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     Baûn Tin Theá Ñaïo            Soá 101 ngaøy 20-2-2018

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Cửu Thập Tam Niên

Tòa Thánh Tây Ninh
***

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
(8415 S. Breeze Dr. Houston TX 77071)

Tường Thuật Lễ Tân Niên Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

(Ngọc Túy Tường Thuật)

Chủ Nhật Ngày 18 Tháng 2, Năm 2018  nhằm mùng 3 Tết, Thánh Thất Cao Đài Houston Texas 
tổ chức Lễ Tân Niên Truyền Thống Mừng Xuân Mậu Tuất lúc 11:00AM. Ngày hôm đó trời mát, 
không nắng không mưa, các bậc tiền bối, các cô chú bác, anh chị em, mặc đồ Tết với những bộ 
đồ vest, áo dài truyến thống đủ màu sặc sỡ,  từ các tôn giáo khác nhau, đoàn thể khác nhau đến dự 
Tân Niên với Thánh Thất Cao Đài. Các anh chị em con cháu Cao Đài cũng không kém phần sặc sỡ 
với những chiếc áo dài truyền thống.Người nào cũng nở nụ cười tươi như hoa.Các bậc tiền bối thì 
thật là đẹp lão, các anh chị em thì vô cùng tự hào lịch sự và thanh tú, cùng nhau chụp hình với các 
nhành hoa mai trước chánh điện.Trong bầu không khí đón xuân vui nhộn,  Tình Xuân mở rộng, Ý 
Xuân nồng nàn, đánh thức Tâm hồn tha nhân -Tâm Thành, Tâm Chánh, Tâm Ái, Tâm Hòa. Với tính 
mùa xuân tràn đầy hy vọng, với ánh sáng tâm linh ngập tràn vũ trụ, với ngọn gió xuân đầy tính trữ 
tình, với người dân Gốc Việt - Con Rồng Cháu Tiên - với ý chí Phù Đổng Thiên Vương bất khuất, 
bất phục ngoại bang xăm lăng lảnh thổ Tiên Rồng, quan khách và tín đồ Cao Đài cùng nhau đón 
xuân trong khối ánh sáng tuyệt vời đó, cùng nhau ngưỡng vọng tổ tiên, cùng ngưỡng vọng Đấng 
Cha Trời, cùng đứng lên hướng đến Lá Cờ Tối Cao, Cờ Phướn của Đức Chí Tôn, cùng nhau cầu 
nguyện…

Để tỏ sự quan tâm và kính trọng đối với thế hệ trẻ, MC Ngọc Túy hướng dẫn mọi người cầu 
nguyện bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.



       

                    Số 101     Bản Tin Thế Đạo ngày  20-2-2018   2

We pray for the Country of Vietnam always having the blessing from God.

We pray for the Vietnamese People willing to continue the higher standards of civilization and 
ethics, having the capacity of building a Heavenly Culture, World Peace and Harmony.

We pray for you; having the Blessing from God to every minute of your life, full with happiness 
and miracles, fill with energy and visions that can help you writing beautiful pages of gorgeous 
stories about your life and beyond.

We pray for the People of the United States of America, continue to be the strongest leaders of the 
world and be able to bring balance to America and to the global community.

We pray for each person who is attending this event today; each will bring home the strongest 
feeling about you, the sentiment of how great you are as a human being, the love and happiness 
that you deserve, and the beautiful smile that you can see every day in the mirror.

Cầu nguyện cho Đất Nước Việt Nam rạng ngời muôn thế kỷ.

Cầu nguyện cho những người con Gốc Việt, theo kịp và tiến xa theo trình độ văn minh, và trình độ 
Đạo Đức của con người Thế Kỷ 21.

Cầu nguyện cho con người hiện đại và ngàn đời sau, sống trong tình yêu và hòa bình, mỗi phút sống  
huyền diệu là chứa đầy hạnh phúc và năng lượng để có thể viết lên những trang sách thật hayvề 
những câu chuyện trong cuộc sống của chính mình cho con cháu đời sau.
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Cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ và thế giới, dưới sụ lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ tạo ra sự cân bằng 
cho nhơn loại.

Cầu nguyện cho tất cả chúng ta, mỗi người sẽ mang theo niềm cảm xúc sâu sắc nhất, mạnh mẽ nhất, 
và cao cả nhất, sẽ cảm thấy được sự hòa bình và hạnh phúc mà chính mình xứng đáng được hưởng 
và hãy tặng chính mình một nụ cười thật tươi, thật đẹp và thật chân tình. 

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT

Trong ngày đặc biệt hôm đó, các “Thanh Nam, Thanh Nữ sống lâu năm, nhưng trái tim còn trẻ” hơn 
65 tuổi được ngồi vào ghế danh dự (VIP) để được chúc tết và phát các bao lì xì đỏ cho các em. Có 
khoảng 46 bậc tiên bối cười tươi như hoa, đẹp lão như Tiên Ông, Tiên Bà, hãnh diện là Con Rồng 
Cháu Tiên và hãnh diện ngồi trên ghế danh dự.  Khoảng 120 «Em dưới 65 tuổi» ngồi ghế quan 
khách cười tươi như hoa chờ đến giờ “Lì Xì”.Có khoảng 50 người đi trể buổi lễ nhưng cũng tham 
gia mừng tết niên chụp hình và dự tiệc chay trong Hậu Điện, không ngớt tiếng cười.Ngày hôm đó, 
cũng có rất nhiều khách vãng lai, đi khắp các Chùa Houston cũng đến Thánh Thất Cao Đài chiêm 
ngưỡng chụp hình.Có thể nói có hơn 250 người đến Thánh Thất ngày hôm đó.

Người phát biểu rằng”Đối với dân tộc Việt Nam, ngày Tết vô cùng quan trọng, nó không những là 
sự đánh dấu móc thời gian mà còn là phong tục tập quán ngàn xưa của Ông Bà để lại - Ngày 23 đưa 
Ông Táo và các Chư Thần, Tiên, Thánh, Phật về trời.  Đêm giao thừa đón Chư Thánh cùng trở lại 
không gian trần thế tiếp tục hướng dẫn tâm linh con người đi theo bánh xe tiến hóa của nhơn loại”.  
Người nói rằng theo quan niệm về Bí Pháp Cao Đài, sự tiến hóa của vạn vật trong vũ trụ là do sự 
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kết hợp giữa Vô Vi và Hữu Vi. Khi Hữu Hình hay Vô Hình kết hợp được cùng tần số với nhau thì 
đó là lúc Thiên Nhân Hiệp Nhất, và đó là lúc mầu nhiệm xảy ra và cũng là lúc mà Thiên Thượng 
giúp chúng ta thành công trong con đường phụng sự tha nhân, cùng đẩy Bánh Xe Tiến Hóa của Vũ 
Trụ. Mỗi một người chúng ta đều có khả năng huệ thông với Thiên Thượng, nhưng khả năng đó chỉ 
đạt được khi tâm hồn chúng ta trong sáng, không tham vọng, không thù hằn, và đi theo cùng chiều 
hướng với bánh xe tiến hóa – đi theo ánh sáng Tâm Linh sẽ tiến bộ vượt bực. Còn nếu chúng ta 
không đi theo cùng chiều với hướng đi của Bánh Xe Tiến Hóa thì chúng ta sẽ bị văng ra, bị đào thải, 
và rồi phải trải qua các cuộc khảo đảo bầm dập để tiếp tục con đường tu học và tiến hóa của chính 
bản thân mình.  Vì thế sự cúng kiếng và cầu nguyện với cái tâm trong sáng là vô cùng hữu ích...

Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại (viết tắt là Cao Đào Hải Ngoại) là tổ chức chính 
quy của Tôn Giáo Cao Đài và là một tổ chức Tôn Giáo Cao Đài đầu tiên hải ngoại đi theo Dòng 
Chính Thống của Hệ Thống Cửu Trùng Đài và Hệ Thống Hiệp Thiên Đài cùng với sự quyền nghi 
của Hải Ngoại để hoạt động hầu hoằng khai đại đạo vào thế giới văn minh và khắp năm châu.  Khi 
Tôn Giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (TTTN) trong nước không còn chịu ảnh hưởng trực tiếp 
của Nhà cầm quyền Việt Nam nữa thì tổ chức Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại sẽ hiệp 
nhất với các tổ chức Đạo trong nước trực thuộc TTTN cùng nhau phát triển.

Người đọc câu liễn của Đức Chí Tôn

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục
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Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền

và đọc câu liễn Chúc Xuân của Cao Đài Hải Ngoại, do Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Nương sáng tác

Cao Đài Chuyển Thế Vạn Vật Hữu Hình Tùng Thiên Đạo
Hải Ngoại Hoằng Dương Ngũ Chi Tam Giáo Phục Linh Tâm

Người phát biểu tiếp theo là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Quốc Gia Việt Nam Hous-
tonvà vùng phụ cận, Ông Lưu Quí Tùng đại diện nhóm Thân Hữu của Cao Đài chúc tết tín đồ Cao 
Đài, chúc mừng tín đồ Cao Đài Hoằng Khai Đại Đạo thành phố Houston, hãnh diện cho Cộng Đồng 
Việt Nam tại hải ngoại.  

Ông tuyên dương những phần tử quan trọng của Cao Đài đã đi theo con đường của Cao Đài Hải 
Ngoại, và chúc sức khỏe Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế, vì Quốc Sĩ còn rất nhiều nhiệm vụ thiêng liêng, 
và là rường cột của Cao Đài Hải Ngoại.  Hơn bao giờ hết, sức khỏe của Quốc Sĩ là điều quan trọng 
hàng đầu trong việc lãnh đạo và là biểu tượng của công cuộc mở rộng Đạo Pháp.  Ông Tùng nhấn 
mạnh rằng với dáng vóc Tiên Phong Đạo Cốt - Đạo Cao Đức Trọng của Quốc Sĩcó biểu tượng ý chí 
bất khuất, đức độ thật thâm sâu, xứng đáng được mọi người yêu thương kính trọng. Bản thân Ông 
và quý vị Thân Hữu Cao Đài rất quí trọng Quốc Sĩ.

Một người phát biểu danh dự nữa là Ông Tố Thư Cựu Uỷ Viên Đảng Việt Tân.  Ông ca ngợi tinh 
thần phụng sự của tín đồ Cao Đài nói riêng, dân tộc Việt nói chung. Ông đề cao tinh thần dân chủ 
tự do, và mang hy vọng rất lớn là sẽ có một ngày Đất Nước Việt Nam sẽ xứng đáng là Con Rồng Á 
Châu oai hùng như ngày nào và dương cao ngọn cờ dân chủ.  Muốn đạt được những điều đó thì con 
người phải có cái Tâm! Cái Tâm là điều căn bản, cái Tâm mới đưa Đất nước Việt Nam thoát khỏi 
ách nô lệ ngoại bang.  Chỉ có cái Tâm của từng con người yêu nước Việt Nam mới có thể đem dân 
chủ nhân quyền cho Việt Nam và chỉ có con đường Tâm Linh mạnh mẽ mới dẫn đến thành công.
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Sau đó là sự phát biểu của Christopher Wood (Assistant Principal of a High School Houston Dis-
trict) and Albin Guillot the III (Financial Adviser at MassMutal).Both said that they are very honor 
to be invited and have the opportunity to speak to the Caodaists.  They congratulated the New Year 
celebration and thrilled with the excitement of the New Year spirits in Vietnamese. Chris said the 
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Trinh-Family has taught him to live in balance, live by the heart, true to self, and enjoy life as life 
itself is a miracle. Al said he learned so much about Caodai by reading the book “A Brief Introduc-
tion to Caodaism” written by Tuy Nguyen and proud to be part of the event today.(Cả hai đều rất 
hãnh diện được mời đến dự buổi lễ và được cơ hội chúc tết Cao Đài.Hai anh chúc mừng buổi lễ 
thành công và rất phấn chấn, hạnh phúc, vui mừng trong không khí Tết của người Việt Nam.  Chris 
tâm sự rằng, anh ta đã học được triết lý sống quân bình, sống theo trái tim chính mình, sống thật 
theo bản thân mình, và hưởng hạnh phúc sống vì chíh sự sống là cả một sự mầu nhiệm. Còn Al 
nói rằng anh ta học về Cao Đài rất nhiều qua sách “Giới Thiệu Căn Bản về Cao Đài” tác giả Túy 
Nguyễn và hảnh diện là một thành viên trong buổi lễ hôm nay.)

Tiếp theo, Ngọc Túy – MC, đọc bài thơ chúc xuân của Cao Đài Hải Ngoại - do sáng tác của Quốc 
Sỉ Nguyễn Ngọc Nương

Mậu Xuất Tâm Xuân mở thiện duyên

Cao Đài Hải Ngoại hợp chơn truyền

Tượng Đài Sư Phụ còn lưu dấu

Dẫn hướng hoàn nguyên giữ Đạo quyền

Hệ thống Lưỡng Đài Thầy nắm giữ

Hình hài Thánh Thể vững thiên niên

Tân Xuân Mậu Tuất hoằng dương Đạo

Ngời sáng Thiên Cơ thoát ảo huyền!
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Chương trình càng vui nhộn khi các em nhỏ lên chúc tết bằng Tiếng Việt.Danielle Nguyen (tuổi 
10) - Alice Trinh (tuổi 9) - Julia Nguyen (tuổi 17) - Michelle Nguyen (tuổi 17) - Tran Trinh (tuổi 
19).Các em nói Tiếng Việt ngọng nghịu làm mọi người cười thoải mái nhưng rất thán phục sự dũng 
cảm của các em đứng trước đám đông nói Tiếng Việt.  

Sau đó Ngọc Tuý mời tất cả các em từ 35 tuổi trở xuống (nếu tự tin mình đẹp và thông minh, tự hào 
là Con Cháu Phù Đổng Thiên Vương) xếp hàng trước Chánh Điện và trước 46 cụ lão dậm chưng 
thật mạnh mừng xuân.  Các em nhảy dựng lên dậm chưng và la to vang vội thật là vui.  Các cụ nhìn 
các em mà bật cười không ngớt...

Sau đó Ngọc Túy mời các “Thanh Nam, Thanh Nữ còn trẻ dưới 65 tuổi” cùng ra xếp hàng để được 
Lì Xì.Al and Chris là một trong những người đầu tiên đứng dậy xếp hàng, nhưng biết bản thân mình 
cao lớn hơn thiên hạ nên cũng biết thân và lịch sự đứng phía sau mọi người.
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Ngọc Túy thách thức các em sanh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, người nào giơ tay trước và trả lời đúng 
thì được bao thư đỏ. Câu hỏi dễ thì thắng $5, còn câu hỏi khó thì thắng $10.  Các em tham gia, giơ 
tay, trả lời câu hỏi vô cùng náo nức.

She said “Now, before we can get to the lucky-New Year-Money - Tiền Lì Xì, I want to give a chal-
lenge toall of you who were born or grew up in America.  I will ask you question, and whoever raise 
your hand first and give the right answer will get the Red envelop. $5 for an easy question, $10 for 
tough question”

Sau đó Ngọc Túy đưa ra một thử thách mới cho tất cả mọi người đang xếp hàng lãnh tiền lì xì là 
cùng nhau Chúc Tết đồng loạt đến các Bô Lão bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

She said “Ladies and Gentlemen, we are the generation of Vietnamese who set the footsteps in 
the first 50-year history of Vietnamese Refugee and Immigration to the United States of America.  
Since we are special Vietnamese, we can all take the challenge of “Chúc Tết” in Vietnamese and 
English right?  We all “Chúc Tết” together at the same time? Are you ready to take the chal-
lenge?  

Các em, các anh, các chị cùng nhau la to chúc tết... Các bậc tiền bối cười chảy nước mắt…Quốc 
Sĩ Trịnh Quốc Thế tuyên bố “Đến Giờ Lì Xì”…

Mọi người lần lượt, xếp hàng nhận tiền lì xì, với nụ cười tươi như hoa nở trên môi...các anh chị 
lớn lên ở Việt Nam nhớ lại thời thơ ấu của mình...các em sanh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ thì suy nghỉ 
“Wow, this is so coooool!”



       

                    Số 101     Bản Tin Thế Đạo ngày  20-2-2018   11

Hái lộc đầu Xuân - là một truyền thống để mang lại hạnh phúc cho gia đình.
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Sau khoảnh khắc của Chúc Tết và Lì Xì chấm dứt, Ngọc Túy mời tất cả xếp hàng, Nam một bên, 
Nữ một bên, cởi giày dép vào Chánh Điện đãnh lễ Đức Chí Tôn và cầu nguyện...  Hàng dài từ trong 
chánh điện ra đến hồ Phật Bà.Mọi người trật tự xếp hàng vào hành lễ. Quốc Sĩ Thế, Quốc Sĩ Nương, 
Chánh Tri Sự (CTS) Lê Vui, CTS Quốc Trung, CTS Hưng Nguyễn, CTS Vẹn, Anh Thiện, Anh 
Tâm, Anh Vinh theo sự hướng dẫn của MC, hướng dẫn mọi người vào Chánh Điện cầu nguyện.  
Hơn 120 người, từ các đảng phái khác nhau, từ quí thân hữu, đồng hương, đồng đạo (mắc đồ vest 
và áo dài truyền thống), từ các tôn giáo khác nhau, không phân biệt tôn giáo, vào quì đãnh lễ, cầu 
nguyện Đức Chí Tôn...
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Một số ngườilần đầu tiên vào chánh điện vô cùng ngưỡng mộ kiến trúc Rồng Tiên và sự uy nghi 
của Chánh Điện và thầm tự hào, Tôn Giáo này là Tôn Giáo xuất xứ từ Đất Nước Việt Nam…
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Sau sự đãnh lễ thì có rấtnhiều người đi tham quanđến trễ. Tất cả đều được mời vào Hậu Điện dùng 
các món ăn chay tuyệt hảo - món Mì Chay Vịt Tiềm của Chị Phỉ - Anh Hưng - Anh Thiện, món Bò 
Kho Chay của Cô Ánh - Chú Điều, món bánh tét Cô Chiền-Cô Inh, món Bánh Hỏi chị Huyền-Anh 
Tâm, món Bì Cuốn Chay Ngọc Túy - Thu Lam, và các anh em phục vụ tiếp khách, anh Vẹn, anh 
Tuấn, anh Tâm.  Đặc biệt ngày hôm đó lều trại, hệ thống âm thanh, đều do Anh Khôi, cúng dường 
và set up; trang trí cây mai và hậu điện thì có các bàn tay đầu óc khéo léo và donation của Trinh 
Nguyen -Toan Trinh, Chi Mỹ Kim. Anh Hưng và các anh em Nam Phái chùi lư, dọn dẹp chánh điện; 
Quốc Trung-Anh Hiếu hổ trợ MC run-the-show,  Ngọc Túy tổ chức...Không thể nào kể hết tên của 
các anh chị em ... Không thể nào diễn tả hết những giọt nước mắt mồ hôi của đồng đạo trung kiên, 
ít người, lòng nhiều, tâm an, phục vụ Mừng Xuân Đầu Năm.
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Houston Ngày 20 Tháng 2 Năm 2018 - Mùng 5 Tết
HT Ngọc Túy Tường Thuật



       

                    Số 101     Bản Tin Thế Đạo ngày  20-2-2018   18

     

     HẰNG THUẬN CHÚNG SANH    
  (Diệu Âm Trí Thành)

Thật thà mà nói, chỉ có Hằng Thuận Chúng Sanh, thì trong tâm mới chẳng dấy lên phiền não, tâm 
mới có thể bình lặng. Đối với chúng sanh tác tạo ác nghiệp, chúng ta hãy uyển chuyển dẫn dụ họ; 
nếu thật sự chẳng thể dẫn dụ họ, đành để mặc họ ! Khi nào họ hồi tâm chuyển ý, khi ấy chúng ta 
mới tới độ họ.

Cứu độ chúng sanh chẳng phải là chuyện làm trong một đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Đời này 
họ chẳng quay đầu, đời sau hoặc kiếp sau, người ấy có thể quay đầu. Đời sau, kiếp sau họ 
chẳng quay đầu thì lại qua một kiếp, hai kiếp, cho đến vô lượng a-tăng-kỳ kiếp sau nữa, người 
ấy sẽ có lúc quay đầu, chúng ta chẳng cần phải nhiệt tình quá mức mà chính mình cứ mãi lo 
lắng, phiền não mà bị đọa lạc trong sáu đường! Cứu độ chúng sanh kiểu này thì oan uổng quá! 
 
Chúng ta thấy hiện nay, có một số đồng tu bất mãn với cách hành trì của một số pháp sư hay cư 
sĩ nào đó; họ cảm thấy rằng các vị này không giữ giới thanh tịnh, hoặc không theo đúng chánh 
pháp. Các đồng tu này thật sự có đạo tâm lo lắng cho người khác; thế nhưng, nơi bản thân họ cũng 
chẳng giữ nổi giới hạnh thanh tịnh, vẫn còn khởi tâm động niệm, thì đó chính là phá hỏng giới 
hạnh tu tâm thanh tịnh của chính mình rồi. Như vậy, sự lo lắng cho người khác có ích lợi gì chứ?  
 
Hễ một khi tạo tác, thì bèn là tạo ác nghiệp trong A-lại-da thức. Nếu nghiệp ấy nhẹ thì bản thân ta 
phải mang nỗi phiền não trong lòng. Nếu nghiệp ấy nặng thì trong tương lai ta và người ấy sẽ trở 
thành oan gia đối đầu. Họ đi đến đâu, làm cái gì, ta cũng tới đó phá họ cho tới cùng. Cũng giống như 
vậy, ta đi đến đâu, làm cái gì, họ cũng theo phá ta để trả thù. Chúng ta phải có trí huệ nhận biết rõ 
ràng, đó chính là tướng trạng của oán nghiệp, oan gia gặp gỡ phá hoại lẫn nhau, khởi từ việc nhỏ kết 
thành khổ lớn sau này. Vì thế, chúng ta phải thật sự tu pháp “Hằng Thuận Chúng Sanh” của Phổ Hiền 
Đại sĩ để hóa giải hết thảy các ác nghiệp giữa chúng ta và họ, thì mới chẳng gặp chướng ngại trong 
đời này, đời sau. Nay, hai bên đều chẳng gìn giữ giới thanh tịnh, tạo nghiệp đấu tranh, thì chắc chắn 
trong đời sau sẽ cùng gặp lại nhau trong tam ác đạo, trở thành oan gia trái chủ, sát hại lẫn nhau, như 
trong kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật đã cảnh báo : “Hoặc lúc mạng chung, vào ba đường ác, khổ đau 
sầu thống, tự cùng thiêu cháy. Oan gia gặp gỡ, giết hại lẫn nhau, khởi từ việc nhỏ, kết thành khổ lớn.” 
 
Chư Phật, Bồ Tát đều chẳng lo lắng những chuyện sai lầm của họ, thì cớ chi chúng ta phải nóng 
máu chứ! Chúng ta chẳng giữ được tâm thái thanh tịnh và bình đẳng, không những chẳng thể độ 
được chỉ một chúng sanh, mà chính mình cũng bị vạ lây, vấn đề này rất là nghiêm trọng! Do vậy, 
chúng ta hãy cố gắng tu pháp “Hằng Thuận Chúng Sanh” của Phổ Hiền đại sĩ, nhằm mục đích gìn 
giữ tâm địa của chính mình thanh lương tự tại, chẳng bị quấy nhiễu chút nào bởi bất cứ thứ gì tai 
nghe, mắt thấy trái nghịch với Chân Như! Lúc họ làm điều gì xấu, ta nhất định không ủng hộ họ, 
nhưng không hủy báng họ; lúc họ làm điều gì tốt thì ta nhất định phải giúp đỡ họ, chẳng chấp vào 
những điều xấu họ đã gây ra lúc trước; đấy là biết “Hằng Thuận Chúng Sanh” một cách đúng đắn! 
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Trong cuộc sống trong gia đình, đối với xóm giềng, làng nước, thân thích, bạn bè, đồng tu v.v., 
chúng ta đều phải hằng thuận. Hằng thuận là có trí huệ, có phương tiện thiện xảo, thật sự biết 
hành hạnh tự lợi, lợi tha, khiến cho hết thảy chúng sanh giác ngộ Phật pháp, chẳng đến nỗi hiểu 
lầm Phật pháp. Nếu chúng ta nói pháp rất hay, lý luận rất sâu sắc, nhưng hành vi chấp trước, 
phân biệt và sân khuể của chúng ta thường luôn hiển hiện, thì đó chính là phá hỏng Phật pháp.  
 
Trong Phẩm Phổ Môn, chúng ta thấy ngài Quán Âm Bồ Tát vô cùng viên dung tự tại! Đối với người như 
thế nào, Ngài bèn dùng phương pháp như thế ấy để tiếp đãi họ; cho nên, Ngài được gọi là Quán Tự Tại! 
Quán Tự Tại Bồ Tát thấy người bèn nói tiếng người, thấy quỷ bèn nói tiếng quỷ, thật là hết sức tự tại 
và cởi mở! Nói chung, đối với người cũng vậy, quỷ cũng vậy, chúng ta có phương pháp để hằng thuận, 
khiến họ đều tin tưởng Phật pháp, đều tán thán Phật pháp, chẳng đến nỗi hiểu lầm Phật pháp là chẳng 
thanh tịnh và bình đẳng. Ngài Quán Âm Bồ tát dùng phương pháp “Hằng Thuận Chúng Sanh” để đạt 
mục đích phá mê khai ngộ cho chúng sanh; đó mới là chánh pháp ! Chúng ta dùng phương pháp phân 
chia phe phái, chống báng lẫn nhau thì đó gọi là gì? Nếu không phải là ma pháp, thì cũng là tà pháp! 
 
Nếu người ấy nói “Phật pháp là mê tín”, bèn là khởi duyên cho chúng ta nói Bát Nhã (chân thật 
trí huệ) để phá mê khai ngộ, khiến họ hiểu “Phật pháp là trí huệ viên mãn, là giác mà chẳng 
mê.” Nếu người ấy nói “Phật pháp là chấp tướng”, bèn là cơ hội cho chúng ta nói Trung Đạo 
Đệ Nhất Nghĩa Đế, khiến họ hiểu Chánh pháp vốn là Vô Tướng Vô Vi, xa lìa hết thảy các 
tướng. Nếu chúng ta có thể làm được như vậy, thì chúng ta chính là một Quán Tự Tại Bồ Tát 
thực hành Bát Nhã thâm sâu, thoát ra hết thảy khổ ách! Quyết định chẳng đến nỗi nóng máu khi 
nghe, thấy những chuyện trái nghịch với Chân Như; thậm chí, quyết định cũng chẳng khởi tâm 
hoan hỷ khi nghe những chuyện thuận với Chân Như. Đấy là thái độ của một vị Quán Tự Tại 
Bồ tát luôn an trụ trong cảnh giới viên dung tự tại, đoạn tuyệt vô minh, chứng Phật pháp thân.  
 
Nếu chúng ta có dịp tụ hội với bạn bè, thân quyến v.v… trong bất cứ tình huống nào, chúng 
ta đều có thể hằng thuận. Thậm chí, nếu họ muốn chúng ta cùng họ ăn thịt, ta vẫn có thể ăn 
vài miếng thịt; đó không phải là phạm giới, mà đó chính là “Hằng Thuận Chúng Sanh”. Chúng 
ta tuân tu theo hạnh Phổ Hiền, thì “Hằng Thuận Chúng Sanh”, tức là mọi ý nghĩ, hành vi và 
lời nói đều vô cùng cởi mở, vui vẻ và tự tại, ai nấy thấy tam nghiệp của chúng ta thanh tịnh 
như vậy, nhất định sẽ rất muốn cùng với chúng ta học Phật. Sau khi thật sự thâm nhập Phật 
pháp rồi, thì họ sẽ tự biết phải làm gì cho thuận với Chân Như Tự tánh, những gì họ muốn 
làm chẳng cần phải giống người khác, miễn sao chính bản thân họ đạt được pháp hỷ và tự tại. 
 
Hiện nay, có nhiều người không dám phát tâm học Phật vì họ sợ không giữ nổi giới cấm trong nhà 
Phật sẽ mắc tội với Phật. Thật sự mà nói, dù ta có tin Phật hay không tin Phật, thì tội nghiệp do 
ta tạo ra cũng chẳng hề khác nhau, luật nhân quả chẳng dung thứ một ai. Nhưng nếu ta hiểu biết 
Phật pháp thì hy vọng sẽ có thể tránh tạo ra nhiều lỗi lầm. Vì biết rõ sự thật là như vậy, nên chúng 
ta dùng pháp “Hằng Thuận Chúng Sanh” để khiến mọi người đều vui vẻ, tự tại phát tâm học Phật, 
chẳng cần câu nệ giới điều chi cả. Sau khi họ học Phật thấu rõ lý đạo rồi, thì tùy ý họ phát tâm 
gìn giữ Giới luật trong nhà Phật, mà chẳng cần chúng ta câu thúc. Chúng ta chớ nên đem giới luật 
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trong nhà Phật ra làm điều để đe dọa người khác, khiến họ càng thêm xa rời Phật pháp. Đấy chẳng 
phải là “Hằng Thuận Chúng Sanh” mà là hủy báng chúng sanh! Tự cho mình là thiện, cho người 
khác là ác, thì đó là chẳng phải là tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, mà là hủy báng chúng sanh, 
khiến họ phát bức não. Nếu ai đã phạm điều căn bản này, thì dù có niệm Phật đến bể cuống họng 
cũng chẳng thể vãng sanh, vì sao? Vì tâm ta chẳng khế hợp với tâm thanh tịnh, bình đẳng và từ bi 
của A Di Đà Phật, nên chẳng thể sanh vào trong cõi của Ngài. Tâm tịnh thì cõi nước mới tịnh mà! 
 
Ăn chay, giữ giới đương nhiên là chuyện tốt, lại có lợi cho sức khỏe, giảm bớt khá nhiều bệnh tật. 
Chúng ta có thể dùng đạo lý này giải thích một cách khoa học, khuyên người khác nên ăn chay, 
giữ giới để giữ gìn thân tâm khỏe mạnh, họ thấy “Phật giáo có lý”, sẽ tin tưởng, tiếp nhận. Do vậy, 
Phật pháp hưng suy đều là do mỗi cá nhân chúng ta có biết “Hằng Thuận Chúng Sanh” hay không? 
Trách nhiệm đối với sự hưng suy của Phật pháp đều là do sự tạo tác của mỗi Phật tử chúng ta nơi 
ba nghiệp thân-ngữ-ý, chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả nếu chúng ta khiến người khác 
xa rời Phật pháp hoặc khiến Phật pháp trở thành chiến trường của A-tu-la.

(Diệu Âm Trí Thành)
Nguồn: nhận được trên Internet
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