp gọi là “đồng sự” và “lợi hành”.

Nếu 5 định hướng nhưng cũng là 5 mục tiêu 
lớn được thành tựu thì Tăng Đoàn của chúng ta 
sẽ phát triển bền vững và lâu dài.

Trên nền tảng của năng lực thanh tịnh hoà 
hợp, bằng vào hạnh nguyện cứu khổ độ sanh và 
sự tồn vong của Tăng Đoàn, với tất cả tin tưởng 
và kỳ vọng, xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau 
long trọng tuyên bố khai mạc Hội Nghị Thường 
Niên 2022 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại.

Kính chúc quý Ngài thân an tâm lạc.

Cầu nguyện đức Đức Phật gia bị Hội Nghị 
Thường Niên 2022 của Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại thành tựu viên mãn.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma 
Ha Tát
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Hội Nghị Thường Niên 2022 của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại được trang trọng 
tổ chức 02 ngày: 27 và 28 tháng 07 năm 2022, 
tại Tu Viện Viên Ngộ, thành phố Atlanta, tiểu 
bang Georgia; có 65 Đại biểu thuộc Hội Đồng 
Giáo Phẩm, Hội Đồng Điều Hành, các Tổng Vụ 
từ khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ quy tụ về phó 
hội.

Diễn ra trong không khí trang nghiêm trong 
tinh thần hòa hợp của bản thể Tăng Già, thắm 
tình đạo vị, Hội Nghị trải qua  5 Khoáng Đại 
để đánh giá, tổng kết những Phật sự của năm 
qua và bàn thảo, phân tích hiện tình, hoạch định 
hướng đi cho phù hợp với xu thế hiện tại; đồng 
thời đề ra chương trình hành hoạt những Phật 
sự quan yếu cho năm 2023. Bằng cả tâm lực, trí 
lực, trên nền tảng từ bi với lý tưởng Bồ Tát đạo, 
hoằng dương chánh pháp, báo Phật ân đức, lợi 
lạc chúng sanh, Hội Nghị đã đồng thanh Quyết 
Nghị: 

Thứ nhất: 

Tận tâm ủng hộ các Phật sự trong quốc nội 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN để giữ gìn bản 
sắc Phật Giáo Việt Nam mà lịch đại tổ sư đã 
dày công xây dựng, không bị tha hóa và tục hóa 
bởi hoàn cảnh xã hội; 

Thứ Hai: 

Với tâm Từ Bi, tận lực thực hiện các chương 
trình từ thiện xã hội, hỗ trợ giúp đỡ những tự 

viện trong quốc nội và những nơi bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến mọi sinh hoạt bởi cơn Đại 
Dịch; 

Thứ Ba: 

Củng cố và kiện toàn thành phần nhân sự 
của Tăng Đoàn, thỉnh cử các nhân sự bổ sung 
vào các Tổng Vụ còn khuyết các vị lãnh đạo 
và thành viên, hoán chuyển cương vị và trách 
nhiệm cho thích hợp hơn với khả năng, sở trường 
của các thành viên, phân công phân nhiệm, đảm 
trách Phật sự một cách hợp tình hợp lý, phát huy 
nguồn nhân lực để thích ứng với tình hình và 
hoàn cảnh mới; 

Thứ tư: 

Tiếp tục đẩy mạnh sứ mệnh Hoằng pháp, 
Giáo dục, Văn hóa, Xã hội, Truyền thông, Cư 
sĩ, Tuổi trẻ v.v… với tất cả nguồn nhân lực, tài 
lực, vật lực và nguyện lực; 

Thứ năm: 

Đại lễ Phật Đản chung PL 2567 của Tăng 
Đoàn sẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 5 Năm 2023 
nhằm ngày 3 tháng 4 năm Quý Mão tại Chùa 
Điều Ngự, Hoa Kỳ;

Thứ sáu: 

Khóa An Cư Kiết Hạ hoặc Kiết Đông ngắn 
hạn năm 2023 của Tăng Đoàn sẽ tổ chức tại 
Chùa Điều Ngự hoặc Chùa Diệu Pháp; thời gian 
và địa điểm chi tiết sẽ thông báo sau;

QUYẾT NGHỊ
Hội Nghị Thường Niên năm 2022

của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
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Thứ bảy: 

Đại Hội Khoáng Đại của Tăng Đoàn sẽ 
tổ chức tại chùa Điều Ngự hoặc Chùa Diệu 
Pháp; thời gian và địa điểm chi tiết sẽ thông 
báo sau;

Thứ tám: 

Ban Chủ Nhiệm cho lớp học Phật Pháp 
online qua Zoom bao gồm: Hòa Thượng 
Sakya Minh Quang, Phó Chủ Tịch kiêm 
Tổng Vụ Trưởg Tổng Vụ Hoằng Pháp, Hòa 
Thượng Thích Quảng Long, Phó Chủ Tịch 
kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, 
Hòa Thượng Thích Nhật Tồn, Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Cư Sỹ và Ni Trưởng Thích 
nữ Giới Hương, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ 
Ni Bộ. Ban Chủ Nhiệm sẽ báo cáo chi tiết 
về kế hoạch nội dung, chương trình, thời 
gian giảng dạy trong tuần và thành phần 
Giảng Sư Đoàn qua các cuộc họp viễn liên 
(qua Zoom) sớm nhất của Tăng Đoàn;

Thứ chín: 

Chuẩn y và giao phó Hòa Thượng Sakya 
Minh Quang, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội 
Đồng Điều Hành, kiêm Tổng Vụ Trưởng 
Tổng Vụ Hoằng Pháp phụ trách thành lập 
Nhà Xuất Bản Tăng Đoàn;

Thứ mười: 

Với lý tưởng phụng sự Đạo Pháp và Dân 
Tộc, trên nền tảng từ bi và trí tuệ, thể hiện 
tinh thần dấn thân phụng sự: “ngũ trược 
ác thế thệ tiên nhập” của Tôn Giả A Nan, 
Tăng Đoàn tích cực dấn thân và hậu thuẫn 
cho những khát vọng tự do, công bằng, dân 
chủ và hòa bình của thế giới nhân loại. 

Làm tại Atlanta, ngày 28 tháng 7 năm 
2022

Tiếp theo trang 1

Lá Thư Điều Ngự

Đức Phật đã dạy rõ về nỗi khổ đau, khó nhọc của 
người mẹ từ khi thai tượng đến khi sanh nở. Đây là 
giai đoạn thập tử nhất sinh của người mẹ để mang 
sanh mạng của chúng ta chào đời. Chỉ xét về ơn đức 
sanh thành của cha mẹ thôi đã khó có thể đền đáp 
huống hồ kể đến công ơn nuôi dưỡng. 

Về phương diện đoàn thể xã hội, Vu Lan mang 
ý nghĩa khẳng định về sức mạnh thanh tịnh tổng hợp 
của Tăng Đoàn nhằm giúp tha nhân giải thoát khỏi 
chốn tối tăm, thống khổ. Chúng ta nên biết rằng, sức 
mạnh của đoàn thể chính là nguồn sức mạnh được 
xây dựng bằng sự hòa hợp, thanh tịnh và có sự liên 
kết chặt chẽ từng cá thể. Mỗi phần tử trong cộng 
đồng dù tài giỏi đến đâu cũng khó đơn phương hoàn 
thành mọi công việc và có thể tồn tại lâu dài, ngược 
lại, sự đoàn kết tương kính giữa người và người, giữa 
thế hệ trước và sau tạo nên một nguồn lực tổng hợp 
giúp kế thừa và bảo lưu những giá trị truyền thống 
tốt đẹp trước xã hội đang dần biến chất. 

Với ý nghĩa có giá trị vô cùng thiết thực của 
ngày lễ Vu Lan, là những người con Phật, xin cùng 
nhau hướng về ba ngôi Tam Bảo, phát khởi Bồ Đề 
tâm vững chắc, phát huy nguồn lực thanh tịnh để 
cùng nhau hướng tâm cầu nguyện cho thân bằng 
quyến thuộc, quá khứ đa sanh phụ mẫu những người 
còn tại thế được an lạc, hạnh phúc, những người đã 
quá vãng được siêu thoát khỏi chốn u đồ. Đồng thời 
nương nhờ vào sức mạnh của Tăng Đoàn tinh tấn 
thực hành lý tưởng Bồ Tát đạo nhằm xoa dịu những 
mất mát, khổ đau của dân tộc, nhân loại và chúng 
sanh hầu đền đáp bốn ân nặng và chu toàn sứ mệnh 
vô ngã vị tha.

Kính chúc chư liệt vị một mùa Vu Lan tràn đầy 
hiếu hạnh.

PL 2566 - Hoa Kỳ, mùa Vu Lan 2022

Tỳ kheo Thích Viên Lý
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MÙA VU LAN 2022
Thích Viên Huy

Lạy cha lạy mẹ con quỳ
Công ơn trời biển khắc ghi một đời

V âng, công ơn Cha Mẹ ví bằng trời cao biển 
rộng không có chi sánh cho cân, phận làm 
con luôn ghi nhớ và làm tròn đạo hiếu của 

mình đối với hai đấng sanh thành là điều tối ưu và 
tất yếu, vì thế mà tự cổ đến nay đã có rất nhiều 
những tấm gương hiếu hạnh được vinh danh thiên 
cổ khi họ thực hiện bổn phận hiếu đạo đối với Cha 
Mẹ và Ông Bà tổ tiên của mình một cách toàn diện 
bất biến. Bởi trên thực tế Cha Mẹ ví như hai đấng 
Thần Linh cao hơn Thần Linh, vì nếu như chúng ta 
không được sinh ra từ Cha Mẹ, thì chúng ta không 
bao giờ có cơ hội bước đến gần Thần Linh, hay như 
các Tôn Giáo đang hiện hữu.

Chính vì thế ngày nay Lễ Hội Vu Lan của 
Phật Giáo không còn gói gọn trong Phật Giáo 
nữa, mà Lễ Hội này nghiễm nhiên trở thành một 
truyền thống Văn Hóa Dân Tộc, vào ngày này, 
bao cảm xúc phụ hề - mẫu tử từ ái ùa về, vòng 
tay yêu thương kết nối cũng nhân đó mà lan tỏa  
nhân rộng. Hình ảnh người con Hiếu Tâm Hiếu 
Đạo cỏ ng Cha gánh Mẹ trên lưng không còn xa 
lạ hay chỉ là cảm xúc nhất thời nữa, mà đã minh 
chứng cho nhân loại thấy rằng hình ảnh hiếu 
thuận hiếu kính với Cha Mẹ bao giờ cũng dung 
dị, cũng đẹp đẽ và đầy tính nhân văn trong các 
thời đại, đặc biệt đối với thời đại xã hội nhiễu 
nhương đầy dẫy tham vọng tham đắm này.

Vu Lan tháng Bảy, là dịp sám hối và tỏ bày. 
Nói sám hối tức dành cho những người con đi xa 
chưa có dịp đền đáp công ơn sanh thành dưỡng 
dục với hai đấng song thân thì họ đã lìa trần ra 
đi mãi mãi, còn nói tỏ bày là dành riêng cho 

những người con ít có khi dành thời gian thăm 
hỏi, chăm sóc hay đến gần Cha Mẹ hơn để hiểu 
và thương khi song thân bước vào tuổi gần đất 
xa trời quên quên nhớ nhớ.

Tiết Vu Lan chính là dịp trở về với cội 
nguồn, trở về với bản chất ban sơ mà Cha Mẹ 
đã ban tặng, hãy sống tốt hơn, có ích hơn, và tỏ 
lòng hiếu đạo hơn để dòng chảy cuộc đời thêm 
đơm hoa kết trái, đừng làm Mẹ khóc khi Mẹ 
đang còn, và đừng làm Mẹ buồn khi mình chưa 
trọn bổn phận làm con.

Cầu chúc cho tất cả người con Phật có một 
mùa Vu Lan an lành và đời sống Hạnh Phúc 
luôn hiế u đạ o với mẹ  cha.

Thích Viên Huy
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THÍCH ĐÔNG TRÍ

Thích Đông Trí

Một Nỗi Lòng Mấy Nhịp Phân Ly

Nửa tháng nay Mẹ lên cơn bệnh nặng
Con phương xa lòng thắt quặn lo âu,
Mơ chập chờn bóng Mẹ những canh thâu
Nghe giọng Mẹ..., con cúi đầu thổn thức.

Con vẫn biết Mẹ thương con quá mức
Bao tiễn đưa, lòng chẳng dứt cho đành.
Nhưng muốn cho con tu học thành danh
Dẫu già yếu, Mẹ riêng giành nỗi khổ.
 
Con xa Mẹ, rồi con đi khắp chỗ
Không nơi đâu con tìm được ân tình
Như nguồn thương Mẹ tưới mát đời mình
Kể từ thuở con mới sinh, tấm bé.

Mẹ thường dạy: Con siêng tu học nhé!
Ở trên đời quý nhất chỉ chuyện tu
Dầu giàu sang phú quí với võng dù
Ðều tạm bợ đều ngục tù ràng buộc.

Ngày xuất gia, dẫu chia lìa xót ruột
Mẹ thuận cho con noi dấu Thánh Hiền.
Con hình dung những đêm vắng ngoài hiên
Mẹ lại khóc vì triền miên nhớ NHỎ.

Ðầu đã cạo nhưng tơ lòng còn đó
Trang kinh khuya gợi công khó Mẹ hiền.
Con dặn lòng: hãy cắt bỏ vạn duyên
Noi gương sáng Ngài Mục Liên thuở trước.

Rồi ngày kia Mẹ hay con cất bước
Vào thành đô để học đạo nâng cao,
Mẹ tìm con, Mẹ nuốt lệ nghẹn ngào
Vì cách trở, Mẹ làm sao thăm viếng?

Ở phương Nam, sau những giờ ôn luyện
Là phút giây con xao xuyến băn khoăn.
Thường nghĩ xem Mẹ có khỏe hay chăng?
Thương Mẹ khổ, Mẹ tảo tần năm tháng!

Nơi Học Viện sau bốn năm đã mãn
Ngày ra trường Mẹ vô hạn vui mừng.
Mẹ nghĩ thầm: Rồi đây đứa con cưng
Về Bình Ðịnh, sống bên chân đồi cũ.

Ðể Mẹ sắp thời gian và tranh thủ
Gặp thăm con là Mẹ đủ niềm vui.
Sống cô thân, đời tranh đấu dập vùi
Bên con trẻ, Mẹ vơi nguôi tấc dạ.

Mẹ chẳng muốn con đi xa đâu cả
Vì đường đời đã mấy nhịp phân ly.
Nhưng cung buồn càng tăng điệu lâm ly
Khi con được Trường Ðề Ly báo học.
 
Ngày con đi, Mẹ thật buồn, Mẹ khóc
Con xuất dương, Mẹ không chắc còn ngày
Ðược trùng phùng và tay lại cầm tay
Mẹ quạnh quẽ với tháng ngày mong đợi.

Nơi xứ Phật, ngày Vu Lan tết tới
Là những ngày con vời vợi niềm riêng.
Giá như con được kề gối Mẹ hiền
Sưởi ấm lại tình thiêng liêng quý giá.
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Ðã hai lần Mẹ ốm đau nghiệt ngã
Gác việc trường, con tất tả về thăm
Lúc nuôi đau, con mệt mỏi gượng nằm,
Ðêm Mẹ thức, nhìn đăm đăm con trẻ.

Dầu thân bệnh với cơn đau cắn xé
Ðược đoàn viên Mẹ vui vẻ hơn xưa
Mẹ nhắc người lo săn sóc “Ông Thừa”
Món ngon bổ, Mẹ luôn chừa con đó.

Rồi sau khi đã chẩn y: Bệnh Khó
Giới lương y Chợ Rẫy cũng chào lui
Ðến nước này chỉ còn tiến, không lùi
Con và Mẹ cùng dắt nhau qua Ấn.

Rồi nhập viện bao gian lao lận đận,
Về Ðạo Tràng để kề cận, cùng tu
Ngày sáu thời Mẹ tinh tiến công phu
Con vui lắm, cho dù con rất bận.

Nhưng rồi Mẹ nghĩ xa xôi cùng tận
Mẹ ngại rằng thêm gánh nặng cho con
Dầu thương con da diết với sắt son
Mẹ giã biệt để con còn lo học.

Ngày hồi hương, tại Ðề Ly, Mẹ khóc
Ðã bao lần Mẹ ôm bọc thân con
Mẹ biết về là Mẹ chẳng sống còn
Chẳng đủ sức để đợi con về nước.

Vì bổn phận, phương xa con dấn bước
Gia đình riêng, con chẳng được chu toàn.
Ðêm từng đêm con đứng ở lan can
Thờ thẫn ngắm Mây Hàng về Núi Mã.

Nhìn sao bay, con xôn xao tấc dạ
Ướt gì con có phép lạ, bay xa
Chỉ vài giây con có thể về nhà
Thăm đất Tổ, thăm quê Cha và Mẹ.

Sáng hôm qua thật nát lòng con trẻ
Khi hung tin như sét đánh ngang tai
Mẹ từ trần sau bao tháng năm dài
Sống chịu đựng với cơn đau hành hạ.

Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ra đi sớm quá
Sao Mẹ không nấn ná đợi con về?
Tình thâm sâu, ân non Thái nặng nề
Sao không để con cận kề phút cuối?!

Con muốn Mẹ mãi sống lâu trăm tuổi
Ðể mai này con còn buổi sớm hôm
Ðáp thâm ân, đắp lạnh với quạt nồng
Báo hiếu Mẹ cho trọn tình, phỉ nguyện.

Giờ này đây, tàu đang bay giữa biển
Con nóng lòng tại Băng Cốc đợi chờ
Cuộn nỗi lòng con dệt lại thành thơ
Ðể kính tưởng và dâng về vong mẫu. 
 
Lòng con trẻ, Mẹ ơi! Mẹ có thấu?
Cây muốn yên mà gió táp mưa sa!
Giờ ngàn thu Mẹ vĩnh biệt đi xa
Con ngậm lệ hướng về nhà đưa tiễn.

Chư pháp lữ cùng bà con thân quyến
Trong giao duyên trong đạo niệm thân tình
Tôi thành tâm bày tỏ ý cầu xin
Cùng hộ niệm cho Mẹ tôi siêu độ.

Mẹ đã chịu sanh ly rồi tử khổ
Thôi từ đây đà cách biệt âm dương!
Tấc lòng thành con dâng một nén hương
Cầu nguyện Mẹ vãng về phương Cực Lạc.

 
Bangkok, rạng ngày 30/09/2002
tức ngày 24 tháng Tám Nhâm Ngọ
Con của Mẹ
Thích Đồng Trí
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HẠNH HIẾU CỦA NGƯỜI CON PHẬT
Thích Quảng Long

K hi đề cập đến hạnh hiếu của người con Phật 
chúng ta hiểu chữ hiếu mà Đức Phật dạy có 
những lợi ích lớn lao và giá trị thiết thực lâu 

dài. Thông thường cha mẹ thương yêu con cái và 
con cái có bổn phận quan tâm săn sóc phụng dưỡng 
cha mẹ khi cha mẹ ở tuổi xế chiều là điều tất yếu 
và quan niệm chung của mọi người. Trước tiên xét 
về Đạo hiếu một khía cạnh nhỏ đề cập đến như kinh 
Nhị Thập Tứ Hiếu trong đạo Nho do Đức Khổng 
Tử dạy: “Bách thiện hiếu vi tiên” Trăm việc thiện 
thì chữ hiếu đứng đầu. Hiếu là cái gốc của đức, giáo 
hóa đức hạnh đều do hiếu sinh ra. Thân thể da tóc, là 
nhận được từ cha mẹ, không được hủy hoại là khởi 
đầu của hiếu. Lập thân hành đạo, lưu danh hậu thế, 
để rạng danh cha mẹ là tận cùng của hiếu. Đạo hiếu 
bắt đầu bằng phụng sự cha mẹ, tiếp đến là phụng sự 
quân vương, cuối cùng là lập thân.

Dân tộc Việt có truyền thống báo hiếu cha mẹ 
ông bà tổ tiên từ ngàn xưa, tuy nhiên khi tiếp nhận 
đạo Phật thì tinh thần hiếu hạnh của người con được 
hướng dẫn một cách đầy đủ trọn vẹn hơn và sâu sắc 
hơn. Đức Thế Tôn thường đề cao chữ hiếu của bổn 
phận làm con và cách báo hiếu lâu dài đối với cửu 
huyền thất tổ và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp hoặc 
cha mẹ bảy đời. Trong kinh Vu Lan Bồn Ngài Mục 
Kiền Liên khi cứu mẹ của mình là bà Thanh Đề 
thoát khỏi chốn ngạ quỹ được sanh thiên và bạch 
Đức Thế Tôn người đời sau có cách nào hồi hướng 
cho cha mẹ bảy đời được không. Đức Thế Tôn dạy 
chúng sanh luân hồi sanh tử vô lượng kiếp không 
có đầu mối không có điểm sau cùng nên lục thân 
quyến thuộc không thể kể hết. Một hôm Đức Thế 
Tôn đi cùng Tôn giả A Nan giữa đường gặp đống 
xương khô Phật liền bảo Ngài A Nan trong đống 
xương khô ấy có biết bao những người từng là người 
thân với chúng ta. “Lục thân đời trước thi hài còn 
đây” (Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân)

Tinh thần tri ân và báo ân Đức Phật luôn đề cao 
để hàng Phật tử xuất gia và tại gia luôn luôn báo 
đáp và nhớ ghi. Thuở xưa khi Đức Phật thành đạo, 
Ngài đi xung quanh cây Bồ đề trải qua 7 tuần thiền 
để quán chiếu, Ngài nhớ đến cây Bồ đề đã che mưa 
đỡ nắng cho Ngài suốt 49 ngày đêm tư duy thiền 
định. Một hình ảnh khác trên đường giáo hóa Đức 
Thế Tôn đã về thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp cho 
vua Cha Tịnh Phạn Vương thọ trì ngũ giới. Đức Thế 
Tôn nhớ đến mẫu thân nên Ngài lên cung trời Đao 
Lợi thuyết pháp cho mẫu hậu Ma Gia. Khi vua Tịnh 
Phạn băng hà chính Đức Thế Tôn đã kê vai của 
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Ngài khiêng kim quan của Vua. Qua những gương 
hiếu của Đức Thế Tôn cho chúng ta thấy Ngài luôn 
đề cao chữ hiếu trong đạo của Ngài. Trong thập đại 
đệ tử có ngài Mục Liên Tôn giả là người con đại 
hiếu sau khi chứng đắc lục thông A La Hán và dùng 
huệ nhãn để tìm mẹ. Thấy bà Thanh Đề do tiền căn 
bỏn sẻn ích kỷ gây nhiều tội lỗi nên đọa kiếp ngạ 
quỹ. Ngài Mục Liên một mình không thể cứu giúp 
mẹ của mình được. Ngài về bạch Phật và Đức Phật 
dạy Pháp Vu Lan Bồn cho Ngài Mục Kiền Liên và 
được truyền cho đến ngày nay.

Để thực hành hạnh hiếu đúng với tinh thần Phật 
dạy, ngoài việc phụng dưỡng những tiện nghi vật 
chất còn phải chú trọng đến cách báo hiếu lâu dài 
đó là mặt tinh thần. Vì cung phụng những tiện nghi 
vật chất làm cho cha mẹ vui thích chỉ trong một đời 
nếu không hiểu đạo vô tình tạo ác nghiệp như sát 
sanh trộm cắp v.v.  thì quả báo đau khổ sầu ưu bi 
khổ não không lường được. Nếu cha mẹ chưa hiểu 
đạo thì chúng ta khuyên cha mẹ hướng về những 
giá trị tâm linh và sống đời sống đạo đức. Hoặc cha 
mẹ chưa quy y Tam bảo, thọ trì năm giới người con 
khuyên cha mẹ sống đúng lời Phật dạy là từ bỏ các 
điều ác, siêng năng làm các việc lành, giữ tâm ý cho 
thanh tịnh. Người con báo hiếu được như thế mới 
là cách báo hiếu lâu dài. Đức Phật dạy Tâm hiếu 
là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hạnh hiếu mà 
chúng ta gặp hàng ngày trong cuộc sống chứ không 
phải cầu tìm ở đâu xa xôi. Có đôi khi chúng ta lại 
có khuynh hướng tìm ra đạo hiếu bên ngoài, cầu 
nguyện các vị thần linh để thể hiện hạnh hiếu của 
mình. Hạnh hiếu rất đơn giản ở chung quanh ta. Vì 
vậy người có hạnh hiếu là người thể hiện một cử chỉ 
ân cần, một câu nói từ ái nhẹ nhàng và đó là những 
món quà dâng lên cho cha mẹ rồi. Có những vần thơ 
ca tụng về hạnh hiếu mà ai cũng thuộc lòng.

“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
Đem tấm thân này cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.”

Biết bao văn chương thơ ca nói về mẹ đề cập 
về cha đó là những áng văn học quý giá cần bảo 
tồn và truyền lại cho nhiều thế hệ tương lai. Vì hiếu 
cũng là nếp sống đạo đức và di sản nghìn đời của 
tổ tiên ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta. Vì chúng 
ta có sẵn hạt giống và chủng tử hiếu hạnh cho nên 
khi được nghe những lời dạy của Đức Phật chúng 
ta càng thấy cách báo hiếu mà Đức Phật chỉ dạy là 
một bài học sâu sắc mà bất cứ người con nào trên 
thế gian này ứng dụng đều có lợi ích vô cùng lớn lao 
và đầy giá trị nhân văn đạo đức. 

Tóm lại, hạnh hiếu cần phải thể hiện luôn luôn 
trong mọi hoàn cảnh và không đóng khung mỗi 
năm trong mùa Vu Lan mà cần phải khắc ghi thực 
hành hạnh hiếu đúng nghĩa với những lời vàng ngọc 
của Đức Thế Tôn chỉ dạy. 

Bánh Bao 
Cho Con Trai Tôi

Bố tôi mắc chứng Alzheimer (lãng trí), 
trí nhớ càng ngày càng kém, đến con trai 
mình cũng chẳng nhận ra. 

Một hôm, tôi đưa ông đi ăn hàng, trong 
đĩa còn lại hai cái bánh bao, bố liền cầm 
lấy cho vào túi. Tôi rất sững sờ. Rồi bố nói: 
"Hai cái này để dành cho con trai tôi, nó 
thích ăn nhất cái này." 

Tôi nghẹn ngào, không nói nên lời. 
Thời gian trôi đi, thân xác đất nước gió 

lửa của cha mẹ rồi cũng sẽ già và đổ bệnh 
theo quy luật thành-trụ-hoại-diệt.

Có lúc, dù bản thân họ chẳng nhớ, quên 
đi tất cả nhưng tình yêu đối với con cái thì 
luôn vẫn tồn tại trong tạng thức, trong trái 
tim còn thở của họ.

(Thích Nữ Giới Hương sưu tầm)
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Thích Viên Lý

Mùa Vu Lan Về

Mùa Vu Lan lại về
Lòng con nghe quặn đau
Nỗi nhớ mẹ vô bờ
Của người con cút côi

Mỗi mùa Vu Lan về
Ảnh mẹ hiền hiện ra
Như hình ngài Bồ-tát
Quán Âm Đại Từ Bi

Mẹ là sức sống
Mẹ là tình thương
Mẹ là miên trường
Mẹ là Như Lai

Mẹ là trăng sáng
Mẹ là Thái Sơn
Mẹ là tất cả
Tình mẹ vô biên

Mẹ yêu con trọn tình
Dạy nuôi con thành nhân
Khốn khó mẹ không màng
Tình mẹ như gấm hoa

Chí thành con dâng mẹ
Một vầng hoa thái dương
Ơn dưỡng dục thù thắng
Hiếu tâm là Phật tâm
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N hững chùm lá trên cây đã ngả sang màu vàng, 
từng chòm mây trên bầu trời lãng đãng trôi, 
những khóm hoa Hồng trước sân đang nở rộ, 

tháng Bảy đang đến. Lại một mùa Thu nữa đang 
đến. Mùa Thu luôn gợi nơi lòng người những kỉ 
niệm, ký ức sâu xa, lắng đọng. Mùa Thu khiến lòng 
những người con hiếu thảo bồi hồi xúc cảm khi nghĩ 
tưởng đến ân nghĩa thiêng liêng nhất trong đời: ân 
nghĩa sanh thành.

Kính lạy Mẹ!

Ở chùa, Phật tử đang chuẩn bị sắm sửa và tổ chức 
đón Vu Lan, đêm nay con thắp thêm một nén nhang 
nơi chân dung của Mẹ ở bàn thờ Linh tại Chùa và 
lòng con sống lại với bao kỷ niệm ân tình với Mẹ. 
Đây là những dòng hồi ký như là tự tình và tấm lòng 
của con kính dâng lên Mẹ trong mùa Vu Lan.

Con đã tượng hình và lớn lên trong phôi thai 
bằng máu huyết, tình thương và bảo bọc của Mẹ. 
Mẹ cưu mang con chín tháng nặng quằng như thế và 
sinh con vào đời thật là một công trình khó nhọc lớn 
lao. Kể từ ngày con chào đời cho đến hết cuộc đời 
Mẹ, Mẹ thương yêu săn sóc con nhiều lắm, thương 
yêu nhất nhà. Vì con là con Út của Mẹ, lại là “con 
cầu, con khẩn” nữa cho nên Mẹ cưng quý con hết 
lòng. Mẹ sống tận tụy, hi sinh cho con, tất cả vì con, 
con là nguồn vui, niềm hi vọng, là lý do khiến Mẹ 
lăn lộn, phấn đấu sinh tồn.trong cuộc sống.

Con nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ ấy, Mẹ 
đã chịu đựng biết bao gian khổ, truân chuyên, nhẫn 
nại mới có thể làm lụng, sinh hoạt và nuôi chúng 
con khôn lớn. Hoàn cảnh của Mẹ thật đặc biệt: cha 
chúng con sau 45 tuổi bị bệnh “lơ lãng”, khi ấy ba 
chị em chúng con đều ăn học, nên Mẹ vừa lo bổn 
phận người mẹ lại vừa gánh thay trách nhiệm cho 
Cha trong điều kiện làm nông - ruộng vườn, nơi đất 
sỏi, khô cằn: “chó ăn đất, gà ăn đá” vùng quê Cát 
Minh, Phù Cát - miền Trung Việt Nam .

VU LAN NHỚ MẸ
Thích Đồng Trí

Ngày nào Mẹ cũng tảo tần vất vả. Vào những 
năm sau 1980, sinh họat nông nghiệp miền Trung 
Việt Nam còn lạc hậu và khó khăn lắm. Mẹ đã 
để lại trong con hình ảnh một con người cần cù 
chăm chỉ đúng mực, thật khó ai sánh bằng. Đây 
là tiêu biểu cho lịch sinh hoạt một ngày của Mẹ: 3 
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giờ sáng là Mẹ đã thức dậy rồi đi xay lúa, giã gạo 
(bằng tay), sàng sảy, nấu cơm. Sau đó, Mẹ lo bồi 
dưỡng những con bò cày bằng nước cơm với cám, 
chuối cây… Một điều không thể thiếu trong mỗi 
ngày là Mẹ thay nước, thắp nhang tụng kinh buổi 
sáng (Mẹ đã thọ Tam Quy Ngũ Giới và ăn chay 
trường từ lúc 32 tuổi cho đến hết cuộc đời), con 
vẫn thường thức dậy và tụng kinh sáng theo Mẹ. 
Đến 5 giờ 30 sáng Mẹ đánh thức hết mọi người 
cùng dậy để ăn sáng. Những ai cùng theo Mẹ ra 
nương rẫy thì lùa cả đàn bò đi, gánh theo các loại 
phân tải ruộng, gồng gánh cơm nước để nghỉ trưa 
và ăn trưa tại rẫy. Đến nương rẫy rồi thì công việc 
rất là nhiều, Mẹ ham và tranh thủ làm việc ít khi 
ngưng tay. Ngoài các việc thông thường cho phụ 
nữ như làm cỏ, bón phân, gieo, cấy, hái, tỉa bắp, 
vun khoai… ngay cả các việc nặng nhọc như gồng 
gánh, vác mía, cày bừa hay thậm chí việc cắt tranh 
và leo lên mái nhà để lợp lại, tất cả mọi việc xếp 
đặt tính toán canh tác vụ mùa… Mẹ đều lo hết. 
Làm ở nương rẫy cho đến sau khi mặt trời lặn, Mẹ 
mới về nhà. Ăn cơm tối xong, Mẹ lại đi tụng kinh. 
Xong hết mọi việc trong ngày, Mẹ đến thăm nom, 
hỏi han và dạy bảo từng người con về tình hình 
sinh hoạt trong ngày để rút ra những bài học kinh 
nghiệm trước khi đi ngủ. Mẹ thật là chịu thương, 
chịu khó, dẻo dai, kiên nhẫn, thật xứng đáng với 
danh hiệu: “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm 
đang”, một tay chèo chống, gìn giữ, chăm lo gia 
đình.

Con là Út trong gia đình nên ưu tiên làm những 
việc nhỏ nhặt, chăn bò, hái đậu, tháo nước,… hoặc 
là ở nhà coi chừng nhà lo việc phơi lúa, phơi mè, 
đuổi chim… Hàng ngày, Mẹ chăm chút từng miếng 
ăn, cái mặc, giấc ngủ cho con. Ngày nào con ở nhà, 
khi Mẹ đi nương rẫy về, luôn có mang theo mía, 
củ sắn, chuối, trái ổi… cho con. Mỗi lần đi chợ, 
thế nào Mẹ cũng mang về cho con bánh tráng, bún, 
kẹo… cho con. Phần Mẹ nhín nhịn không ăn, dành 
hết đồ ngon ngọt cho con, ngắm nhìn con ăn ngon 
lành, vui sướng, vậy là Mẹ hạnh phúc rồi. Mẹ lựa 
vải và cắt may đồ đạc cho con mặc bằng bàn tay của 
Mẹ. Tuy là không được nhuyễn và đều như áo may 
bằng máy nhưng từng đường kim sợi chỉ là đan kết 

những nỗi lòng yêu thương của Mẹ, nên áo Mẹ may 
cũng rất khéo và đẹp, mặc vào được nhiều người 
khen. Ban đêm, giấc ngủ con được vỗ về êm đềm 
trong cánh tay của Mẹ. Mẹ đã chịu nhiều cay đắng 
và chập chồng gánh lo để cho con có được tuổi ấu 
thơ ngọt ngào và khôn lớn với đời:

Càng lớn con càng thương Mẹ hơn
Tình dâng cao vút đỉnh liên sơn
Tháng năm đời có thêm cay đắng
Mẹ gánh oằn vai chút chẳng sờn

Thuở nhỏ con còn chưa nhận thức và biết giá trị 
của việc học tập, Mẹ khuyên bảo con cố gắng học 
hành để sau này cuộc đời con không còn khổ như 
Mẹ nữa, nhờ động lực vô biên ấy mà con học hành 
tiến bộ để không phụ niềm mong mỏi của Mẹ. Mẹ 
mong muốn con khôn lớn nên người, thành danh 
với đời. Con có gì vui, có gì tốt đều “đem khoe” 
với Mẹ, con thường hay khoe với Mẹ về những lời 
khen thưởng của Thầy Cô giáo, những điểm 10 và 
giấy khen học sinh tiên tiến cùng phần thưởng sách, 
chồng vở và bút bi. Khi có gì buồn bực đều tâm 
tình Mẹ hay. Mẹ luôn sẵn sàng chia sớt đắng cay, 
san sẻ ngọt bùi với con và Mẹ là phương diệu dược 
hóa giải mọi rẳc rối con gặp đường đời. Dẫu trong 
một ngày có trải qua bao căng thẳng, xót xa, ê chề, 
dằn vặt,… sau một đêm ngủ trong vòng tay của Mẹ, 
đến sáng hôm sau con lại có đủ nghị lực hội nhập 
vào đời. Với con, Mẹ là bà tiên, thật gần gũi, ngọt 
ngào, quý giá nhất trần gian như lời trong một bài 
hát về “Mẹ”

Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
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Cho đến khi con đã mệt mỏi trong cuộc sống 
xoay quần, chen lộn ở trần gian, có những vấp ngã 
và thất vọng ê chề trong cuộc sống, phần nào thấm 
nhuần, thâm nhập từng lời kinh, tiếng kệ Mẹ đọc 
tụng khi xưa, con quyết định xuất gia thoát tục và 
tìm cầu về bến bờ giác ngộ. Đó thực sự là một quyết 
định khó khăn đối với con và Mẹ. Con đã nhiều lần 
suy nghĩ lựa chọn giữa cuộc sống tu tại gia và xuẩt 
gia vì con cũng thường tâm niệm:

“Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”.

và

“Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con.”

Nhưng rồi, con lại nghĩ cuộc sống tu tại gia đầy 
rẫy khó khăn, thử thách, cám dỗ và phiền não. Rồi 
sau này sẽ gây tạo thêm bao nghiệp và bận rộn loay 
hoay hết một đời và sẽ không có điều kiện chuyên 
tâm tu học. Cuộc sống xuất gia sẽ có nhiều điều 
kiện thuận tiện và con sẽ dành trọn hết tâm tư cho 
nghiên cứu tu học, thể nghiệm hướng đến giác ngộ, 
giải thoát.

Con là niềm vui, niềm an ủi của đời Mẹ, Mẹ 
không muốn xa con, đặc biệt là khi về già, Mẹ 
muốn sống với con. Nhưng vì chiều theo nguyện 
vọng của con, không muốn ích kỷ giữ người con lại 
cho riêng mình, Mẹ đã hiến dâng người con mình 
cho Đức Phật và chúng sanh muôn loại. Quyết định 
cho phép con đi xuất gia quả là một quyết định khó 
khăn, thử thách, dằng co tư tưởng dằn vặt, dài dẳng 
của cả hai mẹ con.

Trong thời gian đầu ở chùa, tuy rằng đã “ly gia” 
nhưng thật khó “các ái”. Ban đêm sau mỗi thời tụng 
kinh ở chùa, con thường đứng trước tượng Quan 
Âm ngoài sân Tu Viện Nguyên Thiều rất lâu để cầu 
nguyện cho Mẹ nơi nhà bình yên. Về đến phòng 
riêng, dù đọc kinh đến khuya rồi mà vẫn chưa ngủ 
được, nên con thường ra ngoài hiên - lan can để 
hướng nhìn về nhà. Trong cảnh ấy, con nhớ đến câu 
ca dao:

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê Mẹ, ruột đau chín chiều.

Nhưng rồi sau một thời gian, con lại tự dặn lòng 
là đừng để thương nhớ vướng bận nhiều nơi lòng và 
hãy quên đi mọi nỗi niềm hệ lụy trần gian, gác bỏ 
mọi chuyện đời mà chuyên tâm học Đạo. Thế nên, 
con say sưa lo các bổn phận công việc trong chùa, 
đọc và học kinh sách để xứng đáng với niềm tin 
yêu và sự hy sinh dâng hiến của Mẹ. Tu học được 
bốn năm tại Tu Viện, con có tham học trường Cơ 
Bản Phật Học tại Tu Viện Nguyên Thiều, rồi đến 
năm 1993, con thi đậu vào trường Học Viện Phật 
Giáo Vạn Hạnh - Saigon. Trong bữa liên hoan tại 
Tu Viện Nguyên Thiều tiễn đưa con vào Saigon tu 
học, Mẹ vừa vui, vừa buồn. Mẹ vui là vì nhìn thấy 
người con của mình tu học có những bước tiến khả 
quan nhanh chóng, đúng với nguyện vọng của Mẹ. 
Còn Mẹ buồn bởi vì Saigon là quá xa đối với Mẹ, 
Mẹ không thể sắp xếp thời gian và khó dành dụm 
đủ tiền xe để được thăm và gặp mặt con thường 
xuyên như khi con ở tại Bình Định nữa.

Ở Saigon, gặp môi trường rất thuận tiện cho 
việc học và mở mang kiến thức nhiều mặt, kể cả 
việc học ngoại ngữ nữa cho nên con đã dồn hết tâm 
trí vào việc học. Nhiều thử thách và bài vở liên tục 
nên con không còn nhiều thời gian để nhớ đến Mẹ 
và quê nhà được nữa. Ngoài giờ học ở trường Vạn 
Hạnh, con đọc kinh sách ở thư viện Vạn Hạnh, Xá 
Lợi, Vĩnh Nghiêm, thư viện quốc gia, đi học ngoại 
ngữ ở các trung tâm và Đại Học Tổng Hợp, sinh 
hoạt các câu lạc bộ ngoại ngữ đến 9:30 tối mới về 
rồi đến giờ chỉ tịnh, nghỉ ngơi để rồi ngày sau sinh 
hoạt tiếp. Ấy thế, dòng sống và sinh hoạt cứ kéo con 
vào quỹ đạo của nó, thời gian cứ thấm thoát qua đi 
con không kịp ý thức rằng hàng ngày hàng đêm Mẹ 
vẫn dõi mắt vào Nam trông ngóng tin người con 
yêu dấu của Mẹ. Con thì có nhiều việc để phấn đấu 
theo đuổi, nhưng mẹ thì vừa làm nông trong khi đầu 
óc chỉ có một việc là nhớ nghĩ đến con. Thời gian 
ấy, con rất ít khi biên thư về thăm Mẹ, giờ này con 
nghĩ lại đó là sự thiếu sót. Bận rộn chăng? cũng có 
thể nhưng chưa hẳn vậy. Nếu quả thật bận rộn thì 
sao con có thể viết thư thăm Tăng Ni sinh, thăm bạn 
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thời trung học ngày xưa? Nhà thơ Đỗ Trung Quân 
đã mô tả đúng về tâm tư và sinh hoạt của những 
người con trưởng thành khi xa Mẹ:

Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
…
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mãi trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
(Mẹ - Đỗ Trung Quân)

Sau khi con học xong 4 năm Học Viện Phật 
Giáo Vạn Hạnh, Mẹ vui mừng khôn xiết kể. Mẹ 
vào Saigon để dự Lễ Tốt Nghiệp của con và hi vọng 
là con sớm trở về Tu Viện Nguyên Thiều lo Phật sự 
tại đó để Mẹ gần gũi và thường xuyên viếng thăm. 
Thế nhưng con lại báo Mẹ hay tin ý định của con 
là chuẩn bị sắp xếp để lên đường sang xứ Phật - Ấn 
Độ, du học.

Lại một lần nữa, con khiến Mẹ hụt hẫng, đã 
xa mẹ các năm trước nay càng lúc càng sắp đi xa 
hơn nữa. Nhưng với tấm lòng hi sinh bao la, trước 
nguyện vọng chân chính của con, Mẹ lại chấp nhận 
sống ở quê nhà một mình khi tuổi già sức yếu. Lúc 
đó vào năm 1997, tình cảnh gia đình thật khó khăn: 
chị cả đã đi lấy chồng, còn một người anh duy nhất 
ở nhà lại hay cãi lời Mẹ và không hợp tính với Mẹ, 
phần Cha thì càng ngày càng “lơ lãng” và không 
còn san sẻ được gì với Mẹ trong cuộc sống nữa. 
Ngày con về nhà chào Mẹ để đi Ấn Độ, lòng con 
thật se thắt, chạnh lòng. Nhưng nguyện vọng tha 
thiết mong được có thời gian lần theo dấu chân Phật, 
tu niệm ngay nơi ngày xưa Đức Phật tọa thiền, tìm 
Ánh Đạo Vàng, theo học các khóa Phật học, Pali, 
Sanskrit lại thôi thúc con lên đường. Mẹ ngậm ngùi 
chia tay, che giấu nỗi buồn và già yếu cho con yên 
lòng ra đi. Con bước lên máy bay mà lòng đầy bâng 
khuâng lo lắng, khi để Mẹ già yếu lại ở quê hương 
một mình, cô quạnh, tuổi già, tiếp tục vật lộn với 
cuộc sống khó khăn…

Thời gian tu học ở Ấn Độ con có nhiều đêm suy 
tư, thao thức và nhớ về Mẹ. Nhìn gia đình người Ấn 

sum vầy, các người con xoay vần xung quanh người 
Mẹ, con lại nhớ đến cái tuổi thần tiên ngọt ngào, 
hạnh phúc bên Mẹ. Đi dạo nơi làng hai Ngài Mục 
Kiền Liên, Xá Lợi Phất, con lại nhớ đến tấm gương 
hiếu thảo sáng ngời của hai vị Đại Đệ Tử Phật – tu 
đắc quả và cứu độ Mẹ mình. Con nguyện lòng noi 
dấu quý Ngài, ngày đêm chuyên tâm tu học và cầu 
nguyện cho Cha Mẹ được bình an:

Mỗi đêm con thắp đèn trời
Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con

Được phúc duyên tu học xứ Phật thật là hi hữu, 
nhưng niềm vui của con khó bề trọn vẹn. Mỗi dịp 
Tết đến hay vào dịp Vu Lan về là cao điểm khiến 
lòng con xúc cảm thương nhớ đến Mẹ rất nhiều. 
Con rất muốn về thăm quê hương Việt Nam vì nơi 
đó có người Mẹ yêu dấu mà con biết là đang tháng 
ngày yếu gầy mòn mỏi trông con. Con thật kính 
phục Đức Phật Thích Ca vì sau khi xuất gia, gửi 
tóc và hoàng bào lại Vua Cha là Ngài tận tâm, dồn 
hết năng lực vào tu học trong sáu năm không còn 
thời giờ để hướng nghĩ về thành Ca Tỳ La Vệ nữa, 
nhưng con lại tự an ủi mình: dù sao thì Cha Ngài - 
Vua Tịnh Phạn Vương, Dì Mẫu Ngài – Bà Ma ha 
Ba Xà Ba Đề cũng đã có đầy đủ mọi phương tiện 
sống đầy đủ, còn Mẹ của con thì già yếu, lòng trống 
vắng cô quạnh, sống khó khăn và dồn hết niềm hi 
vọng ở nơi con vậy thì làm sao mà con quên Mẹ 
cho đành? Những chiều dạo ở bờ sông Mukherjee 
Nagar hay sông Ni Liên Thuyền con thoáng có phút 
chốc chạnh lòng với thân lữ khách:

“Dấn thân phiêu bạc dặm trường,
Lạc loài lữ khách tha phương nhớ nhà,
Chuông chiều đồng vọng ngân xa
Ru thời gian nhuộm úa hoa cuộc đời”.
(Lâm Khánh Trung)

Đến năm 2002, Mẹ bị bệnh năng: bệnh ung thư 
thực quản. Nhận được tin, con gác việc học tại Ấn 
Độ, tất tả về thăm Mẹ. Sau đó, con và chị Lan cùng 
Mẹ vào Saigon để trị bệnh cho Mẹ. Con đã cố hết 
sức tìm gặp và trị nhiều vị Thầy Thuốc Nam, Bắc, 
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Tây Y khác nhau để trị bệnh ung thư thực quản 
cho Mẹ nhưng không thành công. Cuối cùng, nhà 
thương chợ Rẫy chỉ còn cách là đặt một ống nhựa 
nơi hông để mỗi bữa bơm thức ăn vào cho Mẹ. Tuy 
bệnh tật thường xuyên lên cơn đau hành hạ và chấp 
nhận đặt ống bơm thức ăn như vậy, nhưng có được 
thời gian gần bên con, Mẹ vui mừng lắm nên quên 
đi đau ốm bản thân mình. Bao nhiêu năm con sống 
xa Mẹ rồi, chỉ có những tháng Mẹ đau ấy là Mẹ 
được gần bên con ngày đêm. Mẹ thường nhắc nhở 
người Chị và mọi người lo phần ăn uống cho con. 
Khi con phải qua Ấn Độ để tiếp tục việc học, vì 
thương con và vì biết là sức mình sống không được 
bao lâu nữa nên Mẹ quyết định bỏ tất cả lại phía sau 
lưng để theo con đến Ấn Độ, để được đến Thánh 
Tích và sống bên con những ngày cuối đời và dù 
cho một mai sau đó phải gửi nắm xương tàn nơi 
đất khách quê người, Mẹ cũng không ngại. Con đưa 
Mẹ vào bệnh viện ở New Delhi để chữa trị thêm. 
Nơi ấy họ scan và giải phẫu đau đớn lắm, Mẹ kiệt 
sức. Nhưng vì muốn kéo dài thời gian sống với con, 
Mẹ chấp nhận tất cả các phương pháp chữa trị trên 
tấm thân khô gầy héo hắt sắp tàn của Mẹ. Sau đó, 
con đưa Mẹ đế Bồ Đề Đạo Tràng để Mẹ thường 
xuyên đến cội Bồ Đề, nơi Đức Phật ngồi thiền 49 
ngày đêm và đắc đạo khi xưa để Mẹ tu tập. Con 
vừa lo giúp Mẹ sinh hoạt vừa đến thư viện Đại Học 
Magadh, Hội Maha Bodhi Society và các chùa gần 
đó để tìm tài liệu nghiên cứu cho chương trình Ph.D 
Research của mình.

Mẹ thấy con vất vả lo cho Mẹ tốn nhiều thời 
gian, Mẹ cũng muốn về Việt Nam thăm lại gia đình, 
những người ba con và thu xếp một số việc trước khi 
từ giã thế giới này, nên Mẹ lại quyết định rời Ấn Độ 
về lại quê nhà. Ngày tiễn Mẹ về tại sân bay Delhi, 
Mẹ ôm chặt lấy con trước khi vào phòng cách ly như 
ôm lấy một phần cơ thể Mẹ, như linh cảm sẽ không 
còn bao giờ có thể ôm được nữa, con chính là sự tiếc 
nuối lớn lao của Mẹ khi Mẹ phải rời xa thế giới này 
(như lời Mẹ thường tâm sự). Con nén xúc động, bùi 
ngùi an ủi Mẹ: “Mẹ về, cố gắng an dưỡng, con sẽ sắp 
xếp việc học và về thăm Mẹ nữa”.

Có Mẹ ở Ấn Độ thì con phải dành thời gian nấu 
món ăn và lo thuốc thang cho Mẹ, thế nhưng tinh 

thần được yên vui, khi Mẹ đã về rồi, con biết Mẹ 
ngày đêm héo hắt bấm bụng nhớ thương con và con 
cũng thường lên lầu thượng, nhìn những chiếc máy 
bay đang bay về hướng Đông Nam, con lo cho Mẹ 
không biết ở quê nhà Anh Chị vì bận bịu gia đình 
và làm ăn trong cuộc sống có nuôi đau và chăm sóc 
Mẹ chu toàn không?

“Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó giờ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm”
(Nguyễn Du - Truyện Kiều)

Con chỉ còn biết cách phone về hỏi thăm tình 
hình của Mẹ thông qua người bà con gần đó nhưng 
vì tài chính cho cuộc sống tu học tại Ấn Độ có giới 
hạn nên con không thể phone thường xuyên như ý 
muốn được.

Cho đến một hôm con vừa từ thành phố Nalanda 
về Delhi đến thăm các vị Huynh Đệ quen thì trên 
đường đi gặp Sư Giác Thạnh và Sư Cô Liên Hòa 
báo tin là: Tin từ gia đình Thầy báo sang, Mẹ Thầy 
vừa mới mất hôm qua. Lúc ấy con bàng hoàng thắt 
nghẹn. Trước đó chỉ có 4 ngày thôi, con gọi phone 
về hỏi thăm thì người bà con bảo là: bà cụ vẫn còn 
khỏe, chắc vẫn còn sống được một thời gian nữa. 
Thế đó, sau này về quê con khám phá ra là: các vị 
bà con sợ ảnh hưởng việc học của con nên không 
báo thật tình hình sức khỏe của Mẹ vì Mẹ hay lên 
cơn đau ốm bất thường, chỉ đến khi nào Mẹ mất rồi, 
họ mới báo tin mà thôi.

Vẫn biết trước sau gì Mẹ cũng từ bỏ cõi đời này 
mà ra đi nhưng Mẹ ra đi vào lúc đó khiến con bàng 
hoàng xót thương, thổn thức khôn nguôi. Bởi vì con 
dự tính làm xong thêm một số việc trong thời gian 
ngắn nữa rồi về quê ở bên cạnh, chăm sóc, tâm tình 
với Mẹ một thời gian trước khi Mẹ qua đời. Sau này 
con nghe kể lại: ngày nào Mẹ cũng nhắc đến tên con, 
cũng mong đợi con. Mẹ đem những món kỉ niệm con 
mua cho Mẹ ở Ấn Độ: tượng Phật nhỏ, dây chuỗi, mũ 
len... mà ngắm ngía như Mẹ con đang ở bên nhau. 
Con mơ ước có một ngày học xong, tạm gác lại hết 
mọi việc để về được sống với Mẹ càng lâu, càng tốt. 
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Dù con sớm chiều đi làm rẫy, làm nương mà sum 
vầy bên Mẹ cũng là hạnh phúc nhiều rồi. Nhưng 
ước mơ đó mãi mãi không thành hiện thực, con 
đang ở trong cảnh ngộ của Ngài Tử Lộ:

“Mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục 
dưỡng nhi thân bất tại” 

(cây muốn lặng mà gió không ngừng, con 
muốn nuôi cha mẹ, nhưng cha mẹ không còn nữa)

Lên ngồi trên máy bay về quê thọ tang Mẹ, 
lòng con tức tưởi: “Mẹ ơi! Thế là hết thật rồi 
sao? Mẹ đã phải ra đi thật rồi sao? Lẽ nào cơn 
vô thường nghiệt ngã đã cướp mất Mẹ? Bao năm 
tháng Mẹ dõi theo từng bước chân con đi, Mẹ 
mỏi mòn đợi chờ con về từng giây từng khắc, Mẹ 
luôn mong muốn được nhìn mặt con lần cuối với 
những lời trăn trối sau cùng, nhưng giờ đây con 
đi về mọi việc đã muộn màng. Mẹ ra đi rồi để lại 
nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong lòng con.”

Mẹ ơi!

Hai tiếng “mẹ ơi” con bập bẹ đầu môi khi 
vừa tập nói và con vẫn gọi lên hai tiếng ấy trong 
suốt cuộc đời mình dù rằng không còn gặp được 
Mẹ bằng xương bằng thịt nữa. Con có thể viết gì 
đây, có thể nói gì đây để bày tở hết được ân tình 
thăm thẳm và công ơn sâu dày của Mẹ. Quả thật, 
con cảm thấy ngôn ngữ bất lực, không mô tả được 
tâm tình và giao cảm thiêng liêng của Mẹ và con:

Ngôn ngữ trần gian túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng “Mẹ ơi”!

Và ngôn ngữ trần gian cũng không mô tả 
hết được vẻ đẹp vừa mộc mạc, gần gũi vừa mầu 
nhiệm thiêng liêng của “kỳ quan thế giới” có một 
không hai này:

Trong tất cả các kỳ quan
Kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim của Mẹ.

Mẹ ơi! Rồi đây hành trình trước mắt con còn 
bao gian nan trắc trở, con đâu còn Mẹ để thổ lộ 

Về Thăm Mẹ
 
Một chiều mưa bay, con về thăm Mẹ
Lũy tre già rũ rượi lá tàn Xuân
Đường trơn quá, con đi mà trượt ngã
Nửa đời người, còn chập chững ngoài sân

Biển đời mênh mông, phiêu bồng lưu lạc
Hình bóng Người đã có lúc lãng quên
Tuổi ấu thơ, hay thì thầm bên Mẹ
Người vỗ về an ủi, một lời khuyên

Bóng Mẹ già hun hút, nhạt chiều mưa
Những trưa Hè, theo nhịp võng đong đưa
Dáng Mẹ gầy, chắt chiu từng hạt gạo
Yêu thương con, tần tảo mấy cho vừa

Ngày con trở lại, tóc Người bạc phơ
Vẫn nguyên sơ, đứng tựa cửa mong chờ
Thôn nghèo ấy, vẫn in hình bóng dáng Mẹ
Khói lam chiều, nhớ mãi tuổi ấu thơ

Dù con khôn lớn, vẫn là con của Mẹ
Vẫn còn bé bỏng trong tình Mẹ bao la…

Cali, Mùa Vu Lan Báo Hiếu

Thích Viên Huy
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tâm tình, để được nghe lời khuyên nhủ động viên 
của Mẹ nữa? Chỉ còn một mình con lẻ bóng dấn 
thân trên bước đường đời. Rồi mai này nếu như con 
có thành tựu bao nhiêu điều mà thuở xưa con mơ ước 
khi mà không còn Mẹ để Mẹ nhìn thấy và vui lòng 
san sẻ thì những thành tựu đó đối với con cũng giảm 
đi ý nghĩa rất nhiều rồi. Thành tựu đời con chỉ có ý 
nghĩa khi dâng hiến cho Mẹ xem tận mắt để mẹ an 
lòng và chia sẻ niềm vui. Mẹ ơi! Mất Mẹ đi rồi thật 
sự là một sự trống vắng, hụt hẫng không gì bù đắp 
được trong con vì chỉ có Mẹ là người hiểu được con, 
cảm thông con, quan tâm, bồi đắp cho con, thương 
yêu và tin tưởng con trọn vẹn, là người thủy chung 
nhất, không bao giờ rời bỏ con dù con ở trong bất cứ 
trạng huống nào, là người nâng đỡ bước chân con 
đi xuyên qua bao chặng hành trình. Chắc chắn con 
không thể tìm được người nào thứ hai trong cuộc đời 
mình thay thế cho Mẹ được nữa rồi. 

Con vẫn thường gọi hai tiếng “Mẹ ơi” với xúc 
cảm sâu xa từ cõi lòng mình khi cúng tuần thất cho 
những người con vừa mất Mẹ như là con đang đối 
diện và tự tình với Mẹ:

Đây bát cơm đầy nặng ước mong,
Mẹ ơi! Đây ngọc với đây lòng,
Đây tình con nặng trong tha thiết,
Ơn nghĩa sanh thành, chưa trả xong.

Trong dịp Vu Lan năm nay, con lại sắp được 
cài lên trên áo mình một hoa hồng màu trắng nữa, 
con thật sự cảm thông và thấm thía với: “Tâm Sự 
Người Cài Hoa Trắng”

“Mẹ hiền ơi! Mùa Vu Lan đã về rồi, người ta 
đang say cùng đời, hoa hồng đỏ thắm trên môi. 
Còn mình con, lang thang nhặt cành hoa trắng, 
nghe cay đắng tìm về trong hồn, đời mất vui khi mẹ 
chẳng còn.”

 (Thích Trường Khánh)

Xin chúc mừng và tặng cho những ai còn cha 
mẹ một cành hoa hồng đỏ. Còn Cha còn Mẹ là diễm 
phúc lớn nhất ở thế gian này. Bạn hãy ý thức điều 
đó và quý trọng tận hưởng những giây phút ở bên 

Cha Mẹ. Cái gì ở thế gian dù quý giá bao nhiêu, 
mất đi rồi có thể tìm lại được nhưng Cha Mẹ một 
khi mất đi rồi là vĩnh viễn chia xa. Mong là tất cả 
những người con đừng có ai quá say mê dong ruổi 
danh lợi và bao nhiêu hào nhoáng của cuộc đời mà 
bỏ quên hay thờ ở, hững hờ, không lo tròn Đạo Hiếu 
với Cha Mẹ để rồi khi Cha Mẹ mất đi, lúc ấy dù có 
tiếc nuối thì cũng đã trễ tràng, buồn thương và khắc 
khoải không nguôi.

Xin chia buồn và tặng cho những ai không còn 
Mẹ một bông hồng trắng. Tôi tự an ủi lòng mình và 
an ủi với bạn: Dù Mẹ không còn nữa bằng hình hài 
vật chất, nhưng suối nguồn tình thương vô tận và lẽ 
sống Mẹ đã hun đúc cho chúng ta, những ước mơ 
và lý tưởng chúng ta đã thổ lộ và hứa hẹn với Mẹ, 
sức mạnh tâm linh tinh thần ấy là gia tài Mẹ để lại 
cho chùng ta. Chúng ta hãy sống thật xứng đáng và 
trọn vẹn với niềm tin tưởng, hy sinh và sự mong đợi 
của Mẹ đặt ở nơi chúng ta.

Mẹ ơi!

Là tu sĩ, con luôn tự tâm niệm lời Phật dạy: Tất 
cả chúng sanh là cha mẹ  mà sống thiện, sống tốt 
đối với tất cả mọi người mọi loài. Với tâm thành, 
con xin hổi hướng phước đức mà con vun bồi được 
cầu nguyện cho Mẹ tăng thêm phước thọ nơi cảnh 
giới an lành. Con tin là Mẹ đang ngự ở cảnh giới an 
lành và đang tiếp tục dõi bước con đi. Mẹ dù không 
còn trước mắt con bằng xương bằng thịt nhưng Mẹ 
vẫn luôn luôn hiện hữu trong con. Con đang nhìn 
thấy Mẹ ở khóm hoa, trong tiếng gió thoảng, nơi 
dòng nước êm đềm, trên những chòm sao nơi bầu 
trời trong mát, từng cụm mây thong dong. Mẹ đã 
hóa thân thành tất cả. Con luôn tìm thấy Mẹ trong 
mỗi nếp con nghĩ, mỗi bước con đi, trong những gì 
con gặp, trong mỗi việc con làm… 

Mẹ vẫn mãi ở bên con trong suốt kiếp nhân sinh 
hữu hạn này và con sẽ gặp Mẹ ở cảnh giới Phương 
Tây an lạc - giải thoát - Niết bàn.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Hồi tưởng về Mẹ trong Mùa Vu Lan

Thích Đồng Trí
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THÁI TÚ HẠP

cả triệu bài thơ hóa thành vô nghĩa
trước điện thư Mẹ vĩnh viễn lìa đời
hồn như đá kim cương tan thành lệ
Mẹ đi rồi tang trắng cả biển khơi
 
trời đêm nay không vì sao lấp lánh
chuyện thần tiên cất dấu mãi trong lòng
thuở ấu thơ Mẹ ru bằng sữa ngọt
lời ca dao êm ả giấc trưa nồng
 
Mẹ trìu mến giàu sang tình nhân ái
lối đi về sen tỏa ngát trong tâm
lời kinh nguyện như suối nguồn dịu mát
rừng muôn năm thường trụ bóng tịnh an

Thành Phố Buồn 
Từ Khi Xa Vắng Mẹ

 
đường cơm áo quẩn quanh nơi phố chợ
đường tử sinh từng bước nhỏ chùa quê
Mẹ chỉ có nụ cười như mây trắng
bầu trời xanh thanh thản lối đi về
 
Mẹ dạy con hãy sống đời đạo hạnh
đừng trao người quà tặng xót xa đau
đời phù vân sớm chiều nương cõi tạm
nghĩa gì đâu mãi thù hận dài lâu
 
Mẹ trầm mặc như sông thu hiền triết
con chạy theo hư ảo bạc mái đầu
phố già nua ngàn năm hoài đứng đợi
chuyện đất trời - chuyện khói lửa - biển dâu
 
hòa bình đến tưởng chừng xuân hội ngộ
lệ chưa khô trên đôi má hôm nào
Mẹ khóc những thằng con chia tám hướng
nghiệt ngã đọa đày biền biệt rừng cao
 
có phải trăm con ngàn xưa lưu lạc
đứa đầu non - đứa dặm biển ngàn phương
tiền nhân đã viết thành trang huyết sử
ta bên trời lỡ vận mất quê hương
 
thôi hết rồi kỳ quan tuyệt vời nhất
nơi viễn phương màu nắng cũng hoang sơ
thành phố buồn từ khi xa vắng Mẹ
trong lòng con hiu hắt cả trời thơ
 
mai con về soi tìm trong cổ tích
Mẹ Việt Nam bia đá vẫn ngàn năm
chuông Đại Nguyện trùng tu hồn mấy kiếp
hoa Vu Lan bừng nở ngát hương trầm
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Lễ hội Obon
Tại Nhật Bản, Lễ hội 

“Obon” mà người Nhật thường 
gọi là “Bon” là lễ hội Vu Lan 
Bồn. Nguyên thủy lễ hội này 
bắt nguồn từ truyền thống Phật 
Giáo để tưởng niệm các vong 
linh đã quá vãng, trong đó có 
ông bà tổ tiên, những người 
thân, và những vong linh đã 
quá vãng. Người Nhật họ dành 
một khoảng thời gian đặc biệt 

trong năm để hương linh của 
người chết trở thăm viếng họ. 
Lễ hội này được gọi là Obon 
là khoảng thời gian từ ngày 12 
đến ngày 16 tháng 8 mỗi năm 
theo dương lịch (tức là vào mùa 
lễ Rằm tháng Bảy âm lịch), 
thời gian mà cả nước Nhật nghỉ 
để chào đón “Lễ hội của người 
đã qua đời”. Một ngày vô cùng 
sinh động khi người sống và 
người chết cùng nhau đoàn tụ 

để thăm viếng, ăn uống, chia 
sẻ thời gian tưởng nhớ vui vẻ 
với nhau, đây là thời gian rất 
thú vị khi bạn đến viếng thăm 
Nhật Bản vào mùa hè. Mặc dù 
các truyền thống Lễ hội Obon 
có khác nhau tùy theo từng địa 
phương ở xứ Nhật, nhưng sau 
đây bạn có thể dự đoán một 
số lễ chính dù bạn có tham dự 
một Lễ hội Obon ở bất cứ địa 
phương nào trong nước Nhật.

OBONOBON  
LỄ HỘ I VU LAN NHẬT BẢNLỄ HỘ I VU LAN NHẬT BẢN

TỪ NGUYÊN sưu tầm
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Mukae-bi (Lửa đón)
Lễ hội Obon bắt đầu bằng 

nghi thức “Mukae-bi” (Lửa đón). 
Vào ngày đầu tiên của lễ hội, mọi 
người bắt đầu thắp đèn lồng, ánh 
sáng của lửa là để hướng dẫn các 
hương linh trở về nhà của họ. 
Những chiếc đèn lồng giấy treo 
trước nhà (hoặc đôi khi đốt đóm 
lửa nhỏ trước nhà hoặc trong sân 
nhà), nếu là lễ rước Obon đầu 
tiên khi người trong nhà vừa mới 
qua đời thì sẽ đặt ngọn lửa bên 
ngoài nhà để giúp vong linh tìm 
thấy mà về nhà lần đầu tiên. Có 
một số người đốt lửa nơi mộ phần 
chung của gia dình đế hướng dẫn 
họ về thăm nhà.

Ozen (Dâng cúng thức ăn)
Trong nhà, họ cúng các loại 

trái cây, gạo, trà xanh, rượu sake 
và các bánh ngọt thường được 
làm bằng tay, đặc biệt là những 
chiếc bánh hình bông sen, hình 
bông sặc sở được dâng cúng trên 
bàn thờ Phật của gia đình. Thức 
ăn, khi cúng để chia sẻ với người 

nghi thức “Mukae-bi” (Lửa đón). 

Ozen (Dâng cúng thức ăn)

mất, được gọi là ozen, có thể đó 
là các phần ăn nhỏ đơn giản hoặc 
các bữa ăn thịnh soạn hơn. Ngày 
đoàn tụ này đối với người sống là 
một nỗ lực để tiếp đãi các hương 
linh như thể họ vẫn còn sống.

Ohakamairi 
(Lễ viếng và tảo mộ)

Lễ hội Obon cũng là thời 
gian mà gia đình đi thăm viếng 
và tảo mộ ông bà tổ tiên. Họ thực 
hiện việc dọn dẹp quét tướt các 
ngôi Thực phẩm dâng cúng Ozen 
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trong mùa Lễ hội Obon Tảo mộ 
Ohakamairi mộ thật trịnh trọng, 
giống như việc giữ gìn nhà cửa 
ở bên ngoài. Sử dụng một bàn 
chải rửa sạch mọi bụi bẩn hoặc 
vết nhơ, sau đó rửa sạch bia mộ 
đá bằng cách sử dụng một thùng 
nước và gáo nước đặc biệt cho 
việc này. Sau đó họ trưng bày 
bông hoa bánh trái để dâng cúng. 
Vì vậy, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy 
có vòi nước tại các nghĩa trang ở 
Nhật Bản.

Bon Odori (Vũ hội Obon)
Bon Odori là vũ hội Obon 

đã có từ hàng trăm năm trước 
theo truyền thống Phật Giáo tại 
Nhật Bản. Những điệu múa này 
thường diễn ra chung quanh một 
đài cao ở trung tâm lễ hội gọi là 
yagura, trên đó có vài người thay 
nhau hát theo một giai điệu địa 
phương rất đặc sắc, các nhạc sĩ 
chơi các nhạc cụ truyền thống 
như trống lớn taiko, trống nhỏ, 
đờn shamisen, sáo fue. Người 
dân địa phương cũng như khách 
tham dự mặc những chiếc yataka 

Ohakamairi: gia đình đi thăm viếng và tảo mộ ông bà tổ tiên.

(kimono mùa hè) bước đi nhịp 
nhàng theo tiếng trống với những 
điệu múa đẹp mắt, vòng quanh lễ 
đài yagura tạo thành những lớp 
vòng người chung quanh yagura 
muôn màu trông rất đẹp.

Lễ hội Obon còn sáng tạo ra 
một số các điệu múa độc đáo nổi 
tiếng của Nhật Bản, như vũ điệu 
Awa Odori của Tokushima thu 
hút hơn hàng triệu khách du lịch 
mỗi năm, là một cuộc trình diễn 
Obon truyền thống rất sống động, 

đầy màu sắc và hấp dẫn của địa 
phương này. Ngoài ra, vẫn còn 
có những vũ điệu Obon biểu diễn 
với mục đích nghi lễ chứ không 
phải là trình diễn giải trí. Vũ điệu 
Shiraishi đã được múa đã hơn 
700 năm nay và được thực hiện 
như là phương tiện để cầu nguyện 
cho các vong linh của các chiến 
binh đã bị tử nạn trong các trận 
đánh ngoài biển trong cuộc chiến 
Gempei (1180-1185). Vũ điệu 
này vẫn được trình diễn mỗi ngày 



32 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Số 37 • Tháng 8 - 2022  

Bon Odori (Vũ hội Obon)
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trong suốt mùa Lễ hội Obon, 
cuộc lễ này được coi là Di Sản 
Văn Hóa Siêu Nhiên của Nhật 
Bản. 

Okuri-bi (Lửa đưa)
Cuối mùa Lễ hội Obon vào tối 

ngày 16 tháng 8, là đến lúc ông 
bà tổ tiên quay về nơi họ đến. Gia 
đình tiễn đưa họ bằng ngọn lửa 
khác gọi là “Okuri-bi” (Lửa đưa), 
các ngọn đèn ở trước nhà lại được 
thắp sáng và, nếu địa phương đó ở 
gần bờ nước, bờ sông, bờ biển, thì 
những chiếc đèn lồng sẽ được thả 
trôi sông, đưa ra biển trong buổi 
lễ gọi là Toronagashi (Đèn lồng 
trôi đưa). Đảo Shiraishi có cả một 
buổi lễ lửa đưa do ngôi chùa sở 
tại tài trợ, cũng như Toronagashi, 
là nơi ngọn nến được thắp sáng 
trong những chiếc đèn lồng giấy 
và thả trôi ra biển, mỗi ngọn nến 
đại diện cho một vong linh của 
người quá vãng.

Lễ hội “Daimonji” (Đại Văn Tự)
Đặc biệt tại Kyoto, có một 

hình thức khác được gọi là 
“Gozan Okuribi” (Lửa đưa trên 
năm ngọn núi) mà người Kyoto 
thường gọi là “Daimonji” (Đại 
Văn Tự), đó là những đám lửa 
lớn được thắp sáng trên năm 
ngọn núi quanh Kyoto vào chiều 
tối ngày 16 tháng 8 hàng năm, 

Lễ hội Daimonji đã có lịch 
sử từ thời đại Edo vào các thế 
kỷ thứ 15-17, để kết thúc Lễ hội 
Obon. “Gozan” có nghĩa là năm 
ngọn núi: 

1) Trên ngọn núi thứ nhất là 
đám lửa lớn hình “Daimonji” tức 
chữ “Đại” to tướng. 

2) Trên nọn núi thứ hai (thật 
ra là hai ngọn núi kế tiếp nhau) 
có hai đám lửa lớn hình hai chữ 
“Myo” (Diệu) và “Ho” (Pháp) 
tức là “Diệu Pháp” của Đức Phật. 

3) Trên ngọn núi thứ ba là 
đám lửa hình chiếc thuyền gọi là 
“Funagata”. 

4) Trên ngọn núi thứ tư là 
đám lửa hình chữ “Đại” phía bên 
trái gọi là “Hidari Daimonji” 

Lễ hội “Daimonji” (Đại Văn Tự)

Okuri-bi (Lửa đưa)

5) Và trên ngọn núi thứ năm 
đám lửa hình chiếc cổng gọi là 
“Toriigata”.

Xem thứ tự hình sáp sau đây:

HÌNH 1: Vào đúng 8 giờ 
tối, vào ngày 16 tháng 8 hàng 
năm, đám lửa lớn hình chữ 
“Đại”  được đốt lên. Đám lửa 
này cháy trong khoảng 30 phút 
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trên ngọn núi gọi là Higashiyama (Đông Sơn). 
Chữ “Đại” gồm có 3 nét dài 80m, 160m, và 
120m.

HÌNH 2: Vào lúc 8 giờ 05 phút, đám lửa 
thứ hai được đốt lên đó là đám lửa lớn hình hai 

chữ “Diệu Pháp”. Đây nói về ý nghĩa là “Diệu 
Pháp” của Đức Phật. Mỗi chữ độ dài và rộng là 
100m.

 HÌNH 3: Tiếp tục đến 8 giờ 10 phút, đám 
lửa thứ ba là hình chiếc thuyền gọi là funagata 
bề cao là 130m và bề ngang là 200m được đốt.
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HÌNH 4: Đến 8 giờ 15 phút đám lửa thứ tư 
là đám lửa hình chữ “Đại” thứ hai ở phía bên 
trái được đốt gọi là hidari daimonji. Độ lớn chữ 
“Đại” này cũng bằng chữ “Đại” thứ nhất.

HÌNH 5: Và cuối cùng vào lúc 8 giờ 20 phút 
đám lửa hình chiếc cổng Torii được đốt, chiếc 
cổng này có bề cao là 76m và bề ngang là 72m.

Tất cả các đám lửa cháy cho tới khoảng 8 
giờ 30 phút.

Thật là khó mà không đồng ý rằng Lễ hội 
Obon là một truyền thống tốt đẹp của Nhật 
Bản. Nó giúp cho người trong gia đình đến với 
nhau từ khắp nơi trên đất nước và nối kết họ với 
những người thân đã mất. tạo thành phần thân 
thiết trong gia đình, dù chỉ là phần tâm linh.
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Trong phòng cách ly dành 
cho người sắp từ giã cõi 
đời, người phụ nữ tuổi 
gần 60 nằm bất động. 

Điều duy nhất cho biết bà còn 
sống là màn hình máy y khoa biểu 
hiện nhịp tim đập rất chậm. Bà 
nằm đó, biết đứa con trai duy nhất 
từ tiểu bang xa đang bay về, bà 
muốn dồn hết nguồn sinh lực còn 
lại mỉm cười với nó lần cuối trước 
khi vĩnh viễn rời xa thế giới này.

***
Ba mươi năm trước, buổi sáng 

sớm chị Du trên chiếc thuyền 
định mệnh đi vào vịnh Thái Lan 
bị lốc xoáy lật ngang giữa biển. 

Đóa Hồng 
Bên Hoa Trắng

Huyền Lam

Cũng may chị biết bơi, trong lúc 
vẫy vùng dưới nước chị vơ được 
chiếc can nhựa lớn dùng để chứa 
dầu. Ngụp lặn sặc sụa giữa từng 
đợt sóng đánh qua đầu, trong 
cơn khủng hoảng tột cùng, chị 
cảm được đôi tay nhỏ ôm cứng 
cổ mình. Tấm thân bé bỏng đang 
nằm trên lưng chị run từng cơn. 
Nó cũng giống chị trong giây 
phút kinh hãi, bấu víu vào mọi 
vật để sống còn. Bỗng nhiên đứa 
bé kêu khóc:

- Mẹ… mẹ!
- Là trai!  Chi Du nhủ thầm.

Sợ bé mỏi tay buông chìm 
dưới biển, chị vuốt nhẹ cánh tay 
nó ra chiều vỗ về. Một tay ôm 

cứng thùng dầu, một tay chị khó 
khăn gỡ đứa bé, kéo mạnh nó tuột 
khỏi cổ, chuyển ra phía trước, để 
đầu nằm trên bờ vai mình, ôm 
quanh ấp ủ.

- Bé nhỏ quá, chắc chỉ hơn 
một tuổi!

Gió rít mạnh từng cơn, bắn 
những hạt mưa vào mặt vào 
thân, rát cả thịt da. Sóng đưa lên, 
nhồi xuống, xô đẩy thùng dầu 
tứ phía. Cả hai sinh linh ngộp 
nước ho sặc sụa, nhắm nghiền 
mắt, mặc thiên nhiên chơi trò 
vận mệnh. Ở nơi đây trí tuệ, địa 
vị, quyền lực, tiền tài đều không 
còn giá trị. Niềm tin vào đấng 
thiêng liêng là bảo bối duy nhất 
còn lại cho chị Du toàn tâm gởi 
đến, chị niệm thầm:

- Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu 
Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ 
Tát.

Ba mươi phút sau, cơn giông 
trôi qua, sóng dịu đi, chị Du 
phần nào bình tâm trở lại. Giữa 
trời nước bao la sóng đã đẩy xa 
nhấn chìm tất cả, mất dấu vết 
con người.  Không biết đã trôi 
bao lâu, khi ánh nắng xế chiều, 
chị thấy xa xa dưới đường chân 
trời dáng con tàu mỗi lúc một 
lớn lên.  Chẳng mấy chốc con 
tàu chở hàng khổng lồ sừng sững 
trước mặt. Chị muốn đưa tay vẫy 
gọi cầu cứu, nhưng sợ tuột mất 
thằng bé giữa sóng nước chập 
chùng. Con tàu lững thững lướt 
qua, chị ngoái nhìn ánh mắt tha 
thiết van lơn, mong sao có người 
thấy chị trong lòng đại dương 
mênh mông. Bỗng nhiên nó 
dừng lại ở khoảng cách khá xa, 
ít phút sau thủy thủ tàu hàng thả 
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chiếc xuồng nhỏ chạy về hướng 
chị.

Người thủy thủ mặc áo phao 
nhảy xuống nước, móc giây an 
toàn để đem đứa bé lên trước. Nó 
hoảng hốt nhìn chị khóc gào lên: 

- Mẹ, Mẹ..!

Đến phiên chị được kéo lên, 
người thủy thủ giao bé trai đang 
khóc gào cho chị ẳm. Chị ôm vào 
lòng. Nó ôm chặt lấy chị mừng rỡ, 
ép đầu vào ngực, gọi ngọt ngào: 

- Mẹ!

Chị Du ràn rụa nước mắt giữa 
ngổn ngang xúc cảm. Phần mừng 
được cứu sống, phần rung cảm 
mối tình thiêng liêng ấm áp chợt 
đến mà chị đang ôm ấp vào lòng. 
Chị biết định mệnh đã gắn mình 
với đứa bé.

Khi làm thủ tục định cư tại 
nước ngoài, chị đặt tên Minh lấy 

họ Nguyễn của chị cho đứa bé. Chị 
khai thật hoàn cảnh với cơ quan 
di trú và các cơ quan tìm kiếm 
thân nhân, ngoài ra không cho 
ai biết vì sợ ảnh hưởng đến tâm 
sinh lý đứa nhỏ. Khi ở trại tạm trú 
Mã Lai chờ ngày định cư tại Hoa 
Kỳ, người đồng hương đều nghĩ 
họ là hai mẹ con ruột vì thấy chị 
và bé Minh gắn bó hết sức thắm 
thiết. Nhận bé Minh làm con, chị 
Du biết cuộc đời thanh xuân độc 
thân sẽ khó vẹn toàn. Tuy nhiên, 
kể từ giây phút đứa bé ôm cứng 
chị giữa làn ranh sống chết, chị đã 
xem nó như phần máu mủ thiêng 
liêng không thể cắt rời.

Giống như hầu hết người Việt 
đến Hoa Kỳ vào đầu thập niên 
1980, cuộc sống chị Du khá vất 
vả trong những năm đầu dù Bộ 
Xã Hội có trợ giúp phần nào cho 
gia đình mẹ “góa” con côi.  Chị 

làm đủ việc từ hái dâu, rửa chén 
nhà hàng nuôi bé Minh lớn theo 
năm tháng. Khi bé Minh đến tuổi 
vào mẫu giáo, ngày đầu dẫn con 
đi học, bé ôm chị hôn lấy hôn để 
vào hai gò má, xin được ở nhà 
cho mẹ khỏi buồn. Chi Du nghe 
vừa buồn cười vừa cảm động.

Năm bé Minh lên 6 tuổi, chị 
Du cho bé gia nhập Gia Đình Phật 
Tử tại ngôi chùa vừa được thành 
lập nơi thành phố chị cư ngụ. Tại 
đây vào mỗi Chủ nhật, bên cạnh 
học làm người tốt theo lời dạy 
của Đức Phật, bé Minh được học 
tiếng Việt, học văn hóa Việt. 

Bé Minh là niềm hạnh phúc 
lớn cho chị Du trên đất khách quê 
người. Dù không sinh ra bé Minh 
nhưng tình thương chị dành cho 
bé không khác tình mẹ dành cho 
đứa con ruột thịt. Niềm hy vọng 
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tìm được ba mẹ ruột cho bé Minh 
cũng chìm theo năm tháng. Dù 
đăng ký khắp nơi nhưng không cơ 
quan nào tìm được tin tức người 
sống sót trên con thuyền định 
mệnh. Minh do quá bé nên không 
còn ký ức chuyến đi khắc nghiệt. 
Nó chỉ biết chi Du là người mẹ 
cho nó tình thương vô bờ, chăm 
lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thức 
trắng đêm khi sốt bệnh. 

Năm Minh lên 10 tuổi, sau 
buổi tiệc sinh nhật chị tổ chức 
hằng năm cho con được vài hôm, 
một chiều tối chị kêu con ra ngồi 
bênh cạnh, ôm con dựa sát vào 
người như những khi chuyện trò 
cùng con. Chị Du xoa nhẹ, mân 
mê bàn tay Minh một lúc lâu, trìu 
mến tâm sự:

- Minh ơi! con cũng đủ lớn, 
vì rất thương con nên mẹ cho biết 
chuyện này. Chuyện sẽ làm con 
sốc, nhưng con phải can đảm, 
bình tĩnh lắng nghe. Bây giờ con 
tập thở nhẹ và sâu như mỗi Chủ 
nhật ngồi thiền ở chùa. 

Sau vài phút tĩnh lặng, chị Du 
chậm rãi:

- Mẹ không phải là người sinh 
ra con… Mẹ không biết trước đây 
con tên gì, sinh ngày nào... Mẹ...

Ngồi nghe chị Du kể, Minh 
bàng hoàng chấn động, lặng im 
không lời, nước mắt ướt đẵm, 
choàng tay ôm bờ vai gầy, áp má 
vào mẹ. Chị Du cảm được những 
giọt nước nóng hổi từ gò má 
thằng bé lăn nhẹ... 

Đêm ấy Minh lăn qua trở lại, 
trằn trọc không ngủ. Đã từ lâu 
Minh biết gia cảnh khác thường 
vì vắng bóng người cha.  Mỗi lần 

hỏi, chi Du luôn trả lời Minh có 
cha nhưng mai mốt lớn sẽ cho 
biết thêm. Điều Minh không ngờ 
chị Du không phải mẹ ruột nhưng 
sao thương nó quá đỗi. Gần sáng, 
Minh chạy qua phòng mẹ, chui 
vào chăn ôm lưng mẹ như bao 
lần. 

Minh sụt sùi:
-Tội nghiệp ba mẹ ruột. Con 

thương mẹ rất nhiều, con chỉ biết 
có mẹ. 

Chị Du trở mình, cả đêm chị 
lo cho thằng bé cũng không ngủ, 
xoay người lại, mân mê gò má 
ướt của con:

- Mẹ cũng chỉ biết có con, 
nhưng muốn con biết rõ hoàn 
cảnh, biết gốc gác của mình vì đó 
là nền tảng chân thật cho đời sống 
con sau này. Mẹ không muốn dấu 
bất cứ điều gì. 

Ngập ngừng một lúc lâu, chị 
nói tiếp: 

- Trên bàn thờ có hai bát 
nhang mẹ thường kêu con thắp. 
Đó là hai bát nhang để con kính 
lễ ba mẹ ruột. Mỗi năm mẹ luôn 
làm giỗ vào ngày mẹ con mình 
gặp nhau… Bây giờ con biết rồi 
thì mỗi lần thắp nhang, thành 
kính cầu nguyện ba mẹ đã sinh 
ra mình, đồng thời cám ơn ba mẹ 
đã cho mẹ có con trong đời. Mỗi 
mùa Vu Lan, con cài thêm hoa 
trắng nhé.

***
Cộng đồng người Việt thị trấn 

Roy đều biết đến gia cảnh neo 
đơn chị Du và rất ngưỡng mộ tình 
mẫu tử sâu đậm. Ngoại trừ giờ học 
giờ làm, họ luôn thấy hai mẹ con 
như bóng với hình, đi chợ, đi thể 

thao, xem phim... Thỉnh thoảng có 
người hỏi chị về chồng về cha, chị 
mỉm cười nói khéo: 

- Có những chuyện riêng tư 
chưa tiện chia sẻ được. 

Nhiều người đón mò rằng: 
Chị bị chồng bỏ hoặc lỡ dại với 
tên sở khanh nào đó.

Mùa Vu Lan năm ấy tại chùa 
Hoa Nghiêm, người Việt thị trấn 
Roy ngạc nhiên khi thấy 2 đoá 
hồng trắng, hồng đỏ trên chiếc áo 
Lam của Minh khi cậu bé đi theo 
anh chị trưởng cài hoa hồng cho 
Phật tử trong khuôn viên chùa. 
Đêm trước, chị Du có lên chùa 
gặp thầy trụ trì, anh chị trưởng để 
chia sẻ quá khứ với ước mong mọi 
người đón nhận Minh bình thường, 
tránh những câu hỏi làm em tủi 
thân. Chị muốn công khai từ đây 
để bé Minh được sống và lớn lên 
trên nền tảng chân thật vững chắc 
không một chút hoài nghi.

Cũng như mọi ngôi chùa 
Việt Nam trong nước hay ngoài 
nước, ngày Vu Lan bao giờ cũng 
là ngày hạnh phúc dâng tràn, đầy 
ấp tình thương yêu. Thầy trụ trì 
sau thời kinh có bài thuyết pháp 
đề cao đạo hiếu, tình mẹ như mọi 
năm. Giữa thời pháp, thầy dừng 
lại kêu Minh đến ngồi bên cạnh 
mẹ. Phật tử đang ngồi nghe, lấy 
làm lạ, dõi mắt nhìn theo. 

Thầy trụ trì trìu mến nhìn hai 
mẹ con một lúc lâu, không gian 
chánh điện lặng im, nhẹ nhàng 
thầy nói cùng đại chúng:

- Tình mẹ tình cha bao la, cao 
quý như chúng ta điều biết vì tình 
ấy là máu mủ huyết thống thiêng 
liêng. Thầy có cơ may biết được 
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một chất liệu tình, xin gọi tạm là tình Mẹ Quan Âm, 
tình này cũng giống như Phật tánh mỗi chúng sanh 
đều có. Hơn mười năm nay mẹ con chị Du gắn bó 
cùng ngôi chùa Hoa Nghiêm này. Thầy cũng như 
mọi người đều mến mộ tình cảm mẹ con khắn khít, 
luôn biểu hiện tình thương sâu đậm cho nhau mà đôi 
khi cũng hiếm thấy ở đời thường. Hôm qua, thầy hết 
sức ngạc nhiên và hết sức cảm động khi biết được 
lòng người mẹ nuôi dành cho đứa con không máu 
mủ của mình mà mấy lâu này thầy tưởng rằng ruột 
thịt….

Minh ngồi nghe thầy nói, dựa vào người ôm mẹ, 
dụi môi vào gò má mẹ, thì thầm: 

- Con thương yêu mẹ nhất trên trên đời này...

***
Hai mươi năm sau, trong buổi trưa công tác tại 

tiểu bang xa nhà. Minh được bệnh viện báo tin mẹ bị 
tai nạn xe, chấn thương nhiều cơ phận khó qua khỏi 
đêm nay. Anh tức tốc bỏ tất cả ra phi trường. Ngồi 
trên máy bay, dẫu cố gắng theo dõi hơi thở giữ tâm 
thanh tịnh, anh cũng không thể kềm được cảm xúc 
như núi lửa dâng tràn. Mẹ là suối nguồn yêu thương 
vô tận, hướng dẫn anh từng bước trong đời. Mẹ là thế 
giới, là sự sống của anh, đã cho anh tất cả, hy sinh 
trọn vẹn tuổi thanh xuân để anh hạnh phúc trong tình 
mẫu tử thiêng liêng bất diệt. 

Minh bước vào phòng cách ly, thầy và các bác 
chùa Hoa Nghiêm đang thành tâm niệm Phật A Di 
Đà.  Bác sĩ trực cho anh biết:  mẹ coi như đã chết, 
có thể ra đi bất cứ lúc nào.  Biểu đồ trên màn hình 
theo dõi bệnh nhận, thỉnh thoảng nháy lên yếu ớt.

Minh ngồi xuống bên cạnh bà Du, mọi người 
đều ra khỏi phòng để anh được tiếp xúc trọn vẹn. 
Nhìn thiết tha khuôn mặt mẹ bất động, Hai tay 
Minh nâng niu, mân miu bàn tay mẹ. Đưa bàn tay 
lên môi, anh hôn nhè nhẹ trên những ngón tay nhăn 
cằn cõi, thì thầm: 

- Mẹ thương yêu ơi! con đã về bên mẹ.

Anh dặn lòng không khóc, mẹ sẽ buồn lắm khi 
biết anh khóc anh buồn. Vẫn thiết tha nhìn mẹ, hai 
bàn tay sưởi ấm bàn tay mẹ, Minh chậm rãi, gởi 
lòng vào bài hát anh thường hát tại chùa trong mùa 
Vu Lan báo hiếu:

“Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, Mẹ là bài 
hát thần tiên… Là bóng mát trên cao, là mắt sáng 
trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối…”

Trên khuôn mặt bà Du, đôi mắt bỗng nhấp nháy, 
mỉm cười an lạc. Màn hình biểu đồ ngưng hẳn.

Huyền Lam
Thương gởi những người mẹ con nuôi - Mùa Vu Lan

Thích Đồng Trí

Lòng Mẹ 
(Viết tặng các em thiếu nhi nhân mùa Vu Lan) 

 
Hôm nay tại Chùa Viên Quang 
Tưng bừng Lễ Hội Vu Lan nghĩa tình. 
Sâu dày Ơn Mẹ, công sinh 
Vì con Mẹ chịu trăm nghìn gian nan. 
Chín tháng nặng nhọc cưu mang 
Thương con như ngọc như vàng chắt chiu. 
Sanh con đau đớn trăm chiều 
Vì con khổ nhọc bao nhiêu cũng đành. 
Nhắc con chăm chú học hành 
Mong con đỗ đạt nên danh với đời. 
Con còn ham thích vui chơi 
Mẹ thương con dại dùng lời dỗ khuyên. 
Công lao Mẹ lớn vô biên 
Với con, Mẹ tựa Thần Tiên, Phật Bà. 
Vu Lan dâng Mẹ đóa hoa 
Lòng tri ân Mẹ, thiết tha nguyện cầu. 
Mong cho Mẹ được sống lâu 
Mẹ luôn hiện hữu trọn đời của con. 
Noi gương Đức Mục Kiền Liên 
Nguyện làm con thảo báo ân sanh thành.

 
Lời khuyên nhắc về ân nghĩa sinh thành, 
Thích Đồng Trí
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Buổi chiều sau 
khi phụ mẹ lặt 
rau, bé Tâm 
ngồi học bài 

chờ ba đi làm về. Anh 
Trí bước vào nhà căng 
thẳng khác thường nhưng 
bé Tâm là đứa con gái 7 
tuổi nào có biết chi. Bé 
lấy bài tập được điểm 
cao khoe rồi nhân tiện 
vòi vĩnh ba dẫn đi mua 
truyện tranh về đọc.

Anh Trí nhìn con bực 
bội, nói cộc lốc:

- Không được!
Bé Tâm đi theo năn 

nỉ:
- Con học giỏi, ba 

thưởng con nghe.
Anh Trí bỗng giận dữ 

la to:
- Đã nói không được, sao 

không nghe lời ba!
Anh đưa tay đánh mạnh vào 

mông con. Bé Tâm đau quá hét 
một tiếng, nhìn mặt ba đầy thịnh 
nộ, bé khiếp đảm ôm mặt khóc 
nức nở. Chị Hoa vợ anh Trí nhìn 
chồng ngạc nhiên, sững sờ, định 
bụng chút sẽ hỏi riêng chồng.

Lần đầu tiên bị ba đánh, bé 
Tâm ấm ức thấy ba rất đáng sợ. 
Buổi cơm chiều không khí nặng 
nề dẫu mẹ cố gắng gợi chuyện. 
Bé Tâm ngồi vừa ráng ăn chút ít 
cơm vừa thút thít. Anh Trí thỉnh 
thoảng nhìn con muốn nói chi đó 
nhưng cứ ngập ngừng.

Sau bữa cơm, dọn dẹp chén 
bát xong, chị Hoa rót ly trà xanh, 
lấy miếng kẹo mè mời chồng và 
rủ ra ngồi trước mái hiên nhà nói 
chuyện.

Từ tốn, chị Hoa hỏi anh Trí:
 - Hôm nay anh hơi khác 

thường, con có làm chi đâu mà 
anh đánh con thế?

Anh Trí ngượng ngùng, ngồi 
trầm ngâm một lúc lâu mới lên 
tiếng:

- Hôm nay trong cơ quan có 
sự cố lớn. Nhân viên của anh 
đã không chấp hành quy định 
an toàn, làm hư dây chuyền sản 
xuất. Vì sự cố này một công nhân 
bị dây máy quất gãy cánh tay. 

Anh đã nhắc nhở nhân 
viên phải kiểm tra máy 
móc mỗi buổi sáng trước 
khi vận hành, thế mà... 
Không tức lên sao được!

Chị Hoa vẫn ôn tồn:
- Vậy là anh đem cái 

giận từ cơ quan về nhà, 
anh giận cá chém thớt 
rồi.

Anh Trí nhìn vợ gật 
đầu:

- Anh mất kiểm soát. 
Anh quên lời thầy dạy 
mỗi khi đi làm về, trước 
khi bước vào nhà, thở ba 
hơi dài, mỉm cười như 
Phật. Anh đánh oan bé 
Tâm. Tội nghiệp con.

Chị Hoa cầm tay 
chồng, mân mê an ủi:

- Nếu là em, chắc 
em cũng không làm chủ bản thân 
được. Thôi thì ngày mai anh dẫn 
con đi ăn kem, mua truyện tranh 
cho con để bù lại.

Anh Trí nhìn vợ, ánh mắt trìu 
mến, choàng tay ôm bờ vai chị 
Hoa, thì thầm:

- Việc đó dĩ nhiên sẽ làm, 
nhưng bù đắp bằng quà anh thấy 
sao sao em ạ. Không khéo con sẽ 
hiểu lầm, rồi sau này con lớn lên...

***
Thường mỗi tối sau khi học 

bài bé Tâm ra phòng khách coi 
ti-vi với ba mẹ rồi mới đi ngủ. 
Hôm nay chưa đến giờ, bé đã sớm 

Người Cha Và Bài Kinh Sám Hối
Huyền Lam
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đánh răng vào phòng. Suốt buổi 
chiều tối, bé thấy ba ngồi chỗ nào 
thì lánh xa chỗ khác. Nằm trên 
giường một đỗi, bé Tâm chưa ngủ 
được, bỗng nghe tiếng chân dừng 
trước phòng. Giọng anh Trí chậm 
rãi vọng vào:

- Tâm ơi, con ngủ chưa? Ba 
vào nói chuyện với con nghe.

Bé Tâm giật mình, không biết 
ba sẽ la chuyện gì nữa đây? Sợ 
sệt, lo lắng, bé lí nhí dạ rồi úp mặt 
xuống gối. Anh Trí đi vào, ngồi 
bên mé giường, lần tìm tay con 
ép giữa hai bàn tay, xoa nhẹ một 
lúc lâu, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tâm ơi, hồi chiều ba không 
đúng, đánh oan con. Ba xin lỗi 
con nghe!

Bé Tâm ngạc nhiên quá đỗi, 
nó không ngờ những lời nói ấy có 
thể thoát ra từ bậc cha mẹ. Hàng 
ngày đi học lắm lúc bạn bè làm sai 
cũng không chịu xin lỗi huống gì... 
Bé cuống lên, nhìn ba, nói gấp:
- Ba là người lớn không có sai. 
Con làm ba bực lên mà.

Vẫn dịu dàng vói con, giọng 
anh Trí trầm ấm:

- Ba không có lý do gì để 
đánh con như vậy. Nếu ba là ông 
vua có lỗi với em bé nghèo khó 
bán vé số ngoài đường thì cũng 
thành tâm xin lỗi con à. Huống 
chi là đứa con gái mà ba hết mực 
thương yêu. Làm sai thì ba phải 
có trách nhiệm xin lỗi. Mà con ơi, 
chưa tới giờ ngủ, con đi tụng bài 
kinh ngắn với ba được không?

Bé Tâm đã hết sợ ba, vui vẻ 
đáp ngay:

- Dạ được, nhưng sao vậy ba, 
hôm nay chưa phải ngày ăn chay 
mà?

- Thì để ba cảm thấy nhẹ 
nhàng hơn, nhắc nhở ba đừng làm 
sai. Tụng bài kinh sám hối mà 
con tụng mỗi Chủ nhật với Gia 
đình Phật tử trên chùa nha.

Anh Trí dẫn con gái bước lên 
lầu trên, nơi có bàn thờ Phật đơn 
giản nhưng trang nghiêm. Thắp 
nén hương trầm dâng Phật, anh 
thỉnh nhẹ ba tiếng chuông. Trong 
tiếng ngân lan tỏa, anh ngồi 
xuống cạnh bé Tâm, thành kính 
cùng con đọc tụng:

Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích 
Ca,
Phật A Di Đà, mười phương chư 
Phật,
Vô Lượng Phật pháp,
Cùng Thánh hiền Tăng.
Đệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng, si mê lầm 
lạc.
Ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi 
lầm,
Thành tâm sám hối,
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành.
Ngưỡng mong ơn Phật, từ bi gia 
hộ:
Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não,
Hằng ngày an vui tu tập,
Pháp Phật nhiệm mầu,
Để mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí huệ sáng suốt, thần thông tự 
tại,
Đặng cứu độ các bậc Tôn trưởng,
Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến 
thuộc,
Cùng tất cả chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.

Bé Tâm quên chắp tay búp 
sen trước Đức Phật tự hồi nào. 
Bé kéo chiếc gối ngồi sát anh 
Trí hơn, rồi dựa hẳn vào người 
anh như những lần nhõng nhẽo. 
Trong tiếng kinh vang đều, bé 
cảm được sự cao cả của người 
cha. Sung sướng tràn trề, bé thấy 
gần gũi, thương yêu ba quá đỗi.

Nghe chuông ngân, chị Hoa 
len lén ra ngồi giữa cầu thang, 
dõi theo tiếng hai cha con tụng 
kinh. Chị xúc động mãnh liệt, 
thấy hạnh phúc chi lạ, cảm được 
mình may mắn có người chồng 
vĩ đại. Chị mong thời kinh chóng 
qua để tới ôm sau lưng anh thật 
chặt, dựa đầu vào vai anh, chân 
thành nói tiếng thương yêu. Cám 
ơn anh đã gieo vào con tình 
thương yêu sâu đậm, nhân cách 
sống cao cả chân thật. Mắt chị 
mờ nhạt, mũi sụt sịt. Khói hương 
trầm cay lắm chăng? 
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Mẹ Tôi Và Chiến Trận
Chơn Diệu /Thanh Trúc 

- Hoàng Văn Phong

Thời 1972 Chiến tranh khốc liệt trên khắp 
lãnh thổ VNCH, đường sá đi lại rất khó 
khăn lại nguy hiểm vì bom mìn, phương 
tiện liên lạc bằng điện thoại chưa có nên 

sự xa cách càng xa thì càng trở nên biền biệt; Thỉnh 
thoảng có cái thư hoặc khẩn cấp lắm thì phải đánh 
điện tín. Tình cảnh của Tôi và Mẹ tôi cũng nằm 
trong hoàn cảnh như câu hò:

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau 
Trông về Quê Mẹ ruột đau chín chiều”

Thật vậy, Mẹ tôi ở vùng Hỏa Tuyến Quảng Trị, 
còn tôi thì trong Quân ngũ tận vùng Cao Nguyên 
Banmêthuột xa xuôi nên đã mấy năm không được 
về thăm Cha Mẹ già đều đã gần 80. Ngoài sự nhớ 
thương tôi còn vô cùng lo âu khi dồn dập tin tức 
Cộng quân Miền Bắc tiến quân qua Cầu Bến Hải vĩ 

tuyến 17, chiếm Đông Hà và rồi Tỉnh lỵ Quảng Trị 
thất thủ trong “MÙA HÈ ĐỎ LỬA NĂM 1972”.

Ruột gan như lửa đốt, không ăn ngủ được vì 
không biết Cha Mẹ ra sao, sáng tối thẩn thờ chỉ biết 
Cầu Nguyện Trời Phật gia hộ cho Cha Mẹ được 
bình yên. 

Thấu hiểu hoàn cảnh của tôi nên cho dù đang 
trong giai đoạn chiến sự bùng nổ khắp nơi, đơn vị 
tôi ở trong tình trạng cấm trại nhưng tôi cũng được 
vị Chỉ Huy Trưởng cho đi phép một tuần để về Huế 
xem tình hình Cha Mẹ ra sao.

Vui mừng hơn trúng số độc đắc, Tôi mua vé 
máy bay đi Huế, nhưng lại nghe được tin tức Cộng 
quân đã tràn vào Huế, đồng bào Quảng Trị và Huế 
đã di tản vào Đà Nẵng. Thế là Tôi đổi vé đi Đà 
Nẵng.

Trại Hòa Khánh, ngoại ô Đà Nẵng nguyên là 
Căn cứ của Quân Đội Mỹ, nay chật cứng lều trại 
quanh những dãy nhà dài đã có sẵn. Tôi vào đây với 
tâm trạng hồi hộp và lo âu, cầu mong sao gặp được 
Cha Mẹ, nhưng than ôi! Tìm xem trong danh sách 
của Ban quản trại không có tên Cha Mẹ Tôi! Tôi 
bật khóc như đứa trẻ! Tôi tìm gặp một số Bà Con 
từ Quảng Trị chạy vào, tôi hỏi thì đều được trả lời 
“không biết Thầy Cô ở mô?” (Ba tôi dạy học nên 
thường được gọi vậy); có người lại còn nói “nghe 
nói Thầy bị đạn chết nơi cầu Long Hưng” còn Mẹ 
tôi thì không có tin tức gì cả. Tôi như đứa trẻ lạc 
Cha Mẹ giữa cơn phong ba bảo táp. Đau lòng xót 
ruột nhìn lên Trời, chỉ còn biết khấn vái cầu xin mọi 
sự an lành cho Cha Mẹ ở phương Trời nào đó.

Loanh quanh mấy ngày ở Đà Nẵng, không có 
thêm tin tức gì về Cha Mẹ, Tôi thẫn thờ như mất 
hồn, nhưng rồi phải định tĩnh vì hết phép theo kỷ 
luật quân ngũ, phần vì vợ con lo âu trông chờ nên 
Tôi đành phải bỏ lại cả một khối hình ảnh mù mờ 
tưởng tượng Cha Mẹ già đang còn đâu đó trong 
vùng hỏa tuyến hay đã trở thành người thiên cổ? 
như đứt ruột khi phải lên máy bay về đơn vị.

Biệt vô âm tín, vô vọng cho đến sau 30 tháng 
4 năm 1975 khi Tôi cùng chiến hữu các cấp đã bị 
đày lên tận Vùng Việt Bắc Hoàng Liên Sơn năm 
1979 mới được tin từ Vợ tôi cho biết Cha tôi đã qua 



45ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2022

đời tại Vùng Vĩnh Linh bên kia vĩ tuyến 17 sau khi 
bị Cộng quân bắt đưa đi cùng một số nhân sĩ khác 
khi tràn vào chiếm Quảng Trị, Mẹ tôi còn sống và 
đã trở về khi miền Nam hoàn toàn bị Công quân 
cưỡng chiếm, hiện tạm trú tại Đông Hà vì Thành 
phố Quảng Trị đã hoang tàn không còn nhà cửa.

Cuối năm 1979 khi Trung Quốc chuẩn bị xâm 
chiếm 6 Tỉnh Biên giới phía Bắc, Cộng sản đã vội 
vã chuyển chúng tôi từ Trại Phong Quang Lao Kai 
về Trại Ba Sao, Nam Hà. Tại đây cuối năm 1980 tôi 
được Vợ tôi ra thăm nuôi và biết tin tức về Mẹ, sau 
đó Mẹ tôi cũng biết được tin tức về tôi.

Đầu năm 1981 trong một buổi chiều sau giờ lao 
động, tôi được gọi báo tin có Mẹ thăm nuôi. Thật là 
một tin vui mà tôi không hề dám hy vọng mong chờ 
vì lúc đó Mẹ tôi đã già 80 tuổi, sống tạm trú không 
nhà cửa trong hoàn cảnh neo đơn, ra Bắc xa xuôi lạ 
lẩm, phương tiện đi lại, sinh hoạt xã hội lại vô cùng 
thiếu thốn khó khăn; Vậy mà Mẹ Tôi đã cùng một 
đứa Cháu ra đây thăm tôi trong lao tù Cộng sản, quả 
là TÌNH MẸ BAO LA VÔ BỜ BẾN. 

Giây phút Mẹ Con nhìn thấy nhau sau hơn 9 
năm biệt vô âm tín, bao nhiêu năm nay “Mẹ lo cho 
Con”, “Con lo cho Mẹ” trong khói lửa chiến tranh, 

trong vật đổi sao dời, Trời phủ sập đen tối, nỗi vui 
mừng nỗi cảm xúc không diễn tả được hết mà phải 
nói là “NGHẸN LỜI”.

30 phút gặp gỡ, nhìn Mẹ già tay gậy tay bị mang 
quà mấy cục đường, phong bánh đậu xanh, chai dầu 
và mấy chục tiền Hồ mà lòng quặn thắt, cảm động, 
mắt đẳm lời nghẹn. Phần Mẹ Tôi nhìn Tôi tiều tụy 
da bọc xương, lâu ngày thương nhớ con cũng chẳng 
nói nên lời mà nuốt lệ thều thào “chao ui, con ơi” 
thật là 

“Trời ơi khốn khổ cả đôi đàng
Con Tù khốn khổ Mẹ gian nan
Thăm nhau để cùng chia cái khổ
Sưỡi ấm lòng, mong sống với Đời”

“Bên Mẹ phút chốc tưởng như mơ
Thời gian thăm gặp đã hết giờ.
Những điều đáng nói không nói được
Đã lại xa MẸ lại mong chờ!”

Và tối hôm ấy khi cùng chung chia nhau vị ngọt 
của một bánh đường quà thăm nuôi của Mẹ, trong 
niềm cảm xúc chung của Anh Em đồng đội về một 
Bà Mẹ 80 tuổi già mà lặn lội ra tận miềm Bắc thăm 
Con, một chuyện hiếm thấy trong thời gian chúng 
tôi ở tù ngoài miền Bắc, trong đêm đó thao thức 
thương Mẹ già vất vả trở về với cảnh quạnh hiu, tôi 
đã nhẩm cảm tác bài Thơ: 

LÒNG MẸ

Xa chín năm nay được thăm Mẹ
Nỗi mừng vui se quặn cõi lòng 
Mẹ ơi 
Quá nhớ mong
Niềm thương nỗi nhớ, Nằm lòng không nguôi
Từ ngày ấy 
Từ khi mất tin Mẹ
Như mất một phần nhựa sống của cuộc Đời
Như Đông Hà tơi bời phố thị
Như Quảng Trị buồn Thành Cổ xóa mờ
Buồn thương nhớ lắm Mẹ ơi
Tám mươi tuổi lẻ, Nắng mưa đoạn trường
Ngọn đèn heo hắt gió sương
Xa con thiếu cháu tình thương nhạt nhòa
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Lòng Mẹ đau xót thiết tha
Thương con đứa kinh tế mới 
Khốn khổ
*
Đứa Việt Bắc lao tù
Thương Đời phù du
Thương Dâu thương cháu mây mù tối tăm
Mẹ ơi, mau quá một chuyến thăm
Gặp gỡ ngắn ngủi lại tháng năm xa vời

Hai phương Trời lại cách trở đôi nơi
Lại sớm khuya cô đơn quạnh quẽ 
Ra về, 
Mẹ bịn rịn 
Con nặng bước 
Nuốt lệ từ biệt 
Mà hẹn được những lời gì đây?
Mẹ ơi 
Mẹ ước sum vầy
Nhưng liệu khi con về sum họp
Có còn Mẹ trong ngày ấy không?
Trời Phật ơi xin thấu nổi lòng
Xin cứu độ sáng trong cuộc Đời.

HP. Trại Ba sao C/Hà nam Ninh mùa hè 1981 

(Nhân khi Mẹ già đã 80 tuổi còn lặn lội ra Bắc 
thăm nuôi con trong vòng lao lý). 

Cám ơn Trời Phật ngay khi về đoàn tụ với Vợ 
Con, Tôi đã về Đông Hà đón Mẹ tôi vào ở cùng 
chúng tôi, Mẹ Tôi trường trai với chỉ trái chuối, hủ 
mè, nhưng không bệnh tật gì và đã quy  Tiên theo 
tuổi già thọ 89 tuổi.

Thỏa lòng Mẹ Con Bà Cháu đoàn tụ nhưng 
khổ nỗi thời gian đó (trước 1990) sống dưới xã hội 
chủ nghĩa quá nghèo nàn khốn khổ, thiếu từ cái ăn 
cho đến thuốc men tẩm bổ, ai nấy chỉ sống theo 
bản năng sinh tồn, khi nghĩ lại buồn thương Mẹ vô 
cùng./-

Miway City, mùa Vu Lan 2022 
viết để tưởng niệm Mẹ và các Bà Mẹ cùng cảnh ngộ. 

Chơn Diệu/Thanh Trúc
-Hoàng văn Phong

Diệu Liên 
- Nguyễn Thị Huê

Bông Hồng Vàng Hôm Nay

Bông Hồng Vàng rực rỡ
Lòng Cha cười tươi vui
Môi mẹ hiền rạng rỡ
Đời không còn ngậm ngùi

Bông Hồng Vàng khắp ngõ
Sáng rọi đến cổng chùa
Vang vang lời chúc thọ
Đời Đạo chẳng già nua

Bông Hồng Vàng tươi vui
Con kính dâng Thầy Tổ
Cho mọi người nụ cười
Không còn lòng hỷ nộ

Bông Hồng Vàng hôm nay
Xin kính mừng nhân loại
Lời kinh cầu nhân ái
Thân thoát khỏi đọa đày

Bông Hồng Vàng ngày mai
Trao về bạn dấu yêu
Đừng bao giờ ái ngại
Nhớ chuông mõ sớm chiều

Bông Hồng Vàng tôi cài
Nhưng Cha Mẹ không còn
Nước mắt rơi rơi chảy
Cha Mẹ có nhớ con …?

Bông Hồng Vàng trong tay
Dù Hiếu Hạnh một ngày
Cũng không làm được nữa
Khi Cha Mẹ … qua đời…
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V iệc từ thiện là một nghĩa 
cử mà ai có lòng nhân ái 
cũng đều muốn làm, có 

điều làm như thế nào và được tới 
đâu là còn tùy thuộc vào khả năng, 
và hoàn cảnh của mỗi người.

Phần chúng tôi không có khả 
năng đứng ra tổ chức thực hiện 
những việc từ thịên lớn lao nên 
chỉ làm được những việc nhỏ như 
việc ủng hộ tịnh tài cho một xóm 
quê nghèo có cái cống ciment đúc 
lớn nối liền hai bờ của một con 
suối cho đồng bào ở đó khỏi lội 
qua nước hàng ngày và rất nguy 
hiểm khi mưa to gió lớn. Như 
hàng tháng đã từng trực tiếp gởi 
ít nhiều tịnh tài về cho một vài 

trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, 
hay Quý Cụ già neo đơn; hàng 
tháng đóng góp ít nhiều cho Các 
Tổ chức làm từ thiện tại Quê nhà 
và giúp vài ba đồng mỗi khi gặp 
người vô gia cư cúi đầu ngả tay 
xin tiền.

Tôi nghĩ lòng từ thiện ít nhiều 
là tùy khả năng, trong ví có 100 
đồng biếu 1, 2 đồng là bằng người 
có 1 ngàn biếu 1, 2 chục rồi. Hằng 
ngày gần như ai cũng cầu mong 
ơn trên ban phước, cứu độ; vậy thì 
chuyện chỉ bỏ ra giúp người 1,2 
đồng - 1,2 chục đồng khả năng 
dễ dàng làm được thì nỡ nào quay 
mặt làm ngơ khi một người nghèo 
khổ đang ngả tay khẩn khoản cầu 

xin mình giúp đỡ. Thấy họ vui 
mừng, lòng mình sẽ cùng vui và 
thỏa lòng với họ, được vậy chắc 
chắn sẽ có tác dụng tốt cả về mặt 
y học lẫn tâm linh.

Đến khi có điều kiện điều 
hành sinh hoạt Đoàn An Lạc 
Phụng Sự và sau này trong tổ 
chức Cư sĩ Phật Giáo thì việc làm 
từ thiện lớn hơn nhưng dễ dàng 
hơn vì có nhiều người và nhiều 
tiền hơn. Chúng tôi ít nhiều đều 
thỏa mãn thư của một số Anh Em 
TPB/VNCH ở Việt Nam truyền 
miệng nhau sao đó, họ biết chúng 
tôi và gởi Thư cùng hình ảnh và 
giấy tờ chứng minh để xin giúp 
đỡ. 

Mùa Vu Lan Viết Về Từ Thiện & Nhà Dưỡng Lão
Thanh Trúc/Chơn Diệu - Hoàng Văn Phong
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Hàng năm vào các dịp lễ lớn 
như Đại lễ Phật Đản, Mùa Vu, Lễ 
Tạ ơn, Giáng sinh hay Tết, khi 
thì đơn phương, khi thì kết hợp 
với Nhóm Sưởi Ấm của Nhạc 
sĩ Trúc Giang (Thân sinh Nhạc 
sĩ Trúc Hồ). Chúng tôi tổ chức 
những chuyến đi phát từ 2 đến 3 
trăm phần quà cho người vô gia 
cư tại các nơi họ thường tụ tập; 
chúng tôi đến báo trước một vài 
ngày nên họ truyền báo cho nhau 
nên tập trung rất đông đảo. Có 
những lần đã phát hết quà mà còn 
5,7 người đến muộn, thấy họ tỏ ra 
tiếc nuối buồn bã đành xuất tiền 
túi 5,7 chục đồng, họ vui mình 
cũng vui. Tuy nhiên việc phát 
quà cho người homeless, tiếp xúc 
với thành phần này rất cần cảnh 
giác về mặt an ninh trật tự, hài 
hòa nhã nhặn và phân phát đồng 
đều khi tập trung một số đông mà 
nguyên họ là người thuộc nhiều 
thành phần trong xã hội và nay 
đầy tự ty mặc cảm rất dễ bị xúc 
động hay kích động khi tiếp xúc 
không khéo với họ.

Việc làm từ thiện dễ dàng 
nhất và cũng cảm động nhất, lưu 
lại trong lòng nhiều nỗi niềm 
băn khăn cho người, cho mình 
là khi thăm các Nhà Dưỡng Lão 
(Nursing Home).

Hàng năm chúng tôi đã rất 
nhiều lần đi thăm viếng và tặng 
quà cho Quý Cụ ở trong các Nhà 
Dưỡng Lão vùng Quận Cam 
(Orange County) ngoại trừ trong 
hai năm 2019 và 2020 chịu cách 
ly vì Covid 19.

Trong các ngày Lễ Lớn như 
Phật Đản, Vu Lan khi đi thăm 
viếng nhà Dưỡng Lão chúng 
tôi được Quý Thầy Trong Tăng 
Đoàn hoặc Chùa Điều Ngự và 
Chùa Diệu Pháp hướng dẫn. 
Các chuyến thăm khác thì Đoàn 
chúng tôi tự đi.

Trong tất cả các lần thăm 
viếng đều được Ban Quản Lý và 
chúng tôi bàn thảo trước ngày giờ 
và chương trình thực hiện . Do 
vậy trong mọi lần và mọi nơi đều 
kết hơp nhịp nhàng và hoàn mãn 
tốt đẹp.

Thông thường là thăm vào 
buổi chiều ngày Thứ bảy từ 2:00 
giờ đến 4:30 giờ chiều.

Những năm trước khi thăm 
viếng chúng tôi có thể chia từng 
nhóm đi từng phòng để thăm 
hỏi Quý Cụ và tặng quà tùy theo 
mùa; nhưng các năm về sau Ban 
Quản Lý và chúng tôi đồng thuận 
chương trình thăm viếng thường 
là:

-2:00 giờ - Quý Cụ tập trung 
lên Hội Trường ngoai trừ Quý Cụ 
quá yếu không đi được.

- Đoàn chúng tôi hiện diện 
Chư Tôn Đức (nếu có), Chúng 
tôi, Quý Cư sĩ Phật Tử, tham gia 
đoàn phần nhiều là “Ca sĩ cây 
nhà lá vườn” nhưng cũng mặn mà 
duyên dáng và hát hay cùng ban 
nhạc (có trả thù lao tượng trưng).

-Bắt đầu bằng lời Chào mừng 
và thăm hỏi của chúng tôi đến 
Quý Cụ.

- Thời cùng tụng Kinh Cầu 
An.
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-Tiếp theo là chương trình 
văn nghệ, đôi khi có Quý cụ hoặc 
Quý Ông Bà ở trong Nhà Dưỡng 
lão cùng tham gia ca hát, Cùng 
lúc phát quà cho Quý Vị tại chỗ 
và thăm viếng tại phòng do yêu 
cầu cá nhân.

Và sau cùng là lời cảm tạ của 
một trong Quý Cụ - Lời cảm tạ 
của chúng tôi đối với Ban Quản 
Lý, Y Tá, Y công nhân viên và 
Quý Cụ.

Ra về trong khung cảnh chiều 
tà hoàng hôn của Trời và Người, 
trong mùa đông còn kéo theo sự 
lạnh lẽo, cô đơn lẻ bóng! Nhưng 
được cái yên tâm là khi chúng tôi 
về vui với hạnh phúc gia đình thì 
biết chắc rằng Quý Cụ đã trở lại 
với bạn bè, với phòng yên nệm 
ấm, với thức ăn nước uống, với 
thuốc men đầy đủ.

Nhiều năm, rất nhiều lần 
thăm viếng Nhà Dưỡng Lão, khi 
thăm hỏi chúng tôi được Quý Cụ 
mà trong đó đã có người từng là 
Đại Tá, Trung Tá và nhiều Sĩ 
Quan khác, Có người đã từng là 
Phó Tỉnh Trưởng, Trưởng, Phó 
Ty; trong họ có người đã từng 
là đồng sự, đồng đội của chúng 
tôi cho biết nếp sống của Họ qua 
ngày tháng trong Nursing Home.

Lạ thay! thỉnh thoảng tôi 
lại đọc một bài viết về Nursing 
Home mà qua đó tôi rất ngạc 
nhiên về các nhận thức thấy biết 
của họ về các Nhà dưỡng lão, nếu 
quả thật như họ diễn tả nhiều điều 
xấu của Nursing Home, thì tôi tự 
hỏi các Nursing Home đều là của 
các nhà đầu tư dưới sự giám sát 
của Cơ quan Y Tế sở tại, Họ làm 

kinh doanh thì Họ có muốn tồn 
tại hay không mà để cho Y Tá, Y 
công làm vô số sai sót, tàn nhẫn 
và chuyện vô lý thiếu đạo đức, vô 
pháp luật như vậy, Họ viết vô số 
chuyện, trong đó có chuyện Nhân 
viên Bớt phần sữa, bớt phần thuốc 
để mang về nhà v.v… và v.v… 
Họ kể có trường hợp người già 
kêu đau nhân viên ở đó cho uống 
Tylenol giảm đau nhẹ (dễ dàng 
mua trong các tiệm thuốc tây) 
thay vì được uống Hydrocodone 
giảm đau mạnh phải có toa của 
Bác sĩ mới mua được để họ đem 
về nhà? Trời! Ở Mỹ mà ăn bớt 
sữa ư, bớt để mang về nhà ư? Ăn 
cắp thuốc ư? Ai uống thuốc của 
Ai? Cái gì cũng dư thừa sao lại có 
chuyện ấy?; mà nếu có thật vậy 
thì theo tôi cũng chỉ là trường 
hợp cá biệt của một Y tá, Y công 
thiếu đạo đức bần tiện nào đó 
nên mới hèn mạt, và của một 
Ban Quản Lý nào đó thiếu trách 
nhiệm kiểm soát và răn đe thuộc 
cấp đó thôi, chứ không thể là qui 
kết chung cho Nursing Home.

Họ lại còn chụp hình một số 
Quý Cụ Ông, Cụ Bà ngồi xe lăn, 
đầu mình ngắc ngoải để minh 
hoạ cho bài viết với bao nhiêu 

là diễn tả bi ai, điều tôi nhớ mãi 
là họ nói khi tắm… xịt vòi như 
tắm heo? Vậy xin hỏi họ ở Mỹ 
không tắm bằng vòi nước thì tắm 
bằng gì? với họ e phải tắm bằng 
gáo dừa nước ao chăng? Riêng 
với Quý Cụ ngồi xe lăn ngắc 
ngoải rủ rượi là có thật, nhưng 
đó là các Cụ sức khỏe đã ở vào 
giai đoạn ấy, thì ở đâu cũng rũ 
rượi vậy thôi; nhưng ở đây các 
Cụ được có người chăm nom cho 
ăn uống, tắm rửa, thuốc men; thử 
hỏi ở nhà cho dù Con dâu rể cháu 
nội ngoại dù thương Quý nhưng 
có thời gian để làm được không? 
Qúa chăng có người giúp chăm 
nom nhưng liệu có đủ nghiệp vụ 
để chăm lo trong mọi tình huống 
nhất là canh trực đêm khuya để 
báo cho gia đình biết kịp thời 
nhở khi… không?

Qua nhiều lần đi thăm người 
quen thân trong nhà Dưỡng lão, 
hay khi theo Đoàn thăm viếng, 
trong thời Ban Văn nghệ giúp 
vui tôi có thời gian đi thăm nhiều 
phòng, tiếp xúc với nhiều Cụ tại 
Hội Trường cũng như tại Phòng 
riêng trong đó có đồng sự, đồng 
đội cũ, tôi thấy ngày thường Quý 
Cụ sinh hoạt theo thời khắc biểu, 
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có nhóm Quý Ông ngồi vui chơi 
trò chuyện, nhóm Quý Cụ Bà 
ngồi tô màu tranh vẽ, một số Quý 
Cụ vui cười với chiếc iphone, 
nhóm Quý cụ ngồi nghe nhạc, 
xem TV trong hội trường, trong 
khi có người xem TV tại phòng, 
và cố nhiên là có một số Cụ ngồi 
xe lăn dọc gục gù theo hành lang, 
hoặc nằm trong phòng im lặng. 
Tôi đã chứng kiến bữa ăn của họ, 
có lẽ thời khắc cũng như hợp chất 
dinh dưỡng đều đặn hơn tôi.

Qua tìm hiểu được biết ai 
cũng có tình trạng sức khỏe và 
tâm sự riêng mới vào ở đây. Và 
được vào đây không phải là dễ, 
nhưng cũng không phải là khó 
nếu đủ điều kiện (mà phần đông 
là đủ).

Có nhiều yếu tố chính và phụ 
khách quan và chủ quan hoặc 
chưa hiểu biết hết; Tuy nhiên 
nhìn nhận chung thì tùy theo tình 
trạng sức khỏe, tình cảnh gia đình, 
quan niệm và ý thức cuộc sống 
của mỗi người để bằng lòng với 
sự tự tại của mình hay không khi 
ở trong Nhà Dưỡng Lão (Nursing 
Home).

Rất nhiều Người đọc qua 
các bài viết diễn tả về các Nhà 
Dưỡng lão đã lo âu cho thân phận 
của mình, và bài vết đã khiến 
không ít người chê bai con cháu 
khi có Ông Bà Cha Mẹ ở trong 
Nhà Dưỡng Lão. Nhưng theo tôi 
qua thăm gặp tiếp xúc hàng buổi 
với rất nhiều thành phần và tuổi 
tác trong Nhà Dưỡng lão tôi nhận 

thấy Nhà Dưỡng Lão là nơi có 
nghiệp vụ và điều kiện sống đầy 
đủ cho người tật nguyền hoặc già 
cả neo đơn và người không còn 
nhiều nhận biết.

Mỗi Người có một Cơ duyên 
nên tùy theo hoàn cảnh mà chấp 
nhận và vui với tự tại của mình, 
lòng nhân từ của người đời trong 
đó có Y, Bác sĩ cũng như lòng 
hiếu thảo của Con Dâu Rể  Cháu 
Nội Ngoại khi mình có phước 
duyên thì cho dù ở đâu: Ở nhà, Ở 
Bệnh viện, hay Ở Nursing Home 
đều được thể hiện đầy đủ và nhân 
ái.

Cali tháng 7 mùa VU LAN BÁO HIẾU

Chơn Diệu/
Thanh Trúc HVP.
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Người mẹ thương con 
và hy sinh cho con là 
người mẹ tuyệt vời. 
Hạnh phúc thay những 

ai còn mẹ, còn mẹ là còn tất cả. 
Người hạnh phúc nhất trên trần 
gian là người còn mẹ. Ngày lễ 
mẹ, mua quà cho mẹ là ngày 
hạnh phúc nhất trên trần gian 
này. Người mẹ tuyệt vời sinh ra 
con tuyệt vời. Có mẹ là có tất cả. 
Phúc đức thay những ai còn mẹ. 
Hãy trân quý thời gian còn mẹ, 
thăm mẹ khi có thể được, không 
được cũng phải tạo ra điều kiện 
thăm mẹ của mình. Nếu mẹ bệnh 
nằm ở bệnh viện hay viện dưỡng 
lão cũng nên thăm mẹ. Thăm 
ngay, đừng đợi đến ngày mai, vì 
ngày mai không ai biết việc gì sẽ 
xảy ra. Tình mẫu tử vô giá, không 
ai có thể thay thế được mẹ.

Nếu mẹ tôi còn sinh tiền, tôi 
sẽ dành nhiều thì giờ bên cạnh mẹ 
tôi. Khi mình thương mẹ mình 
nhiều nhất thì mẹ mình không còn 
trên thể gian này nữa. Than ôi!

Mẹ tôi đã qua đời năm 1996. 
Mẹ tôi đã đi xa nhưng mẹ tôi vẫn 
còn ở đây, trong trái tim của tôi. 
Tôi cứ tưởng mẹ tôi đi du lịch, 
và mẹ tôi sẽ trở về. Nhiều khi tôi 
nhìn những bụi cây trước nhà, tôi 
cứ tưởng mẹ tôi đang chăm sóc 
hoa, cây kiểng.

Buổi chiều, mẹ tôi thường 
ngồi trước bàn thờ Phật tụng kinh 
từ 3 giờ đến 6 giờ. Tôi tự hỏi sao 
mẹ tôi giỏi quá? Mẹ có thể ngồi 
liên tục mấy giờ đồng hồ mà 
không mệt? Hay thật! 

Mẹ tôi hiền từ, không bao giờ 
lớn tiếng với bất cứ người nào. 
Mẹ tôi thường xuyên đi chùa. Mẹ 

tôi gật đầu đi chùa ngay mỗi khi 
tôi hỏi :

- Mẹ đi chùa không ?
 Không kể trời nắng hay mưa, 

mẹ tôi nhanh nhẹn trả lời:
- Đi chứ!
Thế là mẹ tôi thay áo dài ngay 

lập tức. Hình như mẹ tôi sợ chậm 
một chút là các con đổi ý. Lúc 
nào mẹ tôi cũng hái rau, trái cây, 
rửa thật sạch, đợi tôi đến hay đợi 
em gái tôi đi làm về là đi chùa. 
Có lẽ cả ngày, cả tuần, mẹ tôi chỉ 
chờ đợi có thế.

Mẹ tôi biết chúng tôi bận rộn 
với công việc làm, nên không bao 

giờ bảo chúng tôi chở mẹ tôi đi 
chùa. Mẹ tôi chỉ chờ chúng tôi 
hỏi mẹ có đi chùa hay không? 
Khi được hỏi câu mẹ có đi chùa 
không? Chỉ cần câu hỏi ngắn 
và gọn đó là mắt của mẹ tôi rực 
sáng, chứa chan hạnh phúc, đong 
đầy trên mặt của mẹ tôi.

Nếu mẹ tôi còn sinh tiền, 
chắc chắn ngày nào tôi cũng hỏi 
mẹ câu này. Tôi muốn thường 
xuyên đưa mẹ tôi đi chùa hơn. Đi 
chùa như một nhu cầu cần thiết 
của những tín đồ Phật giáo, trong 
đó có mẹ tôi.

Mẹ tôi thường đem rau, trái 
cây do chính mẹ tôi trồng, đến 

Lễ Vu Lan 
và Tình Mẫu Tử

KIỀU MỸ DUYÊN

Thân mẫu của Kiều Mỹ Duyên 
ngồi trước cửa nhà.
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Mỗi lần có tân binh quân dịch tập luyện ở bãi tập, làng Tân Thới Hiệp, 
Quang Trung, quận Hóc Môn, mẹ tôi thường gánh nước đến cho anh 
em uống.

Cô Hoàng Minh Thúy, Chủ báo Xây Dựng, Houston, đến thăm mẹ tôi 
ở Orange County.

chùa hàng tuần. Mẹ tôi trồng đủ 
loại rau: húng cây, rau dền, rau 
lang, rau muống, ngò, cần tây, 
và nhiều loại cây trái khác, như 
là nho, mía, táo, đu đủ, tắc. Tổng 
cộng hơn 36 loai rau trái.

Mẹ tôi nâng niu từng trái một. 
Trái nào thì đem cúng, trái nào 
nhỏ xíu thì để ở nhà ăn. Mẹ tôi 
thích từ tay mình hái trái cây, tự 
tay mình rửa rau, rửa trái cây. Mẹ 
tôi làm việc này với niềm hạnh 
phúc. Việc gì làm được cho người 
khác thì mẹ tôi không bao giờ từ 
chối. 

Mẹ tôi rất thật thà ngay thẳng. 
Việc gì làm được thì nói được, 
không được thì nói ngay. Không 
bao giờ chần chờ hay nói vòng vo 
làm cho người khác hiểu lầm.

 Mẹ tôi là một người rất mộ 
đạo. Từ ngày ba tôi mất, rồi đến 
em trai tôi mất, mẹ tôi tụng kinh 
nhiều hơn. Chiều nào mẹ cũng 
ngồi trước bàn Phật tụng kinh giờ 
này đến giờ khác. Mỗi lần về nhà 

còn quá nhỏ (khoảng mấy tháng), 
nên tôi không có ấn tượng gì về 
ông bà nội. Nhưng tôi nghe nói 
lại, ông bà nội thương tôi lắm. 
Mẹ tôi là con út trong gia đình có 
9 người con. Tôi cũng chỉ nghe 
nói về ông bà ngoại. Tôi chỉ nhìn 
thấy mộ ông bà nội, ông bà ngoại, 
mà chưa bao giờ được biết về ông 
bà của mình. Đứa trẻ không có 
ông bà nội, ông bà ngoại cũng 
nhiều thiệt thòi. Vì thế, tôi rất 
ngưỡng mộ về những ai phúc đức 
còn có ông bà nội, ông bà ngoại.

Mẹ tôi thường dạy chúng tôi 
rằng phúc đức là do mình làm 
nên, chứ không phải phúc đức 
là đi xin. Mẹ tôi cũng dạy rằng 
nên làm việc từ thiện. Hạnh phúc 
là giúp đỡ cho người khác, chứ 
không phải nhận sự giúp đỡ của 
người khác. Chúng tôi có phúc 
đức hơn nhiều người, vì chúng tôi 
khi trưởng thành vẫn còn cha mẹ. 
Cha mẹ chúng tôi không được 
như chúng tôi, vì ông bà nội, ông 

thăm mẹ tôi, nhìn mẹ tôi ngồi lần 
tràng hạt và tụng kinh, tôi thương 
mẹ tôi vô cùng.

Tôi là con cả trong gia đình. 
Ba tôi cũng là con cả. Ba tôi chỉ 
có một người em trai duy nhất. 
Ông bà nội mất sớm. Lúc đó tôi 
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bà ngoại mất khi ba mẹ chúng tôi 
còn rất nhỏ. 

Mẹ dạy chúng tôi bài thơ Con 
Cò. Tôi thấy hình ảnh Mẹ trong 
đó: tần tảo, chịu thương, chịu 
khó, lặn lội nuôi con, nhưng luôn 
giữ tấm lòng trong sạch và thanh 
cao.

“Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ 

xuống ao.
Ông ơi! Ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo 

măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nước đục đau lòng 

cò con.”

Tôi vượt biên thì ba tôi mất. 
Mọi người ở nhà giấu, không cho 
tôi hay. Họ sợ tôi buồn quá rồi 
không học được. Mãi đến năm 
sau, cháu tôi ở Pháp cho tôi hay 
tin này. Khi biết tin buồn, tôi 
làm ngay một buổi lễ cầu siêu 
cho ba tôi ở chùa Việt Nam của 
Hòa Thượng Mẫn Giác ở Los 
Angeles. Khi đó, Hòa Thượng 
không có mặt ở Hoa Kỳ. Hòa 
Thượng Nguyên Đạt đã làm 
lễ cầu siêu cho ba tôi. Chùa rộng 
lớn, trang nghiêm, nhưng tôi chỉ 
có một người bạn tham dự buổi lễ 
này. Vừa chân ướt, chân ráo đến 
Hoa Kỳ, người nào cũng bận tối 
tăm mặt mày làm việc. Vả lại tôi 
cũng không muốn làm phiền ai. 
Lúc đó, tôi đang học và làm việc 
cho tờ báo Trắng Đen của ông bà 
Việt Đình Phương.

Một thời gian sau, tôi bảo lãnh 
mẹ tôi và em gái tôi sang Hoa 
Kỳ. Mẹ tôi và em tôi sống với tôi. 
Sau đó, mẹ tôi dọn về nhà một 

tầng ở thành phố Westminster, 
gần Bolsa, để mẹ tôi xuống phố 
cho gần. Tôi nghĩ, người lớn tuổi 
ở nhà một tằn tiện hơn, mỗi ngày 
phải lên lầu xuống lầu. Nhà này 
tôi mua cho mẹ tôi lâu lắm rồi. 
Mua nhà cho người già phải chọn 
lựa nhà một tầng để khỏi phải lên 
lầu, xuống lầu hàng ngày.

 Niềm vui của người già là đi 
lễ, và đi mua quà để gửi về Việt 
Nam cho thân nhân còn ở lại quê 
nhà. Mẹ tôi rất cẩn thận và kỹ 
lưỡng. Bao giờ mua quần áo mới 
xong về nhà phải giặt, ủi cẩn thận, 
rồi mới tặng cho người nhà. Quần 
áo trẻ con để một bên, người lớn 
để một bên. Cháu nội còn ở Việt 
Nam. Mẹ tôi thương cháu nội lắm. 
Cháu là "cục vàng" của bà nội. 
Chúng tôi thường tặng tiền cho 
mẹ tôi, để mẹ tôi cần gì thì cứ 
mua. Bao giờ mẹ tôi cũng dành 
dụm để mua quà gửi về Việt Nam. 

Mẹ tôi thích đi chùa làm công 
quả. Vào chùa, thấy việc gì cũng 
làm, như lặt rau, bào cà rốt, quét 
rác ở sân chùa. Mẹ tôi làm việc 
liên tục, không nghỉ ngơi. Tôi 
nhớ ơn Hòa Thượng Minh Mẫn, 
viện chủ chùa Huệ Quang. Khi 
mẹ và em tôi mới sang, tôi vẫn 
phải đi làm cả ngày. Tôi sợ mẹ tôi 
và em tôi buồn, nên đưa mẹ tôi và 
em tôi vào chùa Huệ Quang. Tôi 
vừa ngỏ ý, tôi muốn mẹ và em 
tôi vào chùa để làm Phật sự, thầy 
Minh Mẫn nhận lời ngay không 
một chút do dự, mặc dù chùa lúc 
đó rất nhỏ. Thầy mua một ngôi 
nhà nhỏ bên cạnh cho thiện nam, 
tín nữ ở xa đến viếng chùa, có thể 
ở lại chùa. Tôi rất cảm động vì sự 
giúp đỡ của thầy.

Mẹ tôi luôn được chăm sóc 
chu đáo từ các con, ba chị họ, các 
cháu con của dì tôi, nhưng mẹ tôi 
lúc nào cũng nghĩ về con dâu, 
cháu nội và bà con đang ở Việt 
Nam. Một sự thay đổi rất lớn của 
những người già. Mẹ tôi không 
bao giờ than vãn, nhưng tôi biết 
mẹ tôi cũng buồn và cô đơn khi 
các con đi làm. Mẹ ở nhà một 
mình chăm sóc cây kiểng, trồng 

Hình ảnh con cò làm tôi liên 
tưởng đến Mẹ: lặn lội thân cò nơi 
quãng vắng, eo sèo mặt nước buổi 
đò đông...
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rau, cây trái, lấy đó làm niềm vui 
chờ các con về.

Mẹ tôi sống êm ả, và chết 
bình yên. Bệnh không kéo dài, 
không đau đớn. Mẹ tôi ra đi một 
cách nhẹ nhàng, thanh thản. Mẹ 
tôi ra đi vào một buổi trưa ánh 
sáng rực rỡ ngoài cửa sổ. Một tay 
tôi nắm chặt tay mẹ tôi, một tay 
tôi gọi điện thoại cho em gái tôi 
tới bệnh viện. Khi tôi sờ vào chân 
mẹ tôi, bàn chân lạnh từ từ rồi lên 
đến đầu gối. Thôi, tôi biết không 
xong rồi.

Mấy tuần lễ ở trong bệnh 
viện, lúc nào bên mẹ cũng có 
chúng tôi túc trực. Ban đêm thì 
tôi trực, ban ngày thì em gái tôi 
ở bên cạnh mẹ tôi. Ban đêm tôi ở 
lại với mẹ tôi trong bệnh viện, tôi 
gầy còn hơn lúc ở trong trại tị nạn 
lúc mới sang Hoa Kỳ.

Mẹ tôi ra đi thanh thản. Chúng 
tôi đã mất mẹ. Chúng tôi mồ côi 
mẹ.

Khi mẹ tôi qua đời, ở nhà còn 
nhiều thùng quần áo đã giặt sạch 
sẽ chưa kịp gửi về Việt Nam.

 Tôi cứ tưởng mẹ tôi đang đi 
du lịch nơi nào đó và chúng tôi sẽ 
gặp lại người mẹ yêu thương của 
mình. Biết bao nhiêu năm rồi, 
chúng tôi vẫn cầu nguyện cho 
mẹ chúng tôi về Cõi Niết Bàn, và 
bây giờ vẫn tiếp tục cầu nguyện, 
không phải đợi đến lễ Vu Lan 
mới báo hiếu. 

Chúc quý đồng hương luôn 
hạnh phúc và ấm áp bên Mẹ.

Orange County, 7/2022

KIỀU MỸ DUYÊN
(kieumyduyen1@yahoo.com)

Diệu Liên - Nguyễn Thị Huê

Hoài Niệm

Sắp hết đường đời chân mỏi gối
Đất chẳng phẳng bằng lại thấp cao
Trẻ ngẩn ngơ lòng - già tiếc nuối
Một đời lận đận lẫn lao đao

Mỗi lần phát nguyện Chị Anh chúc
Chân cứng đá mềm - Tim nhói đau
Chắc hẳn kiếp xưa mình tu hụt
Nên chừ ô thước rã nhịp cầu

Sông Lam sóng vỗ bờ trong đục
Lặng lẽ thuyền Lam rẽ hướng sầu
Sóng ngầm xoáy vỡ nghiêng bờ vực
Phù sa nào đủ lấp hằn sâu

Ta tự ví mình dân du mục
Rộng chân rong ruỗi cánh đồng nâu
Sớm mõ chiều kinh, đêm phủ phục
Nguyện cầu nhân thế trẻ dài lâu!

Phật dạy chúng sanh hành nhẫn nhục
Thấm nhuần lý Phật - Pháp nhiệm mầu
Để thôi nhung nhớ trong tiềm thức
Những lúc đắng, bùì ta có nhau

Diệu Liên Nguyễn Thị Huê
GĐPT CHÁNH ĐẠO
(Về lại chính mình)
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giản Ký 
Quyển Thứ Sáu - Phẩm Tùy Hỷ Công Đức - Thứ 18

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ Giản Thuật

Việt Dịch: Sa môn Thích Viên Huy

Tùy hỷ, là tùy theo pháp thật tướng mà sanh tâm 
tùy hỷ; pháp thật tướng, tức nói lý sự viên dung; 
chư pháp, tức nói về sự tướng và lý thể của các 
pháp; khi nói sự tướng, tức nói sự việc của các pháp, 
chúng thường là huyễn mộng, còn nói về lý thể, tức 
nói về pháp không, không sở đắc, chúng tịch mặc 
vắng lặng, nên khi nói đến chư pháp thật tướng, tức 
nói rõ sự huyễn nhiên mà tịch nhiên vắng lặng; còn 
nói sự tướng chư pháp, tức nói sự tịch nhiên vắng 
lặng mà thường hằng huyễn mộng của các pháp.

Huyễn nhiên mà tịch mặc vắng lặng, là 
phương tiện thật trí, từ phương tiện thật trí này đi 
đến công đức thật; tịch mặc vắng lặng mà năng sở 
huyễn mộng, là thật phương tiện trí, từ thật phương 
tiện trí đi đến quyền công đức. Tùy, là thuận theo, 
ý nói thuận theo lý hành sự thì sẽ đạt được công đức 
thật, và thuận theo sự hành động thì đạt được quyền 
công đức, thuận theo lý đó là nghe kinh Như Lai 
Thọ Lượng thậm thâm, tín thuận không đi nghịch 
các lý giải trong kinh, còn thuận sự tức khi nghe ba 
đời chư Phật nói pháp, dù thời gian thuyết giảng và 
cách diễn giải có khác, nhưng không hề sanh tâm 
nghi hoặc pháp Phật; nên nói sự bất ngại lý, lý bất 
ngại sự, đó là sự tín thành tuyệt đối không thay đổi. 
Hỷ, là niềm vui học pháp của bản thân, và niềm 
vui khi giúp được người khác học pháp; Tự giác, 
tức là tự bản thân giác ngộ, gọi là tự lợi; Giác tha, 
tức giúp cho người khác giác ngộ, gọi là lợi tha; Tự 
lợi, là đắc khi tu học Phật pháp, đắc được vô lượng 
trí tuệ; Lợi tha, tức khởi tâm từ bi vô lượng thương 
xót giúp đỡ chúng sanh, nên khi nói đến tự lợi là nói 
đến đức tính từ bi nhưng trí tuệ, còn lợi tha là nói 
đến đức tính trí tuệ nhưng từ bi, lấy từ bi làm cửa 
ngõ trí tuệ tức chỉ người năng đọc tụng thọ trì kinh 

Pháp Hoa, lấy trí tuệ làm cửa ngõ từ bi tức chỉ người 
chuyên vì tha nhân diễn thuyết kinh Pháp Hoa. 

Phẩm kinh Tùy Hỷ Công Đức là niệm tùy hỷ vui 
mừng của phẩm Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị.

Chánh văn: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát ma ha tát tự 
bạch Phật ngôn, Thế Tôn, nhược hữu thiện nam 
tử thiện nữ nhơn, văn thị Pháp Hoa kinh tùy hỷ 
giả, đắc cơ sở phước nhi thuyết kệ ngôn, Thế Tôn 
diệt độ hậu, kỳ hữu văn thị kinh, nhược năng tùy 
hỷ giả, vi đắc cơ sở phước.

Giản Thuật: Ngài Di Lặc Bồ Tát vấn hỏi Như 
Lai rằng, như có người khi nghe kinh Pháp Hoa mà 
sanh tâm vui mừng, người này có đắc được công 
đức hoan hỷ hay không? 

Chánh văn: Nhĩ thời Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ma 
ha tát, A Thốn Đa, Như Lai diệt hậu, nhược Tỷ 
Kheo Tỷ Kheo ni, Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di, cập dư 
trí giả nhược trường nhược ấu, văn thị kinh tùy 
hỷ dĩ, tùng pháp hội xuất chí ư dư xứ, nhược tại 
Tăng phòng nhược không nhàn địa, nhược thánh 
ấp hạng mạch bộ lạc điền lý, tri kỳ sở văn, vi phụ 
mẫu tông thân thiện hữu tri thức lực diễn thuyết, 
thị chư nhơn đẳng văn dĩ tùy hỷ phục hành chuyển 
giáo, dư nhơn văn dĩ diệc tùy hỷ chuyển giáo, như 
thị chấn chuyển chí đệ ngũ thập, A Thốn Đa, kỳ 
đệ ngũ Thập Thiện nam tử thiện nữ nhơn tùy hỷ 
công đức, ngã kim thuyết chi, nhược đương thiện 
đức.

Giản Thuật: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, 
Ưu Bà Di, là tứ chúng đệ tử của đức Phật, cập dư 
trí giả, trí giả là chỉ người liễu đạt pháp Thật tướng 
trong kinh Pháp Hoa, đối người không có đủ trí tuệ, 
nghe kinh Pháp Hoa không thể liễu ngộ thông đạt 
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lý nghĩa sâu xa của kinh văn; hữu nhơn thuyết ngũ 
thập nhơn, là chỉ những chúng đệ tử có lòng tin 
Tam Bảo, khi nghe Như Lai thuyết kinh Pháp Hoa 
liền liễu nghĩa và trong số họ có người chứng đến 
quả vị Thập Địa, Thập Hồi Hướng, Thập Hạnh, cho 
đến Thập Tín. Do đó toàn thể đại chúng sanh tâm 
vui mừng thù thắng, tâm vui mừng này gọi là Tùy 
Hỷ tâm.

Chánh văn: Nhược tứ bá vạn ức a tăng kỳ kiếp 
thế giới, lục thú tứ sanh chúng sanh, noãn sanh 
thai sanh thấp sanh hóa sanh, nhược hữu hình 
vô hình, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi 
vô tưởng, vô túc nhị tứ túc đa túc, như thị đẳng 
tại chúng sanh số giả, hữu nhơn cầu phước, tùy 
kỳ sở dục ngu lạc chi cụ giai cấp dữ chi, nhất nhất 
chúng sanh dữ mãn diêm phù đề kim ngân lưu 
ly xa cừ mã não hổ phách chư diệu trân bảo cập 
tượng mã xa thừa thất bảo sở thành cung điện lầu 
các đẳng, thị đại thí chủ, như thị bố thí mãn bát 
thập niên dĩ, nhi tác thị niệm, ngã dĩ thí chúng 
sanh ngu lạc chi cụ, tùy ý sở dục, nhiên thử chúng 
sanh giai dĩ thôi lão bát thập, phát bạch diện trứu 
tương tử bất cửu, ngã đương dĩ Phật pháp nhi 
huấn đạo chi, tức tập thử chúng sanh tuyên bố 
pháp hóa thị giáo lợi hỷ, nhất thời giai đắc Tu 
Đà Hoàn đạo kỳ Đà Hàm đạo A Na Hàm đạo A 
La Hán đạo, tận chư hữu lậu ư thâm thiền định 
giai đắc tự tại cụ nhập giải thoát, ư nhữ ý vân hà, 
thị đại bố thí chủ sở đắc công đức nính vi đa bất, 
A Lặc bạch Phật ngôn, Thế Tôn, thị nhơn công 
đức thậm đa vô lượng vô biên, nhược thị thí chủ, 
đán thí chúng sanh nhất thiết lạc cụ công đức vô 
lượng, hà huống kim đắc A La Hán quả, Phật cáo 
Di Lặc, ngã kim phâm minh ngữ nhữ, thị nhơn 
dĩ nhất thiết lạc cụ, thí ư tức bá vạn ức a tăng kỳ 
thế giới lục thú chúng sanh, hựu kim đắc A La 
Hán quả, sở đắc công đức, bất như thị đệ ngũ thập 
nhơn, văn Pháp Hoa kinh nhất kệ tùy hỷ công 
đức, bá phần thiên phần bá thiên vạn ức phần bất 
cập kỳ nhất, nãi chí toán số thí dụ sở bất năng tri.

Giản Thuật: Đức Phật so sánh vô lượng công 
đức, là dụng ý hiển bày năm mươi người đạt được 
pháp thù thắng trong khi nghe kinh Pháp Hoa nên 
sanh tâm hoan hỷ, giả như có người bố thí tài, nhẫn 

đến những vị đắc công đức như các bậc A La Hán, 
cũng không so bì được với công đức thù thắng của 
người trì tụng một câu một kệ của kinh Pháp Hoa, 
nguyên nhân vì sao? Vì người bố thí tài, chỉ đắc 
được phước báu nhơn thiên, còn người bố thí Pháp 
cũng chỉ chứng đắc được quả A La Hán, chưa thể 
hiểu tận ý Phật, chỉ có người trì tụng kinh Pháp 
Hoa, liễu tận pháp thật tướng, đây chính là ý của 
Như Lai, như kinh Duy Ma Cật viết, Như Lai vấn 
hỏi Duy Ma Cật, các ông làm thế nào quán tưởng 
đức Phật? Duy Ma Cật liền đáp, chúng con quán 
thân thật tướng và quán Phật diệt là tự nhiên, đây 
chính là ý Như Lai muốn nói trong kinh Pháp Hoa.

Chánh văn: A Thốn Đa, như thị đệ ngũ thập nhơ 
chấn chuyển văn Pháp Hoa kinh tùy hỷ công đức, 
thượng vô lượng vô biên a tăng kỳ, hà huống tốt 
sơ ư hội trung văn nhi tùy hỷ giả, kỳ phước phục 
thắng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, bất khả 
đắc bỉ.

Hựu A Thốn Đa, nhược nhơn vi thị kinh cố, 
vãng nghệ Tăng phòng nhược tọa nhược lập, tu 
du thính thọ, duyên thị công đức chuyển thân sở 
sanh, đắc hảo thượng diệu chúng mã xa thừa trân 
bảo liễn dư cập thừa thiên cung, nhược phục hữu 
nhơn, ư giảng pháp xứ tọa, cánh hữu nhơn lai, 
cần kim tọa thính, nhược phần tọa kim tọa, thị 
nhơn công đức chuyển thân, đắc đế thích tọa xứ, 
nhược phạm thiên vương tọa xứ, nhược chuyển 
luân thánh vương sở tọa chi xứ.

Giản Thuật: Đoạn văn này nói rất rõ, Như Lai 
không chỉ nhấn mạnh vào Thập Tín vị của mười 
lăm người đệ tử trong hội chúng bấy giờ, mà ý ngài 
muốn nói về phước báu của người trì tụng kinh Pháp 
Hoa, phước báu đó không chỉ đời này mà còn nhiều 
đời vị lai đều được như vậy.

Chánh văn: A Thốn Đa, nhược phục hữu nhơn 
ngữ dư nhơn tín, hữu kinh danh Pháp Hoa khả 
cộng trụ thính, tức thọ kỳ giáo, nãi chí tu du gian 
văn, thị nhơn công đức chuyển thân, đắc dữ Đà 
La Ni Bồ Tát cộng sanh nhất xứ, lợi căn trí huệ, 
bá thiên vạn thế chung bất âm á, khẩu khí bất 
xú, thiệt thường vô bịnh, khẩu diệc vô bịnh, xỉ bất 
cấu hắc, bất hoàng bất sơ, diệc bất khuyết lạc, bất 
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sai bất khúc, thần bất hạ thùy, diệc bất khiên túc, 
bất thô sáp, bất sang chẩn, diệc bất khuyết hoài, 
diệc bất oai tà, bất hậu bất đại, diệc bất lê hắc, 
vô chư khả ác, bỉ bất biền kỷ, diệc bất khúc liệt, 
diện sắc bất hắc, diệc bất hiệp trường, diệc bất oa 
khúc, vô hữu nhất thiết bất khả hỷ tướng, thận 
thiệt nhã giá tất giai nghiêm hảo, bỉ tu cao trực 
diện mạo viên mãn, mi cao nhi trường ngạc quảng 
bình chánh, nhơn tướng cụ túc thế thế sở sanh, 
kiến Phật văn pháp tín thọ giáo hối, A Thốn Đa, 
nhữ thư thân thị cần ư nhất nhơn kim vãng thính 
pháp công đức như thử, hà huống nhất tâm thính 
thuyết đọc tụng, nhi ư đại chúng vi nhơn phân 
biệt như thuyết tu hành.

Giản Thuật: Công đức của người thường nghe 
pháp, là khi nghe pháp không gây ồn ào, ngồi ngay 
ngắn, không ngồi vặn vẹo lưng gây tiếng động, than 
đau than khổ, không làm văng nước miếng trúng 
người bên cạnh, không hỷ mũi, lau chùi vứt bỏ trên 
đất. Giữ thân đoan chánh trang nghiêm, không vọng 
động, thính pháp như vậy, mới được thập phần công 
đức; Lê hắc, là vừa vàng vừa đen. Như Lai lại nói, 
A Thốn Đa khuyên một người thính pháp, công đức 
đã vô lượng vô biên như vậy, hà huống chúng ta 
nhất tâm thính pháp, thọ trì đọc tụng như pháp tu 
hành, thì công đức đắc được không thể tính đếm.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng tuyên 
thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, nhược nhơn ư 
pháp hội, đắc văn thị kinh điển, nãi chí ư nhất 
kệ, tùy hỷ vi tha thuyết, như thị chấn chuyển giáo, 
chí vu đệ thập ngũ, tốt hậu nhơn hộ phước, kim 
đương phân biệt chi, như hữu đại thí chủ, cộng 
cấp vô lượng chúng, cụ mãn bát thập tuế, tùy ý chi 
sở dục, kiến bạt suy lão tướng, phát bạch nhi diện 
trứu, xỉ kỷ hình khô khát, niệm kỳ tử bất cửu, 
ngã kim ứng đương giáo, linh đắc ư đạo quả, tức 
vi phương tiện thuyết, Niết Bàn chân thật pháp, 
thế giai bất lao cố, như thủy mạt pháo diễm, nhữ 
đẳng hoặc ứng đương, tật sanh yếm ly tâm, chư 
nhơn văn thị pháp, giai đắc A La Hán, cụ túc lục 
Thần Thông, tam minh bát giải thoát.

Giản Thuật: A La Hán, là chúng đã đắc được 
thần thông lực, nhưng chưa đắc được tam minh, chỉ 
có bậc Đại A La Hán, mới đắc được đầy đủ thần 

thông và tam minh, Tam minh, đó là Túc Mạng 
Minh, tức biết được kiếp quá khứ của mình, Thiên 
Nhãn Minh, biết được đời vị lai, và Lậu Tận Minh, là 
liễu thông kiếp hiện tại; 

Bát giải thoát, đó là:
1. Nội hữu sắc quán ngoại sắc giải thoát, 
2. Nội vô sắc quán ngoại sắc giải thoát, 
3. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ, 
4. Không xứ giải thoát, 
5. Thức xứ giải thoát, 
6. Vô sở hữu xứ giải thoát, 
7. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát, 
8. Diệt thọ tưởng giải thoát.

Chánh văn: Tốt hậu đệ ngũ thập, văn nhất kệ tùy 
hỷ, thị nhơn phước thắng bỉ, bất khả vi thí dụ, như 
thị chấn chuyển văn, kỳ phúc thượng vô lượng, hà 
huống ư pháp hội, sơ văn tùy hỷ giả, nhược hữu 
khuyến nhất nhơn, tương dẫn thính Pháp Hoa, 
thiên vạn kiếp nan ngộ, tức thọ giáo vãng thính, 
nãi chí tu du văn, kỳ nhơn chi phước báo, kim 
đương phân biệt thuyết, thế thế vô khẩu hoạn, xỉ 
bất sơ hoàng hắc, vô hữu khả ác tướng, thiệt bất 
can hắc đậu, bỉ cao tu thư trực, ngạc hoàng nhi 
bình chánh, diện mục tất đoan nghiêm, vi nhơn sở 
hữu kiến, khẩu khí vô yêm tuế, Ưu Bát Hoa chi 
hương, đương tùng kỳ khẩu xuất, nhược vố nghệ 
Tăng phòng, dục thính Pháp Hoa kinh, tu du văn 
hoan hỷ, kim đương thuyết kỳ phước, hậu sanh 
Thiên Nhơn trung, đắc diệu chúng mã xa, trân 
bảo chi xa cừ, cập thừa thiên cung điện, nhược ư 
giảng pháp xứ, thị phước nhân duyên đắc, Thích 
Phạm chuyển luân tọa, hà huống nhất tâm thính, 
giải thoát kỳ nghĩa thú, như thuyết như tu hành, 
kỳ phước bất khả lượng.

Giản Thuật: Hoa Bát Đa La là hoa Sen, nghĩa 
của đoạn văn này trùng lập với đoạn đã diễn thuyết 
phần trên, xin độc giả xem lại đoạn trên.
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THÍCH ĐÔNG TRÍ

Thoáng Bóng Cha Hiền
 (Cảm tác trong chuyến bay về Thọ Tang Cha)

Cả tháng nay con hướng về quê cũ
Lòng bâng khuâng nhớ ơn đức sinh thành
Con trằn trọc trải bao đêm không ngủ
Hồn chập chờn mộng đẹp thuở Xuân xanh…
 
Bên Cha Mẹ, tuổi thần tiên hạnh phúc
Con sướng vui mê mải học thành tài
Bao tình thương dành cho người con Út
Vun bồi con, mong xán lạn tương lai.
 
Cha chở con đến trường Thôn Gia Lạc
Cha cõng con khi qua suối, qua khe
Con lành lặn, Cha mặc toàn bao cát (*)
Con cơm ngon, Cha cơm trộn muối mè.
 
Cha vỡ đất khai hoang trồng ngô đậu
Anh Sáu con đã chết bởi trúng Bom
Việc nặng nhọc, sức con chưa làm nổi
Kiếp nông phu, mồ hôi trộn bát cơm.
 

Con còn nhớ nơi Sân trăng mỗi bữa
Ráng cho qua cơn bỉ cực long đong
Bát cơm Cha, củ mì hơn một nửa
Nhường phần con, miễn con được no lòng.
 
Cha đi cúng đem về con xôi bánh
Lộc đàn na thí chủ gói dành con
Cha bù đắp cho con thêm sức mạnh
Vì nhà nghèo không có miếng ăn ngon.
 
Có khi cha trúng kẽm gai đau nhức
Chân Cha sưng, đi cà nhắc nặng nề
Thương Cha lắm, nước mắt con rưng rức
Biết làm sao, cảnh lam lũ miền quê?!
 
Con cảm nhận Tình Cha như núi Thái
Bao hi sinh, bao đau khổ không màng
Cha che giấu, sợ con hay ái ngại
Nuốt niềm đau, Cha chẳng tiếng oán than.
 
Cha Mẹ vui nhìn người con khôn lớn
Thưởng quà con khi con được điểm mười
Ngắm nhìn con chạy đang tăng đùa giỡn.
Quên nhọc nhằn, mắt rạng rỡ cười tươi.
 
Cha không chịu ký vào Hợp Tác Xã (**)
Bị xiềng gông dẫn đi mấy hôm liền
Ba mẫu ruộng bị tịch thu tất cả
Con xót lòng, lo lắng mãi không yên…
 
Sau dạo đó, Cha trở thành lãng trí
Công dã tràng xe cát chẳng còn chi!
 Cha buông xuôi, đời biết về đâu nhỉ?
Cha trở thành gã hành khất lang thang!
 
Cảnh cơ hàn mây đen sầu giăng phủ
Bao năm ròng con tìm lối thoát ra
Suy cùng tột, lòng dặn lòng tự nhủ
Tốt nhất là chọn chí hướng xuất gia.
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Thật khó lắm, thưa trình sao phải lẽ?
Là Út cưng được yêu quý nhất nhà
Sao đành để Mẹ Cha mình gạt lệ
Ngày lại ngày trông ngóng đứa con xa?

Nhưng cuói cùng song thân đành ưng chịu
Không nuôi con thành bác sỹ, kỹ sư
Sống tu niệm nên Mẹ Cha vốn hiểu
Quý nào bằng con noi dấu Bổn Sư?

Thế là con vào Nguyên Thiều tu học
Say Đạo mầu, quên chuỗi tháng ngày qua.
Nền gạch cũ, ngoài hiên Cha Mẹ khóc
Tím tâm can với nỗi nhớ thiết tha.

Tám năm trời tu học nơi xứ Phật
Con noi gương Bồ Tát Tất Đạt Đa
Lòng tan nát khi hay tin Mẹ mất!
Gác việc Truờng, con tất tả về nhà.

Rồi chín năm hành Đạo nơi xứ Mỹ
Giờ hay tin Cha yếu sức mãn phần
Con về ngay, chẳng đắn đo suy nghĩ
Còn gì hơn được nhìn mặt Phụ Thân?

Cha, Cha ơi! Sao không chờ tháng nữa?
Để cho con sắp xếp việc bên này
Về phụng dưỡng cho Cha già mỗi bữa
Đền ơn Cha giáo dưỡng tự xưa nay.

Ngồi phi cơ mà con đang chới với
Thôi còn chi, cả hai đấng sanh thành?!
Đèn lụn tắt trong mỏi mòn chờ đợi
Uổng công con học mãi miết, thành danh!

Cội thung huyên đã cỗi tàn, gãy đổ
Bao phong sương vùi dập đến xác xơ
Rồi mai đây khói hương nơi phần Mộ
Ôm hư không con bấu víu thẫn thờ!

 
Cha Mẹ ơi! Nợ ân tình cao cả
Vì chúng con mà lao khổ trọn đời
Chúng con biết làm sao đây đáp trả?
Kiếp mồ côi lòng trống vắng chơi vơi!
 
Khó con lắm giữa đường Đời – đường Đạo
Đôi vai con sao gánh trọn cả hai?
Dù rất muốn làm người con hiếu thảo
Bước vân du con vẫn phải xa hoài.
 
Phút bi ai, xin đê đầu kiền thỉnh
Chư Tăng Ni, bao Phật tử thương tình
Đồng cầu nguyện cho hồn Cha giác tỉnh
Cảnh Tây Phương, Linh sớm được vãng sinh.
 
Thôi đà khép một hành trình nhân thế
Tình cha – con nay gãy gánh phân ly
Con dặn lòng nuốt vào tim dòng lệ
Để tĩnh tâm cầu nguyện Phật từ bi:
 
Tiếp độ Cha tiêu trừ bao nghiệp chướng
Thoát trần lao, vượt ra khỏi luân hồi
Ân tình Cha suốt đời con niệm tưởng
Bóng Cha hiền dõi bước kẻ đơn côi…
 
Hồng Kông, chuyến bay về thọ tang Cha
Ngày 27 tháng Chạp, Quý Tỵ (2014)
Con của Cha:
Đoàn Văn Thừa (Thích Đồng Trí)

CHÚ THÍCH:
(*) : Bao đựng cát, vải thưa chắc, rút mồ hôi nhưng thô 

kệch xấu xí
(**) : Sau năm 1975, các hộ nông dân đều phải vào 

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, ruộng đất sung hết vào 
rồi chia đều ra. Hộ không vào Hợp Tác Xã chỉ biểu 
lộ sự bất mãn ruộng đất cũng bị tịch thu lại không 
được chia.
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Words of Truth
A Prayer Composed by:

His Holiness Tenzin Gyatso 
The Fourteenth Dalai Lama of Tibet

Honoring and Invoking the Great Compassion of 
the Three Jewels; the Buddha, the Teachings, 
and the Spiritual Community

O Buddhas, Bodhisattvas, and disciples
of the past, present, and future:
Having remarkable qualities
Immeasurably vast as the ocean,
Who regard all helpless sentient beings
as your only child;
Please consider the truth of my anguished pleas.

 
Buddha's full teachings dispel the pain of worldly
existence and self-oriented peace;
May they flourish, spreading prosperity and 
happiness through-
out this spacious world.
O holders of the Dharma: scholars
and realized practitioners;
May your ten fold virtuous practice prevail.
 
Humble sentient beings, tormented
by sufferings without cease,
Completely suppressed by seemingly endless
and terribly intense, negative deeds,
May all their fears from unbearable war, 
famine,
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and disease be pacified,
To freely breathe an ocean of happiness and 
well-being.
And particularly the pious people
of the Land of Snows who, through various 
means,
Are mercilessly destroyed by barbaric hordes
on the side of darkness,
Kindly let the power of your compassion arise,
To quickly stem the flow of blood and tears.
 
Those unrelentingly cruel ones, objects of 
compassion,
Maddened by delusion's evils,
wantonly destroy themselves and others;
May they achieve the eye of wisdom,
knowing what must be done and undone,
And abide in the glory of friendship and love.
 
May this heartfelt wish of total freedom for all 
Tibet,
Which has been awaited for a long time,
be spontaneously fulfilled;
Please grant soon the good fortune to enjoy
The happy celebration of spiritual with temporal 
rule.
 
O protector Chenrezig, compassionately care for
Those who have undergone myriad hardships,
Completely sacrificing their most cherished lives,
bodies, and wealth,
For the sake of the teachings, practitioners,
people, and nation.
 
Thus, the protector Chenrezig made vast prayers
Before the Buddhas and Bodhisativas
To fully embrace the Land of Snows;
May the good results of these prayers now 
quickly appear.

By the profound interdependence of emptiness
and relative forms,
Together with the force of great compassion
in the Three Jewels and their Words of Truth,
And through the power
of the infallible law of actions and their fruits,
May this truthful prayer be unhindered
and quickly fulfilled.

*
This prayer, Words of Truth, was composed by His 
Holiness Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama 
of Tibet, on 29 September 1960 at his temporary 
headquarters in the Swarg Ashram at Dharamsala, 
Kangra District, Himachal State, India. This prayer 
for restoring peace, the Buddhist teachings, and 
the culture and self-determination of the Tibetan 
people in their homeland was written after repeated 
requests by Tibetan government officials along with 
the unanimous consensus of the monastic and lay 
communities.

Lời Chân Thật
Lời cầu nguyện được sáng tác bởi:
Ngài Tenzin Gyatso – Thánh Đức Đạt Lai 
Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng
 
Hỡi Chư Phật, Bồ tát và Thánh chúng
Của quá khứ, hiện tại và vị lai:
Với biết bao phẩm hạnh phi thường
Cao quý tựa đại dương vô tận
Người đoái thương chúng sanh bất lực
Như đứa con duy nhứt của mình;
Xin hãy xét những lời chân thực
Lời khẩn cầu đau đớn của con!
 
Giáo Pháp Phật xua tan khổ não
Của thế gian sinh tử luân hồi
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Và hòa bình tự mình định hướng
Pháp thịnh hành, hạnh phúc muôn phương.
Hỡi những bậc hộ trì Chánh Pháp:
Bậc tuệ  thông, hành giả liễu tri!
Nguyện Thập Thiện chư Vị hành trì
Được lan tỏa, thịnh truyền mãi mãi…
 
Chúng sinh bị tấn tra khổ ải
Bởi nỗi đau cùng tột không ngừng
Hoàn toàn bị nén đè chế ức
Do việc làm tiêu cực gây nên.
Mong nỗi niềm sợ hãi chiến chinh,
Nạn đói khát, ốm đau, tật bệnh
Được lắng đọng, lòng người thanh thoát
Thở tự do trong biển phúc yên bình.

Và đặc biệt, dân lành Xứ Tuyết
Bị hại tàn, hủy diệt nhẫn tâm
Bởi qua nhiều phương tiện tấn tra,
Của kẻ dã man trong bóng tối.
Cúi xin Ngài thùy từ thương đoái!
Để năng lực Lòng Bi phát khởi
Hãy kịp thời nhanh chóng chặn ngăn
Dòng nước mắt và máu đào lai láng.

Những người có ác tâm, tàn nhẫn,
Họ chính là đối tượng của Lòng Bi
Bị cuồng điên bởi những loài ác quỷ
Của dối lừa, của ảo tưởng, bịp gian.
Diệt tha nhân và hại chính bản thân;
Cầu mong họ được khôn ngoan trí tuệ,
Biết những điều cần làm, điều cần tránh;
Và được sống trong niềm vui kiêu hãnh,
Của tình yêu, tình bằng hữu thiện lành.
 
Khát khao tự do toàn Tây Tạng
Đã đợi chờ ngần ấy thời gian
Nguyện cầu ước mong chân thành ấy
Thành tựu tự nhiên, chẳng buộc ràng.

Xin sớm ban cho niềm may mắn
Với những điều luật pháp thế gian
Hưởng an lạc, đường tâm linh giải thoát
Đời – Đạo thăng hoa, tiến nhịp nhàng.

Đức Quán Âm lòng Bi vô hạn
Bậc Hộ trì bảo vệ thế gian
Xin xót thương cho bao số phận
Chịu đắng cay đau khổ vô vàn,
Hy sinh cả tài sản, xác thân
Và mạng sống họ yêu quý nhất
Vì lợi ích quốc gia, dân tộc,
Vì Đạo Pháp, và người hành Chánh Pháp.

Xin Đấng Bảo Hộ Quán Thế Âm
Thực hiện lời cầu nguyện thậm thâm
Trước chư Bồ Tát và Chư Phật
Ôm trọn dân Xứ Tuyết vào lòng!
Cầu cho lời nguyện trĩu ước mong
Sớm mau viên mãn, chóng thành công,
Nguyện cho thành tựu ngay hiện tại;
Ở tại nơi đây, phút giây này;
Nhờ sự uyên thâm từ duyên khởi
Kết hợp hài hòa với tánh không.

Nguyện Lời Chân Thật nơi Tam Bảo
Với bao năng lực của thiện hành
Sớm mau thành tựu điều toàn hảo
Không gặp chướng duyên, chóng viên thành.

*
Lời cầu nguyện này - Lời Chân Thật - được sáng tác 
bởi Ngài Tenzin Gyatso - Thánh Đức Đạt Lai Lạt 
Ma thứ 14 của Tây Tạng, vào ngày 29 tháng 9 năm 
1960 tại trụ sở tạm thời của Ngài ở Swarg Ashram ở 
Dharamsala, Quận Kangra, Bang Himachal, Ấn Độ. 
Lời cầu nguyện này nhằm khôi phục hòa bình, giáo lý 
của Phật giáo và nền văn hoá và sự tự quyết của dân 
nhân Tây Tạng tại quê hương của họ, được viết ra sau 
khi các quan chức chính phủ Tây Tạng lặp đi lặp lại 
lời thỉnh cầu cùng với sự đồng thuận thống nhất của 
các cộng đồng tu viện và cộng đồng Cư sĩ.
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Lời giới thiệu của Hòa Tthượng Thích Viên Lý:

- Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính thưa 
Quý Đạo hữu,

Hôm nay, đặc biệt có Ngài Yangten Rinpoche, 
là một Tiến Sĩ Phật Học Tây Tạng, xuất gia từ thuở 
còn bé thơ và hiện nay Thượng Tọa đang là Phụ 
Tá Đặc Biệt cho Đức Đạt Lai Lạt Ma mỗi khi Ngài 
thuyết giảng hoặc trong những Phật sự. 

Vì thì giờ của chúng ta rất ngắn, học Phật Pháp 
là quan trọng hơn nên chúng tôi không có giới thiệu 
dài dòng và thời thuyết giảng của Thượng Tọa sẽ do 

Ni Sư Thích Nữ Nhật Hạnh chuyển dịch từ tiếng Tây 
Tạng sang tiếng Việt. Ngoài số lượng người đang 
tham dự ở đây, hôm nay, thời hơi vắng một chút vì 
thời tiết nóng nhưng mà không sao, còn có đông 
đảo những người nghe ở trên mạng Internet Pháp 
Âm do Sư Cô Thích Nữ Chân Như đảm nhận cho 
phần đó. Rất mong là giới trẻ và vị nào giỏi về công 
nghệ điện toán giúp, chúng ta tìm hoài mà cũng 
chưa có người giúp cho phần nầy. Đang sống trong 
một thời đại công nghệ cao mà không có người giúp 
thì đó cũng là điều thiếu sót. Bây giờ thì để nhường 
lại cho Thượng Tọa Yangten Rinpoche.

GESHE YANGTEN RINPOCHE THUYẾT GIẢNG 
Tại Chùa Diệu Pháp

CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2022

Thích Nữ Nhật Hạnh dịch

Hòa Tthượng Thích Viên Lý giới thiệu Ngài Yangten Rinpoche
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Thượng Tọa Geshe Yangten Rinpoche:
- Good morning everybody. Nice to meet you 

here…
Ni Sư Nhật Hạnh:
- Dạ xin chào đại chúng, rất vui khi được gặp 

quý đạo hữu…

Hôm nay Rinpoche rất vui để được chia xẻ Giáo 
Pháp của Đức Phật đến với Quý Phật Tử. Xin cám 
ơn Hòa Thượng Trụ Trì, Chư Tôn Đức Tăng Ni và 
Phật Tử chùa Diệu Pháp.

Chúng ta tin vào Giáo Pháp của Đức Phật, mà 
tại sao chúng ta cần phải tin vào Giáo Pháp của Đức 
Phật? Và tin vào Giáo Pháp của Đức Phật thì giúp 
ích cho chúng ta như thế nào? Đây là một điều rất 
quan trọng cần phải tìm hiểu, tại vì mình học Phật 
Pháp và nghe Giáo Pháp của Đức Phật thì có lợi ích 
như thế nào cho chúng ta? Tại sao mình cần phải tin 
vào Giáo Pháp của Đức Phật?

Chúng ta đến với Giáo Pháp của Đức Phật mục 
đích là để thay đổi suy nghĩ và hành vi của mình, để 
phát triển trí tuệ! Giáo Pháp có khả năng giúp cho 
chúng ta thêm đạo đức, chuyển hóa những suy nghĩ 
làm cho mình bất an và không được hạnh phúc, để 
suy nghĩ của chúng ta tích cực hơn và để trí tuệ phát 
triển hơn.

Mục đích của chúng ta đến để học Giáo Pháp 
của Đức Phật là để loại trừ những tâm niệm nhiễm 
ô tiêu cực của mình như tham lam, sân hận, si mê, 
ganh tỵ, tật đố trong dòng tâm thức của mình, để 
chúng ta phát triển những đức tính tốt đẹp như lòng 
từ, lòng bi, trí tuệ và năng lực viên mãn, nghĩa là 
chúng ta sẽ đạt được sự hoàn thiện, đạt được quả vị 
Phật, loại bỏ hết tất cả những nhiễm ô trong dòng 
tâm thức, để giác ngộ như Đức Phật. Vì mục đích đó 
cho nên chúng ta đến với Giáo Pháp của Đức Phật.

Khi tu tập Giáo Pháp của Đức Phật, chúng ta 
giảm bớt những cái tham lam, những cái nóng giận 
và si mê, những tâm niệm tiêu cực và toàn bộ những 
nhiễm ô trong dòng tâm thức của mình, để phát 
triển lòng thương yêu, trí tuệ và bi, trí, dũng và loại 
trừ tham, sân, si. Với lý do là mình muốn hạnh phúc 
và không muốn bị khổ đau. Vì mục đích đó cho nên 

chúng ta đến với Giáo Pháp của Đức Phật để đạt 
được hạnh phúc.

Khi mà chúng ta đã loại trừ hết những nhiễm 
ô trong dòng tâm thức của mình để đạt đến hạnh 
phúc, tại vì mình muốn hạnh phúc và không muốn 
bị khổ đau. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, mình 
cảm nghiệm được điều đó. Những nhiễm ô trong 
dòng tâm thức như là chúng ta có nhiều tham lam, 
tức giận, si mê, kiêu ngạo, ghen tỵ. Nếu chúng ta để 
nguyên mà mình không thay đổi gì cả, cứ để nguyên 
những tâm niệm tiêu cực trong dòng tâm thức của 
mình thì khi mà cái tâm tham lam, sân hận, si mê, 
kiêu ngạo nó còn tồn tại thì chúng ta chẳng bao giờ 
có được sự bình an, chúng ta sẽ không thể nào làm 
chủ được cái tâm thức của mình và chúng ta không 
có một cuộc sống an bình và hạnh phúc. Cho nên 
tâm mình sẽ không được thanh thản. Nếu chúng ta 
để ý đến những người xung quanh khi mà lòng kiêu 
ngạo, tức giận và ghen tỵ hiện diện thì chúng làm 
cho những yếu tố trong cơ thể của họ bị bấn loạn, 
có nghĩa là bị xáo trộn, cho nên từ đó sẽ không được 
khỏe mạnh và bị bệnh tật.

Những tâm thức sai lầm được gọi là sáu căn bản 
phiền não như tham, sân, si, nghi ngờ, vô minh, kiêu 
ngạo hay là 10 căn bản phiền não, cộng với 21 phiền 
não đi theo và 20 tùy phiền não. Những tâm niệm 
đó làm dấy động dòng tâm thức của mình. Chúng ta 
lúc nào cũng bực bội và bất an không có sự yên tĩnh 
trong tâm hồn của mình, không những nó làm cho 
mình bị khổ não mà bản chất những cái tâm đó cũng 
là những cái tâm sai lầm. Vì những cái tâm sai lầm 
đó không phù hợp với thực tế, vì khi mà mình tham 
lam, sân hận, kiêu ngạo, ghen tỵ và tức giận thì cái 
tâm đó là cái tâm sai lầm, nó không đúng, không 
phù hợp với sự thật, thực tế, cho nên nó khởi lên 
làm cho mình cảm thấy không hạnh phúc và bất an.

Khi có lòng tham dục và thấy đối tượng mà 
mình tham dục, hoặc là đồ vật, hoặc là con người, 
hoặc là nhà cửa, thì mình theo cái đối tượng mà cho 
nó là hoàn toàn, nó là hoàn hảo, mình cho rằng tất 
cả hạnh phúc trên đối tượng đó, hoặc là có đối tượng 
đó thì mình sẽ loại trừ hoàn toàn hết những khổ đau. 
Nhưng trên thực tế, đó là sự cảm biết một cách sai 
lầm của chúng ta đến đối tượng mà mình ưa thích 
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thôi. Cho nên hạnh phúc hay khổ đau nó không đặt 
trên đối tượng đó, nhưng mà vì chúng ta tham đắm, 
dính mắc và đề cao quá mức đối tượng mà mình ưa 
thích cho là nếu mình có đối tượng đó thì mình sẽ 
được hạnh phúc mãi mãi, hoặc là có được đối tượng 
đó thì mình sẽ hoàn toàn không bị khổ đau, hoặc 
đó là đồ vật, hoặc đó là xe cộ, hoặc đó là nhà cửa, 
hoặc đó là một người bạn. Cái hiểu biết đó là hoàn 
toàn sai lầm. Cho nên cái tâm tham dục của chúng 
ta nó giống như là một giọt dầu bị loang thắm trên 
một tờ giấy, tâm của chúng ta nó dính mắc vào đối 
tượng đó cũng giống như vậy, nên rất khó để loại bỏ 
tâm mình ra khỏi các đối tượng mà mình ưa thích, 
hoặc là ngôi nhà đẹp, hoặc là tiền tài, hoặc là danh 
vọng, hoặc là con người mà mình ưa thích. Cho nên 
lòng tham của chúng ta nó đã bị dính mắc, dính chặt 
vào đối tượng mà mình ưa thích cho nhu cầu hạnh 
phúc của mình. Và khi mình có được đối tượng đó 
thì mình chẳng bao giờ bị khổ đau, nhưng tâm của 
chúng ta bị dính mắc không thể tách rời khỏi đối 
tượng mà mình tham đắm.

Do cái lòng tham đắm của chúng ta đã vượt quá 
thực tế. Trên thực tế, không có một vật gì, không 
có một người nào mà có thể mang lại hạnh phúc 
cho chúng ta hoàn toàn, không có ai có thể đoạn trừ 
hết tất cả khổ đau cho bản thân mình. Cho nên cái 
suy nghĩ của chúng ta, lòng tham dục không bao 
giờ đúng với thực tế, khi mà mình cho tất cả nó là 
đẹp, nó là hoàn hảo, cho nên mình mới tham đắm 
và dính mắc.

Nhưng bất kỳ một sự kiện nào, như người hay 
đồ vật, nó cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó, cho 
nên hiện tại nó có thể có lợi ích, nhưng trong tương 
lai nó sẽ tổn hại mình. Tất cả mọi sự vật dù đẹp mà 
bản chất của nó là không bền vững, nó thay đổi vì 
nó vô thường. Không có một cái gì mà nó xác định 
hoàn toàn lợi ích của chúng ta lâu dài, nó sẽ thay 
đổi. Không có gì mà lòng tham dục mình cho nó 
sẽ là đối tượng mà mình mãi mãi ưa thích và tồn tại 
như vậy. Nó đẹp toàn diện nhưng mà mình không 
biết là mình có cần đối tượng đó hay không? Cần 
hay không cần? Khi lòng tham dục nó trở nên vô lý, 

Thượng Tọa Geshe Yangten Rinpoche thuyết giảng được phiên dịch Việt Ngữ bởi Ni Sư Nhật Hạnh
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nó không suy tính, không suy nghĩ một cách đúng 
đắn, hợp với thực tế. Nếu như chúng ta thích một 
đối tượng nào đó thì coi thử nó có lợi cho chúng 
ta trên phương diện nào, và nó có hại cho chúng ta 
trên [hương diện nào, rồi chúng ta dùng tất cả trí 
tuệ của mình để phân tích là chúng ta nên có nó hay 
không. Chúng ta cần giữ lại hay chúng ta nên vứt đi, 
để làm cho tâm của chúng ta không bị dính mắc vào 
đối tượng mà chúng ta ưa thích.

Cũng như tâm tham dục, tâm sân hận của chúng 
ta cũng vậy, khi cái tâm sân hận mà chúng ta thấy 
đối tượng làm cho mình bực tức thì nó hoàn toàn 
xấu xí, và mình cho nó xấu xí hoàn toàn nên mình 
khởi lên sự tức giận. Cũng như vậy, khi nào trong 
tâm thức của chúng ta vẫn còn có lòng tham dục và 
bị sân hận, thì với tâm niệm tiêu cực phiền não này 
thì chúng ta chẳng bao giờ có được một phút giây 
hạnh phúc, và bảo đảm 100% là chúng ta sẽ không 
có được hạnh phúc hoàn toàn. Khi lòng tham dục 
là lòng dính mắc, dính chặt, trói buộc chúng ta vào 
cái đối tượng mà mình ưa thích. Vì trói buộc vào 
nơi đó giống như sợi dây thừng nó trói chặt chúng 
ta ở trong sự tham dục. Nếu mình cho cái đối tượng 
mà mình ưa thích đó là cái nơi mà tất cả mình phải 
nương tựa để nó đem lại tất cả hạnh phúc cho mình 
và nó sẽ loại trừ tất cả những khổ đau, cho nên mình 
lúc nào cũng có lòng tham dục, nhưng mà cái lòng 
tham dục nó hoàn toàn sai lầm, cho nên mình không 
thể nào buông bỏ cái lòng tham dục và mình nghĩ 
rằng mình không bao giờ muốn mất nó, mình thích 
cái gì đó, mình không bao giờ muốn đánh mất và lo 
sợ người khác sẽ cướp mất đi, sợ ai đó sẽ tổn hại đối 
tượng mà mình ưa thích, lúc nào cũng cũng muốn 
ở bên cạnh nó, bên cạnh cái đồ vật, hay người nào 
đó mà mình ưa thích. Vì có lòng tham dục cho nên 
chúng ta lúc nào cũng hy vọng sẽ có được nó, nghi 
ngờ sẽ bị mất và chúng ta có bao nhiêu lòng lo sợ, 
nó phát sinh ra lòng tham dục của mình.

Giả sử nếu chúng ta bỏ cái lòng chấp thủ, không 
tham dục, không chấp thủ thì mình đã gở cái sợi 
dây trói buộc chúng ta. Cho nên nếu như mà còn ở 
bên cạnh được những đối tượng mà mình ưa thích 
là chúng ta sẽ cũng cảm thấy được thôi, mà nếu có 
mất đi thì đâu có sao. Tại vì nếu mà đối tượng đó 

có lợi ích cho mình mà đủ điều kiện thì nó tiếp tục 
làm lợi ích cho mình, không đủ điều kiện thì nó sẽ 
không lợi ích cho mình, cho nên bản chất của nó là 
vô thường, cho nên là có khi này, có khi khác, có 
khi có, có khi không. Cho nên tất cả những hy vọng 
của chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng là nó sẽ tồn 
tại mãi mãi, chắc chắn nó sẽ mất đi, đó là bản chất 
vô thường, cho nên nó không tồn tại mãi mãi cho 
nên khi có khi không, chúng ta vẫn bình thản giữ 
cho mình hỷ lạc trong tâm thức của mình.

Nếu như chúng ta bỏ đi lòng tham dục, cũng 
như những tâm niệm phiền não như tham, sân, si, 
ghen tỵ, kiêu ngạo thì tâm chúng ta sẽ được giống 
như sự cởi trói, vì những phiền não đó trói buộc 
mình nhưng mà mình đã cởi trói được tâm niệm 
tiêu cực phiền não, hoặc tham dục, hoặc sân si thì 
tâm của mình được rộng rãi, thoáng đạt giống như 
hư không. Chúng ta không còn bám chấp, chúng ta 
sẽ thoát khỏi toàn bộ những thứ khó khăn và cảm 
thấy rất là thoải mái. Tất nhiên là mình được giải 
thoát nếu chúng ta buông bỏ được lòng tham dục thì 
chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái và không có bị 
trói buộc vào những cái tham, sân, si làm cho mình 
lo lắng, đau khổ.

Ví dụ như xâu chuỗi trên tay của tôi, nếu như tôi 
có lòng tham và dính mắc vào xâu chuỗi của mình 
thí chúng tôi sẽ cảm thấy rất là buồn khi mà mất nó. 
Nhưng mà nếu chúng tôi mà không có sự tham đắm 
vào cái xâu chuỗi của mình thì nó mất thì chỉ biết 
là nó mất rồi, nên nó không làm cho mình bị buồn 
phiền, cho nên tâm mình rất là thoải mái, không có 
sự bám chấp. Đó là cái giải thoát đầu tiên mà không 
là sự giải thoát thực sự, đó chính là sự giải thoát 
từng phần từng phần cái trói buộc trong tâm thức 
của mình. Mình đã giải thoát được cái sự trói buộc 
của mình vào cái đối tượng mà mình bám chấp hoặc 
là cái đối tượng mà mình ghét bỏ. Tất cả những sự 
bám chấp đó nó dẫn tới biết bao nhiêu là sự phiền 
muộn, lo lắng, bất an, khi mà giải thoát đầu tiên mà 
mình cần đạt tới để buông bỏ lòng tham của mình 
từ những đối tượng nhỏ mà mình đã dính mắc và 
tham chấp.

Chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ cái tâm 
bám chấp và cái tâm mà chúng ta cần sử dụng nó. 
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Cái đối tượng mà chúng ta bám chấp là cái nguyên 
nhân dẫn tới sự khổ đau cho mình, cho nên chúng ta 
cần phải buông bỏ sự bám chấp. Chúng ta dùng trí 
tuệ để xem thử cái đối tượng mà nó cần hay không 
cần. Ví dụ như thực phẩm, thực phẩm thì mình cần 
để sống, mình cần để ăn, nhưng mình ăn mà không 
bám chấp vào thức ăn, mình không làm nô lệ cho 
thức ăn, mà mình vẫn ăn để sống, nên chúng ta sử 
dụng nó nhưng mà không bị dính mắc, bị tham đắm 
vào đó. Chúng ta bị dính mắc bám chấp thì nó chỉ 
mang tới khổ đau. Cho nên chung ta cần phải phân 
biết rất rõ ràng sự bám chấp và sự cần sử dụng.

Khi mà nói những cái tham lam, phiền não sinh 
khởi từ đâu? Từ do cái chấp có cái tôi, cái ngã. Cái 
chấp ngã là cái chấp sai lầm, không có cái ngã nào 

để mình chấp, cho nên chúng ta phải thiền quán 
để loại trừ những cái chấp ngã của mình. Đoạn trừ 
được chấp ngã, khi mà đoạn trừ được cái chấp ngã 
thì mình sẽ đạt được trạng thái giải thoát.

Vì thời gian quá ngắn cho nên chúng tôi không 
có đủ thời gian để giải thích kỹ hơn. Trong tương lai 
khi có cơ hội thì chúng tôi sẽ giải thích nhiều hơn. 
Xin cảm ơn Hòa Thượng Trụ Trì, Chư Tôn Đức và 
Quý Phật Tử.

HT. Thích Viên Lý:
Xin cảm ơn Thượng Tọa Yangten Rinpoche, Ni 

Sư Nhật Hạnh và có Vị Lama là cậu của Thượng 
Tọa có mặt hôm nay. Xin cảm ơn, cảm ơn - Thank 
you, thank you very much.

Lê Giang Trần

Vườn bông rộ thắm xinh
Có khóm hoa nép mình
Dưới tàn che nắng xuống
Nở một đóa vàng ươm

Nghiêng đầu cười lung linh
Mỗi sáng ra ngắm nhìn
Hình dung một cuộc tình
Gây ra đời khép kín

Dường như ta cũng tối
Một góc đời liêu trai
Như hoa mộc mạc nở
Hồn nhiên chao vu vơ

Hoa một đóa bơ vơ
Cô đơn ràn rụa nở
Vàng mướt mượt ngây thơ
Làm mờ vườn rực rỡ

Hay là nàng tiên thơ
Hiện thân hoa quyến rũ
Hiện hình một tiểu thư
Gợi tình mơ ấp ủ

Sáng nhớ hoa mặc niệm
Tình nào mất trong tim
Chỉ không còn tình đến
Và yêu rồi sao quên

Có. Những người / tìm yêu
Có. Một người / mãi yêu
Có. Yêu người / giấu kín
Có. Yêu người / hy sinh

Không bao giờ tuyệt vọng
Tình đã hẹn kiếp sau
Người vẫn đến trong mộng
Đời còn thừa chiêm bao

Đời còn thừa chiêm bao
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Xâu Chuỗi Báu của Một Vị Bồ Tát
[Bodhisattvamaniavali]

Atisha - Dipamkara Shrijnana / Nhật Bảo Quốc dịch

Quy mạng lễ Đấng Đại Từ Bi
Quy mạng lễ Lịch Đại Tổ Sư
Quy mạng lễ Chư Vị Hộ Thần

Buông bỏ mọi nghi hoặc và tham luyến
   nỗ lực để hoàn tất việc tu tập.
Buông bỏ sự ngủ nghỉ, hôn trầm và lười biếng
   luôn cố gắng gia tâm tích cực.
Luôn ghi nhận, tỉnh táo và thận trọng
   canh chừng luôn mọi cửa nẻo giác quan.
Suốt ba thời cả ngày lẫn đêm, trở đi rồi trở lại
   theo dõi dòng tâm thức của mình.
Xét lỗi mình
   mà chớ xét lỗi người.
Che dấu phẩm hạnh của mình
   tuyên dương phẩm hạnh của người.
Gạt bỏ sự cầu lợi và danh
   loại trừ luôn tham cầu danh vọng.
Thiểu dục, tri túc
   và đáp đền các ân nghĩa.
Thiền quán về nhân ái và từ bi
   và an định tâm tỉnh giác.
Tránh mười điều bất thiện
   và luôn giữ vững niềm tin.
Vượt thắng nóng giận và si mê
   giữ một lòng khiêm cung.
Tránh sống đời bất chánh
   và sống cuộc đời chân thực.
Buông bỏ mọi của cải thế gian
   và trang sức ngọc quý cao thượng.
Xa lánh mọi phù phiếm
   và sống ở nơi thanh tịnh.
Tránh mọi lời giả dối

   và luôn giữ gìn lời nói.
Khi tiếp cận thầy mình,
   thời tôn kính phục vụ.
Đối với người thấy pháp
   hay với chúng mới tập
   đều xem họ là thầy.
Khi thấy chúng sanh nào,
   hãy xem là cha mẹ hay con cái.
Tránh xa bạn dối trá
   và nương vào bạn đạo hạnh.
Trừ bỏ lòng nóng giận và u sầu,
   ở đâu cũng an lạc.
Buông bỏ chấp chứa mọi điều
   sống giải thoát an lạc. 
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Ràng buộc chẳng bao giờ đưa tới sự tái sanh 
an lạc;
   nó giết chết đời sống giải thoát.
Khi nào thấy việc tu hành tiến tới an lạc,
   luôn gia tăng nỗ lực.
Bất kỳ việc gì đã bắt đầu,
   hoàn tất việc đó trước tiên.
Làm mọi việc tốt cách này,
   thì việc gì mà chẳng xong. 
Luôn tránh dục vọng xấu xa.
Khi vênh váo nổi lên,
   dẹp ngay cái si mê này.
Ghi nhớ lời thầy dạy.
Khi lòng hèn nổi lên,
   hướng về tâm cao thượng.
Khi lòng thương ghét nổi lên,
   thiền quán ngay tánh không của chúng;
   xem chúng là huyễn cảnh ảo giác.
Khi nghe lời xúc phạm,
   xem chúng là tiếng dội vang ra.
Khi thân bị hại đau đớn,
   xem là nghiệp chướng trước đây.
Sống vui nơi thanh vắng, xa lánh nơi thành 
thị,
   như thi thể trò săn.
Sống tự tại, ẩn dật,
   sống mà không dính mắc.
Luôn vững tâm nơi hộ thần (yidam) của mình 
và,
   khi lười biếng hay uể oải nổi lên,
   tự kiểm điểm lỗi mình
   rồi đem tâm sám hối.
Nếu có gặp người khác,
   thì nói năn từ tốn chân thật.
Tránh giận dữ nhăn nhó
   luôn vui vẻ tươi cười.
Khi gặp mặt người khác, thường xuyên
   vui lòng cho không tiếc. 
Dẹp bỏ mọi ganh tỵ.
Để người khác an ổn,
   tránh mọi sự va chạm
   và luôn giữ lòng kiên nhẫn.

Không thay lòng hay nịnh bợ,
   luôn giữ lòng kiên trinh.
Tránh hạ thấp người khác 
   giữ tư cách lễ độ.
Khi khuyên giúp người khác,
   trải lòng từ mà lo cho họ.
Không làm hoen ố giáo điển đạo
   và kiên quyết theo điều mình ngưỡng mộ.
Xuyên qua mười thực hành Phật Pháp,
   luôn nỗ lực ngày đêm.
Được đức hạnh nào trong ba thời,
   đều hồi hướng cho sự giác ngộ tối thượng.
Hồi hướng công đức cho mọi chúng sanh.
Luôn cúng dường pháp nguyện bảy-chi
   và nguyện lớn cho đạo pháp.
Nếu hành động cách này, thì cả hai tích lũy,
   công đức và trí tuệ, đều sẽ được hoàn mãn.
Và cũng trừ hai chướng,
   là hoàn tất mục đích có được làm thân 
người,
   sẽ đạt được giác ngộ viên mãn tối thắng.
Ngọc báu của tín tâm, ngọc báu của đạo đức,
   ngọc báu của rộng lượng, ngọc báu biết lắng 
nghe,
   ngọc báu của nhận định,
   ngọc báu biết hỗ thẹn và ngọc báu của 
thông minh:
   là bảy báu tối thượng.
Bảy báu này chẳng bao giờ phai tàn.
Không nên nói điều này cho loài không-là-
người.
Xét lời nói ở giữa đám đông.
Xét tâm tư khi sống một mình.

This has been composed by the Indian master
Dipamkara Shrijnana, the Glorius Illuminator, 
The Essence of Primordial Awareness.
Translated from the Tibetan by
Sharpa Tulku and Brian Beresford.
Vietnamese translated by
Nhật Bảo Quốc
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T he traditional legend of the Buddha’s quest 
for enlightenment tells us that throughout his 
youth and early manhood Prince Siddhattha, 

the Bodhisatta, lived in complete ignorance of the 
most elementary facts of human life. His father, 
anxious to protect his sensitive son from exposure 
to suff ering, kept him an unwitting captive of 
nescience. Incarcerated in the splendor of his 
palace, amply supplied with sensual pleasures and 
surrounded by merry friends, the prince did not 
entertain even the faintest suspicion that life could 
off er anything other than an endless succession 
of amusements and festivities. It was only on 
that fateful day in his twenty-ninth year, when 
curiosity led him out beyond the palace walls, that 
he encountered the four “divine messengers” that 
were to change his destiny. The fi rst three were 
the old man, the sick man, and the corpse, which 
taught him the shocking truths of old age, illness, 
and death; the fourth was a wandering ascetic, who 
revealed to him the existence of a path whereby all 
suff ering can be fully transcended.

This charming story, which has nurtured the faith 
of Buddhists through the centuries, enshrines at its 
heart a profound psychological truth. In the lan-
guage of myth it speaks to us, not merely of events 
that may have taken place centuries ago, but of a 
process of awakening through which each of us must 
pass if the Dhamma is to come to life within our-
selves. Beneath the symbolic veneer of the ancient 
legend we can see that Prince Siddhattha’s youthful 
sojourn in the palace was not so diff erent from the 
way in which most of us today pass our entire lives 
— often, sadly, until it is too late to strike out in a 
new direction. Our homes may not be royal palaces, 
and the wealth at our disposal may not approach 
anywhere near that of a North Indian rajah, but we 
share with the young Prince Siddhattha a blissful 

(and often willful) oblivion to stark realities that are 
constantly thrusting themselves on our attention. If 
the Dhamma is to be more than the bland, humdrum 
background of a comfortable life, if it is to become 
the inspiring, sometimes grating voice that steers 
us on to the great path of awakening, we ourselves 
must emulate the Bodhisatta in his process of matu-
ration. We must join him on that journey outside the 
palace walls — the walls of our own self-assuring 
preconceptions — and see for ourselves the divine 
messengers we so often miss because our eyes are 
fi xed on “more important things,” i.e., on our mun-
dane preoccupations and goals.

The Buddha says that there are few who are 
stirred by things that are truly stirring, compared to 
those people, far more numerous, who are not so 
stirred. The spurs to awakening press in on us from 
all sides, yet too often, instead of acknowledging 
them, we respond simply by putting on another lay-
er of clothes to protect ourselves from their sting. 
This statement is not disproved even by the recent 
deluge of discussion and literature on aging, life-
threatening illnesses, and alternative approaches to 
death and dying. For open and honest awareness is 
still not suffi  cient for the divine messengers to get 
their message across. In order for them to convey 
their message, the message that can goad us on to 
the path to liberation, something more is needed. 
We must confront aging, illness, and death, not 
simply as inescapable realities with which we must 
somehow cope at the practical level, but as envoys 
from the beyond, from the far shore, disclosing new 
dimensions of meaning.

This disclosure takes place at two levels. First, to 
become divine messengers, the facts of aging, ill-
ness, and death must jolt us into an awareness of 
the fragile, precarious nature of our normal day-to-
day lives. They must impress upon our minds the 

 MEETING THE DIVINE MESSENGERS1

Bhikkhu Bodhi
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radical defi ciency that runs through all our worldly 
concerns, extending to conditioned existence in its 
totality. Thereby they become windows opening 
upon the fi rst noble truth, the noble truth of suf-
fering, which the Buddha says comprises not only 
birth, aging, illness, and death, not only sorrow, 
grief, pain, and misery, but all the “fi ve aggregates 
of clinging” that make up our being-in-the-world.

When we meet the divine messengers at this 
level, they become catalysts that can induce in us 
a profound internal transformation. We realize that 
because we are frail and inescapably mortal we 
must make drastic changes in our existential pri-
orities and personal values. Instead of letting our 
lives be consumed by transient trivia, by things that 
are here today and gone tomorrow, we must give 
weight to “what really counts,” to aims and actions 
that will exert a lasting infl uence upon our long-
range destinies — upon our fi nal destiny in this life, 
and upon our ultimate direction in the cycle of re-
peated birth and death.

Before such a revaluation takes place, we gener-
ally live in a condition that the Buddha describes 
by the term pamada, negligence or heedlessness. 
Imagining ourselves immortal, and the world our 
personal playground, we devote our energies to the 
accumulation of wealth, the enjoyment of sensual 
pleasures, the achievement of status, the quest for 
fame and renown. The remedy for heedlessness is 
the very same quality that was aroused in the Bo-
dhisatta when he met the divine messengers in the 
streets of Kapilavatthu. This quality, called in Pali 
samvega, is a sense of urgency, an inner commotion 
or shock which does not allow us to rest content 
with our habitual adjustment to the world. Instead 
it drives us on, out of our cozy palaces and into un-
familiar jungles, to work out with diligence an au-
thentic solution to our existential plight.

It is at this point that the second function of the 
divine messengers comes to prominence. For ag-
ing, sickness, and death are not only emblems of 
the unsatisfactory nature of mundane existence but 
pointers to a deeper reality that lies beyond. In the 
traditional legend the old man, the sick man, and 
the corpse are gods in disguise; they have been sent 

down to earth from the highest heaven to awaken 
the Bodhisatta to his momentous mission, and once 
they have delivered their message they resume their 
celestial forms. The fi nal word of the Dhamma is 
not surrender, not an injunction to resign ourselves 
stoically to old age, sickness, and death. This is the 
preliminary message, the announcement that our 
house is ablaze. The fi nal message is other: an ebul-
lient cry that there is a place of safety, an open fi eld 
beyond the fl ames, and a clear exit sign pointing the 
way of escape.

If in this process of awakening we must meet 
old age, sickness, and death face to face, that is be-
cause the place of safety can be reached only by 
honest confrontation with the stark truths about hu-
man existence. We cannot reach safety by pretend-
ing that the fl ames that engulf our home are nothing 
but bouquets of fl owers: we must see them as they 
are, as real fl ames. When, however, we do look at 
the divine messengers squarely, without embarrass-
ment or fear, we will fi nd that their faces undergo 
an unexpected metamorphosis. Before our eyes, by 
subtle degrees, they change into another face — the 
face of the Buddha, with its serene smile of triumph 
over the army of Mara, over the demons of Desire 
and Death. The divine messengers point to what 
lies beyond the transient, to a dimension of reality 
where there is no more aging, no more sickness, and 
no more death. This is the goal and fi nal destination 
of the Buddhist path — Nibbana, the Unaging, the 
Unailing, the Deathless. It is to direct us there that 
the divine messengers have appeared in our midst, 
and the good news of deliverance is their message.

(Endnotes)
1 “Meeting the Divine Messengers”, by Bhikkhu Bodhi. 

Access to Insight (BCBS Edition), 5 June 2010, 
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/bps-
essay_32.html .
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T heo truyền thuyết về việc truy tìm giác ngộ của 
Đức Phật, cho ta thấy, suốt thời niên thiếu và 
thanh niên của Thái Tử Tất Đạt Đa, một vị Bồ 

Tát, đã sống hoàn toàn không hay biết gì về những 
điều căn bản nhất của kiếp người. Cha của Ngài, lo 
bảo bọc người con nhạy cảm của mình khỏi phải 
khổ đau, bằng cách giữ cho Ngài sống một cách vô 
tư. Bảo bọc Ngài nơi hoàng cung tráng lệ, cung ứng 
những khoái lạc và bao quanh toàn bạn bè vui vẻ, 
làm cho vị hoàng tử không còn thắc mắc gì về cuộc 
sống, ngoài những thú vui và hoan lạc bất tận. Vào 
một ngày trọng đại của năm Ngài hai mươi chín 
tuổi, vì hiếu kỳ, Ngài trốn ra khỏi hoàng thành, phát 
hiện ra bốn vị “sứ giả thần linh”, đã làm thay đổi 
huệ mạng của Ngài. Ba vị đầu là một người già, một 
người bệnh, và một xác chết, đã đánh thức nơi Ngài 
một sự thật phủ phàng về già, về bệnh, và chết; vị 
thứ tư là một người lang bạc tu khổ hạnh, gợi cho 
Ngài là có một con đường vượt thoát hoàn toàn mọi 
khổ đau phiền não.

Câu chuyện lý thú này, đã bồi đắp lòng tin nơi 
người Phật Tử trong nhiều thế kỷ qua, mang một ý 
nghĩa tâm lý thâm sâu. Qua ngôn ngữ thần thoại, nó 
gợi cho ta, không chỉ là các sự kiện đã xảy ra vào 
nhiều thế kỷ trước, mà đó là một tiến trình tiến đến 
giác ngộ, xuyên qua đó mà mỗi chúng ta phải trải 
qua, nếu Phật Pháp hiển hiện trong lòng chúng ta. 
Bên dưới hình thức của truyền thuyết, mà ta có thể 
thấy, thời niên thiếu của Thái Tử Tất Đạt Đa sống 
nơi cung điện, không có xa lạ gì với lối sống, mà 
trong đó, phần lớn chúng ta hiện nay đều trải qua 
trong đời – cứ như vậy, buồn chán, cho đến khi quá 
trễ để phát triển một đường hướng mới. Nhà của 
ta không phải là hoàng cung, và tài sản của ta để 
tiêu xài không đáng gì so với cung điện xứ Bắc Ấn, 
nhưng chúng ta chia xẻ với vị Hoàng Tử trẻ Tất Đạt 
Đa niềm hoan lạc (và thường là cố tình) lãng quên 

đi những thực trạng phủ phàng, chúng thường xuyên 
xuất hiện trong tâm thức của ta.  Nếu Phật Pháp là 
những gì cao quý hơn là những hoàn cảnh lạt lẽo, 
nhàm chán của cuộc đời đầy đủ tiện nghi, nếu nó là 
niềm hứng khởi, đôi khi thôi thúc ta trên con đường 
tiến đến giác ngộ siêu việt, thì chúng ta phải tự mình 
noi theo Vị Bồ Tát để hoàn thành cuốc hành trình. 
Chúng ta phải theo bước chân của Ngài trong hành 
trình ra ngoài bức tường thành – những bức tường 
tự tạo bởi những định kiến sai lầm của ta – và để 
chính ta giáp mặt các sứ giả thần linh, mà ta thường 
lơ là vì ta chỉ lo chú mục vào những việc được coi 
là “quan trọng hơn,” nghĩa là, nhắm vào những bận 
rộn lo toan vào các mục đích tầm thường của ta.

Đức Phật dạy rằng, có một số ít người được đánh 
thức bởi những sự kiện thật đáng được quan tâm, so 
với số người này, một số rất đông, đã không được 
đánh thức như vậy. Sự thôi thúc tỉnh thức đè nặng 
trong ta từ mọi phía, mà lại thường xuyên, thay vì 
nhìn nhận chúng, ta lại chỉ phản ứng một cách đơn 
giản là khoát thêm một lớp áo khác để tránh đi sự 
châm chích thúc đẩy của chúng. Quan niệm này 
không nhằm bác bỏ những tranh luận sôi nổi và văn 
chương hiện thời về sự già yếu, bệnh tật chết-người, 
và những điều khác nữa đưa đến chết chóc. Khai mở 
và thực sự tỉnh thức vẫn còn là chưa đủ để nói lên 
trọn vẹn thông điệp của các vị sứ giả thần linh muốn 
chuyển đạt. Muốn trọn vẹn, thì thông điệp phải làm 
thế nào để có thể thúc đẩy chúng ta làm điều gì hơn 
thế nữa, là thực bước lên con đường tiến đến giải 
thoát. Chúng ta phải đương đầu với cái già, cái bệnh, 
và cái chết, không chỉ đơn thuần chấp nhận những 
hiện thực không thể tránh được này, mà ta phải coi 
như là những vị sứ giả phương xa, từ bờ xa bên kia, 
khai mở ra chiều hướng mới mang đầy ý nghĩa.

Sự khai thị này bao gồm hai trình tự. Thứ nhất, 
muốn hoàn tất sứ mệnh mang thông điệp về chân 

GIÁP MẶT SỨ GIẢ THẦN LINH
Bhikkhu Bodhi / Nhật Bảo Quốc dịch
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tướng của già, bệnh, và chết, chúng phải làm sao 
gợi cho ta sự tỉnh giác về thực chất yếu kém, mong 
manh của cuộc sống thường nhật ngày qua ngày của 
ta. Chúng làm sao phải nhấn mạnh trong ta về sự 
non kém xuyên qua mọi quan tâm thường tục của 
ta, suốt đến toàn bộ sự hiện hữu của ta tạo ra từ 
những ràng buộc. Do đó, chúng là những cánh cửa 
mở ra chân lý thứ nhất, chân lý về sự khổ đau, (Khổ 
Đế) mà Đức Phật đã hàm ý, không những chỉ là 
sinh, già, bệnh, và chết; không những chỉ là buồn 
lo, sầu khổ, đau đớn, và khốn cùng, mà là tất cả về 
“chấp trước vào ngũ uẩn” đã đưa đẩy chúng ta trở 
thành chúng-sanh-trong-thế-gian  này.

Khi chúng ta gặp các vị sứ giả thần linh trong 
trạng huống này, họ trở thành là chất xúc tác, thôi 
thúc trong ta sự chuyển hóa một cách sâu rộng nội 
tâm. Chúng ta nhận chân rằng, vì chúng ta già yếu 
và không tránh khỏi cái chết, cho nên chúng ta 
phải quyết tâm thay đổi các ưu tiên cuộc sống hiện 
tại và nhân phẩm. Thay vì cứ để giòng đời trôi 
nổi theo những tầm thường ngắn ngủi, theo những 
gì nay có mai không, chúng ta phải đặt nặng vào 
“thực chất đáng kể”, đặt mục đích và hành động 
vào những nỗ lực có ảnh hưởng chắc chắn tới huệ 
mạng lâu dài của ta – trong huệ mạng cuối kiếp 
này, trong chiều hướng siêu việt thoát ly vòng sinh 
tử luân hồi.

Trước khi tái chuẩn định như vậy, ta thường 
sống trong hoàn cảnh, mà Đức Phật gọi là pamada, 
có nghĩa là cẩu thả và sơ ý. Cứ nghĩ rằng mình sống 
mãi, mà vui chơi trong cuộc đời, dồn mọi năng lực 
vào việc kiếm tiền làm giàu, tận hưởng thú vui, 
tranh chấp địa vị, mưu cầu danh tiếng. Đối pháp 
cho sự sơ ý này rất giống tâm trạng khơi mào nơi Vị 
Bồ Tát (cũng tức là Đức Phật) khi Ngài gặp các sứ 
giả thần linh trên đường ra ngoài thành Ca Tì LaVệ. 
Tâm trạng này, theo tiếng Pali gọi là samvega, có 
nghĩa là một cảm giác cấp bách, một kích động nội 
tâm hay một chấn động lớn, không cho phép chúng 
ta an dưỡng với những tập quán thói quen trần tục 
của ta. Thay vào đó, nó thúc đẩy chúng ta, thoát ra 
khỏi cung điện ấm cúng và bước vào rừng thẳm xa 
lạ, làm việc một cách tinh tấn trong giải pháp chân 
chính hướng về sự hằng hữu của ta.

Đến giai đoạn này thì nhiệm vụ thứ hai của các 
vị sứ giả thần linh mới trở nên nổi bật. Vì cái già, 
cái bệnh, và cái chết không những chỉ là những biểu 
tượng của tánh chất không toại ý (tức khổ đau) của 
kiếp sống tầm thường, mà còn là những điềm chỉ về 
thực chất sâu xa hơn thế nữa. Theo truyền thuyết, 
người già, người bệnh, và xác chết là những vị thần 
linh cải trang; họ được sai xuống trần thế từ cõi trời 
cao nhất để đánh thức Vị Bồ Tát trong nhiệm vụ 
thiêng liêng của Ngài, và một khi họ hoàn tất công 
việc truyền đạt, họ lại trở lại cõi trời. Ngôn từ sau 
cùng của Phật Pháp là không bỏ cuộc, không thể 
không chống lại sự cam chịu cái già, cái bệnh, và 
cái chết. Đây là thông điệp bắt đầu, cho ta biết rằng 
căn nhà của chúng ta đang cháy. Thông điệp kết 
thúc chính là sự kêu gọi chúng ta rằng có một nơi 
an ổn, đồng trống bao la xa rời ngọn lửa, và chỉ dấu 
rõ ràng về con đường giải thoát.

Trên bước đường tiến đến giác ngộ, nếu chúng 
ta có gặp phải cái già, cái bệnh, và cái chết, thì 
diện đối diện, có nghĩa rằng cõi an lạc chỉ có thể 
đạt đến được, bằng cách trực diện thực sự với thực 
chất về sự hiện hữu của con người. Chúng ta không 
thể đạt đến sự an lạc bằng cách chỉ coi ngọn lửa 
đang đốt cháy căn nhà chúng ta như là những bó 
bông mà thôi: chúng ta phải nhìn thật rõ chúng 
như chúng là, thực sự là ngọn lửa. Khi mà chúng 
ta nhìn thật kỹ vào các sứ giả thần linh một cách 
không lúng túng hay sợ sệt, ta sẽ thấy gương mặt 
họ chuyển biến hình thái không ngờ được. Trước 
mắt ta, một cách tinh tế, họ trở thành gương mặt 
khác – gương mặt của Đức Phật, với nụ cười thanh 
thản của sự chiến thắng lũ giặc Mara, chiến thắng 
bọn yêu ma của Thèm Khát và Chết Chóc. Các 
sứ giả thần linh chỉ cho ta thấy những gì xa hơn 
đời người ngắn ngủi, đến một cõi chân thực (chân 
nguyên), nơi đó không còn già, không còn bệnh, 
và không còn chết. Đây chính là cứu cánh và là 
điểm đích cuối cùng của Phật Đạo – Niết Bàn Tịch 
Tịnh, Không Già, Không Bệnh, Không Chết. Vì 
chỉ cho chúng ta đến đó mà các vị sứ giả thần linh 
này mới xuất hiện trong đời sống của chúng ta, và 
mang tin tốt lành đến, đây chính là thông điệp của 
họ.
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THÍCH ĐÔNG TRÍ

Tiếng Lòng Mùa Thu

Một chim nhỏ đứng rung rinh cành liễu
Dớn dác nhìn bốn hướng để tìm bay
Khí trời chuyển, mây la đà nặng trĩu
Gió ùa về - thêm những lá vàng bay.
 
Một dải mây vắt ngang trời trắng lạnh
Một mầm non thiếu nước mấy ngày rồi?
Một trang Kinh ai bùi ngùi không gấp?
Một tình thiêng quằng nặng kẻ đơn côi.
 
Tần ngần hái vào tay thêm tờ lịch
Thu về chăng? Vu Lan đến kề ngày?
Xa Mẹ rồi, con đâu còn tha thiết
Chỉ muốn quên, mặc thời tiết vần xoay.
 
Mẹ ơi !
Thu trêu chọc hồn con thêm lưu lạc
Đang chơi vơi tìm bóng Mẹ năm nào
Ôi ! Thu xưa, khi hoa hồng nở ngát
Là nụ cười chan chứa đượm trên môi!

 
Con nhớ lại tháng ngày con bên Mẹ
Thuở hoa niên con hạnh phúc thật nhiều
Không giây phút Mẹ xa rời con trẻ
Con yên vui trong lòng Mẹ thương yêu
 
Khi con khóc Mẹ dỗ dành dịu ngọt
Khi con cười Mẹ âu yếm lung linh
Lời Mẹ nói, tiếng Mẹ ru êm ái
Thấm trong con, chan chứa mãi ân tình.
 
Có những buổi con ở nhà  trông đợi
Mẹ tảo tần lo đi chợ, lên nương
Mỗi lần về, Mẹ cho con áo mới
Đền bù con với củ bắp, cục đường…
 
Đêm từng đêm con no tròn giấc ngủ
Hồn phiêu du cõi thực lẫn thần tiên
Được gói trọn trong vòng tay ấp ủ
Trong trông nom trìu mến của Mẹ hiền.
 
Khi lớn lên con theo chân của Mẹ
Cùng làm nông ở Trại đất, ruông vườn
Mẹ cùng con quên trăng tà, bóng xế
Quên nhọc nhằn, quên chật vật, bi thương,…
 
Có những lúc cuộc đời xô con ngã
Con tìm nương nơi che chở Mẹ hiền
Có những lúc con mừng vui rộn rã
Mẹ tươi cười, vui lại được nhân lên.
 
Có những lúc xa nhà lên Tỉnh học
Con băn khoăn lòng nhớ Mẹ thật nhiều
Đêm năm canh con trở mình trằn trọc
Mong ngày về thăm lại Mẹ thương yêu.
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Khi lớn lên, con tìm đường học Đạo
Kiếu mẫu từ, con xin phép xuất gia
Mẹ trầm ngâm giấu buồn thương ảo não
Để cho con đủ ý chí chia xa.

Những canh khuya tại Nguyên Thiều Tu Viện
Nhìn Quan Âm, con lại thấy Mẹ hiền
Hình ảnh Mẹ vẫn luôn luôn hiển hiện
Nhắc nhở con lo tu học cần chuyên

Ôi lòng Mẹ như đại dương vô tận
Thật bao la thăm thẳm chẳng bến bờ!
Mẹ chịu đựng gian lao và lận đận
Trong cô đơn để con thỏa ước mơ.

Duyên đưa đẩy con càng đi xa Mẹ
Vào thành đô rồi xuất ngoại du phương
Biết bao bận Mẹ tiễn đưa con trẻ
Con ngậm ngùi nhìn tóc Mẹ pha sương…

Trải bao năm học tu nơi Xứ Phật
Mỗi bước đi lại nhớ bước chân xưa
Mẹ lại đến như là mơ, là thật
Con đường làng Mẹ dìu dắt sớm trưa.

Lúc Mẹ đau, con trở về bên Mẹ
Để cận kề chăm sóc bệnh bên giường
Được bên con, Mẹ quên đau cắn xé
Âu yếm nhìn người con trẻ yêu thương.

Những tháng cuối, Mẹ cùng con sang Ấn
Hai Mẹ con kề cận để cùng tu
Con học hành, Mẹ tinh tiến công phu
Sống an lạc đền bù thời xa cách.

Nhưng Mẹ lại vì con mà quyết định
Trở về quê lúc bệnh đã ngặt nghèo
Mẹ ngại rằng con phải vướng bận theo
Con xao lãng không vẹn tròn việc học
 
Ngày ra về tại Đề Ly Mẹ khóc
Trong lòng con đầy tang tóc phân ly
Cả đêm con nhìn những chuyến bay đi
Mẹ ơi, Mẹ! Còn mong gì gặp lại?
 
Bệnh trở nặng, không thể chờ con mãi
Nơi quê hương, Mẹ giã biệt cõi đời
Nghe hung tin, con se thắt nghẹn lời
Ngày đánh dấu cuộc đời con mất Mẹ.
…
Vu Lan đến gợi nỗi lòng con trẻ
Nén tâm hương con lạy Mẹ chứng minh
Con nguyện cầu Mẹ thoát khổ tử sinh
Về Cực Lạc hưởng an vui miên viễn.
 
Bao tình cảm, bao yêu thương quyến luyến
Tất cả thành kỷ niệm sống trong con
Con nguyện rằng khi hơi thở vẫn còn
Sống xứng đáng là người con của Mẹ. 

Cảm tác dâng Mẹ trong Mùa Vu Lan
Thích Đồng Trí
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Daisetsu T. Suzuki

Myokonin (Diệu-hảo-nhân)2

Bây giờ chúng ta tìm hiểu về chữ myokonin, 
một từ ngữ quy định một tín đồ thật thuần thành 
và thông suốt giáo lý Chân Tông. Myo có nghĩa là 
“diệu, tuyệt diệu”, ko có nghĩa là “hảo, tốt lành”, 
và nin có nghĩa là “nhân, người, nhân vật”. Vậy, 
đây nói đến một người có đời sống tâm linh thật 
tuyệt diệu. Myokonin [Diệu-hảo-nhân] là một từ 
ngữ chỉ dùng riêng trong Chân Tông, nó không tìm 
thấy trong những tông phái khác của Phật Giáo.

Những tín đồ này nổi bật là bởi những phẩm 
hạnh xuất chúng của họ. Nói chung, họ có lòng tốt, 
tử tế, không nhiều chuyện, sốt sắng, và ít học. Họ 
không biết gì về chữ nghĩa và không bàn luận gì về 
chuyện thế gian. Điều đáng chú ý nhất là họ không 
có sự thông hiểu về giáo lý Chân Tông. Nếu có học 
thức và khôn ngoan, thì lời nói của họ có lẽ sẽ không 
trực tiếp phát xuất từ tấm lòng. Vì họ không có học 
nhiều, cho nên họ không bị tiêm nhiễm bởi những 
chuyện thế gian. Những gì mà họ cảm biết xuất phát 
không bị nhiễm ô qua tri thức. Tư tưởng họ được 
thấm nhuần từ tấm lòng chân thành, và điều này 
được thấy rõ qua lời nói của họ. Nhưng thường thì 
họ không viết nhiều; thay vì viết, họ hành động, và 
những hành động của họ đôi khi rất đáng ghi nhận.

Đây có một câu chuyện trong những thiện tín 
Chân Tông này. Có một người đàn ông khi nghe 
tiếng động trong khu vườn nhà mình, ông nhìn ra 
và thấy mấy đứa trẻ hàng xóm đang trèo lên một 
cây ăn trái trong vườn, để trộm trái cây. Ông ta 
lặng lẽ bước ra vườn và đặt một cái thang dưới mấy 
đứa trẻ đang ở trên cây. Rồi ông lặng lẽ trở vô nhà. 
Đây không phải là việc làm ngu ngốc hay sao? Bọn 
trẻ đang trộm trái cây nhà mình, mà người chủ lại 
không ngăn cản họ làm chuyện bậy. Người đàn ông 
này lại sợ rằng khi mấy đứa trẻ trèo xuống, vì lo 
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sợ bị bắt, chúng có thể tuột té, và bị thương. Động 
cơ của ông chính là tránh không làm cho chúng bị 
thương, không phải là việc giữ trái cây khỏi bị trộm. 
Một hành động như vậy chính là tính cách của một 
Diệu-hảo-nhân.

Một câu chuyện khác về Diệu-hảo-nhân đã để 
lại rất nhiều bài viết. Đây là điều hơi lạ, vì họ không 
bắt buộc phải viết. Viết lách cần một tiến trình qua 
suy tưởng, và khi suy tưởng chen vào, thì sự diễn 
đạt có khuynh hướng méo mó và thiếu chân thật. 
Người này, tên là Saichi, đã mất vào khoảng hai 
mươi năm về trước, sau khi ông được tám mươi tuổi. 
Nghề của ông là làm geta (guốc), một loại guốc gỗ 
Nhật. Saichi dùng những miếng dăm bào nơi mình 
làm việc, viết ngay xuống bất kỳ ý tưởng nào hiện 
ra trong đầu của ông. Về tối ông thu nhặt chúng lại 
rồi viết vào một tập vở học trò. Vì vậy, ông đã giữ 
một loại nhật ký tôn giáo, có thể nói như vậy, trong 
hơn hai mươi năm. Saichi bắt đầu nếp sống đạo khi 
ông mười chín tuổi và đã trải qua khoảng ba mươi 
năm để thấm nhuần chân lý của giáo lý Chân Tông. 
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Lòng tin (tín tâm) của ông đã được vững chãi lúc 
ông được năm mươi tuổi.

Vì vậy, đạt chân lý không phải là công việc dễ 
dàng. Nó không phải là hý luận, không chỉ nói để 
qua thời gian. Nó là công việc thật sự nghiêm túc. 
Giáo lý Chân Tông, đặc biệt, thật sự khó hiểu hơn 
những giáo lý khác của Phật Giáo. Mặc dầu các 
thầy tổ Chân Tông cho rằng nó là cách dễ dàng nhất 
để đạt thành Phật Quả, theo tôi, nó là cách khó nhất 
để đạt thành Phật Quả.

Ngôn Ngữ và Tâm Linh
Trước khi trở lại với Saichi, tôi xin trích ra đây 

câu chuyện của một Diệu-hảo-nhân hãy còn sống. 
Bà ta là một người đàn bà thất học mà tôi đã gặp khi 
tôi ở Nhật cách đây vài năm3. Vì bà ta không biết 
viết, cho nên bà đọc hai đoạn thơ trích dẫn sau đây 
cho người con của bà, trước khi người con đi xa. Bà 
ta đọc qua hình thức bài kệ ngắn, giống như bài ca 
dao dân gian, và bảo con bà viết ra văn tự. Khi tôi 
gặp bà, bà đã vào khoảng sáu mươi.

Thuở ban đầu người đàn bà này lấy chồng, bà 
ta không mấy hạnh phúc, tôi nghĩ, theo câu chuyện 
của bà. Bà thường đến một ngôi chùa gần đó để 
nghe giảng pháp. Khi đi chùa, bà cố gắng giấu 
không cho mẹ chồng biết. Vì có sự hục hặc giữa 
bà và mẹ chồng, không phải giữa bà và chồng bà. 
Nhưng vào thời trước ở Nhật Bản, một người đàn 
bà lấy chồng không chỉ lấy người chồng mà lấy cả 
gia đình của chồng. Ngay đến ngày nay, ở một vài 
nơi, bà già trong gia đình vẫn thường là khắc nghiệt. 
Khoảng năm mươi năm trước thì thực là như vậy. 
Người đàn bà này đã trải qua rất khó khăn trong 
nhiều năm cho đến ngày bà ngộ ra chân lý của giáo 
pháp Chân Tông. Khi người con trai trưởng thành 
của bà sắp phải rời bà để đi học nghề ở một thành 
phố lớn, bà rất đau buồn vì phải lìa xa con. Không 
có gì để bà cho con ngoài việc bà làm cho con bà 
hiểu và nhận ra được những gì mà bà đã nhận được 
từ giáo lý Chân Tông. Bà muốn con bà hiểu rõ lòng 
tin (tín tâm) Chân Tông mà bà đã từng ôm ấp. Cho 
nên, bà đã đọc những ý tưởng của bà cho người con, 
vì bà không thể nào tự viết ra được.

Chuyển dịch, thật đáng tiếc, lại không thể 
chuyển tải được bóng dáng ý nghĩa của cái mạnh 
và cái vi diệu của nguyên văn. Anh ngữ là một 
ngôn ngữ trí thức hơn Nhật ngữ hay Hoa ngữ. Khi 
người Nhật đọc chữ viết của họ, những gì họ hiểu từ 
những văn tự này thì không được thiết lập một cách 
chính xác và chắc chắn. Chẳng hạn, trước đây có 
khi tôi đọc bản tiếng Anh về một trong những câu 
nói thần bí vĩ đại của Thiên Chúa Giáo là, “God’s 
Isness is my Isness” (“Sự Hiện Hữu của Chúa là 
Sự Hiện Hữu của tôi”). Đây là một lối diễn tả hết 
sức trừu tượng. Theo Thánh Kinh, khi Chúa được 
hỏi tên ngài là gì, ngài trả lời cho Moses rằng, “My 
name is, ‘I am that I am’” (“Tên Ta là, ‘Ta tức là 
Ta’”) – thật là một lối phát biểu trừu tượng. Trong 
tiếng Hoa và tiếng Nhật chúng tôi có lẽ không dùng 
một câu quá trí thức và trừu tượng như vậy.

Trong tiếng Nhật, chúng tôi có đại danh từ 
tương ứng với tiếng của quý vị như “I” (tôi) hay 
“you” (quý vị, bạn,..), “he” (ông, anh ấy) hay “she” 
(bà, chị ấy), nhưng trong nhiều trường hợp, chủ từ 
“I” (tôi) bị bỏ mất, hay đôi khi ”you” (quý vị) cũng 
bị bỏ ra. Thỉnh thoảng, túc từ cũng bỏ luôn, và chỉ 
còn từ ngữ trung gian là động từ nối kết giữa chủ 
từ (chủ thể) và túc từ (khách thể), để diễn tả một ý 
tưởng. Làm thế nào chúng ta biết động từ diễn đạt 
đó thuộc về chủ thể hay khách thể? Làm thế nào 
chúng ta biết liên hệ nào mà động từ đó được thiết 
lập giữa hai bên? Tất cả lối diễn đạt như vậy thật là 
mơ hồ, không rõ ràng gì cả. Tuy nhiên, người Nhật 
thoải mái dùng những gì mà chúng tôi gọi là kính 
ngữ. Bằng cách dùng kính ngữ, chúng tôi biết ngay 
tức khắc sự ám chỉ đó cho “you” (quý vị) hay cho 
“I” (tôi). Kính ngữ được gắn liền với, không những 
chỉ cho danh từ, mà cũng còn cho động từ nữa.

Tất cả điều này cho thấy rằng những gì được 
diễn đạt có phần không chính xác và những gì 
chúng ta nghe được cũng khá mơ hồ, không được 
xác định rõ ràng như trong tiếng Anh. Nhưng sự 
rất trừu tượng này có lẽ giúp ích rất nhiều trong các 
bài viết về tâm linh. Những bài viết như vậy không 
mấy chính xác và rõ ràng như những bài viết về 
khoa học. Thật ra, sự trừu tượng này thật sự không 
trừu tượng. Trên quan điểm tri thức thì nó có vẻ tối 
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nghĩa, bởi vì nó không được xác định rõ ràng – chủ 
thể thì không rõ ràng là chủ thể, khách thể thì không 
rõ ràng là khách thể. Nhưng trên quan điểm về tâm 
linh chủ thể là khách thể và khách thể là chủ thể. 
Sự không thể xác định chính xác này, cái bản sắc 
mơ hồ này, theo ý nghĩa nào đó thì có sự biểu cảm 
phong phú hơn. Đôi khi tôi nghĩ, Hoa ngữ là ngôn 
ngữ thích hợp nhất cho đời sống tâm linh.

Cuộc Sống Hàng Ngày và Niệm Phật
Bây giờ, đây là những gì mà người đàn bà ấy đã 

đọc cho con bà.

Khi tôi nghĩ đến đấy,
tim tôi thật rộn rã
vì niềm vui tràn khắp.
Do tôi vì thất học, nên tôi đọc ra đây
và con tôi viết xuống,
lòng hoan hỷ như tôi.
Lúc nhỏ tôi đến chùa,
chỉ nghe pháp mà thôi
không để ý nội dung.
Nhưng sau này thôi thúc bởi khổ não bên 

trong,
tôi bắt đầu viếng lại ngôi chùa xưa như mới.

Nỗi thống khổ bên trong nhất định là cần thiết 
trong đời sống đạo. Nó là tiền đề cần thiết để làm 
cho con người tìm hiểu và đón nhận được chân lý 
tôn giáo. Không có nỗi thống khổ bên trong, mà 
chỉ nghe giảng pháp, chỉ đọc kinh sách tôn giáo, để 
mong nhận được điều gì trong đó, chỉ là điều vô ích. 
Những gì chúng ta nhận được chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Tôi cảm nhận thấy rằng tôi mà càng lắng 
nghe,

tôi càng thấy biết ơn Đấng-sinh-thành của tôi.
Một cảm giác như vậy tôi chưa từng trải qua.
Không muốn mẹ chồng biết
mỗi lần tôi đi chùa,
tôi lặng lẽ lén đi.
Không ai biết đi đâu.
tôi tưởng rằng tất cả đều ở  tôi tự-lực,
câu niệm Phật được thốt.
Nhưng không phải là vậy, tất cả đều Tha-Lực.

Như tôi đã đề cập trước đây, Chân Tông phân 

biệt giữa tự-lực và Tha-Lực. Tự-lực tương ứng với 
niềm tự hào trong Thiên Chúa Giáo, và Tha-Lực 
được hiện thực qua sự khiêm nhượng. Khi tự-lực 
hay niềm tự hào bị nghiền nát, lúc ấy người ta mới 
cảm thấy khiêm nhượng, và sự khiêm nhượng dẫn 
tới Tha-Lực. Tha-Lực là Đấng-sinh-thành hay A Di 
Đà hay Nam Mô A Di Đà Phật. Vì vậy, một khi tự-
lực được nhắc tới, nó ám chỉ đến niềm tự hào. Đây 
là những gì được nhắc đến khi người đàn bà này nói, 
“tôi tưởng rằng tất cả đều ở tôi tự-lực”.

Mọi thứ đều đến từ năng lực của Đấng-sinh-
thành. Điều này là những gì khác biệt giữa Chân 
Tông và nhiều giáo lý khác. Khi tự-lực bị loại trừ, 
khi niềm tự hào bị xóa tan, nó không phải là do 
sự cố gắng hay năng lực của một người. Tất cả nó 
đều do Tha-Lực. Để thật sự khiêm tốn và cảm thấy 
khiêm nhượng, chúng ta có khuynh hướng nghĩ 
rằng mình phải gạt bỏ đi tính tự hào và sống khiêm 
tốn. Cho dù chúng ta có thể nghĩ rằng việc này được 
làm bởi Tha-Lực, trong lúc ấy chúng ta lại cố gắng 
bằng tự-lực. Khi chúng ta nghĩ đó tất cả từ Tha-Lực, 
nhưng ngay trên ý thức ấy cho thấy nó đến từ tự-lực.

Tha-Lực thực sự đến một cách không hay biết 
và không ngờ trong tâm thức của chúng ta. Khi 
chúng ta thật sự có Tha-Lực, thì nó hoàn toàn chiếm 
hữu ý thức của ta, và tự-lực hoàn toàn biến mất. Quý 
vị có thể hỏi, vậy thì cái gì làm cho chúng ta nhận 
thức được năng lực đó là Tha-Lực, khi mà nó chiếm 
toàn bộ ý thức? Thật ra, chúng ta không ý thức được 
Tha-Lực, vì Tha-Lực tràn khắp và không có gì đối 
lại với nó. Tất cả điều này cho thấy sự thất bại của 
mọi sự diễn tả bằng ngôn từ.

Tha-Lực có ở đó, và ta ý thức được nó, tuy nhiên 
Tha-Lực đồng nhất với mọi ý thức của ta như chính 
nó. Ta cũng như vậy có ở đó, ta là ta. Người khác 
là người khác. Tuy nhiên, ý thức không thể diễn tả 
được. Khi diễn tả, nó trở thảnh phi lý. Vì vậy, Tha-
Lực phải qua tự thân thể nghiệm mới được. Người 
đàn bà này thực sự hiểu rõ được Tha-Lực. Bà tiếp 
tục và nói,

Những gì mà tôi tưởng là Tha-Lực
không gì khác hơn là tự-lực.
Cố gắng tránh con đường tội lỗi
và luôn nhắm tới cõi Tịnh Độ,
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ý nghĩ này cũng không gì khác hơn là tự-lực.

Nơi đây chúng ta tìm thấy trọng tâm của sự thể 
nghiệm tôn giáo. Khi chúng ta còn cố gắng tránh 
điều ác và trông mong hướng về Tịnh Độ, hay lo 
lắng về việc sinh vào cõi Tịnh Độ, hay suy nghĩ rằng 
ta phải loại bỏ tự-lực, thì chúng ta hãy còn trong lãnh 
vực của tự-lực. Đó là lý do tại sao mà Diệu-hảo-nhân 
đặc biệt lờ đi sự phân biệt tương đối của thiện và ác. 
Họ ở bên kia bờ của tư tưởng đạo đức.

Đời sống tôn giáo luôn luôn vượt xa tư tưởng 
đạo đức. Đây không có nghĩa rằng đời sống tôn giáo 
hoàn toàn tách rời, phân biệt rõ ràng với đời sống 
đạo đức. Sự thật là đời sống tôn giáo được đạt tới 
qua sự siêu việt lên trên đời sống đạo đức. Nhưng 
đây không phủ nhận đời sống đạo đức. Thật ra, tâm 
linh được hàm chứa trong đạo đức, nhưng đời sống 
đạo đức đơn độc không thể nào đạt đến đời sống tôn 
giáo, tâm linh được. Khi chúng ta còn cố gắng tiến 
đến tâm linh qua đạo đức, chúng ta dùng tự-lực, cái 
mà chúng ta cần phải loại bỏ. Nhưng sự cố gắng 
loại bỏ tự-lực cũng lại là tự-lực. Vậy thì người ta có 
lẽ thất vọng mà hỏi, “Vậy tôi phải làm gì?” Đó mới 
thật là vấn đề, và là một sự bế tắc mà tất cả chúng ta 
cần phải vượt qua.

Sống với A Di Đà
Người đàn bà tiếp:
Tôi lúc nào cũng tính toán,
nói, “Cách này hay cách kia?”
Nhưng cuối cùng không có gì phải tính toán.
Tất cả đều được Đấng-sinh-thành cho trọn 

vẹn cho không 
Bây giờ tôi vô cùng biết ơn! Nam Mô A Di Đà 

Phật.

“Tính toán”, hay hakarai, là sự tính toán, động 
lực, hay nỗ lực của con người. Nói rằng, “Cách này 
hay cách kia?” và “Tôi phải làm gì?” – đó là sự tính 
toán; đó là nỗ lực đạo đức.

Thật ra không xác đáng mà cho rằng chúng ta 
phải loại bỏ tất cả mọi thứ này. Suy xét theo những 
câu này là để cho bản thân mình làm việc bằng tự-
lực. Đây là điểm khó khăn nhất. Nhưng người đàn 
bà không biết chữ này, đã hoàn toàn hiểu rõ, khi bà 

thú nhận, “Tôi lúc nào cũng tính toán, nói, ‘Cách 
này hay cách kia?’ Nhưng cuối cùng không có gì 
phải tính toán. Tất cả đều được Đấng-sinh-thành 
cho trọn vẹn cho không. Bây giờ tôi vô cùng biết 
ơn!” Và bà ta tiếp:

Bởi vì sự đui mù và bất lực của tôi,
bình minh đã đến với tôi qua năng lực của 

Đấng-sinh-thành.
Bây giờ tôi vô cùng biết ơn! Nam Mô A Di Đà 

Phật.

Và bình minh này, là cái gì đó vỡ ra và tỏa đến 
từ một vùng xa lạ khi chúng ta tuyệt vọng và trong 
tình trạng hoàn toàn thất vọng, khi chúng ta không 
biết phải làm gì, ánh sáng vụt qua tâm trí chúng ta.

Tôi hoàn toàn đui mù và không biết.
Thật là xấu hỗ đã nghĩ rằng mình không sao.
Tôi đã nghĩ tôi niệm Phật là tự nơi tôi,
nhưng không phải vậy; đó là lời gọi của A Di 

Đà.
Tôi thực sự biết ơn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Bây giờ tôi tin rằng con người tôi
chắc chắn đi con đường dẫn đến địa ngục,
Tịnh Độ hay con đường ác cũng chẳng ích gì 

cho tôi.

Khi mà chúng ta hãy còn là những con người 
tương đối, chắc chắn chúng ta đều đi đến những 
gì mà Phật Giáo gọi là ác đạo, và chúng ta chẳng 
bao giờ có thể thoát khỏi được nó. Nhưng ngay khi 
chúng ta đi trên ác đạo, hay có lẽ đang sống trong 
ác đạo, chúng ta lại ở ngay giữa lòng của Tịnh Độ. 
Khi điều này được chứng thực, chúng ta mới có 
thể trả lời như cách mà người đàn bà này nói. Với 
bà, chẳng phải Tịnh Độ hay địa ngục, chẳng phải 
sám hối, hay bất kỳ gì nữa, chẳng có ích gì. Bây 
giờ bà ấy ở trên Tịnh Độ. Bà ấy ở trên ác đạo hay 
địa ngục. Vì thế bà mới kết luận ý nghĩ của bà như 
sau:

Với ai mà tôi hàm ân để có được tâm trạng 
hiện tại này?

Với ngài sáng tổ, Shinran, và ngài kế thừa, 
Rennyo.

Được giáo hóa từ quý ngài lãnh đạo tâm linh 
này,
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Bây giờ tôi đã nhận ra được điều này.
Kiến thức tôi thông qua các vị thầy cao cả
để được truyền đạt hoàn mãn giáo pháp này 

cho tôi.
Vô vàng tán thán đến tất cả quý ngài! Nam 

Mô A Di Đà Phật.
Trong khi lo lắng về cuộc sống hàng ngày,
phiền muộn về những điều đã được và mong 

được,
lúc nào cũng cùng với tự thân A Di Đà.
Tôi vô cùng biết ơn! Nam Mô A Di Đà Phật.

Đời sống hàng ngày dĩ nhiên đầy những lo lắng, 
bất an và sợ hãi. Chúng ta sống không an ổn giữa 
những vấn nạn này, trong khi đó những khó khăn 
như thế lại không có ảnh hưởng gì đến các Diệu-hảo-
nhân. Họ đều có những khó khăn thông thường như 
chúng ta, nhưng họ không bị ràng buộc với chúng 
như chúng ta. Dù rằng họ không thoát khỏi những 
khốn cùng và sợ hãi, đồng thời họ lại không bị ràng 
buộc bởi chúng – họ có khả năng tự giải thoát. Dù bị 
ràng buộc, nhưng họ được giải thoát. Đó là những gì 
mà người đàn bà này đã có ý khi bà nói, “Tôi lúc nào 
cũng cùng với tự thân A Di Đà”. Nếu bà ta không 
có bất an, sợ hãi, và lo lắng, thì bà chẳng bao giờ 
nói, “… lúc nào cũng cùng với tự thân A Di Đà”. 
Đây chính là phần quan trọng và đáng ghi nhận nhất, 
và mọi thể nghiệm tôn giáo, mọi giáo lý tôn giáo, 
đều nhắm vào sự kiện này. Trong lời nói của người 
đàn bà, “Mặc dù trong mối quan hệ cha mẹ với A 
Di Đà, tôi không thể tránh khỏi thỉnh thoảng bị 
những ý nghĩ xấu xa làm phiền.”

Chúng ta thường nghĩ rằng các bậc hiền thánh 
thì quả là tôn quý cho nên họ hoàn toàn không có 
những phiền não như chúng ta thường có. Nhưng 
điều này không phải là như vậy. Nếu chúng ta ca 
tụng bậc hiền thánh về sự giải thoát mọi chuyện thế 
gian, bậc hiền thánh sẽ không do dự mà bảo rằng, 
“Quý vị nói cái gì? Tôi cũng xấu xa như quý vị.” 
Nhưng mà, vị ấy thêm, “tôi có điều gì đó làm cho 
tôi, mặc dầu, ở trong mọi phiền não này, nhưng tôi 
thoát khỏi chúng và ở cùng với Thượng Đế (hay A 
Di Đà).” Người đàn bà này tiếp tục thú nhận:

Dù trong quan hệ cha mẹ với A Di Đà,
tôi không thể tránh khỏi, thỉnh thoảng,

bị những ý nghĩ xấu xa làm phiền.
Thật là xấu hỗ! Nam Mô A Di Đà Phật.
Khó khăn cách mấy mà tôi gắng không có 

phiền não,
chúng cứ chen vào tâm tôi lại còn nhiều hơn 

nữa.
Thật xấu hỗ! Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhìn vào cái tự ngã xấu xa của tôi,
Tôi nhận ra nó thật là đáng ghét.
Tôi ghê tởm cái ngã thân yêu này,
Thật là xấu hỗ! Tôi quả là mụ già xấu xa, 

kinh tởm.
Nhưng bà luôn ở với Đấng-sinh-thành, ngài 

chẳng rời bỏ bà. Bà là người xấu xa, tội lỗi; bà hầu 
như khinh tởm chính bà, nhưng Đấng-sinh-thành 
chẳng bao giờ xa lánh bà. Đấng-sinh-thành chẳng 
rời bỏ bà.

Ngày qua ngày tôi ở với A Di Đà.
Hãy để mặt trời lặn khi nào thì tùy thích.
Tôi thật là biết ơn! Nam Mô A Di Đà Phật.
Với câu “hãy để mặt trời lặn khi nào thì tùy 

thích” có nghĩa như thế này: khi nào đến lúc, tôi 
sẵn sàng để chết. Khi mặt trời lặn, khi kiếp sống tôi 
đã tận, tôi sẵn sàng ra đi, và tôi không cần biết là 
đi đâu.

Thời gian của tôi luôn trải qua cùng với A Di 
Đà,

không cần biết bất ngờ mặt trời lặn lúc nào.
Tôi thật là biết ơn! Nam Mô A Di Đà Phật.
Tán dương và xưng tụng là ân huệ mà tôi được 

ban,
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thật là một bản tuyên ngôn tốt đẹp về lòng tin 

(tín tâm) Chân Tông và sự hiểu biết Phật Giáo! 
Theo quan điểm tri thức, nếu một người lúc nào 
cũng cùng ở bên cạnh A Di Đà và ý thức được sự 
hiện diện của Tha-Lực, vậy thì làm thế nào người 
ấy lại có thể ấp ủ hoặc nuôi dưỡng những phiền não 
hoặc cảm thấy ghê tởm chính mình? Đây là lý do 
nghi vấn về lòng tin (tín tâm) tôn giáo. Vấn đề của 
tri thức là nó không thể nào đối phó được với sự mơ 
hồ và mâu thuẫn, mà lúc nào cũng xảy ra trong cuộc 
sống. Mặc dầu những mâu thuẫn như vậy, người 
Diệu-hảo-nhân thì lại biết ơn và hoan hỷ với những 
gì mà họ đã trải qua.
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Khi tự hào không còn, thì có sự khiêm tốn. Và 
khiêm tốn là sự công nhận của Tha-Lực. Khi khiêm 
tốn được nhận ra, chúng ta có một cảm giác hoan hỷ 
kỳ lạ. Theo lý ra, sự khiêm tốn phải làm cho người 
ta cảm thấy khổ sở. Vâng, đúng vậy. Nhưng đồng 
thời người ta lại thấy có một cảm giác thật là trái 
ngược với nỗi khổ sở đó. Thật ra, thì lại có niềm 
hoan hỷ và niềm hạnh phúc. 

Bảo Bọc bởi câu niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Bây giờ chúng ta hãy trở lại câu chuyện của 

Saichi và nhật ký của ông.

Saichi khuyên chúng ta đừng nên đánh mất cảm 
giác hoan hỷ, vì niềm hoan hỷ là mối cảm xúc minh 
chứng và xác nhận lòng tin (tín tâm) của chúng 
ta đối với giáo lý Chân Tông. Niềm hoan hỷ thật 
là quý báu và mong manh, cho nên chúng ta luôn 
phải giữ gìn nó. Saichi thỉnh thoảng đặt câu hỏi cho 
chính mình bằng những câu viết của ông, nhưng sau 
đó lại thường thêm, “Ôi, Saichi, thật là người may 
mắn! Không lo lắng, không phiền não, không 
niệm Phật”.

Điểm cuối này thật là trọng yếu, vì người theo 
Chân Tông là phải niệm Phật suốt thời gian. Một 
khi lòng tin của chúng ta đã vững chắc, tất cả những 
câu niệm Phật mà quý vị xưng niệm sau đó là để 
diễn tả sự biết ơn của quý vị. Nhưng khi quý vị đến 
viếng một ngôi chùa Chân Tông, nơi đó có rất nhiều 
người niệm Nam Mô A Di Đà Phật một cách liên 
tục, quý vị muốn biết là có bao nhiêu người thành 
tín tụ tập ở nơi đó. Thật ra, những gì mà họ xưng 
niệm có lẽ được gọi là niệm Phật rỗng, vì có thể 
không có một cảm giác nào trong đó cả. Hãy nghe 
Saichi nói về điều này:

Tôi không niệm Phật câu nào.
Nó là không cần thiết.
Cứu độ bởi lòng từ bi của Phật,
tôi thật là biết ơn.
Như câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
nó luôn mãi với tôi.
tôi luôn mãi với nó.
Khi ngủ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi thức, Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi đi khi đứng,

khi ngồi khi nằm, Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi làm việc, Nam Mô A Di Đà Phật.

Một trong những câu ca mà ông thường ngâm nga 
trong lúc làm guốc, ông viết, “Guốc hoan hỷ, Saichi 
hoan hỷ, Nam Mô A Di Đà Phật”. Điều này thật rất 
có ý nghĩa. Trong hãng xưởng, người ta thường nói 
về việc tăng gia năng xuất. Nhưng mọi sản phẩm làm 
bởi người thợ và máy móc không theo cùng cảm giác 
hoan hỷ mà Saichi có trong lúc làm guốc. Kết quả là 
công việc của ông chia xẻ và tham dự vào cảm giác 
hoan hỷ của ông. Guốc là biểu tượng của hoan hỷ. 
Người ta cảm thấy hoan hỷ không chỉ trong việc làm 
guốc, mà còn trong việc đóng bàn, làm đèn kiểu, làm 
nhà, trải đường, lái xe hay lái xe buýt. Mọi thứ đều 
hoan hỷ. Mọi thứ đều tham dự vào cảm giác hoan hỷ 
vô biên (cực lạc) này.

Trên lãnh vực quản lý, người ta thường hay tranh 
cãi. Tôi không thể nào nói ai sai ai đúng. Có lẽ cả 
hai đều ở về phía sai. Nhưng nếu tất cả cùng có cảm 
giác rằng những gì mà chúng ta làm đều là hiện thân 
của cảm giác hoan hỷ, hạnh phúc, và biết ơn của ta, 
thì cả thế giới có lẽ biến thành một nhà hoan hỷ (thế 
giới cực lạc). Khi đó mọi việc làm đều là niềm hoan 
hỷ. Trong khi giữ câu niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. 
Từ bên trong, bất cứ điều gì mà ta tham dự vào, Nam 
Mô A Di Đà Phật phát ra. Khi cảm thấy xấu hỗ về 
bản thân tồi tệ của mình, Nam Mô A Di Đà Phật, và 
sự tồi tệ của ta trở thành phúc lạc. Khi hoan hỷ ở lòng 
từ bi của Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi cảm thấy 
buồn bã, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi hạnh phúc, 
Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi điều đều biến thành 
Danh Hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật.

Đâu đó, Saichi nói, “Mọi điều không chỉ là 
tâm ta, mà nó chất chứa với quá nhiều phiền não. 
Cái tâm này, với tất cả phiền não của nó, bị tràn 
ngập với Nam Mô A Di Đà Phật”. Thế giới khách 
quan là những gì vượt quá tầm kiểm soát của chúng 
ta. Thế giới khách quan này, theo Saichi, bị tràn lấp 
bởi Nam Mô A Di Đà Phật. Như không gian trống 
không, vượt quá chân trời và tận đến trời cao, tự nó 
cũng tràn lấp bởi Nam Mô A Di Đà Phật. Vì vậy, 
mọi thứ mà Diệu-hảo-nhân tiếp xúc, mọi thứ mà 
người ấy làm, mọi thứ mà người ấy nói, là Nam Mô 
A Di Đà Phật. 
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Trong trường hợp này, Nam Mô A Di Đà Phật 
không còn là sự sùng kính đơn giản, “Con xin quy y 
Đức Phật A Di Đà”. Một câu như vậy hình như đều 
không chứa tính thuần túy, không ý nghĩa, không 
có gì đặc biệt quan trọng, không là biểu tượng cảm 
giác. Chỉ đơn giản là Nam Mô A Di Đà Phật, thực 
tế đơn giản. Dĩ nhiên, khi chúng ta nói “thực tế”, là 
chúng ta đã nghiêng về sự trừu tượng. Chỉ đơn giản 
niệm Nam Mô A Di Đà Phật không thôi, không giải 
thích, thì tốt đẹp hơn nhiều.

Đây là điều cốt yếu của giáo lý Chân Tông, 
theo như tôi hiểu. Chúng ta có thể nói rằng đời sống 
tôn giáo không quan hệ gì đến đời sống thực tế của 
chúng ta. Nhưng trong thí dụ của Saichi và người 
đàn bà mà tôi đưa ra, chúng ta khám phá ra đời sống 
tôn giáo có ý nghĩa như thế nào. Tự thể nó hiện qua 
mọi hành vi. Những vị thánh Thiên Chúa Giáo có 
lẽ cũng đồng ý với điều này. Mọi thứ đều được tô 
điểm bởi sự thể nghiệm tôn giáo này. Thế giới thấm 
nhuần với lòng biết ơn và hoan hỷ. Điều đó không 

có nghĩa là mọi thứ tồi tệ trong đời sống đều tan 
biến. Nó có ở đó. Nó hiện diện mà nó không hiện 
hữu. Nó có ở đó như thể là nó không có. Tất cả các 
giáo lý tôn giáo đều tập trung ở điểm duy nhất này.

CHÚ THÍCH:

1 Trích dịch từ nguyên bản BUDDHA OF INFINITE LIGHT 
[PHẬT VÔ LƯỢNG QUANG] của D.T. SUZUKI, Chương 
thứ 5 – Excellence of Parson (Nhân Vật Tuyệt Diệu).

2 “Excellence of Person” [Nhân Vật Tuyệt Diệu] là phần 
mở thêm sự thảo luận của Ngài Suzuki về  “person-
nhân vật” trong tập Japanese Spirituality (Tinh Thần 
Nhật Bản), ở trang 75-93.

3 Người đàn bà thất học này được biết là bà Hina 
Mori trong tập A Miscellany of the Shin Teaching of 
Buddhism (Tạp Luận về Giáo Lý Chân Tông) (Kyoto: 
Shinshu Otaniha Shumusho, 1949) trang 72-74. Sự 
cáo bạch tín ngưỡng của bà đã được diễn bày ra trong 
những câu văn trong tập này, cũng như trong Collected 
Writings on Shin Buddhism (Tuyển Tập Những Bản 
Văn về Chân Tông) (Kyoto: Shinsgu Otaniha, 1973).

GIỌT NƯỚC MẮT CHO QUÊ HƯƠNG
Tống Phước Hiến

Ðến bao-giờ lấy lại được Giang-san!
Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ?
Ai trái tim lân-mẫn vạn dân tàn.
Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan,
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn

(Nguyễn Chí Thiện)

V iệt Nam Quốc Dân Ðảng thực sự đi vào đời 
sống tình cảm, ý chí thuở tôi còn mài miệt 
sách vở học trò. Khởi đầu bằng bài trần 

thuyết về Việt Nam Quốc Dân Đảng mà cuộc khởi 
nghĩa Yên Bái và sự trở về lòng đất Việt của mười 
ba vị tuấn-kiệt là trọng tâm. Ôi đất-nước oai linh 
từ buổi hồng hoang đã được bảo vệ và thắm đượm 
bởi vô vàn mồ hôi, trí tuệ và máu lệ của hàng hàng 
lớp lớp Tiền nhân hiệt kiệt và chiến sĩ anh hùng 

vô danh trải dài nối tiếp hy sinh, đấu tranh không 
ngưng nghỉ! Giọt nước mắt thán phục, giọt nước 
mắt cảm kích thân phận quê hương. Giọt nước mắt 
kiêu hãnh giống dòng oanh liệt từ thời niên thiếu ấy 
thấm loang trên giấy trắng học trò. Chính giọt nước 
mắt nầy đã dẫn dắt tôi đến với bạn bè cùng trang lứa 
đối mặt với quân thù.

Thế hệ chúng tôi phải đương đầu với lắm kẻ 
thù. Chúng tôi phải quyết liệt đấu tranh để thắng 
cái bản ngã thấp hèn tự tại trong mỗi cá nhân của 
kiếp người; phải chấp-nhận thua thiệt mới giữ vững 
ý thức và trận tuyến.

Cùng một lúc, chúng tôi phải đương đầu với hai 
kẻ thù có cả sức mạnh vũ khí, quyền lực, lẫn xảo 
quyệt! Bề mặt, chúng cũng nhân danh Tổ Quốc, 
Công lý… để tận diệt nhau, giành lấy phần thắng 
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duy nhất. Ðôi khi vì sinh tồn, cần phát-triển thế lực 
nên có khi chúng mặc cả, liên minh!

- Thế-lực hung hãn trước hết là bọn Cộng-sản 
(CS) ác-độc, oan nghiệt.

- Thế-lực thứ 2 là bọn gian-manh nguy-hiểm, bọn 
núp bóng, trá hình Quốc Gia. Chúng ở ngay trong 
hàng ngũ chúmg ta, có khi chúng lãnh đạo cuộc chiến 
đấu. Vì chúng, mà Chính Nghĩa Quốc Gia (CNQG) 
có lúc bị lu mờ, cộng-đồng QG chân-chính bị đánh 
giá sai lac là: chia rẽ, không quyết-tâm… Cả hai thế-
lực nầy đều vô liêm sỉ, đều tội đồ Dân tộc. Nhưng 
với niềm tin sắt đá vào lẽ tất thắng của CNQG nên 
chúng tôi quyết đi, đi hết đời mình, đi với đồng đội, 
kiên tâm bảo tồn hương-hỏa Tổ tiên.

Ðảng sử VNQDÐ là những trang sử kiêu-hùng 
bi-tráng, chất-ngất ý-chí sắc-son dũng-cảm, viết 
nên bằng huyết lệ VN với ba cương-lĩnh căn-bản:

- Dân-Tộc Ðộc-Lập
- Dân-sinh hạnh-phúc.
- Dân-quyền tự-do.
VNQDÐ huy động lưc lượng Dân tộc trong tiến 

trình đánh đuổi ngoại xâm. Xây dựng Tổ quốc. Ba 
cương lĩnh VNQDÐ triệt-tiêu ba độc-quyền CS:

- Ðộc quyền ý-thức-hệ chính-trị, thiết-lập chế-
độ chuyên-chính cầm quyền.

- Ðộc quyền các phương-tiện truyền-thông, 
giáo-dục và luật-pháp.

- Ðộc-quyền kinh-tế và mọi quan-hệ về phương-
thức sản-xuất và tiêu dùng.

Ba cương-lĩnh VNQDÐ và ba độc quyền CS 
mãi mãi là hai đối lực tìm cách tiêu-diệt nhau. Ðó là 
hai nguồn ý-thức đối chọi nhau quyết-liệt như trắng 
đen, nước lửa, ngày đêm, no đói, sống chết, như 
đoàn tụ với chia-ly, như hạnh-phúc với khổ đau… 
không thể nào và không bao giờ pha trộn để hòa 
hợp hòa giãi được.

Cuộc đấu-tranh khốc-liệt của Người QG nhằm 
đi đến mục-tiêu hướng về Chân, Thiện, Mỹ chôn 
vùi bao ác độc, nghiệt-ngã, bạo-tàn; tiêu-diệt cái 
phi Ðạo-lý, phi Tổ-Quốc của CS. Ðiển-hình cho hai 
lực lượng ấy là VNQDÐ cùng với nhân-dân Việt-
Nam hợp cùng nhân-loại vì lương-tâm quyết-liệt 
tận diệt thế-lực gian-tà, hôn ám CS, và bọn xu nịnh, 
lưu manh hám danh, hám lợi.

Dù bản án tử-hình đê-tiện, dù ngục-tù man rợ, 
bọn CS vẫn không ngăn chận được bước tiến của 
bao Liệt-sĩ, Chiến-sĩ vì Quê-hương dấn-thân. 

Dù chiến-trường tấn-công bọn CS ở khắp mọi 
nơi đều chiến-thắng và mang lại nhiều thành-quả 
đáng kể.

Dù chúng ta nhận-diện được bộ mặt ghê tởm 
của những kẻ tuy đồng chủng nhưng vì lợi danh, vì 
quyền lực biến chúng thành những tên ác quỷ sống 
bám trên máu xương, lầm than của đồng bào.

Tất cả dường như sẳn sàng trở nên những cơn 
địa-chấn, những cơn hồng-thủy khủng khiếp những 
trận cuồng phong cuốn trôi và chôn vùi Cộng Sản 
xuống đáy đại-dương. Nhưng thực tế, mãi đến hôm 
nay; Ðất Nước, Quê-hương vẫn tiếp tục thấm loang 
nước mắt. Máu lệ và oán hận của Dân tộc vẫn còn 
chảy. Cộng Sản vẫn còn là tai ách, là quốc nạn. 
Cộng Sản vẫn tồn tại như một thách thức, một Quốc 
nhục!? Đau đớn thay thế lực chúng vẫn còn vững 
mạnh!

Ước nguyện:

- Dân Tộc Ðộc Lập
- Dân Sinh Hạnh Phúc
- Dân Quyền Tự Do 

Còn quá xa, còn là khát-vọng, còn là lý tưởng?

Tại sao chúng ta chưa vùi lấp được ba độc quyền 
ngang-ngược, gian-manh và tội ác ấy?

Xin hãy một chút lắng lòng tự-kiểm:

1.-Trong tiến trình đấu tranh, chúng ta chưa triệt 
để với kẻ thù. Nhiều lúc quân-thù sắp bị tiêu diệt thì 
chúng ta ngừng tay cho chúng kịp phục hồi! Có thể 
vì đại nghĩa dân tộc, có thể vì chưa hiểu hết sự lưu 
manh, quỷ quyệt của kẻ thù.

Kinh-nghiệm cho ta nhận định rằng: Lúc nào 
cộng sản kêu gọi đoàn kết, hòa hợp, hòa giải, tha 
thứ chính là lúc chúng đang đi trên đường hướng 
về tử lộ. Lúc ấy, chúng ta bị kềm hãm, phải vẫy 
vùng giữa những tình cảm nặng tính Quốc Gia bởi 
những từ ngữ như: “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” 
Chúng ta đã từng phải quỵ ngã vì những tình tự 
thiết tha đó. 
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2.-Chúng ta quá dễ dàng tha thứ, mau chóng cho 
phép bọn gian trá hội nhập vào hàng ngũ chúng ta 
mà không cần thử thách, không đợi thời gian để đo 
lường, sàng lọc. Chỉ cần bất cứ ai trong bọn chúng 
phản đối lẫn nhau là chúng ta vội vàng xếp vào 
cái gọi là “phản kháng, cảnh tỉnh”. Hậu quả: hàng 
ngũ chúng ta thêm chia rẽ và kẻ thù có thêm cơ hội 
thuận lợi xâm nhập làm lực lượng ta tan nát, chiến 
hữu ta bị chết thảm, tù đày oan uổng, những tổ chức 
kháng chiến của ta bị tan vỡ đã thực tế chứng minh.

3.- Chúng ta quá chủ-quan xem nhẹ kẻ nội thù. 
Ðây là bọn xu nịnh, bọn giá áo túi cơm, bọn vô liêm 
sĩ. Giống như cộng sản, lý tưởng và mục tiêu tối 
hậu của chúng vẫn là quyền lực tanh hôi. Vì quyền 
lợi vật chất, chúng sẳn sàng ti-tiện, bẩn thỉu, đê hèn 
thỏa hiệp với Cộng Sản. Lắm khi, bọn nầy còn nguy 
hiểm hơn cả Cộng Sản. Bởi chúng đứng trong hàng 
ngủ chúng ta, chúng mượn danh chúng ta để trục 
lợi. Bọn Việt gian nầy không bao giờ có lương tâm 
hay sỉ diện. Thật ra nhận diện chúng không mấy 
khó khăn. Chúng xuất hiện rất nhiều nơi, tìm cách 
tranh đoạt chức vụ. Bằng nhiều hình thái, chúng 
đánh lừa, gieo vào chúng ta ngộ nhận rằng chúng 
là thành phần lãnh đạo, thành phần có trách nhiệm 
trong bất cứ tổ chức, hội họp nào. Chúng cố gắng 
chứng tỏ là nhân vật có tầm vóc lãnh đạo. Có khi 
chúng khôn ngoan giả dạng “mai danh ẩn tích” hay 
đứng ngoài, đứng trên “mọi sự tranh chấp”. Nhận 
định và lập trường “vô thưởng vô phạt” nghĩa là 
hoàn cảnh nào cũng có thể ngụy biện giải thích. 
Nếu đụmg tới quyền lợi, chúng không tiếc lời trâng 
tráo phao vu, dựng chuyện phỉ báng những người 
tận lực cống hiến cho đại cuộc. Lắm lúc chúng cũng 
diễn trò hung hăng, cực đoan. 

4.-Chúng ta coi nặng tình cảm cá nhân hơn sự 
an nguy của tổ chức. Do vậy thường khi chúng ta 
nghi ngờ rồi xa lánh nhau mỗi khi có ý kiến khác 
biệt. Ðã không cho nhau cơ hội giải bày; lại dễ bị 
khích động, dễ chấp nhận những thông tin của ai đó 
nói về những vấn đề không thuận lợi cho người kia. 
Ðây là một trong những lý do chủ yếu gây nên tình 
trạng phân hóa. 

Chúng ta bị ràng buộc quá chặt với quá khứ, nên 
thường định vị giá trị con người qua vị trí xã hội đã 

có từ trước. Ðành rằng không phải “cá mè một lứa” 
nhưng tư cách mới thực sự cần thiết để xác định 
niềm tin và sự tôn kính. 

Ngoài những nhược điểm chủ quan chúng ta cần 
nên xem xét sách lược của Cộng Sản và ý thức của 
ta về nhân vật lãnh đạo cũng như nhân sự trong tổ 
chức: 

1/ - Cộng Sản là một tập-đoàn thống trị, tổ chức 
rất chặt chẽ; với một bộ tham mưu đầy thủ đoạn 
gian trá, lưu manh tráo trở và sắt máu. Thần thánh 
hóa lãnh tụ, thần phục cá nhân lãnh đạo nghĩa là 
thần phục tập đoàn Bộ chính trị mãi mãi là sách 
lược. Ðể sống còn, tùy theo cấp chức, thế lực phe 
nhóm chúng chia chác quyền lợi cho nhau khá sòng 
phẳng. Ngay cả cán-bộ hạ tầng vẫn được có cái 
quyền của một tiểu ác bá địa-phương.

* Còn chúng ta, khi cần suy cử một cá nhân làm 
đại diện, làm trung tâm tập họp lực lượng thì không 
lâu sau đó sẽ có sự đả phá, chống đối. Sự chống đối 
ấy phần nhiều không bắt nguồn từ lý tưởng chân 
chính mà vì tỵ hiềm nhỏ nhen. Thông thường từ bọn 
hoạt đầu, lái buôn, đầu cơ chính trị hoăc bọn tay sai, 
bọn a dua, vô liêm sỉ, bọn giá áo túi cơm. Phương-
thức thường là rỉ tai, truyền đơn, thư nặc danh hay 
lạm dụng bừa bãi quyền tự do báo chí, viết vung vít 
vô trách nhiêm. Nếu pháp luật can-thiệp thì xin cải 
chính, ra tòa bị xác nhận tội trạng thì muối mặt thả lỳ 
chứng minh mình “thuộc thành phần xã hội phải trợ 
cấp”, luồn lách chui lòn pháp luật. Hằng ngày chúng 
ra rả trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Ký giả, truyền thông tự thân rất cao quý, nay bị 
bọn lòng dạ lang sói làm phẩm cách bị tổn thương. 
Quần chúng nào thiếu thông tin hoặc lười lý luận 
hay ít tham gia các sinh hoạt cộng đồng rất dể bị 
chúng lường gạt.

* Giữa riêng tư và đại cuộc chúng ta vẫn chưa 
phân biệt rõ ràng, nên chúng ta chưa có cơ hội tập 
họp được ý chí, lòng quyết tâm; do vậy mà điều 
kiện trang trải tấm lòng chung bị hạn chế. Tất cả 
dẫn đến hậu-quả là cho đến hôm nay, chúng ta chưa 
đồng lòng được với nhau một khuôn mặt lãnh tụ dù 
rằng chúng ta không thiếu những bậc nhân tài đức 
độ. 
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2/ - Nhân phẩm, đạo đức không bao giờ là nỗi 
băng khoăng của Cộng Sản. Muôn đời, mục tiêu 
của chúng vẫn là tíếm đoạt quyền lực. Chính trị 
là phương tiện chủ yếu để thủ đắc mọi quyền lợi 
Hưởng thụ bất chính mới là mục tiêu tối hậu. Cộng 
Sản thừa hiểu thế lực lưu manh, hung-hãn sẽ bị gãy 
đổ nếu chúng không kịp thời tương nhượng, thỏa 
hiệp với nhau, kể cả với bọn bất lương, đồng thời 
chúng cũng ra sức củng cố địa vị bằng những thủ 
đoạn dã man với nhân dân, tàn nhẫn với đồng bọn, 
không nương tay với bọn nhập nhằng cơ hội. Cộng 
Sản cũng thừa biết lực đối kháng từ nhân dân luôn 
âm ỷ, nung nấu, mai phục và sẵn sàng chực chờ thời 
cơ biến thành cuồng phong dữ-dội.

* Còn chúng ta, chỉ cần một vị nào đó có một 
lỗi lầm nhỏ thường tình; có khi do sơ suất là lập 
tức bị thổi phồng, không ít vị còn bị bịa chuyện để 
bêu xấu. Chúng ta thích dùng lời lẽ lịch sự để đối 
đãi chiêu-dụ kẻ thù; ngược lại, với anh em ta lại ít 
khoan dung. Khuyết điểm nầy có thể do kẻ thù mà 
cũng có thể do cái đen tối nằm sâu trong cái tâm 
chúng ta mà vì quyền lợi, vì mặc cảm chúng ta cố 
bảo vệ, che giấu và đồng lõa. Hãy nhớ rằng, nếu 
chúng ta không cấp thời tỉnh ngộ, thì chúng ta cũng 
đang là kẻ thù của chính chúng ta, một loại người 
mà chúng ta kinh tởm, chúng ta kết án. 

Nỗi nhức nhối là trong hàng ngũ chúng ta là 
bọn hoạt đầu, bọn ham lợi hám danh, phường giá 
áo túi cơm còn tồn tại, quấy phá. Chúng ta đã phải 
vướng đủ mọi điều tai tiếng và phải xấu hổ vì bọn 
nầy. Phải cảnh giác chúng, dù chúng đã bị phỉ nhổ, 
bị lộ diện, cũng đừng nghĩ rằng chúng đã tự hối hay 
thua trận, chúng chỉ rút vào bóng tối! Chúng là con 
vi-trùng chực chờ chúng ta suy yếu để tấn công tiêu 
diệt. Tiêu diệt chúng ta là thành tích, là điều kiện để 
chúng cầu xin miếng đỉnh chung từ cộng sản. 

Hào quang Tiền nhân là lực thúc đẩy chứ không 
phải duy chỉ để tự hào, tự an ủi rồi tự cho phép bình 
yên, nghỉ ngơi, chấp-nhận số phận hay cậy nhờ. 
Mọi sự bào chữa, thoái thác trách nhiệm, trốn lánh 
nhập cuộc đều đắc tội với Tiền nhân và con cháu. 

Muốn tăng cao hiệu năng, chúng ta phải tự thành 
thật và nghiêm khắc kiểm điểm ưu, khuyết điểm 
những thành bại đã qua. Nhận diện lại ta và địch 
không những ở chiến trường mà cả trong mọi tình 

huống của đời sống. Từ đó chúng ta có kế hoạch 
thực tiển tấn công kẻ thù. Thành quả của sự công 
phá trên đầu giặc chứng minh được thực lực và sự 
quyết tâm của chúng ta. 

Hình-ảnh Giang Sơn gấm vóc, Hồn Thiêng 
Sông Núi chuyển mang hịch lệnh Tổ tiên thúc giục. 
Hình-ảnh mười ba vị Liệt-sĩ Anh Hùng hiên ngang 
hy sinh trên đài “Bảo Quốc” quang vinh tại pháp 
trường Yên Bái. Triết lý “sinh ký tử quy” và lá cờ 
Vàng Ðại nghĩa trở thành vũ khí, trang bị cho tôi 
vào trận chiến ngay trong lao tù đày đọa. Giọt nước 
mắt đầu đời cho Quê hương năm xưa vẫn chưa khô. 
Giọt nước mắt ấy đã cùng tôi đánh bật quân thù 
trong tình thế không cân sức nhưng vô cùng khốc 
liệt. Chiến tích lớn lao nhất của chúng ta là buộc 
CSVN phải trả lại Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc 
cho chúng ta. Cộng sản phải trả lời trước lịch sử: 

- Tại sao cộng sản là bóng tối, là tội ác, là hiểm 
họa mà nhân loại cần lập tức loại trừ? Hệ luận đó 
dẫn đến lý do: -Tại sao chúng ta chống Cộng?

Hôm nay, giọt nước mắt ấy lại cùng tôi lưu lạc 
nơi xứ người. Một tấm lòng trong vạn tấm lòng 
đang hướng về Quê Mẹ rách nát thương đau. 

Với nén nhang tưởng niệm, xin thành kính dâng 
lên Ðức Quốc Tổ, Chư vị Anh hùng tuấn kiệt và 
mười ba vị Liệt sĩ Yên Bái biểu trưng cho thời kỳ 
đấu tranh anh dũng quyết liệt của thời cận đại trong 
thiên anh hùng ca Việt Nam kiêu hùng bất khuất. 

Chúng tôi thành khẩn xin những nhà lãnh đạo 
các lực lượng Dân tộc đang nỗ lực, kiên tâm tiêu diệt 
Cộng Sản để xây dựng lại quê hương hãy cùng nhau 
liên kết, bủa vây, liên tiếp tấn công; dồn bọn Mafia 
đỏ từ thế bị động đến rạn nứt rồi vỡ từng mảnh và tan 
tành. Sẽ đắc tội vô cùng với lịch sử nếu hôm nay các 
lực lượng cứ lo chỉ trích lẫn nhau, cứ vì tự ái cá nhân 
khống chế Tổ chức mình, làm trở ngại công việc lập 
thành sức mạnh tổng hợp Dân tộc để bọn Cộng Sản 
có cơ hội thoát hiểm thêm một lần nữa. 

Chúng tôi đã sẵn sàng, xin được cùng Quý vị 
tiến lên phá tan kìm kẹp, giải thoát cho đồng bào. 
Tin chắc rằng chúng ta phải dựng được cờ Vàng 
đại nghĩa, thực hiện được một VN hùng cường, thái 
bình tự do và nhân 
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Tháng Sáu, Mẹ Thở Than
Lê Giang Trần

1.
Mẹ là linh mẫu của con
Truyền thống dân tộc vinh tôn mẹ hiền
Mẹ là nguyên khí vô biên
Từng hơi thở mẹ thở truyền cho con
Tượng thai cho đến lâm bồn
Ôm nuôi thơ dại lớn khôn phi thường
Cho con sức mạnh tinh thần
Sơn hà hồ hải ruộng nương trăng trời
Đúc trong thân thể không rời
Là quê hương đã muôn đời máu xương

2.
Nợ nước trả nơi chiến trường
Linh hồn chiến sĩ thành hồn núi sông
Quốc kỳ lồng lộng oai phong
Anh linh con mẹ con dân nước nhà
Con là Phù Đổng phù sa

Mẹ là lau trắng Hồng hà biển xanh
Lũy tre nương ruộng bờ thành
Chở che nuôi dưỡng dỗ dành dạy răn
Thành hôn thành đạt thành nhân
Nữ nhi nam tử tứ ân phải tròn
Cây có cội - Nước có nguồn 
Công cha. Nghĩa mẹ. Hiếu con. Tình nhà

3.
Rồi con đến lúc mẹ cha
Giống nòi. Dân tộc. Quốc gia. Trường tồn
Làm người không bán linh hồn
Quê cha đất mẹ - con dân giữ gìn
Mẹ là linh mẫu đất thiêng
Cha là linh khí hồn tiên cốt rồng
Sinh thành con cái Lạc Long
Phương Nam dựng nước Việt Nam oai hùng

4.
Nổi danh Hòn Ngọc Viễn Đông
Rồi đàn chim Lạc lưu vong khắp trời
Cha tù mẹ rụng con rơi
Chiến tranh chấm dứt sao đời thê lương?
Hoà bình mà lắm nhiễu nhương
Người dân Nam-Việt tìm đường vượt biên
Giết người. Cướp của. Xích xiềng 
Tịch thu tư sản ruộng điền gia cư
Giang sơn tang tóc âm u
Hồn thiêng sông núi trời tru đất gào
Cộng sản chủ nghĩa đỏ sao
Từ đây nước Việt cúi đầu nhục danh

5.
Bốn ngàn năm mãi chiến tranh
Mở mang bờ cõi - hùng anh giống nòi
Con Rồng cháu Tiên rạng ngời
Tổ tông cha mẹ muôn đời Việt Nam
Từ khi chủ nghĩa vô thần
Quỷ ma cai trị lụn tàn nhân tâm
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Con dân lìa bỏ quê hương
Pha dòng trộn giống mất tông lai nòi
Bán thân đợ sức xứ người
Nhân tài nhan sắc lạc loài bốn phương 

6.
Vua quan bán nước hại dân
Tham ô trọc phú ngu đần bất lương
Chúng thượng đế - chúng thiên đường
Chúng vừa ác quỷ vừa hàng súc sanh
Nào đâu Kiệt nữ Hùng anh
Thương thay tuổi trẻ mong manh mộng vàng
Dân nghèo sống vẫn lầm than
Bạo quyền chế độ ngày càng thối tha
Con người xã hội hóa tha
Bao giờ quang phục quốc gia hùng cường?
Ai người thương xót quê hương
Ai người tri thức tìm đường cứu dân?

7.
Thơ còn đầy nỗi sầu dâng
Dâng lên Trời Phật tâm can não nùng
Ước mơ dòng giống Tiên Rồng
Choàng mình thức dậy. Non sông đổi đời
Tự do hạnh phúc con người
Phục hồi trở lại dân người nước Nam

8.
Con ơi lời mẹ thở than
Tiền đồ đất nước hãy làm rạng danh
Quê mình chấm dứt chiến tranh
Mấm mồng nô lệ rành rành Bắc phương!!
Ý đồ thuộc địa Đông Dương
Chủ trương Tàu Cộng vẫn đương tiến hành!!
Lấn ranh chiếm đất đảo xanh
Dần dần nước Việt biến thành Trung Hoa
Tàn vong đất nước sơn hà
Tổ tiên gầy dựng xưng là Việt Nam 
Rạng ngời trên bốn ngàn năm
Sao đành để chúng xăm lăng nước mình??

9.
Mẹ là hồn nước địa linh
Con là sức mạnh giữ gìn quốc gia
Con là thiên hạ dân ta
Là rường là cột mái nhà làng quê
Quang Trung, Trưng Triệu sử ghi
Đánh tan giặc Bắc mỗi khi tràn vào
Chiến chinh thắm đỏ máu đào
Anh hùng tử sĩ biết bao công trình

Chịu ách Cộng Sản trân mình
Nỡ nào bỏ mặc dân mình vong nô? 
Con là sức bật tiền đồ
Gia vong quốc phá - đang chờ sức con.

(060622)
Tranh Đinh Trường Chinh
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PHÓNG SỰ KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ 2022
CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN-HN TẠI ATLANTA

Cuộc họp tiền an cư: 
Sau 6 tháng tích cực chuẩn bị cho mọi tiện nghi 

sinh hoạt nơi trú xứ an cư, vào 7:30 pm đêm thứ 2, 
25/07/2022, cuộc họp Tiền An Cư Kiết Hạ 2022 đã 
được tổ chức tại Tu Viện Viên Ngộ, Atlanta, Hoa 
Kỳ, để bàn bạc và thống nhất về Chương Trình Thời 
Khóa Tu Học  – Sinh hoạt và cung an Chức Sự cho 
Đạo Tràng An Cư Viên Ngộ.

HT Thích Nhuận Hải, Trụ Trì Tu Viện Viên Ngộ, 
Hóa Chủ Trường Hạ đã mở đầu buổi họp bằng cách 
đảnh lễ cung nghinh và hoan hỷ chào mừng sự quang 
lâm tham dự khóa an cư tu học lần đầu tiên của Tăng 

Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất –
Hải Ngoại (Tăng Đoàn GHPGVNTN-HN)  tại Tu 
Viện Viên Ngộ và vùng Atlanta. Hòa Thượng sơ lược 
trình bày quá trình sửa sang chuẩn bị và những khó 
khăn gặp phải trong các tiện nghi, cơ sở cho việc An 
Cư của Tăng Đoàn và mong Đại Chúng cảm thông, 
tùy nghi, uyển chuyển sinh hoạt hài hòa, nhẹ nhàng, 
an lạc trong thời gian ở Viên Ngộ an cư.

HT Thích Viên Lý, Thiền Chủ Trường Hạ, có 
lời khai thị đối với Chư Tăng Ni và Phật Tử: Hòa 
Thượng tán thán và tri ân những nỗ lực của Tu 
Viện Viên Ngộ đã và đang rất nỗ lực trong việc 
trùng tu sửa sang cơ sở, phòng ốc để An Cư Kiết 
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Hạ 2022 của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN diễn ra 
- Chúc tất cả hành giả an cư an lạc và cùng hòa 
hợp tinh tấn tu học để cho Khóa An Cư này được 
thành tựu viên mãn.

HT Thích Quảng Long, Phó Hóa Chủ của 
Trường Hạ, đọc lại từng tiết mục trong dự kiến thỉnh 
cử Cung An Chức Sự và thỉnh cử tại chỗ những 
Chức Sự cần thiết cũng như Chương Trình và Thời 
Khóa Tu Học của Trường Hạ. Đại chúng cùng nhau 
thảo luận và thống nhất một Chương Trình Thời 
Khóa phù hợp nhất theo thời tiết, khu vực địa lý, 
tôn phong và cách thức sinh hoạt lâu nay của Tu 
Viện Viên Ngộ...

Đúc kết cuộc họp, HT Thích Tâm Vân, Tuyên 
Luật Sư của Trường Hạ, khuyên các hành giả, khi 
đã hội đủ phước duyên được Sư Phụ, Vị Trụ Trì cho 
phép, cũng như các Phật tử ở Chùa lo mọi công 
việc, tạo duyên đến đây nhập chúng an cư rồi thì 
hãy tuân thủ đủ thời gian an cư và các thời khóa 
tu học của Trường Hạ để mỗi hành giả nói riêng 
và đạo tràng An Cư nói chung được hanh thông và 
thành tựu viên mãn. 

Đại chúng hồi hướng kết thúc cuộc họp Tiền An 
Cư với niềm hoan hỷ, thanh tịnh và hòa hợp, đồng 
tâm, mỗi hành giả tinh tấn tu tập, trang nghiêm đạo 
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tràng,thực hiện tròn công việc sứ mạng của mình và 
lợi lạc quần sinh. 

Tác pháp kiết giới An Cư: 
Vào 6:15 am sáng ngày 24/07/2022, Đại chúng 

tác pháp yết ma kiết giới an cư. HT Thích Nhuận 
Hải, Trụ Trì Tu Viện Viên Ngộ, rành về giới vức 
của Tu Viện nên xướng tiêu tướng. Đại chúng phải 
ở trong khu vực khuôn viên Tu Viện theo như giới 
vức xác định trong nội tướng và ngoại tướng, nếu có 
việc gì rất cần thiết muốn đi ra ngoài giới trường thì 
phải tác bạch thưa trình trước đại chúng Tăng. 

Sau đó nhị vị Hòa Thượng Thiền Chủ và Tuyên 
Luật Sư đối thú Yết Ma kiết giới, rồi lần lượt từng 
3 vị Tăng Ni đến trước vị Hòa Thượng Thiền Chủ 
hoặc Hòa Thượng Tuyên Luật Sư để xin kiết giới 
an cư với đại chúng. Mỗi người đã tự nguyện khép 
mình theo đại chúng, theo nội quy và sinh hoạt thời 
khóa an cư. Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật khuyên 
nhắc rất nhiều về tinh tấn hành trì, không giãi đãi 
buông lung, chí hướng thượng cầu giải thoát:

“Các thầy Tỷ kheo, đối với mọi thứ công đức, 
các thầy hãy thường xuyên nhất tâm tu tập, tránh 
sự phóng dật như tránh giặc thù. Thể hiện lòng đại 
bi, Như lai đã nói chánh pháp ích lợi một cách cứu 
cánh. Các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành. Hoặc 
trong rừng núi, hoặc cạnh đầm vắng, hoặc dưới đại 
thọ, các thầy hãy ở một cách thư thái, trong tịnh 
thất nhỏ, nhớ và chiêm nghiệm chánh pháp đã tiếp 
nhận, đừng để quên mất. Hãy tự cố gắng một 
cách thường trực, tinh tiến mà tu tập, đừng để đời 
mình sẽ chết đi một cách vô ích, và sau này sẽ phải 
lo sợ hối hận. Như lai như vị lương y, biết bịnh 
mà chỉ thuốc, còn uống hay không, không phải lỗi 
của lương y. Lại như người dẫn đường rất tốt, chỉ 
dẫn đường tốt cho người, nhưng nghe rồi mà không 
đi, thì không phải lỗi của người dẫn đường.”

Thời Khóa Tu Học và Sinh Hoạt hằng ngày của 
Trường Hạ Viên Ngộ từ sáng đến tối như sau:

Thời công phu sáng:
5h sáng chuông báo thức ngân vang, mọi người 

trong Đạo Tràng thức dậy. Người tu thì phải tinh 

tiến và “tam thường bất túc”, chuyện ăn mặc, ngủ 
nghỉ chỉ ít ít vừa đủ thôi, như lời Đức Phật dạy trong 
Kinh Di Giáo:

“Các thầy Tỷ kheo, ban ngày thì nỗ lực thực 
tập thiện pháp, không để thì giờ lướt mất, đầu đêm 
cuối đêm cũng đừng phế bỏ, giữa đêm lại phải tụng 
niệm để tự tiêu trừ điều ác, sinh trưởng điều thiện. 
Đừng vì lý do ngủ nghỉ mà để đời mình trôi đi, 
không được một chút ích lợi. Hãy nhớ ngọn lửa vô 
thường đốt cháy thế gian, để sớm cầu tự độ, đừng 
ham ngủ nghỉ. Giặc phiền não thường rình giết ta, 
dữ hơn kẻ thù, tại sao ta có thể ngủ nghỉ mà không 
tự cảnh giác? Phiền não ngủ trong tâm, cũng như 
rắn hổ mang màu đen nằm ngủ trong nhà, các thầy 
phải dùng móc sắt giữ giới mà cấp tốc móc kéo 
nó ra. Rắn ngủ ra rồi mới nên yên tâm ngủ nghỉ. 
Không ra mà ngủ thì thật là kẻ không biết hổ thẹn.” 
(Kinh Di Giáo  – HT Thích Trí Quang dịch)

Tọa Thiền:
5h45 sáng, đại chúng bắt đầu tọa Thiền. Giới  

– Định  – Tuệ là nền tảng của an lạc và giải thoát. 
Hành giả Phật Giáo cần phải định tĩnh, chú tâm, 
chánh niệm, tỉnh giác như thế mới có thể tự chủ, 
kiềm chế, điều phục chế ngự nơi các giác quan 
và thân khẩu ý của mình. Định lực không phải tự 
nhiên mà có, mà phải trải qua quá trình công phu tôi 
luyện. Vị phụ trách hô canh xướng lên bài kệ để đại 
chúng dễ đi vào dòng quán tưởng siêu phàm, nhập 
Thánh, xa mọi vướng víu ràng buộc thế gian:

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

Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm 
thiền tập”

Tứ đại: đất nước lửa gió gá hợp nên thân thể 
này là không, là giả huyễn, nên xả báo thân mà 
chứng Pháp thân, nên bắt đầu ngày mới tinh khôi 
bằng Tĩnh tọa, làm lắng xuống tất cả trạo cử, băn 
khoăn, thất tình lục dục, vững chãi và thảnh thơi, 
huyễn cảnh xung quanh khéo bày như tấn tuồng 
huyễn hóa, như trò chơi, hiểu rõ như vậy rồi thì nở 
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nụ cười nhẹ nhàng khi đối với vạn pháp. Đời người 
vốn ngắn ngủi, mong manh, không nắm chắc, thân 
người khó được, Phật Pháp khó gặp, vậy thì hãy 
sống ngày mỗi ngày cho thật trọn vẹn, nguyện 
sống một ngày mới trong tỉnh thức  – nhờ đó mà 
có thể thấy biết rõ ràng các pháp, không mê mờ, 
phiền não không dấy động, như vậy là mặt trời trí 
tuệ rạng muôn nơi, Hành giả điều hòa hơi thở, điều 
hòa thân rồi điều hòa tâm. Thiền bao gồm Chỉ: 
dừng lắng mọi vọng niệm lao xao, nhiếp tâm vào 
một chỗ và Quán: soi sáng các Pháp để không lầm 
chấp vướng mắc nơi Ta và của Ta, các pháp xung 
quanh,…

Trì tụng Lăng nghiêm và Thập chú: 
Trước kia Ngài A Nan bị Ma Đăng Già dùng 

chú thuật ngoại Đạo khiến mê mẩn tâm thần, suýt 
phạm giới dâm với nàng, nhờ có Phật sai Ngài Văn 
Thù Sư Lợi mang chú Lăng Nghiêm đến tụng mà 
Ngài A Nan định tĩnh lại rồi mang Ngài A Nan về. 

Chú Lăng Nghiêm có công lực khiến hành giả định 
tĩnh, tiêu trừ dục vọng cùng với việc đọc hiểu Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm để thể nhập Chơn Tâm Thường 
Trú, Thể Tánh Tịnh Minh mà tự tại thảnh thơi 
không bị trần sử nhiễu phiền. Đại chúng ôn nhắc lại 
lời phát nguyện của Ngài A Nan sau khi được Đức 
Phật khai ngộ:

Tâm chánh định như như bất động
Phật Ba Thân nhân thế khó tìm
Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên
Vô minh dứt sạch chứng liền Pháp Thân
Nay con nguyền chứng ngôi Chánh Giác
Độ chúng sinh như cát Sông Hằng
Thân tâm này nát như trần
Hồng Ân Chư Phật chút phần báo ân
Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh
Đời năm trược con xin vào trước
Một chúng sinh quả Phật chưa thành
Con nguyền không chứng Vô Sanh Niết Bàn
…..
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Đại chúng tụng Tâm Kinh Bát Nhã để quán 
chiếu sắc tức thị không, chân không diệu hữu, 
duyên sinh, giả hợp, tánh Không trong các pháp 
hữu vi. Sau đó, hành giả cùng tụng Sám Quy Mạng 
để tự nhắc nhở mình: 

Nguyện cùng thiện hữu ra khơi,
Tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền.
Kiếp này xin nguyện xây thêm
Cao tòa phúc đức vững nền đạo tâm.
Chờ mong đạo nghiệp vun trồng,
Từ bi, trí tuệ nẩy mầm tốt tươi.
Kiếp sau xin được làm người,
Sinh ra gặp pháp sống đời chân tu…

Cuối thời công phu còn có lời khuyên nhắc và 
hồi hướng phước cho các loài phi nhân, hộ pháp: 
các loài trời, rồng, dạ xoa, a tu la,… đều đến nghe 
Pháp, học Pháp và ủng hộ đạo tràng, Nguyện cầu 
các loài chúng sanh nghiệp chướng tiêu trừ, duyên 
lành tăng trưởng, sống an lành trong hào quang che 
chở của chư Phật.

Đúc kết thời công phu bằng Tam Tự Quy Y để 
trở về Phật  – Pháp  – Tăng trong Tự Tánh thanh 
tịnh vốn đầy đủ các công đức của mình mà người 
tu cần thể nhập, hiển khai, chứ không để mờ lu bởi 
nhiều lớp bụi trần nhiễm ô.

Sau mỗi thời tụng Kinh, đại chúng được lắng 
nghe Chư Tôn Đức có lời thăm hỏi và khuyến tấn 
trong một ngày để chư Hành Giả noi theo hạnh 
Tôn Giả A Nan, Quan Âm, Phổ Hiền tinh tấn dõng 
mãnh trên đường Đạo, sống trọn vẹn một ngày tinh 
khôi đầy lợi lạc trong Khóa An Cư.

Điểm tâm và chấp tác:
Sau thời công phu sáng là Điểm Tâm và Chấp 

Tác. Như nhịp độ sinh hoạt bình thường, qua đêm 
dài, năng lượng gần hết, điểm tâm buổi sáng giúp 
hành giả tiếp thêm năng lượng. Hành giả dùng 
điểm tâm lặng lẽ suốt biết, thưởng thức món ăn, 
hồi hướng cầu nguyện cho thí chủ và những người 
sắm sửa, người tu thì tự chủ và biết: “nói năng như 
chánh pháp, im lặng trong Chánh Pháp”

Tổ Bách Trượng dạy: “Nhất nhật bất tác. Nhất 
nhật bất thực”. Chấp tác làm vệ sinh và dọn dẹp là 

điều cần thiết khiến môi trường sạch đẹp, ngăn nắp, 
giữa cá thể và môi trường sống có mối tương tác 2 
chiều qua lại với nhau. Môi trường sống tốt khiến 
con người lành mạnh, khỏe khoắn, lạc quan, an vui. 
Hành giả có thể áp dụng quán niệm tương thích khi 
đang chấp tác, tùy theo công việc, chẳng hạn như 
quéc rác thì có bài kệ “cần tảo già lam địa” (siêng 
quét đất già lam…), hương đăng, lau chùi thì có bài: 
“Thân thị bồ đề thọ,… thời thời thường phất thức” 
(Thân như cây Bồ Đề,… mỗi lúc nên lau chùi” hoặc 
câu kệ:”Tẩy trần, phất cấu” (quét bụi trừ nhơ) của 
Ngài Bàn Đặc khi xưa. Hành giả cần tẩy sạch thân 
tâm mình cũng như ý thức giữ gìn cho môi trường 
sống chung quanh, quý trọng đại chúng đồng thời ý 
thức cái gá tạm, mượn nhân duyên tồn tại lẫn nhau 
để không vướng cháp.

Thiền hành: 
Điểm tâm xong, hành giả an cư thiền hành xung 

quanh vườn Tu Viện Viên Ngộ. Thiền không phải 
chỉ thực hành với tư thế ngồi  – đi đứng nằm ngồi 
đều có thể Thiền, có Tĩnh Thiền và Động Thiền. 
Không gian Tu Viện Viên Ngộ rộng rãi, mùa này 
hoa nở, cây xanh, thuận tiện cho việc thiền hành. 
Trước hết đi bộ, vận động đầu ngày là cách thể dục 
rất tốt, chính Tổ Sư Thiền Bồ Đề Đạt Ma cảm thấy 
chư Tăng Thiếu Lâm ngồi thiền và tụng Kinh nhiều 
nên mới cho tập võ để thay đổi thể nghi và vận 
động. Tiếp xúc với đất với thiên nhiên, trời trong, 
mây trắng, không khí trong lành, chánh niệm tỉnh 
giác, nhận biết rõ mọi cử động nơi bản thân, đi chỉ 
để mà đi chứ không phải đi để mà đến, với nhiều 
lo toan tính toán. Thiền hành như vậy giúp hành 
giả vững chãi, thảnh thơi, quân bình, thư giãn, sáng 
suốt để có nhiều năng lượng hoạt động. 

Dòng người hối hả, gấp gáp, sống nhanh, sống 
vội, nhưng rất nhiều trường hợp vội vàng vì tham 
lam, thâu tóm và tranh thủ chạy theo dục vọng cá 
nhân: vội ăn, vội nói, vội cười, vội dạo chơi du 
lịch…. Nhiều lúc con người cần nên sống chậm một 
chút, hòa hợp với thiên nhiên hơn, tự nhiên và đơn 
giản hơn, như vậy con người mới không cạn kiệt sức 
lực, tinh khôi, tỉnh táo hơn, nhận biết rõ ràng tinh tế 
hơn, chánh niệm tỉnh giác đầy đủ để làm chủ được 



97ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2022

mình và có nhiều năng lượng để dấn thân phụng sự 
cho Đạo và Đời.

Pháp Thoại và Thảo Luận Phật Pháp:
Đạo Tràng An Cư rất chú trọng đến chương 

trình Pháp Thoại và Thảo Luận Phật Pháp bởi lẽ 
đây là cơ hội để “tu nghiệp”, để “bồi dưỡng nâng 
cấp” cho nên từ 10 am  – 11:30 am buổi sáng và 
4:15 pm  – 5:45 pm buổi chiều, mỗi ngày có 2 thời 
dành cho Pháp Thoại và Thảo Luận Phật Pháp. 
Chùa Việt Hải Ngoại, chư Tăng sống chung trong 
chùa ít ỏi, Phật sự lại nhiều: từ xây dựng, đối ngoại, 
giao tiếp, cúng tụng, Lễ Hội, cho đến quản lý, điều 
hành, giảng Pháp,…Thế nên thời gian an cư, gác tất 
cả Phật sự ở trú xứ và địa phương lại, là thời gian 
quý giá dành cho việc tu học. Hòa Thượng Thích 
Viên Lý, Thiền Chủ đạo tràng an cư, ban Pháp 
Thoại nói về lợi ích của An Cư và 4 pháp giúp hành 
giả thăng hoa trên con đường Đạo. HT Thích Tâm 
Vân, Tuyên Luật Sư đạo tràng an cư, ôn lại một 
cách sinh động về các chặng đường đã trải qua của 
Ngài gắn liên với lịch sư Phật Giáo cận đại, hiện đại 
và đúc kết thành những bài học kinh nghiệm cho 
thế hệ sau để có thể nắm giữ chắc những gì tinh túy 
nhất của Phật Giáo và xương minh Chánh Pháp. HT 
Thích Nhuận Hải kể lại quá trình tu học ở Chùa 
Viên Ngộ, Nha Trang, thời làm Học Tăng rồi tu học 
ở Làng Mai, Pháp. Người tu cần học nhiều, mở rộng 
tầm hiểu biết nhưng quan trọng là biết ngồi xuống, 
có công phu tu tập, tư duy, quán chiếu để có đạo 
lực, làm chủ bản thân mình và tùy duyên phương 
tiện trong hành Đạo, độ sanh. Học  – Tu và Hành 
Đạo phải đi liền với nhau. Hòa Thượng nhắc nhở 
Tăng Ni trẻ không nên sớm tự mãn, chấp đắc vào 
những cái thấy biết, bằng cấp, học vị của mình mà 
phải dấn thân phục vụ, quan trọng là cống hiến, làm 
được gì cho Đạo Pháp.

TT Thích Đồng Trí và TT Thích Minh Hoa 
thuyết trình đề tài: “Phật Giáo với Hòa Bình”, nêu 
rõ những chất liệu Phật Giáo có thể giúp xây dựng 
một đời sống an hòa, thăng bằng, hạnh phúc, thiền 
môn nghiêm tịnh, Tăng Đoàn hài hòa, vững mạnh 
và góp phần cho gia đình sum họp, xã hội an vui và 
thế giới hòa bình. 

Hòa Thượng Thích Quảng Long và TT Thích 
Viên Thông bàn về: “Xây Dựng Sinh Hoạt Tự 
Viện và Tăng Đoàn Trên Tinh Thần Lục Hòa”. 
HT Thích Quảng Long nói rộng về Lục Hòa áp 
dụng trong tự viện, Tăng Đoàn trong thời hiện đại. 
TT Thích Viên Thông nhấn mạnh việc khép mình 
sống chung với Đại Chúng, hòa hợp, thương yêu, 
chia sẻ với nhau, mỗi hành giả được nhiều lợi lạc 
trải qua quá trình của Thượng Tọa từ Phật Học Viện 
Thập Tháp, Bình Định, giai đoạn ở chung chư Tăng 
khi học Cử Nhân Phật Giáo tại Huế, cho đến khi 
đến Hoa Kỳ và lập Chùa Từ Lâm.

Ni Trưởng Giới Hương và Ni Sư Nhật Hạnh 
chia sẻ đề tài: “Vai Trò Của Nữ Giới trong Kinh 
Hoa Nghiêm và Lựa Chọn Pháp Môn Hành Trì 
Chuyên Sâu”. Ni Trưởng Giới Hương nhấn mạnh 
Thiện Tài Đồng Tử đã cầu Đạo với 12/53 vị Thiện 
Tri Thức là nữ và học được những Pháp vi diệu 
thậm thâm. Ni giới ngày nay nói chung và nữ giới 
nói riêng cần noi gương bậc Cổ Đức “người kia đã 
là trượng phu, Ta há chẳng phải trượng phu sao” 
để tích cực nỗ lực dấn thân phụng sự Đạo Pháp và 
chúng sanh. Ni Sư Nhật Hạnh kể lại quá trình học 
tu từ Việt Nam đến Ấn Độ, tha thiết tìm pháp môn 
thích hợp để hành trì và cơ duyên đến với Phật Giáo 
Tây Tạng, cũng như áp dụng những pháp môn học 
hỏi từ các vị Lạt Ma áp dụng tu học và xử thế trong 
cuộc sống hàng ngày.

Sư Bà Tâm Thường - Từ Liên Atlanta quan 
tâm đến đạo tràng thăm hỏi, tâm tình với chư Ni 
hành giả an cư vào thứ 7 ngày 30/07/2022 để chia sẻ 
kinh nghiệm và khuyến tấn chư Ni vững bước trên 
con đường đạo hạnh, noi gương Kiều Đàm Di Mẫu 
và chư Tổ Đức Ni.

Nhiều câu hỏi thú vị đã được đặt ra đối với 
Giảng Sư và các Thuyết Trình Viên như là: Làm 
sao cân bằng được giữa tĩnh và động, giữa sống 
một mình và hòa mình với đại chúng? Người cư 
sỹ ra chiến trường phải nỗ súng giết phía bên kia, 
vậy có phạm giới sát sanh không? Kinh nghiệm 
làm sao có thể quản lý một tự viện an hòa, giảm 
khoảng cách giữa trụ trì với chúng, giữa người 
bảo lãnh với người được bảo lãnh, giữa thế hệ già 
với trẻ? Làm sao để có thể phát triển khả năng 
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Hiểu và Thương, giảm chấp ngã và trừ sân hận? 
Có thể áp dụng được những gì từ lời dạy của các 
bậc Thiện Hữu Tri Thức của Thiện Tài Đồng Tử 
trong Hoa Nghiêm vào cuộc sống tu học và hành 
Đạo ngày nay? Làm sao để phát triển lòng Từ Bi, 
bình đẳng,…

Những Pháp Thoại và thảo luận như thế rất lợi 
lạc vì mỗi vấn dề đều có nhiều bậc cao minh góp ý 
và nhìn với nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau và 
thiết thực đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày 
của mỗi hành giả. 

Thọ Trai: 
Vào giờ Ngọ, chư hành giả thọ trai. Biết ăn là 

biết Đạo, thọ trai lặng lẽ trong Chánh niệm với Tam 
Đề, Ngũ Quán. 

Tam Đề là: Nguyện trừ bỏ các điều ác, nguyện 
làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh.

Bát cơm tín chủ biết bao công
Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng
Thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ
Nuôi thân hành đạo thuốc lành dùng
Toan vun chánh pháp cho thành tựu
Nguyệt dứt ác duyên thoáng sạch không
Nguyện các việc lành làm tất cả
Nguyện xin độ tận chúng sanh chung.

Chư Tăng thúc liễm thân tâm, an cư tu tập, tăng 
trưởng giới đức là ruộng phước vô lượng cho chúng 
sanh cho nên đàn na tín thí, chư Phật tử, các tự viện 
xung quanh như Hải Đức Tạng, Pháp Âm, Linh Mụ, 
luân phiên sắm sửa trai phạn, trai tăng cúng dường 
chư hành giả An Cư. 

Tụng niệm, hành trì:
Buổi chiều lúc 2h30 là bắt đầu thời tụng Thủy 

Sám và Mông Sơn. Gương Ngộ Đạt Quốc Sư còn 
vướng chút niệm danh lợi khi vua Đường Ý Tông 
ban cho Pháp Tòa trầm hương mà phải chịu trả quả 
báo bới tiền khiên oan trái Tiều Thố từ mười kiếp về 
trước, khiến Ngài mọc mụn ghẻ tựa như mặt người, 
đau nhức khôn xiết. phải đến núi Cửu Lũng tại 
Bành Châu đất Tây Thục, nhờ ngài Ca Nặc Ca Tôn 
giả lấy nước pháp Tam muội rửa sạch oan khiên. 

Đọc Thủy Sám, hành giả gẫm lại, soi rọi bản thân 
một cách chân thành thống thiết:

“Trộm nghĩ: Chúng con tên là ... Nhứt tánh 
trái ngang chìm đắm hướng về trong bốn thú, Nhứt 
chơn mờ mịt loanh quanh ở mãi trong sáu đường. 
Nghiệp thân, miệng, ý buông lung, vì tham, sân, si 
phóng túng. Làm càn làm bậy tạo ra nghiệp chướng 
vô biên, theo ác theo tà gây lấy lỗi lầm nhiều thứ. 
TỪ BI THUỶ SÁM PHÁP. Nay nhờ Đức Như Lai 
mở bày cửa Pháp phương tiện, khiến cho lũ chúng 
con phát khởi tâm thành Sám hối. Mong nhờ Thánh 
chúng, mở đọc Sám văn, rửa sạch tội cấu nghìn đời, 
trừ hết oan khiên nhiều kiếp. Con nguyện được như 
vậy, xin Phật rủ lòng thương; Ngửa mong đức Đại 
Từ Bi, vì con mà ngầm giúp”

Quay về soi rọi nơi mình là bổn phận chính của 
người tu, tàm quý và sám hối giúp hành giả tiêu trừ 
tội nghiệp và tăng trưởng phước lành. Khi sám hối, 
hành giả nguyện trừ bỏ điều ác, nguyện làm việc 
lành, giữ thân khẩu ý trong sạch.

Sau đó, đại chúng tụng tiếp Mông Sơn Thí 
Thực. Theo Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà 
La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi, Phật dạy Ngài A Nan 
thí thực cho các loài Ngạ Quỷ và biến thực biến 
thủy chơn ngôn. Hành giả Phật Giáo thực tập hạnh 
Từ Bi san sẻ với muôn loài chúng sanh, trong đó có 
xuất sanh cho Đại Bàng Kim Sí Điểu vào thời thọ 
trai và cúng thí thực ở nhà chùa vào mỗi buổi chiều. 
Đặc biệt trong Mùa Vu Lan thường có trai đàn chẩn 
tế, độ chư âm linh cô hồn để được no đủ, an vui, 
giải thoát.

8h30 mỗi đêm là bắt đầu trì tụng Kinh khơi 
suối yêu thương, nương theo Hạnh Quan Thế Âm, 
cầu nguyện:

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền sớm lên bờ giải thoát
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền vượt thắng mọi tai ương
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền ngồi trên thuyền Bát Nhã….

 Kết thúc một ngày, hành giả Tọa Thiền, hướng 
lòng theo lời hô canh: 
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Vững thân ngồi dưới cội bồ đề
Ba nghiệp lắng rồi hết thị phi
Thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm
Rõ soi diện mục thoát bờ mê.

Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rồi
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành
Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm 

thiền tập

Tất cả vọng niệm phải trái, đúng sai, ham muốn, 
sân si đều rơi rụng, vào chánh niệm soi sáng rõ biết 
từng cử động, nhịp điệu, hơi thở, cái gì đang xảy ra 
nơi thân tâm của mình, cũng như không còn chấp về 
Ta  – chỉ là bóng chớp chiều tà, các pháp xung quanh, 
chỉ là hạt sương mai, thăng trầm suy thịnh cuộc đời, 
tất cả tấn tuồng ảo hóa đó sẽ tan biến, nhường chỗ 
cho Giác Tánh sáng soi rỗng lặng thênh thang.

Khất thực:
Đặc biệt vào thứ 6 ngày 29/07/2022, Chư hành 

giả di khất thực ở khu chợ HongKong, Atlanta. Đó 
là tiếp nối gia phong ba dời mười phương chư Phật, 
người tu sỹ với ba y một bát, vân du khắp nơi, khất 
thực để nuôi thân mạng và giáo hóa độ sanh:

Một bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Chỉ vì việc sinh tử
Giáo hóa độ người qua.

Với Hạnh Khất Sỹ, Khất là xin  – xin ăn để 
nuôi thân mạng, Sỹ là học, là học hỏi, sửa đổi để tu 
tập. Tấm gương của Bồ Tát Tất Đạt Đa cởi bỏ áo 
hoàng bào, vương vị để khoác lên một áo rách đi 
xin ăn tu học là một cuộc xuất ly vĩ đại: xả phú cầu 
bần, xả thân cầu Đạo. Đi khất thực như vậy để biết 
mình sống nương nhờ người khác trong mối quan 
hệ tương quan tương duyên cuộc sống để giảm trừ 
Ngã chấp: ta chỉ là kẻ ăn mày thôi mà chấp vào bản 
ngã làm chi? Hơn nữa, đó là ruộng Phước Điền để 
đàn na thí chủ gieo trồng, cúng dường đến bậc tu 
hành thanh tịnh có công đức lớn lao. Giữa tu sỹ và 
cư sỹ có mối quan hệ hỗ tương cho nhau: “đàn na 

thí tài, Tăng thí Pháp” và có trách nhiệm liên đới hỗ 
trợ cho nhau. Hình ảnh chư Tăng với màu Y vàng 
giải thoát đi lặng lẽ trang nghiêm khất thực là một 
hình ảnh đẹp giữa thành phố Atlanta, mang thêm tín 
tâm, sự tò mò học hỏi và gieo duyên Phật Pháp cho 
những ai có mặt tại khu chợ lúc đó.

Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư:
Nhân dịp câu hội đông đủ thành viên Tăng 

Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại trong mùa An Cư, sáng thứ 7 ngày 
30/07/2022, chư Hành Giả An Cư làm Lễ Hiệp Kỵ 
Lịch Đại Tổ Sư. Tháng Bảy Nhâm Dần, Mùa Vu 
Lan lại về, đó là mùa để mọi người hướng đến ân 
tình, trong đó có Tứ Trọng Ân: Ân Phật Tổ, Ân Cha 
Mẹ, Ân Quốc Gia, Ân chúng sanh vạn loại. Kể sao 
cho xiết ân đức bao vị Tổ Sư, có người phải tu khổ 
hạnh miệt mài, có vị phải róc thịt ra để Kinh vào 
mới vượt qua biên giới, có vị đi bộ nhiều ngày tháng 
qua nhiều quốc gia, hoang mạc đến Tây Trúc thỉnh 
Kinh, có Tổ Sư phải lặng lẽ ngồi 9 năm nhìn vách 
vì cơ duyên hóa độ chưa đến, có vị bỏ ngai vàng lên 
núi ăn măng giá, ăn trúc sống qua ngày tu tập, có vị 
phải tự thiêu để bảo tồn Chánh Pháp, …. Kể sao cho 
xiết ân đức lớn lao:

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

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

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

Trùng Tụng Bồ Tát Giới:
Khuya thứ Bảy, đại chúng lắng nghe tụng đọc 

lại Bồ Tát Giới để phát triển Bồ Đề Tâm. Giới Luật 
là nền tảng của Đạo Pháp. Thế cuộc đang nhiễu 
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nhương, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, bất công, 
áp bức, thiên tai… còn đang diễn ra khắp mọi nơi, 
cần lắm những bàn tay từ bi cứu khổ. Hành giả Bồ 
Tát không phải lấp mắt ngơ tai mà học hạnh lắng 
nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm, hiểu biết, cảm 
thông và hành động thiết thực, cho dù là việc nhỏ 
nhất có thể làm được, để vơi đi nỗi khổ niềm đau 
của cuộc đời.

Trong ngày 30/07/2022, Hòa Thượng Thiền 
Chủ và một số hành giả hỗ trợ Ban Tổ Chức Khóa 
Tu cho người nước ngoài và thanh thiếu niên Phật 
Tử tại Tu Viện Viên Ngộ trong việc giảng dạy, 
hướng dẫn tọa thiền, thiền hành, trò chơi vận động, 
chia sẻ trà đàm, thảo luận Phật Pháp,….Phật Giáo 
tại Hoa Kỳ đang cần lắm những tu sỹ trẻ dấn thân, 
học vững ngôn ngữ và văn hóa Hoa Kỳ để độ được 
thế hệ trẻ, con cháu người Việt sanh tại Hoa Kỳ và 
bạn bè bản xứ của họ cũng như người bản xứ để Phật 
Pháp có thể tiếp nối và lan rộng theo không gian và 
thời gian mà không giới hạn trong cộng đồng người 
Việt, sinh hoạt với tiếng Việt Nam.

Đêm Thiền Trà:
Đêm thứ 7, 30/07/2022, đêm cuối cùng của 

Trường Hạ Viên Ngộ là một đêm lắng đọng Thiền 
Trà chia sẻ nhiều cảm xúc với những lời sách tấn 
khuyên bảo của Chư Tôn Đức, những tâm tình và 
tiết mục văn nghệ quê hương và Đạo Pháp của Tăng 
Ni trẻ và Phật tử. Tất cả đều vui vì vừa trải qua 
một hành trình với nhiều trải nghiệm, thu hoạch tâm 
linh, nguồn thương , kỷ niệm, ân tình, tất cả sẽ là 
hành trang quý giá cho chư hành giả khi rời đạo 
tràng an cư trở về Phật sự nơi trú xứ của mình, tuy 
xa nhưng lòng không xa:

Mai nhé không còn vai sánh bước
Tiễn biệt đêm nay mấy ngụm trà
Chân cứng, đá mềm đời ngũ trược
Lời thơ nhắn gửi khách đi xa…

Mai chớ ngại ngùng khi xuống núi
Cô thân chiếc ảnh khách phong trần
Những ngày hội ngộ tuy ngắn ngủi
Trong Ta hiển hiện trọn Tăng Thân….

Lễ Tự Tứ:
Khuya chủ nhật, 31/07/2022, trước khi làm Lễ 

Tự Tứ, Tăng Ni mỗi bộ họp riêng để soi sáng cho 
nhau. Là hành giả trên đường tu tập, không ai tránh 
khỏi lầm lỗi, những vấp váp vụng về, diều quan 
trọng là biết nhận ra, càng quý hơn nếu có ai chỉ 
bảo giùm, thành thật nhận lỗi và thành tâm sám hối, 
tu sửa cho tốt hơn. Việc này đòi hỏi mọi người hiểu, 
thương, cảm thông, vì lòng từ bi, vì sự tốt đẹp chung 
về lâu về dài, soi sáng cho nhau, cần vượt qua bản 
ngã, cố chấp, biện bạch… Tinh thần này cần được 
nhân rộng trong các Lễ Sám Hối và Bố Tát ở các tự 
viện hàng nửa tháng.

Đạo tràng An Cư tại Tu Viện Viên Ngộ của Tăng 
Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại viên mãn vào trưa chủ nhật 31/07/2022 
với niềm hoan hỷ Tự Tứ và Đại Lễ Vu Lan PL 2566 
của Tu Viện. Mỗi hành giả có thêm nhiều hành 
trang quý giá từ Khóa An Cư, sinh hoạt hòa hợp 
trợ duyên cho nhau tròng hành trình tu tập, với tinh 
thần Lục Hòa, “tương kính, tương thuận, tương 
giáo, tương sám”, “đến với nhau trong tinh thần 
hòa hợp, đoàn kết và chia tay nhau trong tinh 
thần hòa hợp, đoàn kết - thì chúng tỳ-khưu ấy 
sẽ được lớn mạnh, tăng thịnh, không bị tổn giảm, 
suy thoái” như lời Đức Phật dạy trong Bảy Pháp 
Bất Thối. Các hành giả hẹn sẽ gặp nhau trong Khóa 
An Cư của Tăng Đoàn vào năm 2023, mỗi hành giả 
sẽ lan tỏa, mang đến cho đời nhiều nội dung Phật 
chất: 

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

Tu Viện Viên Ngộ, Atlanta, Hoa Kỳ, ngày 02/08/2022

Thích Đồng Trí
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ 2022, ATLANTA
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LỜI GIỚI THIỆU CỦA MỘT NGƯỜI BẠN - Xin 
trân trọ ng giớ i thiệ u đế n độ c giả  hai bà i thơ củ a 
Bá c Sĩ  Đinh Quố c An, nguyên Y Sĩ  Đạ i Ú y Thủ y 
Quân Lụ c Chiế n VNCH. Bà i Vay Mượ n viế t về  
tì nh yêu man má c tinh thầ n sắ c không Bá t Nhã  và  
luậ t Nhân Duyên củ a Phậ t giá o. Bà i Dáng Anh 
Ngồi Mãi Ngàn Năm nó i lên lò ng thương cả m củ a 
tá c giả  về  cá c đồ ng độ i chiế n sĩ  VNCH đã  anh 
dũ ng hy sinh đang nằ m trong mộ  phầ n củ a nghĩa 
trang hoang phế  Biên Hò a. - JNTN.
 *

Vay Mượn

(Có cái này thì có cái kia
Không có cái này thì không có cái kia)

Sông lặng lờ sông vẫn chảy trôi
Màu xanh sông mượn của da trời
Em cho tôi mượn màu da trắng
Tôi vẽ thành mây bay chơi vơi.

Của nước hay là của bóng say
Tình lên dao động đến chân mây
Môi em có phải hoa đào nhạt
Trôi giạt theo dòng nhạc ngất ngây.

Ai mượn tơ trời đan áo em
Mượn mây làm tóc rối bên thềm
Mượn mưa tầm tã làm nước mắt
Mượn tiếng mơ hồ ru lãng quên.

Đinh Quốc An

Nếu không có gió mùa thu thổi
Sao lá vàng rụng đầy trước sân
Nếu không có tuyết gi ăng đầu núi
Sao núi ngậm ngùi đầu quấn khăn.

Không gian chẳng biết có hay không
Nối với thời gian tiếp một dòng
Em cho tôi mượn màu hư ảo
Để nhớ ra rằng tôi cũng không.

Trăng của phương nào trăng xa xôi
Thơ tôi vay mượn của tơ trời
Em cho tôi mượn tim khờ dại
Để có ngày nào em yêu tôi.

5/2011
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Dáng Anh Ngồi Mãi Ngàn Năm

(Viết về pho tượng lính nghĩ a trang Quân Độ i 
VNCH, xa lộ Biên Hòa)

Anh ngồi đây lặng im từ thuở nào
Nỗi buồn thương vô biên không hư hao
Anh gục đầu lên khẩu M mười sáu
Tâm hồn tôi tan hoang buồn biết bao

Anh trẻ như đang ở tuổi học trò
Dáng mảnh mai tâm hồn anh ngây thơ
Xa cha mẹ nhớ người yêu tha thiết
Đời chiến binh không dừng bướ c sông hồ

Trên khắ p cả  mọ i khu, vùng chiến thuật
Anh còn ghi bao kỷ niệm thương yêu
Những ngày vui những ngày buồn tê tái
Những chia ly những hội ngộ rất nhiều.

Có biết chăng lính cũng buồn muôn thuở
Lính cũng trái tim rung cảm như ai
Cũng có phút giây bùi ngùi nhỏ lệ
Khi chia tay người phải tiễn đưa người

Anh khóc bạn anh vừa ngã xuống
Trên chiến trường còn như nắm tay anh
Anh cố giấu giọt lệ buồn tê tái
Là chiến binh không đươc phút yếu lòng

Anh ngồi đây nhớ bạn nằm trong đấ t
Gần nhau đây mà nghìn trùng xa nhau
Vì mặt đấ t chia đời thành hai cõi
Chẳng là mưa sao biết đất không sầu.

Có khi nào người đã nằm dưới mộ
Lặng lẽ trở về ngồi bên cạnh anh
Cửa hư ảo ngày qua ngày khép mở
Người và anh ngồi nói chuyện tâm tình.

Anh ngồi đây im lặng đến bao giờ
Khi giang sơn chuyển đổi như trong mơ
Nghĩa trang giờ là điêu tàn đổ nát
Anh vẫn ngồi rời rã nắng và mưa

Trên những chuyến xe đò đi Vũng Tàu
Nhớ dáng anh ngồi se bụi dài lâu
Xe đi xa ngoảnh lại nhì n vẫn thấy
Dáng anh ngồi nhỏ lệ cho ngàn sau.

Dáng xa vời nỗi nhớ nhung tan tác
Chim lìa trời và rơi xuống nhân gian
Khi ánh mắt còn nỗi buồn man má c
Nhìn đường xa vĩnh viễn khó c ly tan.

ĐINH QUỐC AN 5/8/14
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KÍNH MỜI THAM GIA CUỘC THI VIẾT VĂN 

ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG 
                                   do Chùa Hương Sen tổ chức 

Chùa Hương Sen sẽ tổ chức một cuộc thi viết văn bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh về ứng 
dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày. 

Mục đích 
Mục đích của cuộc thi giải thưởng là khuyến khích việc sáng tác cá nhân, xuất phát từ 
nguồn cảm xúc đối với các việc xảy ra trong đời sống xã hội hàng ngày, được miêu tả, bằng nhận 
thức, lý giải và thái độ ứng dụng sống động qua những lời dạy của Đức Phật. Các thể tài có thể 
gợi ý như là chuyện công ăn việc làm, chuyện gia đình, học đường, chuyện về đại dịch hay 
chuyện trong nhà ngoài phố.v.v.. 
 
Bài tham dự có thể trình bày dưới nhiều hình thức như tác phẩm nghệ thuật, truyện ký, truyện 
ngắn, tạp bút, thơ… Người viết hoàn toàn tự do chọn đề tài, miễn có liên quan đến tư tưởng Đạo 
Phật và nội dung có thể chuyển tải được cách ứng dụng giáo lý vào đời sống hàng ngày. 
 
2. Đối tượng dự thi 
Các bài dự thi viết chưa từng được phổ biến công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Các bài luận văn tốt nghiệp đại học hoặc của các và học viện chuyên môn không thuộc đối tượng 
của cuộc thi. Không giới hạn số lượng bài viết của cùng một tác giả và không giới hạn tuổi cũng 
như thành phần tham dự. 

3. Giải thưởng 

Ban giám khảo sẽ lựa chọn và quyết định trao giải cho tối đa 5 người có bài dự thi sáng tác xuất 
sắc nhất. Giải thưởng sẽ bao gồm bằng khen và tiền thưởng tượng trưng với giá trị khoảng 
12,000 USD, được phân bổ thành 5 giải như sau:  
Giải nhất: $5,000.00, Giải Nhì: $3,000.00, Giải ba: $2,000.00  
Hai giải khuyến khích, mỗi giải: $1,000.00 
 
4. Ban Giám khảo 
Thành phần ban giám khảo như sau: 
-Ni sư Thích nữ Giới Hương trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo. 
-Giám khảo gồm: Tâm Diệu, Nguyên Giác, Hoàng Mai Đạt, Nguyên Hà, Khánh Lan, Ngọc Bảo, 
Mỹ Phụng và Huyền Nguyễn.  
 

5. Hướng dẫn nộp bài 
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     a. Bản thảo viết bằng tiếng Việt xử dụng loại chữ unicode, giới hạn từ 3.000 đến 10.000 từ, 
kèm sơ lược tiểu sử của người dự thi  tác giả và địa chỉ liên lạc, xin gởi file attachment về địa chỉ 
e-mail: thivietpp@gmail.com Dưới tên bài viết dự thi, tác giả cần đề rõ “Thi viết Phật Pháp 
Ứng Dụng”. 
     b. Thời hạn gửi bài từ nay cho đến hết ngày 30-10-2022. Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức 
vào dịp cuối năm 2022 hay đầu năm 2023 tại Chùa Hương Sen, Riverside County, Nam 
California, Hoa Kỳ. Các tác giả trúng giải ở xa sẽ được gửi phần thưởng đến tận nhà.  
     c. Mỗi cá nhân sẽ được tham gia với một hay nhiều bài sáng tác. Những sáng tác với nhiều tác 
giả sẽ được xem như là bài viết của một cá nhân đứng tên, với sự đồng ý của tất cả các đồng tác 
giả. 
     d. Chúng tôi không nhận những bài dự thi tham dự đánh máy hay bản viết tay gửi qua đường 
bưu chính. Vui lòng gởi bản vi tính .DOC qua file attachment về địa chỉ e-mail của ban tổ chức 
giải: thivietpp@gmail.com 
     f. Ban giám khảo có toàn quyền chọn hoặc không chọn theo các tiêu chuẩn mà ban giám khảo 
đã đề ra và dành mọi quyền biên tập, sửa chữa, phổ biến các bài tham dự trên báo chí, phát 
thanh, phim ảnh, hoặc in thành sách. 
 
Chúng tôi hoan hỷ đón nhận mọi sự bảo trợ từ tinh thần đến vật chất. Hiện nay, ngoài Chùa 
Hương Sen đã có thêm các tổ chức bảo trợ như Hội Phật Học Đuốc Tuệ, Thư Viện Hoa Sen, 
Ananda Viet Foundation, Mỹ Việt Magazine, Tinh Tấn Magazine, Câu Lạc Bộ Du Lịch 365, 
Ana Real Estate & Ana Funding, Inc, Trống Đồng News... Danh sách nầy sẽ được mở rộng khi 
chúng tôi nhận thêm được sự bảo trợ của các tổ chức hay cá nhân khác. 
 
Về bảo trợ tài chánh, chúng tôi không nhận tiền mặt, chỉ nhận chi phiếu cá nhân hay tổ chức 
công ty. Chi phiếu xin đề “Huong Sen Buddhist Temple”, hay chuyển ngân khoản qua Zelle hay 
Pay Pal. Toàn bộ số tiền nhận được từ các nhà bảo trợ sẽ được chuyển vào quỹ giải thưởng. 
 
Với tư cách pháp nhân là một Hội đoàn bất vụ lợi theo quy chế 501(c)(3) của Tiểu bang 
California, chúng tôi sẽ cung cấp Mã  số Thuế (Tax Exemp ID) để quý vị có thể sử dụng khi khai 
thuế. Mọi thông tin liên lạc bảo trợ xin gửi thư về địa chỉ trên. 
 
Ban tổ chức giải thưởng dành mọi quyền ngưng chương trình mà không cần báo 
trước.  Trong trường hợp nầy, hiện kim của các nhà bảo trợ sẽ được hoàn trả lại. Mọi thắc mắc, 
xin email hay liên lạc về địa chỉ trên.  
Theo dõi chi tiết chương trình Thi: website: www.huongsentemple.com 
Ban Tổ Chức Giải Thưởng trân trọng kính mời. 
 

Chùa Hương Sen, ngày 10 tháng 04 năm 2022 
 

TM ban tổ chức, 
 

 
 

Thích Nữ Giới Hương 
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HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 
PL 2566 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP
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HÌNH ẢNH KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN TẠI CHÙA ÐIỀU NGỰ
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HÌNH ẢNH ÐẠI LỄ PHẬT ÐẢN CHUNG CỦA TĂNG ÐOÀN GHPGVNTN-HN
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MỤC LỤC

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ • HT Thích Viên Lý 1
TĂNG ĐIỆP VU LAN PHẬT LỊCH 2566 - DL 2022 2
THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN NĂM NHÂM DẦN - 2022 5
THÔNG BẠCH VU LAN PL 2566  7
DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2022 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 9
QUYẾT NGHỊ Hội Nghị Thường Niên năm 2022 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 11
MÙA VU LAN 2022 • Thích Viên Huy 13
Cha Là Thiên Thu • THƠ Thích Viên Lý • NHẠC Hàn Châu  14
Một Nỗi Lòng Mấy Nhịp Phân Ly • THƠ • Thích Đông Trí 16
Hạnh Hiếu Của Người Con Phật • Thích Quảng Long 18
Bánh Bao Cho Con Trai Tôi • Thích Nữ Giới Hương sưu tầm 19
Mùa Vu Lan Về • THƠ • Thích Viên Lý 20
Vu Lan Nhớ Mẹ • Thích Đông Trí 21
Về Thăm Mẹ • THƠ • Thích Viên Huy 26
Thành Phố Buồn Từ Khi Xa Vắng Mẹ • THƠ • Thái Tú Hạp 28
OBON - Lễ Hội Vu Lan Nhật Bản • Từ Nguyên sưu tầm 29
Đóa Hồng Bên Hoa Trắng • Huyền Lam 38
Lòng Mẹ • THƠ • Thích Đông Trí 41
Người Cha Và Bài Kinh Sám Hối • Huyền Lam 42
Mẹ Tôi Và Chiến Trận • Chơn Diệu /Thanh Trúc - Hoàng Văn Phong 44
Bông Hồng Vàng Hôm Nay • THƠ • Diệu Liên - Nguyễn Thị Huê 46
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Mẹ Vẫn Bên Con • THƠ Thích Nữ Giới Hương- • NHẠC Nam Hưng  58
Thoáng Bóng Cha Hiền • THƠ • Thích Đông Trí 60
Words of Truth / Lời Chân Thật • The Fourteenth Dalai Lama of Tibet 62
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