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*- TIN MELBOURNE ÚC CHÂU
Sau một thời gian ngắn, Châu Đạo Victoria Úc Châu đã vận động được một số tiền là Tám trăm hai chục 
ngàn đôla Úc (AU$ 820,000.00) để mua đất và xây Thánh Thất và vào ngày  15-4-2016, đã đặt tiền cọc 10% 
mua một miếng đất.

Đây là một điền trang rộng 52 mẫu có sẵn một ngôi biệt thự xây gạch và một căn nhà gỗ, cách trung tâm 
thành phố Melbourne 30 cây số đường xe chạy, về hướng Tây Bắc, cách phi trường quốc tế Melbourne đúng 
10 phút lái xe, địa chỉ 110 Bulla Diggers Rest Road, Diggers Rest, VIC 3427 Úc Châu.

Đây là một tin rất vui mừng và phấn khởi và nhân dịp nầy Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Bản Tin Thế Đạo xin 
chung vui cùng đồng đạo Melbourne Úc Châu và xin Ơn Trên giúp cho việc xây cất Thánh Thất sớm được 
hoàn thành viên mãn.

Ghi chú: Hình bên dưới là ngôi biệt thự và căn nhà gỗ trên miếng đất

TÂM THƯ Số 02 ngày 15-4-2016 
của Ban Tạo Tác Xây Cất Thánh Thất Cao Đài Úc Châu

Được sự ủy quyền của Q. Khâm Châu Đạo Victoria và Ban Thế Đạo Úc Châu, HTDP Lý Phước 
Hùng, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu đã phổ biến Tâm Thư số 02 ngày 15-4-2016.
Bản Tin Thế Đạo xin phổ biến đến quý đồng đạo để  “kính tường và xin yểm trợ việc xây cất Thánh 
Thất”  
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TÂM THƯ SỐ 02 
 
VP Ban Tạo Tác, ngày 15-04-2016 
 
 Kính gởi:  
- Chư Chức Sắc Hiệp Thiên, Cữu Trùng, Phước Thiện và Ban Thế Đạo, 
- Chư Chức Sắc, Chức Việc đứng đầu Hành Chánh Đạo các cấp ở hải ngoại,  
- Ban Thế Đạo Hải Ngoại và các Ban Quản Nhiệm, Ban Đại Diện và các HTDP,  
- Quý đồng đạo cùng chư ân nhân thiện tâm nam nữ các nơi trên toàn thế giới, 
 
Thưa chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ,  
 
Thay mặt hệ thống Hành Chánh Đạo Châu Đạo Victoria và Ban Thế Đạo Úc Châu, 
chúng đệ muội xin trân trọng thông báo cho quý Ngài và quý vị tường tri một tin vui: 
 
Nhờ Các Đấng gia ơn dìu dẫn, Ban Tạo Tác tìm được một cuộc đất rất tốt, mặt tiền là 
trục lộ chính, mặt sau nằm xuôi theo một ngọn suối nước chảy quanh năm, nên đã ký 
hợp đồng và đặt cọc 10% vào lúc 11 giờ trưa, ngày 15-04-2016. 
 
Đây là một điền trang rộng 52 acres (mẫu Anh), có sẳn một ngôi biệt thự xây gạch và 
một căn nhà gỗ, cách trung tâm thành phố Melbourne 30km đường xe chạy, về 
hướng Tây Bắc, cách phi trường quốc tế Melbourne đúng 10 phút lái xe, địa chỉ 110 
Bulla Diggers Rest Road, Diggers Rest VIC 3427. 
 
Theo hợp đồng, phần Đạo sở hữu một diện tích 17 acres và cả hai ngôi nhà ở chính 
giữa điền trang, với giá trị phần hùn là $855,000; một gia đình người đạo sở hữu số 
35 acres đất xấu hơn nằm ở hai bên còn lại, không có nhà, với giá trị phần hùn là 
$425,000. Giá mua điền trang là $1,210,000, cộng với $70,000 chi phí mua bán nữa, 
tổng trị giá là $1,280,000. 
 
Ban Tạo Tác mua nhà đất cho Đạo xong vẫn mắc nợ $35,000, song đó là số tương đối 
không lớn, đó là nhờ lòng nhiệt thành của toàn Đạo khắp nơi đã động viên, khích lệ, 
đóng góp ý kiến… Đặc biệt là nhờ tấm lòng vàng của quí vị có tên dưới đây, xin ghi 
theo thứ tự tuổi tác:  
 

1. HT Lê Văn Thêm  đã hiến  $   5,000 
2. ĐH Huỳnh Tấn Phước  đã hiến  $   5,000 
3. HTDP Nguyễn Thị Xuân  đã hiến  $ 20,000 
4. PTS Phạm Thị Min Hải  đã hiến  $ 50,000 
5. Một ân nhân ẩn danh  đã hiến  $ 50,000 
6. CTS Lê Kim Xum  đã hiến  $ 50,000 

 
 

       HIỆP THIÊN ĐÀI 
VP BAN THẾ ĐẠO ÚC CHÂU 
Tổng Quản Nhiệm 
HTDP Lý Phước Hùng 
38 Elle Close Bundoora  
VIC 3083 
Phone: (+61) 03 9467 5361 
Email: 
batdaustralia@gmail.com 
-------------------------------- 
    CỮU TRÙNG ĐÀI 
VP KHÂM CHÂU ĐẠO  
VICTORIA 
Q. Khâm Châu Đạo:  
HT Lê Văn Thêm 
274 Betula Ave. Mill Park 
VIC 3082 
Phone: (+61) 03 9436 7380 
Email: 
chaudao.victoria@gmail.com 
 
VP ĐẦU TỘC ĐẠO  
MELBOURNE NORTH 
Q. Đầu Tộc Đạo:  
CTS Lý Phước Hùng 
38 Elle Close Bundoora  
VIC 3083 
Phone: (+61) 0478 971 972 
Email: 
ctslyphuochung@yahoo.com 
 
VP ĐẦU TỘC ĐẠO  
MELBOURNE EAST 
Q. Đầu Tộc Đạo:  
CTS Nguyễn Văn Kiếm 
4 Plaza Court Wantirna S 
VIC 3152 
Phone: (+61) 0425 821 756 
Email: 
vkiemnguyen@yahoo.com.au 
--------------------------------    

CÁC BAN BỘ CHUNG 
BAN TẠO TÁC QUẢN TRỊ 

THÁNH THẤT & CƠ SỞ ĐẠO 
Thủ Quỷ: Nguyễn Bán 

23 Theodore St. St Albans  
VIC 3021 
Phone: (+61) 0403 001 068 
Email: banthuy@icloud.com 

 
 

CHI PHIẾU HIẾN TẶNG XIN GHI - CHEQUE DONATIONS PLEASE MAKE PAYABLE TO 
“Caodai Church of Australia” mail to 38 Elle Close Bundoora VIC 3083 Australia 

Cash deposit or International money transfers to: Commonwealth Bank of Australia - BSB/Account: 06 3253 1088 
1902 - BIC/SWIFT CODE: CTBAAU2S - Account’s name: Caodai Church of Australia 
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THÔNG BÁO
SÁCH SẮP XUẤT BẢN

Trong năm 2016, Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ phát hành 2 quyển sách như sau:

Tháng 5-2016: Phát hành quyển “ Lời Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp năm Mậu 
Tý (1948)”
Tháng 8-2016: Phát hành quyển I “ Thiên Nhân Hiệp Nhứt” của HT Lê Văn 
Thêm.

Trân trọng kính thông báo và mong được sự yểm trợ tinh thần và vật chất của quý 
đồng đạo.

Check hoặc money order yểm trợ,  xin vui lòng gởi về:
Ban Thế Đạo Hải Ngoại

3076 Oakbridge Dr
San Jose, CA 95121-1716

Trân trọng kính thông báo
San Jose, ngày 17-4-2016

Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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LUẬT QUYỀN.
Tại Ðền Thánh, thời Tý đêm rằm tháng chạp năm Mậu Tý (1949)

 
Kỳ thuyết pháp trước, Bần Ðạo đã có để một dấu hỏi: “Ðạo Cao Ðài có thế đem hạnh phúc cho nhơn 
loại, tạo hòa bình, làm cho đại đồng thiên hạ đặng chăng?”.
Ðã đặt dấu hỏi, tức nhiên phải trả lời.

Chúng ta chẳng nên mờ ám chỉ biết tin nơi Ðức Chí Tôn mà thôi, mà phải biết Ngài đến để tạo nền 
Tôn Giáo cốt yếu là đến ký hòa ước với nhơn sanh, tạo hạnh phúc cho nhơn sanh và làm cho thiên 
hạ hưởng đặng thái bình nơi mặt địa cầu 68 nầy, tức nhiên chúng ta dám quả quyết và để đức tin 
chắc chắn rằng thế nào cũng thành tựu, nhứt là có quyết đoán của Anh Cả Thiêng Liêng chúng ta 
là Ðức Lý Giáo Tông đã nói:
 Ðức tin một khối tượng nên hình, 
 Ðã hiệp Vạn Linh với Chí Linh.

Nghĩa là Ðạo Cao Ðài đã thành, nhưng từ từ đi lên cho đến cái địa cảnh vô đối của nó.

Ta chán biết Chí Tôn đến ký hòa ước của nhơn sanh, nhứt là các liệt cường ký với nhau, khoản nầy, 
khoản nọ, khoản kia, đủ thứ, ký không biết mấy khoản. Với Ðức Chí Tôn chỉ có 2 khoản thôi:

1*- Luật: Thương yêu, Ngài định luật cho chúng ta là thương yêu, không phải thương yêu nhơn loại 
mà thôi, mà phải thương yêu toàn cả Vạn Linh nữa.

2*- Còn Quyền: Ngài chỉ định là quyền công chánh.

Từ thử, ta chưa thấy cái hòa ước nào đơn sơ như thế, mà nó có oai quyền làm sao? Không thế gì 
thật hiện đặng, dầu cho tận thế, loài người cũng chưa thật hiện ra đặng, chúng ta đã hiểu và tin rằng 
thế nào nó cũng thành, nhưng thời gian ta không quyết định, ta chỉ lấy lương tri, tức là lấy trí tri tìm 
hiểu chơn tướng Ðạo Cao Ðài làm thế nào mà đem hạnh phúc cho nhơn loại hưởng được, và tạo 
hòa bình cho thiên hạ đại đồng thế giới. Chúng ta duy lấy trí tri tìm hiểu thôi.

Chúng ta thấy quyền năng của luật thương yêu thế nào? Tấn tuồng đời hiển hiện từ khi có loài người 
đến giờ. Nếu không nhờ sức mạnh mẽ vô biên của luật thương yêu ấy thì Ðức Phật Thích Ca chưa 
có lập giáo thành tướng được. Khi Ngài đến Résu, luyện pháp tuyệt thực, có người theo Ngài, bốn 
(4) người không phải theo làm môn đệ, mà theo đặng coi Phật có đạt pháp đặng chăng. Ðến chừng 
Ngài từ trên ngọn núi tuột xuống núi, Ngài ăn uống lại, mấy người đợi ở chân núi thấy như vậy, cho 
rằng Ngài đã qui phàm rồi, không có đạt pháp chi hết, 4 người chê bỏ đi. Tới chừng Ngài đi thuyết 
giáo, Ngài tìm 4 người ấy, bốn người biết Ngài là chơn thật mới theo. Trong bốn người mà chỉ có 
hai (2) người trọng yếu hơn hết, rồi đến ngày cuối cùng còn có một người đạt đặng Phật Giáo thôi.

Ðạo Tiên, Ðức Lão Tử có một người Môn đệ và một đứa ở là Từ Giáp biết Ðạo của Ngài, duy có 
ông Doãn Hĩ theo Ðức Lão Tử, đạt pháp truyền giáo mà Ðạo Tiên còn tồn tại đến ngày nay.

Ðạo Khổng Phu Tử, tuy vẫn còn có Tam Thập Lục Thánh, Thất Thập Nhị Hiền, mà cả thảy Ðức 
Khổng Phu Tử, chưa chắc người nào đạt Ðạo đặng. Duy có một người mà thôi, là Thầy Sâm. Bằng 
cớ là buổi chung qui Ngài kêu Sâm nói: “Sâm hồ ngô đạo, nhứt dĩ quán chi” (Ðạo ta chỉ một người 
biết mà thôi).
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Ðức Chúa Jésus Christ có nửa người môn đệ thôi, bởi ông Pierre chối Chúa ba lần, đến khi ăn năn 
khóc lóc với bà Maria mà xưng tội mình.

Mahomet có một người môn đệ phụ nữ mà Ðạo Hồi Hồi đã thành vậy.

Chúng ta suy đoán chỉ thấy có thương yêu. Duy có một người thương hoặc nửa người thương mà 
các vị Giáo Chủ đã lập thành tôn giáo tại mặt thế nầy.

Chúng ta xét lại thấy Ðạo Cao Ðài còn hạnh phúc nhiều hơn các tôn giáo khác, nếu nhận quả quyết 
thì được có ba người, mà ba người tức nhiều hơn thiên hạ rồi. Cái thiệt tướng của nền chơn giáo 
Ðức Chí Tôn đã hiện tượng, do quyền năng vô đối của Ngài mà đạt được, mà trong các vị thừa 
mạng lịnh của Ngài đã vẽ nên hình, nắn nên tướng của nó. Bần Ðạo kiếu lỗi toàn con cái của Ngài, 
không phải là tự kiêu hay tự đắc, chính tay Bần Ðạo có một phần khá lắm.Vì cớ Bần Ðạo rủ toàn 
thể chúng ta dùng phép “Hồi quang phản chiếu” đặng định tướng diện của mình, cốt yếu là một 
phần tử trong nền chơn giáo, hễ mình định được chơn tướng của mình, tổng số các chơn tướng đó 
làm chơn tướng của Ðạo.

Bần Ðạo thấy Ðạo Cao Ðài được nên hình trạng trọn vẹn, tức là hình tướng thương yêu vô tận, nó 
nên hình có nét đẹp thiên nhiên là nhờ vẽ với cây viết thương yêu. Trước Ðức Chí Tôn đến cầm cây 
viết thương yêu mà viết nét Thiêng Liêng cho cả Thánh Thể của Ngài đồ theo nét thương yêu ấy 
đặng tạo nên hình trạng, thành tướng một khối thương yêu. Ta không có mơ mộng và không lường 
gạt tâm lý nhơn sanh, trước mắt mọi người đều thấy, hỏi do quyền năng nào tạo thành quyền lực 
ngày nay? Quyền Ðạo ngày nay do luật thương yêu mà thành tướng, vậy đã do luật thương yêu 
thành tướng thì không có quyền năng nào tàn phá cho đặng. Nó có sợ chăng là luật thù hận. May 
thay cả lực lượng thù hận cũng không xung đột được, bởi có bàn tay Thiêng Liêng gạt thù hận ra 
khỏi rồi.

Nó nên hình bởi sự thương yêu, trưởng thành trong sự thương yêu, bởi hình chất của thương yêu, hễ 
càng ngày càng lớn lên, càng tráng kiện, nó sẽ làm chúa cả thù hận, và quyền năng thù hận không hề 
xâm lấn nó được. Nói quả quyết Bần Ðạo đã đánh tan thù hận ra, khi các phe đảng dùng quyền lực 
chiếm ngôi vị của Chí Tôn để tại mặt thế nầy, Bần Ðạo đã can đảm dùng quyền của Bần Ðạo đánh 
ngã ra hết, đặng bảo trọng hình tướng thiêng liêng của Ðạo. Bần Ðạo lỗ vốn cũng nhiều. Bần Ðạo 
gánh lấy cả thù hận ấy đặng bảo tồn hình thể của Chí Tôn cho trọn thương yêu. Bần Ðạo dùng can 
đảm gánh lấy cả thù hận của thiên hạ mà bảo tồn khối thương yêu của Chí Tôn vô đối, không cho 
hoen ố, nhơ bợn. Tại sao mà Bần Ðạo dám thí mình gánh vác thù hận đặng bảo trọng nó? Bởi biết 
nó là chúa cả hình ảnh của quyền trị thế tương lai, nó là thầy thiên hạ đặng trị thế, nếu không trọn 
vẹn, nó lưu lại kiểu vở thô bỉ nhơ nhớp, thì không thế gì làm thầy thiên hạ đặng.

Các chi phái buổi nọ dùng cường quyền mà đoạt vị, không lẽ Bần Ðạo là Hộ Pháp, nắm giữ chơn 
truyền trong tay đây, mà để cho nó đoạt ngôi soán vị như các đời vua chúa từ trước, để lưu lại cho 
nền chơn giáo của Chí Tôn sao? May thay, quyền ấy chưa xung đột được chánh giáo của Chí Tôn: 
Nó đã bại trận, bởi Thánh Thể của Ngài có người cầm luật pháp oai nghiêm, tức là cầm cây 
HUỆ KIẾM trong tay đặng gìn giữ nền Tôn Giáo nên hình được, nó nên được tức tạo cho thiên 
hạ được. Nó đã tạo oai quyền của nó thành tướng đặng thì tạo quyền cho nhơn sanh nơi mặt địa cầu 
nầy về tương lai đặng.
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Công đức và phúc đức 
                                                       (Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ)

 
Khi làm các Phật sự, chúng ta thường nghĩ là được nhiều công đức và thường được tán dương đã 
làm được vô lượng công đức, cho nên cứ tiếp tục làm hằng năm. Chúng ta hãy dành thời gian để 
tìm hiểu một vấn đề khá quan trọng, đó là: “Công Đức và Phúc Đức khác nhau thế nào?”  
 
Ngày xưa, khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa hoằng pháp, Ngài đến gặp Vua Lương 
Võ Đế. Trong lúc luận bàn đạo lý, nhà vua hỏi: “Trẫm một đời cất chùa, độ tăng, bố thí, cúng 
dường, đúc chuông, tạo tượng, ấn tống kinh sách, như vậy có được công đức gì chăng?”.  
 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời một cách rõ ràng rằng: “Những việc làm ấy thực không có công đức gì 
cả!”. Vấn đề này làm cho nhiều người thắc mắc, không biết tại làm sao như vậy lại không có công 
đức gì cả? Bởi vì, theo lịch sử ghi chép lại thì Vua Lương Võ Đế xây cất hằng trăm ngôi chùa, độ 
tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai bố thí, cúng dường, đúc chuông, tạo tượng, ấn tống kinh 
sách nhiều vô số kể. 

 
Nhà vua suy nghĩ làm như vậy tức nhiên được rất nhiều công đức, nhưng không ngờ khi đem vấn 
đề này ra hỏi, Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời: Không! Tại sao vậy? Có người không hiểu giáo lý nên 
giải thích là: Vua Lương Võ Đế không đích thân ra “công” thực hiện những việc làm đó, chỉ sai 
người khác làm, nên không có “công đức” gì cả!  
 
       * * *  
Thời gian sau đó, có người đem sự việc này thưa hỏi Lục Tổ Huệ Năng và được Lục Tổ dạy như 
sau: Quả thực là không có công đức gì cả. Vua Lương Võ Đế vì không biết Chính Pháp, nên lầm 
lẫn hai chữ «Công Đức» và «Phúc Đức»!  
 
Nghĩa là cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai cúng dường, bố thí, 
đúc chuông, tạo tượng, ấn tống kinh sách, chỉ là những việc làm «bên ngoài», có ích lợi cho mọi 
người, những việc làm cầu phúc, nên gọi là phúc đức.  
 
Phúc đức có công năng giúp chúng ta giảm thiểu nghiệp chướng, tiêu trừ quả báo, để được tai qua 
nạn khỏi, để được may mắn và sung sướng trên đường đời, để bớt chướng ngại trên đường đạo, 
chứ không giúp chúng ta thoát ly khỏi vòng trầm luân sinh tử.  
 
Phúc đức có tính cách «hữu lậu» hay «hữu vi», nghĩa là con người hưởng phúc vẫn còn trong lục 
đạo luân hồi. Khi thụ hưởng hết phúc rồi thì bị đọa lạc để đền trả quả báo. Còn công đức là công 
phu tu tập “bên trong”, có ích lợi cho chính mình, nhờ hành trì theo lời Phật dạy trong các kinh 
điển, luôn luôn niệm Phật, giữ gìn giới luật, tu tập thiền định, phát huy trí tuệ bát nhã.  
 
Nghĩa là chúng ta tu tập tam vô lậu học «Giới Định Tuệ» và tam tuệ học «Văn Tư Tu», nhằm mục 
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đích cứu kính là: thoát ly khỏi lục đạo sinh tử luân hồi.  
 
Công đức có năng lực giúp chúng ta vượt qua bể khổ sông mê, chóng đến bờ giác ngộ và giải 
thoát. Công đức có tính cách “vô lậu” hay “vô vi», nghĩa là không còn trong lục đạo sinh tử luân 
hồi nữa. Công đức giúp con người chuyển hóa tâm tính từ phàm phu tục tử trở thành bồ tát, thành 
Phật.  
 
Chúng ta làm những việc như lập chùa hay góp phần xây cất chùa, tham gia phát triển chùa, phát 
huy các sinh hoạt, các hoạt động của chùa, của giáo hội, giúp cho mọi người khác có được cơ sở 
để tu học, để hành đạo, giúp cho Phật giáo có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, rộng rãi hơn, vững 
chắc hơn, độ được nhiều người hữu duyên hơn nữa.  
 
Những việc làm này đem lại lợi ích cho nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ đem lại cho chúng ta 
thực nhiều phúc đức.  
 
Còn riêng bản thân mình thì không biết tu tâm dưỡng tính, không học kinh điển, không biết trì 
giới, không tu tập thiền định, không phát huy trí tuệ bát nhã, cho nên tất cả việc làm trên đây chỉ 
là những việc làm bên ngoài, có ích lợi cho nhiều người, nhưng không ích lợi cho bản thân mình 
về phương diện giác ngộ và giải thoát. Tại sao vậy?  
 
Bởi vì, tâm tham lam, sân hận, si mê bên trong chẳng những không giảm bớt mà lại có chiều 
hướng tăng thêm, vô minh phiền não không tan biến chút nào mà lại có phần dầy đặc hơn.  
 
Vì chấp chặt mình đã làm được bao nhiêu việc ích lợi như vậy, dễ có mấy ai làm được như mình, 
nên tâm cống cao ngã mạn, phách lối ngày một tăng thêm, mục hạ vô nhân, khen mình khinh 
người.  
 
Những việc làm khác như góp phần ấn tống kinh sách cho người khác đọc, còn mình thì không 
đọc, góp phần bố thí cúng dường, giúp đỡ người hoạn nạn, nghèo khó, nhưng không hiểu ý nghĩa 
cao cả của những việc làm đó, lại sinh tâm cầu mong được «trả công bội hậu» ở cõi thiên đàng 
sau này. Tất cả những việc làm đó chỉ tạo nên phúc đức mà thôi.  
 
Thí dụ như có người bố thí cho nhà nghèo, hoặc cúng chùa một số tiền nào đó, với tâm mong cầu 
được trúng số độc đắc, được buôn may bán đắt, được nhất bản vạn lợi, được thi đâu đậu đó, được 
gia đạo bình an, được tình duyên may mắn, được vạn sự bình yên, được muôn sự như ý, muốn gì 
được nấy.  
 
Như vậy, lòng tham lam tăng thêm quá mức thì «làm sao có công đức được!». Làm như vậy, chỉ 
có phúc đức hạn chế theo số tiền đã bỏ ra mà thôi. Gieo nhân nhỏ thì chỉ nhận được quả nhỏ, 
không thể khác được. Nếu như bố thí, cúng dường mà tâm không mong cầu gì cả, thi ân bất cầu 
báo đáp, cúng chùa để chùa có thêm phương tiện sinh hoạt ích lợi cho mọi người, giúp người để 
cho người qua cơn khó khăn, túng thiếu, không đắn đo, không suy nghĩ, không tính toán gì thêm 
nữa, chúng ta sẽ bớt đi tâm tham lam, bỏn sẻn, tăng trưởng tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả.  
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Như vậy, những việc làm đó vừa ích lợi cho người, vừa ích lợi cho mình. Nghĩa là vừa được phúc 
đức vừa được công đức.  
 
Chúng ta hãy tinh tấn làm tất cả những việc thiện, rồi quên hết đi, không chấp chặt vào đó, để kể 
lể công lao, hay mong cầu phúc báo về sau, tâm cầu danh của chúng ta sẽ bớt đi, tâm chấp ngã 
cũng nhẹ hơn trước, thì những việc làm đó vừa ích lợi cho người và cho mình, tạo nên phúc đức 
và công đức vậy.  
 
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy: «Chư ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành. Tự 
tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo». Nghĩa là chúng ta không làm tất cả các việc bất thiện, không làm 
những việc ác, tránh những việc tổn người hại vật, cố gắng làm tất cả những việc thiện, những 
việc ích lợi cho người khác, nhưng đừng ghi nhớ, đừng chấp chặt vào những việc ích lợi đã làm, 
thì tâm ý của chúng ta sẽ được thanh tịnh. Đó là tu tâm dưỡng tính, đó là điều cốt yếu chư Phật 
mười phương ba đời muốn dạy như vậy.  
 
Thí dụ chúng ta đã làm những việc ích lợi cho bất cứ ai mà chấp chặt vào đó thì tâm của chúng ta 
sẽ bực dọc, bất an khi không được ai khen tặng hoặc không được ai đáp ứng như ý.  
 
Nếu như quên đi những việc thiện đã làm, giúp đỡ người với tâm «thi ân bất cầu báo đáp», thì 
chúng ta sẽ yên ổn, bình an, tâm của chúng ta sẽ không loạn động, không bực bội khi gặp phải 
người vô ơn. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng: «Trong tâm khiêm tốn là 
công. Ngoài hành lễ phép là đức». Hay: «Nội cần khắc niệm chi công. Ngoại hoằng bất tranh chi 
đức».  
 
Nghĩa là «bên trong» chúng ta phải chuyên cần vận nội lực loại trừ những tâm niệm kiêu ngạo, tật 
đố, ngã mạn, ganh tị, đố kỵ, khen mình khinh người, để đạt được tâm niệm khiêm tốn, hạ mình, 
nhún nhường, tùy hỷ công đức.  
 
Đồng thời, chúng ta cũng phải vận nội công để khắc phục các tạp niệm, để tâm không còn có các 
vọng tưởng.  
 
Mỗi khi tạp niệm, vọng tưởng khởi lên, chúng ta liền giác ngộ, liền nhận biết và dừng ngay, 
không tiếp tục theo dòng tâm thức, đi lang thang từ đông sang tây, từ quá khứ đến hiện tại và vị 
lai, từ chuyện này đến chuyện khác. Như vậy chúng ta có được «công».  
 
Điều quan trọng cần biết là: chúng ta đừng sợ có vọng tưởng, tạp niệm khởi lên trong tâm thức. 
Ai ai cũng có vọng tưởng và tạp niệm.  
 
Chỉ sợ chúng ta không giác ngộ, không nhận biết kịp thời, nên bị vọng tưởng, tạp niệm lôi cuốn, 
đi lang thang làm khách phong trần, quên mất cố hương, từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp.  
 
Khi dong ruổi theo các vọng tưởng, tạp niệm như vậy, tâm của chúng ta sẽ loạn động với thất tình 
lục dục, tức là quên mất “bản tâm thanh tịnh” sẵn có của chúng ta.  
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Còn «bên ngoài» chúng ta thực hành lễ phép, cung kính, tôn trọng tất cả mọi người, bởi vì mọi 
người ai ai cũng có «Chân Tâm Phật Tính» như nhau, mọi người ai ai cũng có ưu điểm để chúng 
ta học hỏi, noi theo, không phân biệt, không thành kiến, không kỳ thị, không tranh cãi, không hơn 
thua, không thị phi, không ỷ mình là kẻ trên người trước, kẻ có nhiều công lao, kẻ có nhiều tài 
năng, kẻ làm được nhiều việc không ai bằng. Như vậy chúng ta được nhiều người thương mến, 
gần gũi. Như vậy chúng ta có được «đức».  
 
Thêm nữa, người Phật Tử muốn có công đức thì bên trong không có tâm chấp ngã, tâm chấp 
pháp, nói chung là tâm cố chấp; bên ngoài hành động luôn luôn ngay thẳng, bình đẳng, công 
minh, chính trực.  
 
Hãy phát tâm tìm học kinh điển, biết đúng Chính Pháp mà hành theo, tránh chuyện tu mù, tu mò, 
để khỏi lạc sang tà giáo, ngoại đạo. Công đức là ở «Pháp Thân», phát sinh trí tuệ bát nhã, không 
do tu phúc, không do làm những việc phúc thiện mà được.  
 
Chúng ta ngày nay cũng hay lầm lẫn cho rằng lập chùa, giúp chư tăng tu học, bố thí, cúng dường, 
làm Phật sự, đi chùa lạy Phật là được nhiều công đức và tự hào rằng mình làm vô lượng vô biên 
công đức, cần phải được tán thán, rồi chờ đến ngày được vãng sinh về cõi tây phương cực lạc 
quốc của Đức Phật A Di Đà!  
 
Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rất rõ ràng cõi Tây phương cực lạc là nơi chỉ có các bậc bồ tát 
«nhứt sinh bổ xứ», tức là các bực «thượng thiện nhơn» sắp thành Phật, những người hiền thiện 
bậc thượng, gặp gỡ nhau mà thôi.  
 
Những người còn đầy dẫy tham sân si, đầy dẫy nghiệp chướng, đầy dẫy phiền não thì nhứt định 
không thể nào đạt được cảnh giới đó. Không thể chỉ lấy có một chút ít thiện căn phúc đức làm 
nhân duyên, để cầu nguyện về cõi cực lạc đó được.  
 
Ví như người đeo nặng qua sông thì phải chìm, không thể nổi được. Chứ không phải Đức Phật A 
Di Đà không có lòng từ bi cứu độ chúng ta.  
 
Chư Phật có tâm đại từ đại bi muốn cứu độ chúng ta, nên chỉ dạy các pháp môn tu học, các 
phương pháp, để chúng ta noi theo đó mà tự mình tu tập, để tự được cảnh giới an lạc và hạnh 
phúc hiện đời và vãng sinh mai sau.  
 
Có người quan niệm «đới nghiệp vãng sinh», nghĩa là con người vẫn còn mang nghiệp chướng, 
nhưng nhờ biết niệm Phật A Di Đà, nên được Ngài thương xót cho vãng sinh về cõi tây phương 
cực lạc, rồi tu tiếp sướng hơn.  
 
Điều này có vẻ «phe đảng» cũng như quan niệm cứ chấp nhận rước thượng đế vào lòng thì sẽ 
được thượng đế cho về thiên đàng, hưởng phúc đời đời, không cần biết đó là người như thế nào!  
Thực ra, đạo Phật không có dạy như vậy. Nếu thực sự muốn tu cho thành người tốt, thì chúng ta 
hãy tu ngay ở cõi đời này, đừng hẹn. Còn mang nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si 
mê lầm lạc, nếu về tây phương, chỉ làm nơi đó ô uế mà thôi.  
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Dù có được về bên đó chăng nữa, không thấy thích hợp, cũng sẽ đòi về trở lại mà thôi!  
 
Sống với những người thế tục, chúng ta mới cần phải tu, mới có cơ hội để tu. Chứ về bên đó gặp 
toàn người tốt thì đâu cần phải tu nữa.  
 
Cũng như người còn nhiều phiền não quá, nhiều nghiệp chướng quá, dù có được đưa vào chùa ở, 
mà không quyết tâm trì chí, cũng khó mà tu được, có ngày cũng xuất, nếu không xuất thì sẽ gây 
biết bao nhiêu việc đáng tiếc cho cảnh thiền môn!  
 
Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật cũng dạy nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu 
Phật A Di Đà, luôn luôn trì giữ danh hiệu đó trong tâm trí, lúc nào cũng niệm Phật, nhớ nghĩ tới 
Phật, trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, cho đến bảy ngày, đạt 
được tâm yên không loạn.  
 
Khi thọ mệnh hết, người như vậy giữ gìn được tâm không điên đảo, tức thời được vãng sinh cõi 
nước tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Tại sao vậy?  
 
Bởi vì khi tâm của người đó luôn luôn niệm Phật, không còn lăng xăng, lộn xộn, không còn loạn 
động vì các việc đối đãi thị phi, hơn thua, tốt xấu, cho nên cảm ứng được cảnh giới tịnh độ của 
Đức Phật A Di Đà vậy.  
 
Nói cách khác, tâm của người đó thấy mọi sự đúng như thực, thấy mọi việc không còn điên đảo, 
gọi là «tâm bất điên đảo», cho nên người đó thấy được «Tự Tính Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ».  
 
Nghĩa là nhờ tâm được thanh tịnh, bất loạn động, bất điên đảo, cho nên người đó thấy được «Phật 
Tính», tức là «Pháp Vô Sinh», không còn sinh tử luân hồi, tức đắc vãng sinh tây phương cực lạc.  
Nếu còn nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, nghĩa là tâm còn điên đảo, 
tâm còn loạn động, làm sao vãng sinh được mà mong cầu!  
 
Cõi tây phương cực lạc hay cõi thiên đàng là cảnh giới «bất tùy phân biệt», bình đẳng tuyệt đối, 
chí công vô tư, làm gì còn chia giai cấp có chín phẩm, ba hạng, thượng trung hạ, như con người 
tưởng tượng cho thêm lộn xộn và phức tạp! Không thể lấy tâm lượng phàm phu xét cảnh giới bồ 
tát! Như vậy, cốt tủy của đạo Phật, không phải là van xin cầu nguyện, cúng kiến lễ lạy cho nhiều, 
mà chính là lúc nào cũng nhớ nghĩ tới hạnh nguyện của chư Phật, nói lời như Phật dạy, hành động 
như Phật dạy, luôn luôn giữ gìn tâm ý thanh tịnh, bình an, yên tĩnh, không loạn động, không điên 
đảo.  
 
Được như vậy, tam nghiệp hằng thanh tịnh, chúng ta vừa có phúc đức vừa có công đức đầy đủ, 
phúc tuệ trang nghiêm, tùy tâm mãn nguyện. Kinh sách có câu: «Phúc Tuệ Lưỡng Toàn Phương 
Tác Phật». Cứu kính của đạo Phật chính là nghĩa đó vậy.  
 
Trên thế gian này, chung quanh chúng ta có đủ hạng người, có đủ loại người. Có người tạo thuận 
cảnh dễ dãi, giúp đỡ chúng ta tu tập, cũng có người tạo nghịch cảnh, gây phiền hà, khó khăn, khổ 



                  56        Bản Tin Thế Đạo              21

đau, để thử thách công phu tu tập của chúng ta. Tất cả mọi người đều là thiện hữu tri thức của 
chúng ta cả.  
 
Nếu ai ai cũng hiền thiện hết, không ai làm phiền mình hết, làm sao biết chúng ta nhẫn nhịn được 
tới đâu? Ví như người học sinh đi học, được thầy dạy cho kiến thức, được bạn bè giúp đỡ, rồi 
cũng cần có vị giám khảo để kiểm tra trình độ, hạch hỏi, thử thách, nếu vượt qua được, mới cấp 
văn bằng chứ. 
 
Tóm lại, vì không biết rõ đâu là Chính Pháp, cho nên chúng ta không thể thực hành lời Phật dạy, 
một cách tường tận, một cách đúng đắn, để thoát ly sinh tử luân hồi, thoát ly phiền não và khổ 
đau.  
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: «Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên với Chính Pháp». 
Nghĩa là mọi người phải tìm hiểu, học hỏi Chính Pháp, đem ngọn đuốc trí tuệ của mình mồi với 
ngọn đuốc trí tuệ Phật, bằng cách nghe giảng giáo lý, nghiên tầm kinh điển, rồi tự suy nghĩ, ứng 
dụng trong cuộc sống hằng ngày, giữ gìn giới luật, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ bát nhã.  
 
Nhờ giữ gìn giới luật nên tâm trí được thanh tịnh và trí tuệ bát nhã khai mở. Đó chính là tam vô 
lậu học “Giới Định Tuệ” và tam tuệ học “Văn Tư Tu”, có khả năng đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ 
và giải thoát.  
 
Kinh sách có câu: «Phúc Tuệ Lưỡng Toàn Phương Tác Phật». Nghĩa là chúng ta hãy phát tâm bồ 
đề dũng mãnh, làm tất cả những việc tạo phúc đức trong các dịp lễ thượng nguyên, trung nguyên, 
hạ nguyên, và tất cả dịp nào tùy duyên, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh trong suốt năm, suốt đời.  
 
Đồng thời chúng ta cũng làm tất cả những việc tạo công đức như Văn Tư Tu, Giới Định Tuệ, để 
phát triển trí tuệ bát nhã. Đầy đủ “Phúc và Tuệ” chúng ta sẽ sống trong an lạc và hạnh phúc hiện 
đời và về cõi Phật sau này, không nghi. Cũng như con chim có đủ hai cánh sẽ bay thăng bằng và 
bay được xa.  
 
Có câu: «Ai ăn nấy no. Ai tu nấy chứng». Đó là lẽ công bằng tuyệt đối. Cũng vậy, thực rõ ràng 
“Mình làm mình hưởng. Mình làm mình chịu». Vì thế cho nên, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy 
phát tâm, tự thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của mình, thường xuyên về chùa lạy Phật, nghe thuyết 
pháp, tham dự các khóa tu học bát quan trai giới, để được học Phật Pháp một cách tường tận.  
 
Trong bầu không khí tu học đầy đạo vị, không phân biệt người mới phát tâm, hay người đã tham 
gia tu học từ lâu, chúng ta cùng hướng dẫn nhau, nương tựa nhau, giúp đỡ nhau, trên bước đường 
tu giác ngộ và giải thoát.  
 
Được như vậy, chúng ta có «Công Đức và Phúc Đức», một cách viên mãn, một cách song toàn. 
 
Trích Tập san Phật Học Tịnh Quang  
Số 5 Vu Lan 2007, Trang 95 


