TIN SAN JOSE - CALIFORNIA
Tây Ninh Đồng Hương Hội & Liên Trường Tây Ninh Bắc California sẽ Tổ Chức PICNIC HÈ 2019 tại
địa điểm Emma Prush Farm Park Multicultural Center, số 647 S. King Road, San Jose, CA 95116 vào 		
ngày Chủ Nhật 18-8-2019 từ 10.00 AM đền 3.00 PM
Sau đây là Thư Mời của Hội.
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Một câu chuyện xúc động:

CẬU BÉ MUỐN MUA THƯỢNG ĐẾ
Vào thế kỷ 20, tại một thành phố nhỏ ở phía Tây nước Mỹ, một cậu bé khoảng 10 tuổi cầm trong
tay đồng 1 đô la đi đến từng cửa hàng ở ven đường và hỏi rằng: “Xin hỏi, ở đây có bán Thượng Đế
không ạ?”.
Các chủ cửa hàng hoặc nói không có, hoặc cho là cậu bé đến phá phách bèn đuổi đi nhanh ngay.
Mãi đến khi trời sắp tối, cậu bé vẫn cố gắng đi đến hỏi cửa hàng thứ 69: “Xin hỏi, ở đây có bán
Thượng Đế không ạ?”.
Ông chủ là một bác khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, nét mặt rất ôn hòa, ông mỉm cười hỏi cậu bé:
“Cháu bé này, cháu hãy cho ta biết, cháu muốn mua Thượng Đế để làm gì?”.
Có người trả lời mình nên cậu bé cảm động rơi nước mắt, cậu nói với ông chủ rằng cha mẹ của cậu
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qua đời từ sớm, bây giờ chú đang nuôi cậu. Người chú làm việc ở công trường xây dựng, vài ngày
trước bị ngã khỏi giàn giáo, đến nay vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói, chỉ có Thượng Đế mới
có thể giúp được ông ấy. Cậu bé nghĩ rằng nhất định Thượng Đế là một cái gì đó vô cùng kỳ diệu.
“Cháu phải mua Thượng Đế về cho chú của cháu ăn thì vết thương sẽ khỏi”.
Nghe xong những lời cậu bé nói, mắt ông chủ cũng rơm rớm nước mắt, ông hỏi: “Cháu có bao nhiêu
tiền?”
- “Dạ một (1) đô la ạ!”
- “Cháu bé, thật may cho cháu; giá của Thượng Đế cũng vừa vặn 1 đô la”.
Ông chủ nhận lấy đồng xu trong tay cậu bé, lấy một chai nước có dòng chữ “Nụ hôn của Thượng
Đế” trên kệ xuống và nói:
- “Cháu bé, cháu cầm lấy đi này, chú của cháu uống xong bình ‘Thượng Đế’ này thì sẽ khỏe lại
thôi”.
Cậu bé vô cùng sung sướng hạnh phúc ôm chặt lấy chai nước trong lòng, vui mừng chạy đến bệnh
viện. Khi vào đến phòng cấp cứu bệnh viện, cậu bé reo lên: “Chú ơi, cháu đã mua Thượng Đế về
rồi, chú mau khỏe lại chú nhé!”.
Ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới đã bay đến thành phố nhỏ
này, đến bệnh viện nơi chú của cậu bé đang nằm và tiến hành hội chẩn. Không bao lâu sau, chú của
cậu bé đã được cứu, từ từ khỏe lại.
Khi chú của cậu bé xuất viện, nhìn thấy hóa đơn tiền viện phí thì suýt chút nữa ngất đi. Thế nhưng,
một tin tức từ phương xa đã hóa giải lo lắng của anh, được biết một người có tên là Bondi đã giúp
anh trả hết tiền viện phí, nhóm bác sĩ cũng là do ông Bondi gửi đến.
Sau này, người chú mới biết được ông Bondi là một tỷ phú, cửa hàng tạp hóa nơi mà cậu bé đến
mua “Thượng Đế” thuộc sở hữu của ông ấy, khi rảnh rỗi ông thường đến đó để giết thời gian. Và
nhờ vậy mà may mắn gặp cậu gặp được ông.
Chú của cậu bé vô cùng xúc động, anh tập tức cùng cậu bé đến cảm ơn. Nhân viên cửa hàng nói
với hai chú cháu rằng ông chủ đã đi du lịch rồi, bảo họ không cần bận lòng và trao cho người chú
lá thư do chính ông Bondi viết.
Trong thư có hàng chữ viết rằng: “Chàng trai, cậu không cần phải cảm ơn tôi; cháu của cậu đã trả
hết mọi thứ rồi. Điều tôi muốn nói đó là cậu có được cháu bé quả thật là cậu quá may mắn đấy. Để
cứu cậu, cháu bé đã cầm 1 đô la đi khắp nơi để mua Thượng Đế…. Hãy cảm ơn Thượng Đế, chính
Người đã cứu cậu. Nhưng nhất định cậu phải luôn ghi nhớ rằng Thượng Đế thật sự chính là tình
yêu thương của con người!”.
Câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Sau này, khi lớn lên, cậu bé thi vào trường y. Để cảm ơn tỷ phú
Bondi từng cứu chú mình cũng như để giúp nhiều người bị thương khác, cậu bé đã phát minh ra
băng dán cá nhân và đặt tên là Bondi.
* Tài liệu do Thanh Trúc sưu tầm và biên dịch. Hùng Đỗ chuyển.
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Vu Lan vaø Muøa Baùo Hieáu
(HT. Leâ Quan Lieâm) 1

Leã Vu Lan coù töø thôøi Ñöùc Phaät Thích ca, coøn hieän höõu taïi theá giôùi voâ thöôøng naøy. Do söï tích Boà
Taùc Muïc Kieàu Lieân duøng thaàn thoâng ñi xuoáng taän Ñòa nguïc daâng côm cho meï laø baø Thanh Ñeà
bò thaát baïi.
I. Baø Thanh Ñeà
Baø Thanh Ñeà, laø vôï cuûa moät vò vieân ngoaïi (nghieäp chuû) giaøu coù lôùn ñöông thôøi. Choàng maát sôùm,
baø ôû vaäy nuoâi con, khoâng taùi giaù. Con baø laø Muïc Kieàu Lieân, chuyeân taâm tu haønh, sau naøy trôû
thaønh Ñeä nhò ñeä töû trong soá Thaäp Ñaïi ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät, thaàn thoâng ñeä nhaát laø Boà Taùt Muïc
Kieàu Lieân. Coøn baø Thanh Ñeà veà giaø, cuõng laø moät cö só taïi gia, chuyeân trì tuïng kinh keä thöôøng tôùi
lui caùc chuøa, leã laïy Phaät vaø trai taêng, chuyeân haønh haïnh boá thí.
Töông truyeàn raèng, moät hoâm, töï tay baø Thanh Ñeà ñaõ loät töøng haït thoùc, ñöôïc thaønh ba chung gaïo.
Baø môùi ñem ba chung gaïo naøy tôùi chuøa laøm leã phaåm cuùng döôøng Phaät. Baø töï cho ba chung gaïo
cuûa baø laø moät leå phaåm quyù giaù. Vì töï baø ñaõ boû nhieàu coâng söùc vaø thôøi giôø quyù baùu ñeå thöïc hieän
neân coâng taùc naøy. Nhöng khi baø mang ba chung gaïo tôùi chuøa ñeå daâng cuùng Phaät, thì baø ñöôïc tieáp
nhaän baèng moät thaát voïng eâ cheà traùi ngöôïc haún vôùi yù nghó cuûa baø ñaõ coù. Vì khi caùc Taêng Ni trong
chuøa ñöôïc bieát leã phaåm cuùng phaät cuûa baø duy nhaát chæ coù ba chung gaïo, thì thaùi ñoä tieáp ñaõi cuûa
caùc Taêng Ni ñoái vôùi baø hoaøn toaøn khaùc haún. Thay vì aân caàn, voàn vaõ, trôû thaønh thôø ô laïnh nhaït
buoàn baõ.
Baø Thanh Ñeà voán laø moät cö só nhieàu naêm nhöng baø chöa ñaït tôùi caùi taâm voâ chaáp. Baø coøn “chaáp
ngaõ” naëng neà. Chaáp ngaõ nghóa laø coøn thaáy caùi thaân naøy voán coù thaät. Ai chaïm ñeán caùi thaân naøy
(töùc caùi toâi cuûa mình) thì lo baûo veä noù, neân giaän, neân hôøn. Coøn thaáy caùi taâm naøy voán thaät coù, ai
chaïm ñeán caùi taâm naøy thì lo “töï aùi, coá chaáp” neân buoàn maõi, gheùt maõi khoâng thoâi. Nhöng thaân naøy
voán khoâng thaät coù, nay coøn mai maát. Vaø taâm naøy voán khoâng thaät coù, nay vui, mai buoàn. Neân khi
ñaõ böôùc vaøo con ñöôøng Ñaïo, theo luaät voâ thöôøng daïy taâm vaø thaân naøy khoâng thaät coù, neân buoâng
boû töï aùi vaø coá chaáp. Neân soáng baèng caùi taâm “töø bi hæ xaõ”, ñeå giaûi thoaùt heát phieàn naõo vaø khoå ñau,
ñeå thaân vaø taâm ñöôïc an vui vaø nheï nhaøng. Baø Thanh Ñeà, thaáy caùc Taêng Ni trong chuøa ñoái ñaõi
vôùi baø nhö vaäy neân Baø caûm thaáy giaän, buoàn vaø gheùt caùc Taêng Ni. Giaän, buoàn vaø gheùt laâu ngaøy
trôû thaùnh oaùn vaø thuø. neân baø raáp taâm traû oaùn.
Moät hoâm, baø saém saün moät soá löôïng thaät nhieàu baùnh ích coù nhaân baèng thòt choù, baø chuyeân chôû soá
baùnh naøy tôùi chuøa ñeå cuùng döôøng Taêng Ni. Vì soá löôïng baùnh nhieàu, neân thaùi ñoä cuûa caùc Taêng Ni
ñoái vôùi baø khaùc haún. Hoï toû roõ söï aân caàn, voàn vaõ va vui veû hieän leân töøng khuoân maët. Hoï laõnh thoï
heát soá löôïng baùnh ích coù nhaân baèng thòt choù cuûa baø mang tôùi. Nhöng vò Sö chuû, truïï trì ngoâi chuøa
naøy laø moät vò cao taêng, moät vò Thieàn Sö, ñaïo cao, ñöùc troïng. Ngaøi bieát roõ thaâm yù vaø haønh ñoäng
cuûa baø Thanh Ñeà neân Ngaøi ngaên caám caùc Taêng Ni trong chuøa khoâng cho hoï thoï duïng soá löôïng
1-Baøi naày ñaêng trong Taäp San Theá Ñaïo soá 9 phaùt haønh thaùng 9 naêm 2000.
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baùnh ích naøy. Ngaøi baûo hoï mang heát soá löôïng baùnh ích cuûa baø Thanh Ñeà ñem tôùi boû ngoaøi möông
ñoän (nôi ñoå raùc). Töông truyeàn raèng, choå möông ñoän, nôi boû soá löôïng baùnh ích naøy, veà sau moïc
leân naêm loaïi rau cay nhö haønh, heï, toûi, neùn vaø rau raâm; laø loaïi rau coù tính kích duïc neân ôû caùc nhaø
chuøa, cho tôùi ngaøy nay, caùc vò Taêng Ni, ñeàu cöû aên naêm loaïi rau cay naøy. Veà sau, vì taâm ñòa saâu
ñoäc, baø Thanh Ñeà cheát, luaân hoài vaøo ba ñöôøng döõ (ñoïa tam ñoà baát naêng thoaùt tuïc), ñaàu thai laøm
Ngaï Quyû (loaøi quyû ñoùi), döôùi Ñòa nguïc 2.
(II. Boà Taùt Muïc Kieàu Lieân cöùu meï.
Boà Taùt Muïc Kieàu Lieân laø con trai cuûa baø Thanh Ñeà, teân thaät laø La Boác. Cha maát sôùm, soáng vôùi
meï. OÂng laø ngöôøi thoâng minh, taùnh tình hieàn hoøa. Lôùn leân, xin meï xuaát gia, ñi tu. OÂng trôû thaønh
baïn ñoàng tu vôùi Boà Taùt Xaù Lôïi Phaát. Boà taùt Xaù Lôïi Phaát cuõng laø ngöôøi cöïc kyø thoâng minh. Veà
sau, moãi ngöôøi ñeàu laõnh ñaïo moät soá ñoâng ñeä töû ñi theo hai oâng tu hoïc. Hai oâng ñi tu tröôùc khi
Ñöùc Phaät Thích Ca ra ñôøi khaù laâu.
Muc Kieàu Lieân vaø Xaù Lôïi Phaát nghe Ñöùc Phaät ra ñôøi thuyeát phaùp ñoä sinh, hai oâng ruû nhau ñeán
nghe Phaät thuyeát phaùp. Sau khi nghe Phaät thuyeát phaùp, hai oâng ñeàu ñoàng yù vôùi nhau raèng, ñaây
quaû laø moät vò Phaät vó ñaïi, giaùng traàn thuyeát phaùp, giaûng daïy chôn lyù vi dieäu thaäm thaâm. Chôn lyù
naày coù quyeàn naêng ñöa chuùng sanh ra khoûi phieàn naõo vaø khoå ñau, ñi tôùi bôø giaùc ngoä vaø giaûi thoaùt.
Sau khi nghe Phaät thuyeát phaùp laàn ñaàu, ngaøi Xaù Lôïi Phaát lieàn phaùt bieåu “nhöõng lôøi Phaät thuyeát
thì coù giaù trò nhö vaøng nhö ngoïc. Nhöõng gì chuùng toâi hoïc laâu nay thì gioáng nhö caùt nhö ñaù”. Roài
sau ñoù hai oângXaù Lôïi Phaát vaø Muïc Kieàu Lieân, heïn nhau cuøng daãn heát chuùng ñeä töû cuûa mình, ñeán
xin qui y Phaät. Veà sau, Ngaøi Xaù Lôïi Phaát trôû thaønh Ñeä Nhaát Ñaïi ñeä töû, noåi tieáng laø baäc trí hueä ñeä
nhaát. Coøn Ngaøi Muïc Kieàu Lieân trôû thaønh Ñeä Nhò Ñaïi ñeä töû, noåi tieáng laø baäc thaàn thoâng ñeä nhaát,
trong haøng Thaäp Ñaïi ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät 3.
Boà taùt Muïc Kieàu Lieân, bieát meï mình, laø baø Thanh Ñeà, ñaõ töø traàn, vaø bò ñaàu thai vaøo ba ñöôøng
döõ ñaùng laøm loaøi Ngaï Quyû döôùi ñòa nguïc neân Ngaøi xin Ñöùc Phaät ñi xuoáng ñòa nguïc ñeå thaêm meï.
Ngaøi duøng thaàn thoâng, mang côm xuoáng ñòa nguïc thaêm meï vaø daâng côm cho meï. Khi baø Thanh
Ñeà nhìn thaáy Boà Taùt Muïc Kieàu Lieân, ngöôøi con ñaïo haïnh vaø hieáu thaûo cuûa mình xuoáng tôùi ñòa
nguïc thaêm mình, vaø daâng côm cho mình thì loøng baø vui möøng khoân xieát vaø ñoàng thôøi taâm baø luùc
baáy giôø voâ cuøng hoái haän veà nhöõng haønh ñoäng voâ cuøng ñoäc aùc cuûa baø khi baø coøn soáng ôû coõi traàn
gian. Nhìn thaáy baùt côm cuûa con, côn ñoùi cuøng cöïc cuûa baø noåi leân, haønh ha baø döõ doäi hôn. Nhöng
khi baø nuoát côm vaøo coå hoïng, thì nhöõng mieáng côm lieàn bieán thaønh nhöõng quaû caàu gai baèng saét
ñang chaùy ñoû. Baø nuoát tôùi ñaâu thì coå hoïng baø bò thieâu ñoát vaø gai nhoïn caøo xeù tôùi ñoù, coøn côm thì
khoâng sao tôùi ñöôïc buïng. Caùi buïng to ñang bò côn ñoùi haønh haï. Nhöng vì côn ñoùi haønh haï neân baø
2- Ngaï quyû laø loaøi quyû ñoùi, buïng to nhö troáng chaàu, coå hoïng thì nhoû nhö thaân kim. Ñoùi thì nhieàu,
maø thöùc aên thì nuoát voâ ñöôïc raát ít, neân cam chòu noåi khoå cuûa côn ñoùi haønh haï trieàn mieân.
3- Möôøi hai ñaïi ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät:
1- Xaù Lôïi Phaát, Trí hueä Ñeä nhaát 2- Muïc Kieàu Lieân, Thaàn thoâng ñeä nhaát 3- Phuù Laâu Na, Thuyeát
phaùp Ñeä nhaát 4- Tu Boà ñeà, Giaûi khoâng Ñeä nhaát 5- Ca Chieân dieân, Luaän nghò ñeä nhaát 6- Ñaïi Ca
Dieáp, Ñaàu Ñaø Ñeä nhaát 7- A Nan Luaät, Thieân Nhaõn Ñeä nhaát 8- Öu Baø Ly, Trì Giôùi ñeä nhaát 9A Nan Ñaø, Ña Vaên Ñeä nhaát 10- La Haàu La, Maät Haïnh Ñeä nhaát.
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laïi theøm côm vaø cöù tieáp tuïc nuoát côm, neân baø cöù tieáp tuïc bò söï thieâu ñoát vaø caøo xeù raùch naùt coå
hoïng baèng nhöõng quaû caàu gai baèng saét ñang chaùy ñoû. Khoâng coøn söï ñau khoå naøo hôn, chính taâm
ñòa ñoäc aùc cuûa baø ngaøy xöa ñang haønh haï baø baây giôø.
Vôùi quyeàn naêng coù thaàn thoâng ñeä nhaát cuûa Boà taùt Muïc Kieàu Lieân, nhöng Ngaøi nhìn thaáy tình
huoáng khoå ñau cuøng cöïc cuûa meï mình nhö vaäy, Boà Taùt cuõng ñaønh boù tay, oâm meï maø khoùc. Roài
Ngaøi töø giaû meï trôû veà coõi döông traàn. Ngaøi môùi baïch töï söï noãi nieàm cuûa meï Ngaøi nhö vaäy vôùi
Phaät vaø khaån caàu Phaät môû loøng Töø Bi ra tay cöùu ñoä meï Ngaøi.
Phaät daïy raèng “Meï oâng khi coøn soáng taïi döông traàn ñaõ phaïm nhöõng toäi aùc quaù naëng, coù chuû taâm
laøm haïi nhöõng ngöôøi tu haønh, ta ñaây cuõng ñaønh chòu thoâi. Nhöng ta coù caùch chæ cho oâng, neáu oâng
laøm y theo thì seõ cöùu meï oâng ra khoûi kieáp Ngaï Quyû vaø sau ñoù tieáp tuïc tu haønh seõ ñaït quaû giaûi
thoaùt. Vaäy keå töø baây giôø, oâng nhaát muïc tònh taâm, duøng thaàn thoâng cuûa oâng, nhìn thaáu suoát khaép
taát caû nhöõng nôi hang saâu, thaâm sôn, cuøng coác ñeå tìm kieám nhöõng vò thieàn sö, cao taêng ñaïo cao
ñöùc troïng. Roài oâng thænh hoï veà ñaây. roài oâng thöïc hieän moät cuoäc trai taêng, thaät aân caàn vôùi hoï. Roài
oâng khaån caàu hoï, nhaát taâm vaø chí thaønh chuù nguyeän, coäng vôùi nguyeän löïc cuûa chính oâng vaø söï
saùm hoái roát raùo cuûa meï oâng, ñeå caàu xin cho meï oâng ra khoûi kieáp Ngaï Quyû vaø ñöa baø veà nôi Coân
Loân Sôn, ñeå baø ôû ñoù tieáp tuïc tu haønh cho tôùi ngaøy giaûi thoaùt”. Boà taùt Muïc Kieàu Lieân laøm ñuùng
theo lôøi Phaät daïy vaø keát quaû cuõng ñuùng nhö lôøi Phaät ñaõ chæ. Boà Taùt Muïc Kieàu Lieân ñaõ cöùu ñöôïc
meï.
III. Söï tích Leã Vu Lan va muøa baùo hieáu.
Töø söï tích Boà Taùt Muïc Kieàu Lieân cöùu ñöôïc meï treân ñaây ñöôïc truyeàn tuïng trong nhaân gian, khaép
caùc nöôùc AÙ chaâu. Neân moãi naêm vaøo ngaøy Raèm Trung Nguôn 15-7-AÂm lòch, haàu heát caùc gia ñình
cuûa caùc daân toäc thuoäc AÙ chaâu, ñeàu laáy ngaøy naøy laøm ngaøy leã Baùo Hieáu cho Toå Phuï, OÂng baø vaø
Cha Meï ñaõ quaù vaõng. Ngaøy Raèm Trung Nguôn 15-7 AÂm lòch, ñöôïc goïi laø ngaøy “Leã Vu Lan”.
Thaùng baûy AÂm lòch ñöôïc goïi laø “Muøa Baùo Hieáu”. Ngöôøi ta coù theå töï laøm leã caàu nguyeän taïi nhaø,
neáu ôû nhaø coù baøn thôø Phaät hoaëc baøn thôø Chí Toân. Hoaëc hoï laäp danh saùch cuûa Toå phuï, OÂng Baø,
Cha Meï vaø ngöôøi thaân, ñöa tôùi nhaø Chuøa, Toøa Thaùnh, Thaùnh Thaát hoaêïc Thaùnh Tònh ñeå nhôø ôû
ñaây daâng sôù vôùi söï coâng hôïp nguyeän löïc cuûa boån ñaïo caàu xin cho vong linh cuûa oâng baø, toå phuï,
cha meï vaø ngöôøi thaân ñöôc sieâu thaêng veà coõi tònh ñoä.
Vì truyeàn thoáng cuûa ngöôøi AÙ chaâu, ñeàu toân troïng Ñaïo lyù cuûa Tam Giaùo: Phaät, Laõo,Khoång maø
Phaät giaùo, Laõo giaùo vaø Khoång giaùo ñeàu daïy raèng, trong taát caû haønh vi ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi
phaûi laáy hieáu haïnh ñoái vôùi cha meï laøm goác.
Trong Phaät giaùo, Phaät daïy “Vaïn haïnh dó hieáu di tieân” (nghóa laø trong moïi haønh vi ñaïo ñöùc phaûi
laáy haønh vi hieáu thaûo vôùi cha meï laøm ñaàu). Trong Nho giaùo, Ñöùc Khoång Töû daïy “Dó aùi töû söï
thaân, toät hieáu” (nghóa laø haõy thöông yeâu cha meï y nhö thöông yeâu con mình, thì môùi troïn hieáu)
vì haàu nhö taát caû con ngöôøi ñeàu daønh söï thöông yeâu, hy sinh vaø baûo boäc cho con mình leân haøng
ñaàu. Con laø taát caû. Nho giaùo coøn daïy “Hieáu thuaän huôøn sanh hieáu thuaän töû. Ngoã nghòch huôøn
sanh ngoã nghòch nhi” (nghóa laø muoán con ñaùp traû hieáu thaûo laïi cho mình sau naøy, thì baây giôø mình
phaûi hieáu thaûo vôùi cha meï mình tröôùc. Coøn baây giôø mình khoâng hieáu thaûo vôùi cha meï mình thì
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sau naøy, con seõ khoâng hieáu thaûo traû laïi cho mình y nhö vaäy. Ñuùng theo söï coâng baèng cuûa luaät
nhaân quaû).
Kinh Nho giaùo cuûa Ñaïo Cao Ñaøi coù caâu “Khai nhôn taâm taát boån ö ñoác thaân chi hieáu” (nghóa laø
muoán môû taâm vaøo ñöôøng Ñaïo, phaøi laáy söï hieáu thaûo vôùi cha meï laøm ñieàu öu tieân). Bôûi vaäy cho
neân, taïi maët tieàn Ñeàn Thôø Phaät Maãu, taïi Toøa Thaùnh Taây Ninh coù veõ vaøo töôøng 24 böùc tranh, söï
tích Nhò Thaäp Töù Hieáu. Vaø taïi haäu ñieän cuûa Ñeàn Thôø Phaät Maãu, Toøa Thaùnh Taây Ninh cuõng coù
24 böùc tranh, söï tích Nhò Thaäp Töù Hieáu, ñöôïc loàng trong khung kính treo treân töôøng, ñeå vaïn linh
sanh chuùng suy ngaãm.
Xin trích daãn, gôûi tôùi quí vò moät vaøi söï tích Nhò Thaäp Töù Hieáu nhö sau.
Phaàn thi vaên môû ñaàu:
Ngöôøi tai maét ñöùng trong Trôøi Ñaát,
Ai laø khoâng cha meï sanh thaønh.
Göông theo Ñaát nghóa Trôøi kinh 4,
ÔÛ sao cho xöùng chuùt tình laøm con.
Chöû hieáu nieäm cho troøn moät tieát,
Thôøi suy ra traêm neát ñeàu neân.
Chaúng xem thuôû tröôùc Thaùnh Hieàn,
Thaûo hai möôi boán thôm ngaøn muoân thu.
Phaàn söï tích:
1. Quaùch Cöï:
Quaùch Cöï töï laø Vaên Cöù sanh vaøo ñôøi nhaø Haùn, nhaø raát ngheøo, moà coâi cha, phuïng döôûng meï raát
hieáu thaûo. Quaùch Cöï laáy vôï, sanh ñöôïc moät ñöùa con trai leân 3 tuoåi. Khi ñeán böõa aên, Quaùch Cöï
thöôøng thaáy meï mình nhòn bôùt phaàn côm, sôùt qua cho con mình. Neân meï mình bò thieáu aên, laàn
laàn söùc khoûe sa suùt.
Quaùch Cöï môùi baøn vôùi vôï, vôï choàng mình ñöông thôøi coøn sanh ñeû ñöôïc. Meï giaø thì chæ coù moät
laàn. Mình ñaõ chaúng phuïng döôõng meï ñaày ñuû, maø laïi ñeå cho con mình chia bôùt phaàn côm cuûa meï,
thì khoâng phaûi. Baøn nhau nhö vaäy roài, hai vôï choàng Quaùch Cöï ra sau nhaø ñaøo moät caùi hoá choân
con. Khi ñaøo xuoáng hoá saâu ñoä moät thöôùc, thì gaëp moät caùi huû, treân naép huû coù vieát haøng chöû “Thieân
töù huyønh kim Quaùch Cöï hieáu töû”. Nghóa laø Trôøi ban vaøng roøng cho ngöôøi con hieáu töû Quaùch Cöï.
Quan chaúng ñaëng ñoaït, daân chaúng ñaëng laáy.
Hai vôï choàng Quaùch Cöï voâ cuøng möøng rôû, nhôø coù vaøng maø ñôøi soáng gia ñình Quaùch Cöï ñöôïc
sung tuùc, lo phuïng döôûng meï giaø cho thoûa loøng hieáu ñaïo.
2. Ngoâ Maõnh.
Ngoâ Maõnh, sanh vaøo ñôøi nhaø Taán, môùi 8 tuoåi ñaõ bieát hieáu thaûo vôùi cha meï. Nhaø Ngoâ Maõnh raát
ngheøo, khoâng coù tieàn mua muøng. Ñeâm heø noùng böùc, muoåi bay tieáng nghe vo vo, Ngoâ Maõnh sôï
cha meï nguõ bò muoãi ñoát, nhöng laïi khoâng giaùm ñaäp muoãi, vì sôï nghe tieáng ñoäng, cha meï thöùc
4-Trôøi kinh: Cha, Ñaát nghóa: Meï
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giaác. Neân Ngoâ Maõnh lieàn côûi traàn ra, naèm phía ngoaøi ñeå muoãi ñoát moät mình anh cho no, seõ khoâng
bay vaøo ñoát cha meï anh ñang nguû phía trong.
3. Hoaøng Höông.
Hoaøng Huong, töï laø Vaên Cöôøng, ngöôøi ñôøi Haäu Haùn, môùi 9 tuoåi, thì meï anh maát. Hoaøng Höông
thöông nhôù meï voâ haïn. Hoaøng Höông cuõng thôø cha raát möïc cung kính thöùc khuya daäy sôùm haàu
cha, khoâng daùm xao laûng.
Vaøo muøa ñoâng, tieát trôøi giaù buoát, Hoaøng Höông naèm uû vaøo meàm tröôùc ñeå truyeàn hôi aám cho cha
khoûi laïnh. Vaøo muøa heø, tieát trôøi noùng böùc, Hoaøng Höông quaït muøng, meàn goái tröôùc cho cha ñöôïc
maùt meû. Nhôø söï chaêm soùc chu ñaùo cuûa anh, neân cha cuûa Hoaøng Höông soáng thoaûi maùi, vui töôi.
Quan Thaùi thuù laø Löu Hoä, chuû quaän ñòa phöông bieát ñöôïc Hoaøng Höông laø ngöôøi con hieáu thaûo,
neân laøm sôù taâu leân vua Haùn Ñeá, xin ban thöôûng cho Hoaøng Höông ñeå laøm göông toát cho moïi
ngöôøi.
4. Söùu Kieàm Laâm.
OÂng Söùu Kieàm Laâm, ngöôøi Nam Teà, ñang laøm quan Linh ñaát Bình Lang. Khi oâng ñeán traán nhaäm
chöa ñöôïc moät tuaàn, thì boång nhieân loøng oâng caûm thaáy hoaûng hoát laï thöôøng, mình ñoå moà hoâi nhö
taém. OÂng ñoaùn bieát coù vieäc chaúng laønh xaûy ra cho cha meï oâng. OÂng lieàn xin töø quan, veà nhaø môùi
hay cha oâng bònh naëng ñaõ 2 ngaøy. Löông y noùi vôùi oâng: OÂng muoán bieát cha oâng bònh naëng hay
nheï thì haõy neám thöû phaån cuûa cha oâng. Neáu vò ñaéng thì coøn chöõa ñöôïc, neáu vò ngoït thì raát khoù
chöõa. Söùu Kieàm Laâm lieàn neám phaån cuûa cha oâng, ñeå cha oâng ñöôïc laønh bònh. Sau ñoù oâng naèm
mô, thaáy moät ngöôøi ñeán ñöa oâng moät theû vaøng coù haøng chöû “Saéc leänh Trôøi cho bình an”. Quaû
nhieân, maáy ngaøy sau, cha oâng laønh bònh. Quan Thaùi Thuù nghe oâng Söùu Kieàm Laâm coù loøng hieáu
thaûo, neân cho oâng phuïc chöùc trôû laïi.
IV. Luïc ñaïo luaân hoài laø gì?
Chaân lyù nhaø Phaät daïy cho bieát, coù 6 neûo luaân hoài, ñöôïc goïi laø ”Luc ñaïo luaân hoài”. Sau khi con
ngöôøi buoâng boû xaùc thaân taïi coõi ñôøi voâ thöôøng naøy, neáu chöa ñuû ñieàu kieän giaûi thoaùt khoûi luaân
hoài sinh töû, thì seõ ñaàu thai vaøo moät trong saùu neûo luaân hoài, tuøy theo caùi nhaân (hay nghieäp haønh
ñoäng) cuûa hoï taïi theá giôùi voâ thöôøng. Saùu neûo luaân hoài naøy, goàm coù ba ñöôøng laønh vaø ba ñöôøng
döõ.
Ba ñöôøng laønh goàm coù:
1. Ñöôøng vaøo coõi Thieân.
Coõi Thieân laø coõi daønh cho loaøi ngöôøi coù ñaày ñuû phöôùc baùo. Cuoäc soáng ôû ñoù an vui, haïnh phuùc,
coù nhieàu khoaùi laïc. Tuoåi thoï hay maïng soáng keùo daøi caû ngaøn naêm, nhöng khi heát phöôùc coù theå
bò ñaàu thai xuoáng coõi naëng.
2. Ñöôøng vaøo coõi Ngöôøi.
Coõi ngöôøi laø coõi voâ thöôøng naøy. Cuoäc soáng cuûa con ngöôøi coù khoå, coù vui. Tuoåi thoï hay maïng soáng
chæ ñöôïc keùo daøi trong voøng traêm naêm.
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3. Ñöôøng vaøo coõi A Tula
Coõi A Tula coøn goïi laø coõi Thaàn, daønh cho loaøi ngöôøi raát noùng naûy, nhöng coù ñaày ñuû thaàn thoâng.
Hoï coù theå bay cao, chaïy xa khaép moïi nôi theo yù muoán. Tuoåi thoï hay maïng soáng cuûa hoï cuõng daøi
laâu.
Ba ñöôøng döõ coøn goïi laø Tam Ñoà Khoå. Trong Thaùnh ngoân Cao Ñaøi, Ñöùc Chí Toân thöôøng daïy raèng
“Nhöõng keû phaïm toäi naëng, seõ bò ñoïa vaøo coõi tam ñoà baát naêng thoaùt tuïc” Ba ñöôøng döõ laø:
1. Ñöôøng vaøo coõi Ñòa nguïc.
Ñòa Nguïc laø coõi cöïc kyø toái taêm, khoâng heà coù aùnh saùng maët Trôøi. Ñòa Nguïc laø coõi aâm, luoân luoân
laïnh leõo, giaù buoát, daønh cho loaøi ngöôøi soáng ôû ñaây phaûi gaùnh chòu nhöõng hình phaït naëng neà lieân
tuïc, do haäu quaû nhöõng toäi aùc maø hoï ñaõ laøm luùc coøn mang xaùc traàn taïi theá gian naày.
2. Ñöôøng vaøo laøm loaøi suùc sanh.
Suùc sanh laø loaøi ñoäng vaät phaûi chòu thaân phaän mang loâng, ñoäi söøng. Thaân phaûi bò ñaøy aûi, laøm vieäc
naëng, khoâng coù thôøi giôø nghæ ngôi. Chuùng phaûi chòu aên ñoùi, nhòn khaùt lieân tuïc. Thaân chuùng phaûi
chòu ñæa, vaét huùt maùu ban ngaøy. Muoãi, moøng thieâu ñoát ban ñeâm. Coå mang aùch keùo caøy, chaân loäi
buøn laày khoâng lôi böôùc. Caû ngaøy, coù khi khoâng coù ñöôïc moät naém rôm khoâ, nhö loaøi traâu, loaøi boø.
Ñoù laø haäu quaû cuûa haønh ñoäng cöïc kyø gian aùc khi hoï coøn ñöôïc laøm ngöôøi taïi theá giôùi loaøi ngöôøi
naày.
3. Ñöôøng vaøo laøm loaøi Ngaï Quyû.
Ngaï Quyû coøn goïi laø Quyû ñoùi. Ngaï laø ñoùi. NgaïQuyû laø loaøi Quyû buïng to baèng caùi troáng chaàu, maø
coå hoïng thì nhoû baèng thaân kim, neân hoï khoù nuoát ñöôïc thöùc aên vaøo buïng. Hoï luoân luoân bò côn
ñoùi döõ doäi haønh haï lieân tuïc, vaø luoân luoân bò thieâu ñoát coå hoïng baèng nhöõng mieáng aên hoùa thaønh
nhöõng vieân saét löûa. Nhöõng mieáng aên seõ bieán thaønh nhöõng quaû caàu gai löûa, khoâng theå nhaû ra maø
phaûi nuoát vaøo. Nuoát ñeán ñaâu, côn noùng beùn nhoïn chaïy ñeán ñoù, caøo xeù vaø thieâu ñoát toaøn thaân.
Khi côn noùng aáy taïm ngöng, côn ñoùi khuûng khieáp laïi daâng leân, khieán toäi nhaân laïi ñoøi aên côm, ñeå
chòu khoå hình tieáp tuïc. Ñoù laø haäu quaû cuûa loaøi ngöôøi coù nhöõng haønh ñoäng tham lam vaø ñoäc aùc,
khi coøn soáng taïi theá gian naøy.
V. Taïi sao baø Thanh Ñeà bò ñaàu thai laøm loaøi Ngaï Quæ.
Baø Thanh Ñeà voán laø moät cö só taïi gia nhöng baø chöa giaùc ngoä Phaät Phaùp roát raùo neân baø coøn taâm
chaáp ngaõ naëng neà. Chaáp ngaõ laø cho raèng “Taâm” mình laø thaät coù, Thaân mình laø thaät coù nhöng ñoái
tröôùc chaân lyù, taát caû moïi vaät thuoäc theá giôùi voâ thöôøng naøy ñeàu khoâng thaät coù. Taát caû moïi vaät ñeàu
do nhaân duyeân, giaû hôïp hình thaønh. Lyù Nhaân Duyeân daïy raèng, khi nhaân duyeân hoäi “tuï” ñaày ñuû
thì vaät “taùn”. Nhö thaân cuûa moät con ngöôøi, töø choå “khoâng”, khi hoäi tuï ñaày ñuû nhaân duyeân, bieán
thaønh moät haït maùu taïi loøng meï. Haït maùu ñoù ñöôïc nuoâi döôõng, bôûi tình cha vaø huyeát meï, roài töø
töø taïo thaønh hình ngöôøi cho tôùi ngaøy nay (vaïn vaät khôûi ñaàu bôûi nhaát khoâng). Hình ngöôøi xöông
maùu thòt naøy, ñöôïc nuoâi döôõng bôûi moät soá vaät chaát voâ thöôøng, nhö moät môù rau muoáng, rau lang,
töông chao... neáu cuûa ngöôøi aên chay. Hoaëc moät môù caù, thòt, rau caûi, muoái, nöôùc maám... neáu cuûa
ngöôøi aên maën. Lyù Nhaân Duyeân, coøn ñöôïc keát hôïp vôùi Lyù Voâ Thöôøng, neân vaïn vaät hieän höõu nôi
theá giôùi voâ thöôøng, thì baát ñònh, nay coøn mai maát. Phaät daïy raèng “Maïng soáng cuûa con ngöôøi ñöôïc
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quyeát ñònh baèng moät hôi thôû. Khi coù hôi thôû ra maø khoâng coù hôi thôû vaøo, thì maïng soáng khoâng
coøn”. Kinh Saùm Hoái cuûa Cao Ñaøi thì daïy raèng “Coøn hôi hoùp tranh ñua bay nhaûy. Nhaém maét roài
phuûi thaûi lôïi danh”. Bôûi leõ, khi nhaân duyeân coøn hoäi tuï ñaày ñuû, thì maïng soáng coøn. Khi nhaân duyeân
khoâng coøn hoäi tuï ñaày ñuû, thì maïng soáng ra ñi. Roài caùi “Taâm” con ngöôøi cuõng vaäy. Caùi Taâm cuõng
voâ thöôøng, baát ñònh nay vui, nay buoàn; nay yeâu mai gheùt. Nay yeâu thöông nhau thaám thieát, ngaøy
mai yeâu thöông ngöôøi khaùc vaø keùo nhau ra toøa xin ly dò... Khi hieåu roõ caùi lyù nhaân duyeân vaø caùi
lyù voâ thöôøng cuûa Thaân vaø Taâm, thì haønh giaû seõ deã daøng tha thöù vaø chòu ñöïng söï kích ñoäng töø beân
ngoaøi hoaëc baèng lôøi noùi hoaëc baèng haønh ñoäng saün saøng buoâng boû caùi taâm “töï aùi vaø coá chaáp”,
ñöôïc goïi laø caùi taâm “chaáp ngaõ”. Töø ñoù, phieàn naõo vaø khoå ñau khoâng coøn choã ñöùng ôû nôi caùi taâm
roãng rang, thanh nheï vaø bình an cuûa haønh giaû. Cuõng vì coøn oâm chaët caùi taâm “chaáp ngaõ’, neân baø
Thanh Ñeà khoâng ñuû söùc chòu ñöïng ñoái vôùi thaùi ñoä, ñoái ñaõi laïnh nhaït, reõ khinh cuûa caùc Taêng ni,
khi baø daâng cuùng Phaät chæ coù ba thuùng gaïo, do baø töï tay loät töø haït thoùc. Roài baø Thanh Ñeà raép taâm
traû oaùn, traû hôøn caùc Taêng Ni baèng caùch baét hoï phaûi aên baùnh ích vôùi nhaân thòt choù. Do caùi taâm
ñoäc aùc cuûa baø, maø baø phaûi gaùnh chòu haäu quaû laø baø bò ñaàu thai laøm loaøi Ngaï Quûy nôi ñòa nguïc,
sau khi baø boû xaùc thaân taïi theá giôùi voâ thöôøng naøy. Töôûng cuõng neân nhaéc laïi nôi ñaây baøi hoïc cuûa
vò Phaät soáng Chuøa Kim Sôn (Trung Hoa) bò ngöôøi coá tình ñoå moät thuøng phaân töø ñaàu tôùi chaân maø
Ngaøi vaãn thaûn nhieân, ñi taém röûa vaø thay quaàn aùo khaùc, khoâng moät lôøi phaøn naøn vì Ngaøi cho raèng
thaân ngöôøi voán ñaõ laø moät thuøng phaân, thì duø bò ñoå theâm moät thuøng phaân nöõa cuõng chaúng coù sao.
neân Ngaøi vaãn tònh maëc, khoâng heà phaûn öùng chi caû. Vì Ngaøi ñaõ phaù boû döôïc caùi bònh “chaáp ngaõ”,
töùc laø “töï aùi vaø coá chaáp” neân Ngaøi ñöôïc theá nhaân toân xöng laø Phaät soáng.
Toùm laïi, bònh “chaáp ngaõ”, töùc laø “töï aùi vaø coá chaáp”, laø nguyeân nhaân gaây neân phieàn naõo, khoå ñau
vaø sôï haõi cuûa con ngöôøi taïi theá giôùi voâ thöôøng naøy. Bònh “chaáp ngaõ” cuõng laø nguyeân nhaân ñöa
con ngöôøi vaøo saùu neõo luaân hoài, coù quaù nhieàu khoå ñau ñôøi ñôøi kieáp kieáp, khoâng theå giaûi thoaùt
luaân hoài sanh töû, ñeå trôû veà cöïu vò nôi coõi Thieâng lieâng haèng soáng. Bôûi vaäy cho neân, Thaùnh ngoân
cuûa Cao Ñaøi Ñaïi Ñao, Thaày daïy “Ngaøy naøo caùc con coøn troâng thaáy moät ñieàu baát bình ôû ñôøi naøy,
thì Ñaïo chöa thaønh vaäy” (yù noùi ngaøy naøo taâm caùc con coøn troâng thaáy moät ñieàu baát bình ñoái vôùi
moät ngöôøi naøo, moät vaät naøo beân ngoaøi taâm caùc con thì caùc con chöa ñaéc Ñaïo vì caùc con coøn chaáp
ngaõ. Coøn chaáp ngaõ neân coøn thaáy baát bình. Coøn thaáy baát bình thì coøn phieàn naõo vaø khoå ñau. Coøn
phieàn naõo vaø khoå ñau thì chöa ñaéc Ñaïo).
Kinh Kim Cang, Phaät daïy “Öng voâ sôû truï, nhi sinh kyø taâm” (yù noùi neân giöõ cho taâm troáng khoâng,
roãng rang, khoâng bò vöôùng maéc moät ñieàu gì. Noäi taâm khoâng coù choå cho phieàn naõo vaø khoå ñau löu
truù ôû ñoù. Buoâng boû töï aùi vaø coá chaáp (chaáp ngaõ), ñeå taâm ñöôïc an vui vaø thanh nheï).
Kinh Baùt Nhaõ, Phaät daïy “Nguõ uaån giai khoâng, ñoä nhaát thieát khoå aùch”. (yù noùi hieåu ñöôïc caùi lyù
Nguõ uaån giai khoâng. Taâm voâ thöôøng, Thaân voâ ngaõ, töùc taâm khoâng vaø thaân khoâng thì phieàn naõo,
khoå ñau vaø sôï haûi ñieàu tieâu tan).
Tam Nguôn Giaùc Theá, Quan Thaùnh daïy “Nguõ uaàn giai khoâng gaàn Phaät Thaùnh” (yù noùi hieåu ñöôïc
caùi lyù Nguõ uaån giai khoâng seõ ñöôïc hoäi nhaäp vaøo coõi Phaät, coõi Thaùnh).
Nguõ uaãn laø Saéc, Thoï, Töôûng, Haønh vaø Thöùc.
Saéc laø Thaân. Phaät daïy “Thaân voâ ngaõ”. Thaân laø phaàn vaät chaát khi hoäi ñuû nhaân duyeân thì noù hieän
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höõu; khi khoâng coøn hoäi ñuû nhaân duyeân thì noù seõ raõ tan. neân söï hieän höõu cuûa thaân, thì baát ñònh,
nay coøn mai maát, nay soáng mai cheát. (nhö ñöôïc trình baøy ôû phaàn treân).
Thoï, Töôûng, Haønh vaø Thöùc laø Taâm. Phaät daïy “taâm voâ thöôøng”. Taâm laø phaàn tinh thaàn (ñieån
quang). Taâm cuõng baát ñònh, nay vui mai buoàn, nay yeâu mai gheùt. Khi thaân maát thì taâm cuõng ra
ñi. (nhö ñöôïc trình baøy ôû phaàn treân).
Khi hieåu ñöôïc caùi “lyù khoâng’ cuûa Thaân vaø Taâm. Töùc thaân thì giaû taïm, höõu haïn, baát ñònh nay coøn
mai maát. Taâm thì voâ thöôøng, thöôøng hay bieán ñoåi nay vui mai buoàn, nay yeâu mai gheùt. Lyù khoâng
ñaõ hieåu roài thì seõ phaù ñöôïc caùi bònh “chaáp ngaõ’. Khi phaù ñöôïc caùi bònh chaáp ngaõ thì buoâng boû
ñöôïc “töï aùi vaø coá chaáp”. Khi buoâng boû ñöôïc töï aùi vaø coá chaáp thì taâm troáng khoâng, roång rang. Khi
taâm troáng khoâng, roång rang thì phieàn naõo, khoå ñau, sôï haõi vaéng maët. Khi taâm vaéng baët phieàn naõo,
khoå ñau vaø sôï haõi thì taâm ñöôïc an vui thanh nheï. Khi taâm ñöôïc an vui vaø thanh nheï thì Nieát Baøn
(Thieân Ñaøng) hieän tieàn. Vì tính cuûa Nieát Baøn laø Thöôøng Laïc, Ngaõ Tònh.
Nguyeän caàu taát caû nhôn sanh maïnh daïng phaù boû caùi bònh “chaáp ngaõ”, buoâng boû caùi bònh “töï aùi
vaø coá chaáp”, ñeå taâm ñöôïc an vui vaø thanh nheï taïi theá giôùi voâ thöôøng naøy, ñeå khoûi phaûi ñaàu thai
vaøo saùu neõo luaân hoài, sau khi töø giaû xaùc thaân voâ thöôøng naøy, ñeå ñöôïc trôû veà ngoâi xöa choán cuõ nôi
coõi Thieâng Lieâng Haèng Soáng.
(HT Leâ Quan Lieâm)
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PHÁP NHẪN BA LA MẬT
Đó là phương pháp nhẫn nhịn, kham nhẫn, chịu đựng mọi chuyện trên đời, mọi cơn sóng gió của
thế gian. Đó là phương pháp “nhẫn nhịn mà không thấy nhục nhã” như người đời thường nghĩ. Bởi
vì, nếu nhẫn nhịn mà còn thấy là nhục nhã, thì chúng ta chỉ có thể nén giận để nhịn, chắc là không
lâu, không quá ba lần.
Chúng ta nên nhận định một cách sáng suốt rằng những lời thị phi “không có nghĩa” gì cả, cho nên
chúng ta “không cần chấp” làm gì. Chúng ta không chấp vào những lời nói, phê bình, chỉ trích, mạ
lị, miệt thị, vu khống, vu cáo, thay trắng đổi đen, lộng giả thành chơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ an
ổn, bình yên, không ai xâm phạm được.
Thí dụ như khi người ta đưa lửa tới đốt, chúng ta đưa bổi ra đón, lửa có điều kiện cháy lớn hơn. Nếu
chúng ta không đón ngọn lửa do người ta đem tới, thì ngọn lửa đó chỉ đốt hư không mà thôi, hư
không không có gì để đốt cháy được, lúc nào đó lửa cũng sẽ tắt queo, không gây thiệt hại gì! Cũng
vậy, khi bị người khác công kích, chỉ trích, mạ lị, miệt thị, chúng ta không chấp vào đó, coi chuyện
đó là những chuyện “đương nhiên phải có” ở thế gian đầy tranh chấp, ganh tị, đố kỵ, chúng ta sẽ an
ổn, bình yên, không ai xâm phạm được.
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi tắt là Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: đó là “thập như thị”, tức
là mười thứ như thị, gồm có: như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như
thị nhơn, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh.
Nghĩa là: do tâm tánh của con người như vậy cho nên hình tướng của con người là như vậy; do bản
thể của con người như vậy cho nên nghiệp lực của con người là như vậy; do tạo tác của con người
như vậy gây ra nghiệp nhơn như vậy cộng thêm nghiệp duyên như vậy cho nên nghiệp quả của con
người là như vậy; vì nghiệp báo của con người như vậy cho nên từ xưa đến giờ cứu cánh của con
người cũng là như vậy.
Hiểu được mười điều đương nhiên như thị, như thế, như vậy, tức là chúng ta đã thấy tột chơn tướng
của mọi pháp trên thế gian này. Được như vậy, được như thế, được như thị, chúng ta sẽ sống đời
an lạc và hạnh phúc, bởi vì chúng ta đã giác ngộ và giải thoát. Nhưng làm thế nào thực hành được
pháp nhẫn ba la mật?
Câu trả lời đó là: “Người muốn thực hành được pháp nhẫn ba la mật, phải đạt được trạng thái vô
ngã”.
Trước hết, người đạt được “trạng thái vô ngã” là người không còn chấp “cái ta” tầm thường, như
mọi người trên thế gian này thường chấp. Người đời thường chấp, thường cho rằng, tấm thân tứ
đại mấy chục ký lô chính là “mình”, chính là “ta”.
Khi được hỏi mình là ai, người đời thường chỉ ngay ngực, hay chỉ vào tấm thân tứ đại nặng nề và
trả lời: Ta đây nè! Cho nên, hể ai đụng đến “ta”, thì phải phản ứng ngay, phải đối phó ngay, nhịn
không nổi, nín không được.
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Trái lại, người đạt được “trạng thái vô ngã” là người hiểu rõ ràng: tấm thân, do đất nước gió lửa hợp
thành này, không phải là “ta” thực sự.
Đó chỉ là cái trạm dừng tạm thời của kiếp này, trong vô số kiếp, của “ta” mà thôi. Đến khi mãn
kiếp này đời này, “ta” sẽ bỏ lại cái tấm thân đó mà ra đi, tìm cái thân xác khác, trong sáu nẻo luân
hồi. Nếu không khéo, do lòng tham lam lâu đời dẫn dắt, “ta” lại chọn nhằm cái thân con heo, hoặc
do lòng sân hận lâu đời dẫn dắt, “ta” lại chọn nhằm cái thân con rắn mãng xà, hay do lòng si mê lâu
đời dẫn dắt, “ta” lại chọn nhằm cái thân con bò, thì khốn khổ biết là bao nhiêu.
Sở dĩ gọi đó là “tấm thân tứ đại”, do “đất nước gió lửa” hợp thành, bởi vì nếu không có những chất
từ đất ra như thức ăn, những chất từ nước như thức uống, những chất từ gió như dưỡng khí, những
chất từ lửa như hơi ấm, bồi bổ liên tục mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, thì chúng ta đã vong
mạng từ lâu rồi vậy.
Đó chỉ là “tấm thân tứ đại”, không phải thực là “ta” vậy.
Thứ đến, người đạt được “trạng thái vô ngã” là người hiểu rõ ràng: tâm trạng của mình luôn luôn
thay đổi trong từng sát na, trong từng giây phút. Những tâm niệm, những suy tư, nghĩ tưởng trong
giây phút trước đây, bây giờ đã khác đi hay không còn nữa. Tâm tánh của mình có khi hiền thiện
như thánh nhơn, cũng lắm khi độc hại còn hơn ác quỉ. Mình chỉ thấy mọi người khác gian ác, mọi
người khác nguy hiểm, mọi người khác sai lầm, đáng bị trừng phạt, đáng bị bỏ tù, đáng bị xử tử, để
cho xã hội này, cho thế gian này, trong đó có mình, được sống bình yên, được hưởng sung sướng!
Con người thường thấy là mình đúng, khi đòi hỏi phải trừng phạt thật nặng, đòi hỏi phải bỏ tù rục
xương, đày đọa địa ngục, xô xuống hỏa ngục, những người khác phạm tội ác.
Con người thường suy nghĩ, sáng chế, yêu cầu thi hành những hình phạt ghê rợn nhất để trừng phạt,
trừng trị đích đáng những phạm nhân đã sát hại thân nhân mình và nghĩ rằng người quá cố sẽ vui
lòng nơi suối vàng. Thực ra, đó là tâm trạng của chính mình muốn như vậy mà thôi. Người đã chết
có nói gì đâu, có yêu cầu gì đâu, có đòi hỏi gì đâu? Bởi vậy có câu: “Suy bụng ta ra bụng người...
chết! “.
Mấy ai nghĩ được rằng: nếu làm như vậy, cả hai gia đình phạm nhân và nạn nhân cũng đều thiệt hại
một nhân mạng, đều cùng đau khổ như nhau. Thỉnh thoảng báo chí cũng có đăng các tin rất cảm
động, gia đình nạn nhân xin giảm tội, xin xử nhẹ tội, hay xin tha tội cho phạm nhân.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:
Lấy oán báo oán, oán nghiệp chập chùng.
Lấy ân báo oán, oán nghiệp tiêu tan.
Con người thường nhân danh công lý, nhân danh tôn giáo, nhân danh lẽ phải, nhân danh thượng
đế, nhân danh đủ các thứ có thể nhân danh được, để kết án, kết tội, trừng trị tất cả mọi người
khác. Còn nếu mình phạm tội thì đáng được tha thứ, phải được tha thứ, người khác thì không đáng
được! Cái chỗ bất công này là nguyên nhân chính, đưa tới xáo trộn, biến loạn trong xã hội là như
vậy.
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Cuối cùng, người đạt được “trạng thái vô ngã” chính là người không còn chấp “cái ta” tầm thường
như mọi người trên thế gian này thường chấp. Người đạt được”trạng thái vô ngã” là người hiểu rõ
ràng rằng: “ta” không phải là cái thân tứ đại nặng nề, và cũng không phải là cái tâm suy nghĩ lăng
xăng lộn xộn thường ngày, bởi vì những thứ đó bị vô thường chi phối, nay còn mai mất, chợt hiện
chợt biến, không tồn tại vĩnh viễn.
Như vậy, “cái gì” tồn tại vĩnh viễn, không bị vô thường chi phối, “cái gì” bất cấu, bất tịnh, bất tăng,
bất giảm, theo như Đức Phật chỉ dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh?
Đó chính là “cái ta chơn thật”, đó chính là “con người chơn thật” của tất cả chúng ta.
Mục đích cứu kính rốt ráo tột cùng của Đạo Phật chính là nhằm khai mở, chỉ bày “con người chơn
thật” đó cho mọi người biết được, hiểu được, ngộ được, nhập được, sống được. Người nào được
như vậy tức là được giác ngộ và giải thoát, được an lạc và hạnh phúc hiện đời.
Trong kinh sách, Đức Phật có dạy: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”.Nghĩa là trên trời dưới
đất chỉ có “cái ta chơn thật” là điều độc nhứt đáng tôn trọng, đáng trân quí mà thôi.
Cũng trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật có dạy:
Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết
bàn.
Nghĩa là:
Nếu chúng ta ngộ được, nhập được, sống được bằng “con người chơn thật” không tướng mạo, nên
không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, không kẹt nhị biên, thể nhập bất nhị pháp
môn, thì tâm chúng ta không bị bất cứ cái gì có thể khủng bố, nên không còn sợ hãi, do không
còn sợ hãi nên không có gì có thể khiến cho mình kinh khiếp hoảng sợ, chúng ta xa lìa được tất
cả các chuyện điên đảo đảo điên, các chuyện mộng mơ mơ tưởng, các chuyện không thực ở thế
gian, cuối cùng đạt được cảnh giới niết bàn vô sanh, không còn phiền não khổ đau, không còn
sinh tử luân hồi. Đó mới chính thực là mục đích cứu kính của người theo đạo Phật bằng trí tuệ bát
nhã.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng: Người nào ôm ấp tâm niệm nó mắng tôi, nó chửi tôi, thì
không phải là người trí, chỉ chuốc khổ vào thân thôi. Người nào không ôm ấp những tâm niệm như
vậy, thì người đó dẹp được lòng sân hận.
Nghĩa là chúng ta đã thấy rõ như trên, bất cứ ai dù bị mắng chửi, bị mạ lỵ hay không bị mắng chửi,
không bị mạ lỵ, mà cứ ôm ấp tâm niệm đó trong lòng, thì chỉ chuốc lấy phiền não và khổ đau cho
chính mình, có khi còn đem lại bất an cho gia đình, cho những người chung quanh nữa mà thôi.
Trong suốt những năm dài thuyết pháp độ sanh, Đức Phật luôn luôn khuyến khích mọi người nên thực
hành hạnh nhẫn nại, nhẫn nhịn đến mức rốt ráo, cao tột, trong kinh điển gọi là “pháp nhẫn ba la mật”.
Đức Phật luôn luôn hành pháp nhẫn nại, dù lắm khi Ngài cũng bị chỉ trích, bị chửi mắng, thậm chí bị tấn
công. Nhẫn nại không bao giờ là dấu hiệu của sự yếu đuối, ươn hèn, kém cỏi, chủ bại, đầu hàng, nhục nhã.
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Trái lại, nhẫn nại là sức mạnh bất khuất, sức mạnh vạn năng, sức mạnh vô song của người tự chủ,
của người đã ngộ được và sống được với “cái ta chơn thật”, cho nên không còn sợ bị chúng khinh
khi, không còn sợ chúng “được đằng chân lân đằng đầu”, không còn sợ chúng “được nước làm tới”.
Tại sao vậy?
Bởi vì “cái ta chơn thật” không phải là tấm thân tứ đại, không có tướng mạo, cho nên không ai có
thể xâm phạm được.
Điều nên sợ, đáng sợ chính là mình không thể kham nhẫn được, không thể chịu đựng nỗi, không
thể tự thắng mình, không thể tự chủ được bản thân và bản tâm mình trước những thử thách, trước
những sóng gió của cuộc đời mà thôi.
(Nguồn Internet)

THÔNG BÁO
		
Bản Tin Thế Đạo (phổ biến qua email) và Tập San Thế Đạo phát hành
		
3 tháng 1 số) xin thông báo:
		*- Quý Cơ sở đạo có nhu cầu phổ biến tin tức sinh hoạt Đạo Sự - 				
		
Chúc mừng - Phân Ưu,
		*- Quý đồng đạo có nhu cầu biết về Tin tức Đạo sự,
		*- Quý đồng đạo và thân hữu tham gia vào việc phổ biến giáo lý
		
Tam Giáo,
		Xin vui lòng gởi email về chúng tôi banthedao@comcast.net, chúng tôi
		
rất hân hạnh và sẽ sắp xếp để đăng tải, phổ biến.
		Trân trọng
			

Bản Tin Thế Đạo & Tập San Thế Đạo

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
BẢN TIN THẾ ĐẠO - TẬP SAN THẾ ĐẠO
WEB: WWW.BANTHEDAO.NET
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được Tin Buồn:
Phu quân của Hiền Tỷ Đặng Kim Sơn ngụ tại thành phố San Jose, bang California là:

Hieàn Huynh

NGỤY THANH SƠN

Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu
Đã quy vị vào lúc 7 giờ 8 phút ngày 20-7-2019 (nhằm ngày 18 tháng 6 năm Kỷ Hợi)
tại Thành Phố San Jose bang California- Hoa Kỳ.

Hưởng trung thọ 74 tuổi 			
Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Hiền Tỷ Đặng Kim Sơn cùng tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi hương linh Cố đạo
hữu Ngụy Thanh Sơn sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
San Jose, ngày 22-7-2019
*- Ban Quản Nhiệm / Ban Thế Đạo Hải Ngoại
*- Ban Đại diện / BTĐHN tại Bắc California.
*- Hệ thống Truyền Thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được Tin Buồn:
Hôn phu của Hội viên Đặng Kim Sơn ngụ tại thành phố San Jose, bang California là:

Hieàn Huynh

NGỤY THANH SƠN

Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu
Đã quy vị vào lúc 7 giờ 8 phút ngày 20-7-2019 (nhằm ngày 18 tháng 6 năm Kỷ Hợi)
tại Thành Phố San Jose bang California- Hoa Kỳ.

Hưởng trung thọ 74 tuổi 			
Chúng tôi xin:
*- Thành thật chia buồn cùng Hiền Tỷ Đặng Kim Sơn và tang gia hiếu quyến về sự mất mát to
lớn nầy..
*- Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi
hương linh Cố đạo hữu Ngụy Thanh Sơn sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
San Jose, ngày 22-7-2019
TM. Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Sam Nguyễn
Trưởng Ban Điều Hành Hội: Nguyễn Thành Hưng
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