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LỜI NGỎ 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni, 
Kính thưa quý đồng hương Phật tử, 
 
Thêm một lần nữa, mùa Phật Đản lại trở về. Mùa, mà 
tất cả nhơn loại trên khắp năm châu bốn biển đều hân 
hoan nhiệt liệt đón chào kính mừng ngày đấng Thế Tôn 
giáng thế. Ngài là một bậc vĩ nhân của nhơn loại, là 
đấng Đại Giác của nhơn thiên, thật xứng đáng làm một 
bậc Đạo Sư cho cả trời người. Ngài ra đời trong một 
hoàn cảnh bất an rối ren đảo loạn đầy dẫy sự bất công 
khổ đau của xã hội Ấn Độ. Nhưng với tinh thần từ bi và 
nguồn tuệ giác siêu việt, Ngài đã đem lại cho xã hội Ấn 
Độ thời bấy giờ có một nếp sống trật tự an bình. Phục 
hồi lại những giá trị nhân phẩm đạo đức thiêng liêng 
cao quý của con người. Những giai cấp bất công, 
những hận thù truyền kiếp, những đau khổ triền miên... 
Ngài đều đã phá san bằng, hóa giải và mang lại cho 
mọi người một niềm tin tưởng trong đời sống hạnh 
phúc an lạc. Ân đức lớn lao cao cả của Ngài thật không 
có bút mực nào tả hết.  
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Trong Thông Bạch Phật Đản 2632, Cố Hòa 
Thượng Trưởng Lão Tông Trưởng Tổ 
Đình Phước Huệ có đoạn nói: "Hướng 
lòng về Phật Đản là nghĩ về những nỗi 
thống khổ đau thương của vạn thế sinh 
linh. Nhơn loại ngày nay vẫn còn chìm sâu 
trong đêm dài tối tăm của nghiệp thức vô 
minh. Còn quá nhiều tham vọng tranh chấp 
gây bao tang tóc hận thù tàn sát lẫn nhau. 
Họ chưa ý thức thấm sâu trong thâm tình 
đồng loại, chưa thực sự cảm thông xây 
dựng tình người trong nước mắt cùng mặn 
và trong dòng máu cùng đỏ. Vì quá nô lệ 
cho bản ngã thấp hèn, vì lòng ích kỷ hẹp 
hòi, nên con người vẫn bất chấp mọi thủ 
đoạn gian ác, tiếp tục khuynh đảo, gây 
hấn, khủng bố sát hại làm khổ đau cho 
nhau. Tình thương và trí giác là hai yếu tố 
căn bản để xây dựng tình người. Thiếu 
một trong hai là đời sống của chúng ta sẽ 
rơi vào tình trạng mất thế quân bình..." 
 
Chúng tôi trích một đoạn trong Thông Bạch 
của Hòa Thượng nói trên, như để nhắc lại 
những lời thức nhắc kêu gọi lương tâm 
con người nên hòa hợp yêu thương để 
cùng nhau xây dựng một xã hội loài người 
an bình và hạnh phúc. Nhắc để thấy rằng, 
suốt cuộc đời tu hành của Hòa Thượng 
không lúc nào mà Ngài không nghĩ đến 
làm lợi ích cho tha nhân. 
 
Đại Tòng Lâm Phật giáo là một trong 
những cơ sở, chính do Hòa Thượng đứng 
ra tạo dựng nên. Với tinh thần luôn nghĩ 

đến lợi lạc cho đại chúng, suốt bao nhiêu 
năm qua, Hòa Thượng đã chỉ đạo cho Ban 
Kiến Thiết phải sớm hoàn thành tâm 
nguyện của Hòa Thượng. Dù tâm nguyện 
của Hòa Thượng như thế, nhưng mọi việc 
còn phải tùy duyên. Những việc làm mà 
chúng ta thấy cụ thể hiện có hôm nay, tất 
cả đều do công lao của Hòa Thượng vận 
động, đôn đốc, chỉ bảo trực tiếp để mọi 
người cùng góp phần công sức và tài vật 
để cùng nhau nỗ lực xây dựng.  
 
Dù hôm nay, hình ảnh của Hòa Thượng 
không còn, nhưng tâm nguyện của Ngài 
vẫn không bao giờ mất. Đoàn hậu duệ đệ 
tử của Ngài sẽ tiếp tục quyết tâm thực hiện 
những gì mà Ngài đã ân cần phó chúc di 
huấn. Công trình xây dựng sẽ tiến hành 
qua từng bước, tùy theo nguồn tài chánh 
sẵn có. 
 
Trong bao nhiêu năm qua, kể từ khi bắt tay 
vào công cuộc xây dựng cho đến nay, với 
sự đóng góp tích cực của chư Tôn Đức 
Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử xa 
gần, nên Ban Kiến Thiết mới có chút ít 
ngân quỹ tài chánh để trang trải mọi chi phí 
cho công trình xây dựng qua từng bước 
khiêm tốn hình thành nhỏ hẹp. Như tu bổ 
lại căn nhà để có nơi làm chỗ tạm trú cho 
chư Tăng, Ni, và quý đồng hương Phật tử 
vãng lai tu học. Đồng thời cũng xây dựng 
thêm một ngôi Phật điện nho nhỏ để có nơi 
thờ Phật và làm lễ. Ngoài ra, còn xây dựng 
thiết trí một vài nơi linh tinh khác như 
tượng đài Quan Âm lộ thiên v.v... 
 
Điều mà chúng ta thật vui mừng là BKT 
cho biết, sẽ sắp sửa xây một cây cầu bắt 
ngang qua vào khu đất bên trong để 
chuyên chở những vật liệu nặng. Điều vui 
mừng thứ hai là Đại Tòng Lâm đã có Ban 
Điều Hành mới với vị Trụ Trì là Thượng 
Tọa Thích Phước Tấn cùng quý Thầy Phó 
Trụ Trì: Đại Đức Thích Phước Đạt, Phước 
Viên, Phước Lạc, Phước Quảng và Minh 
Thông. Thơ ký có sư cô Phước Hương. 
Tài chánh có sư cô Phước Thanh.  Hy 
vọng với tân Ban Điều hành, công trình 
xây dựng Đại Tòng Lâm sẽ được tiến hành 
nhanh chóng và đồng hương Phật tử sẽ có 

Löu nieäm Leã Chung thaát Hoøa Thöôïng AÂn Sö 
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nhiều cơ hội về tu học & công quả trên 
mảnh đất còn nhiều hoang vu rất cần 
những tấm lòng rộng mở.  

 
Nhân mùa Phật Đản lần thứ 2636, chúng 
ta thành tâm cầu nguyện Phật lực gia hộ 
cho công trình kiến tạo nầy luôn được 
thuận duyên và chóng đạt thành sở 
nguyện. Nhân đây, Ban Kiến Thiết xin 
chân thành tri ân những đóng góp công 
sức và tài vật của chư Tôn Đức Tăng Ni và 
quý đồng hương Phật tử trong suốt thời 
gian qua cũng như hiện tại cho công trình 
kiến tạo Đại Tòng Lâm Phật Giáo. Chúng 
tôi xin kính chúc chư Tôn Đức Tăng, Ni và 
quý đồng hương Phật tử trọn hưởng một 
mùa Phật Đản an lành hạnh phúc trong 
ánh hào quang của chư Phật. 
 
Trân trọng 
Ban Kiến Thiết 
 
 
 
 
 
Chuyện thiền môn 
 

Tình Huynh Đệ 
 
Hôm nay, không khí trong chùa có vẻ nhộn 
nhịp hơn mọi khi. Chú Huệ Minh thì lăng 
xăng lo lau chùi các tượng Phật và quét 
tước trên chánh điện. Thầy Huệ Văn thì 
chưng hoa quả trên các bàn thờ Phật. Ở 
nhà bếp, ngoài bà Bảy ra, còn có một vài 
bà Phật tử đang lui cui cặm cụi lo xắt gọt, 
nấu nướng. Nhà sư trụ trì thì ngồi viết ở 
bàn giấy, như đang biên soạn một văn kiện 
gì quan trọng. Dù thấy trong chùa có hơi 
khác lạ hơn những ngày thường, nhưng 
không ai đoán biết chuyện gì. Mỗi người 
chỉ suy nghĩ phỏng đoán mỗi cách. Kẻ thì 
cho rằng, nhà chùa đang chuẩn bị làm 
đám, nhưng không rõ là đám gì. Người thì  
nói, chắc là làm lễ quy y. Có người lại nói, 
thôi hơi đâu mà đoán mò, cứ theo dõi thì 
biết chớ gì. Thế là mọi người để ý theo 
dõi...  
 

Sắp sửa đến giờ ngọ trai, người ta thấy có 
hai người đàn ông đang quỳ trên chánh 
điện. Một người tuổi trạc ngoài năm mươi, 
còn người kia thì còn rất trẻ khoảng chừng 
mười ba hay mười bốn tuổi. Hai người quỳ 
ngước mặt nhìn lên tượng Phật trông có 
vẻ thành kính lắm. Như đang hướng lòng 
dốc hết tâm thành cầu nguyện. Nhất là 
người đàn ông trọng tuổi, trông gương mặt 
lộ vẻ hơi buồn. Còn chú bé kia thì lại hết 
nhìn lên tượng Phật rồi lại đưa mắt nhìn 
chung quanh, trông gương mặt của chú 
còn ngây thơ trong trắng và rất dễ thương.  
 
Một lát sau, có một nhà sư trẻ đến bên hai 
người kề tai nói nhỏ như căn dặn điều gì 
quan trọng. Chú bé thơ ngây xoay người 
về phía sau lưng như muốn đi ra ngoài. 
Nhưng khi thấy nhà sư trẻ tới, thì chú liền 
xoay người lại và quỳ nghiêm chỉnh hơn. 
Sau đó, hai người vội đứng lên và theo 
sau nhà sư trẻ đó đi xuống hậu Tổ. Nhìn 
kỹ nhà sư trẻ đó người ta mới biết là thầy 
Huệ Văn. Còn chú Huệ Minh thì đang loay 
hoay ở hậu Tổ. Chú lo chuẩn bị nhang đèn 
và khay lễ. Xong rồi, chú  thắp sẵn ba cây 
nhang và đứng hầu bên chuông. Thầy Huệ 
Văn bảo hai thiện nam đứng vào vị trí. Cả 
hai đều đứng chắp tay kính cẩn nghiêm 
trang xoay mặt về bàn Tổ. Họ dành một 
khoảng trống ở phía trước vừa đủ cho nhà 
sư lạy. 
 
Trong khi đó, nhà sư trụ trì trong bộ y hậu 
nghiêm trang từ trong phòng bước ra. 
Dáng đi của ngài thật chậm rãi khoan thai, 
như biểu hiện tràn đầy sức sống an lạc. Đó 
là thói quen đi thiền của nhà sư. Ngài đi 
trong tỉnh lặng và chánh niệm. Mỗi bước đi 
của ngài thật vững chãi và thảnh thơi, dù 
chỉ đi có vài bước là tới bàn Tổ. Khi nhà sư 
đến nơi, mọi người đều cúi đầu xá chào 
một cách thành kính  nghiêm trang. Chú thị 
giả Huệ Minh thì trịnh trọng dâng ba cây 
hương cho Thầy. Nhà sư bảo hai người 
thiện nam quỳ xuống. Chú Huệ Minh liền 
thỉnh ba tiếng chuông, báo hiệu cho mọi 
người phải nhiếp tâm thành ý. Đó là ba 
tiếng chuông thức nhắc mọi người hãy lập 
tức trở về với hơi thở chánh niệm. Vì đây 
là giờ niệm hương bạch Tổ rất quan trọng. 
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Nhà sư quỳ xuống niệm hương. Xong rồi, 
thầy Huệ Văn khởi xướng đảnh lễ chư Tổ. 
Nhà sư lạy ba lạy. Lạy xong, nhà sư đứng 
qua một bên và bảo hai người kia đứng lên 
lạy ba lạy.   
 
Trong khi hai người lạy thì thầy Huệ Văn 
lên trên chánh điện cử ba hồi chuông trống 
bát nhã để cung thỉnh nhà sư lên bảo điện 
hành lễ. Sau khi thỉnh ba tiếng chuông, chú 
Huệ Minh bưng khay lễ đi trước và nhà sư 
đi kế rồi đến người đàn ông và chú bé đi 
sau cùng. 
 
Khi tới chánh điện, thầy Huệ Văn làm duy 
na đứng thủ bên chuông, còn chú Huệ 
Minh thì làm duyệt chúng đứng thủ bên 
mõ. Có một cái ghế dựa để sẵn gần bên 
cái chuông gia trì. Thầy Huệ Văn thỉnh nhà 
sư ngồi vào. Nhà sư từ từ nhẹ nhàng ngồi 
xuống. Và chú Huệ Minh bảo hai vị cư sĩ 
kia quỳ xuống. Vâng lời, cả hai đều quỳ 
trước điện Phật và như đang chờ đợi lắng 
nghe nhà sư dạy bảo.  
 
Bấy giờ, nhà sư mới ân cần nhắc nhở đôi 
điều. Nhà sư nói, hôm nay là ngày lành 
tháng tốt, thầy sẽ làm lễ thế phát xuất gia 
cho chú bé nầy. Chú bé tuy còn nhỏ tuổi, 
nhưng sớm đã có nhân duyên với Phật 
pháp, nên hôm may mới được duyên lành 
xuất gia theo Phật. Tuy nhiên, trước khi 
thầy làm lễ thế phát cho con, thì con hãy 
chắp tay xoay về người đàn ông nầy lạy ba 
lạy. Ba lạy nầy là để đền đáp cái công ơn 
sanh thành giáo dưỡng của cha con, 
người đã bỏ nhiều công sức khổ cực nuôi 
con. Người đã bồng bế nuôi con từ khi con 
mới chào đời cho đến ngày nay. Cái công 
ơn lớn lao đó ví như trời cao bể rộng, 
không sao nói cho hết được.  
 
Nói xong, chú bé ứa nước mắt lạy người 
cha ba lạy. Khi đó, người cha nhìn thấy 
con mình lạy mà lòng của ông thật chua 
xót xúc động nghẹn ngào. Ông không ngăn 
được giọt lệ, hai hàng nước mắt chảy dài 
trên má. Bất giác, ông đến ôm chầm lấy 
đứa con trai mình vào lòng và rồi bật khóc 
nức nở. Sau những giây phút xúc động đó, 
ông gạt nước mắt lấy lại bình tĩnh và nhỏ 

nhẹ ôn tồn xin lỗi nhà sư. Đồng thời, ông 
xin nhà sư cho phép ông được có đôi lời 
khuyên nhủ an ủi dạy bảo đứa con. Thưa 
xong, ông lạy nhà sư ba lạy như để tỏ lòng 
kính trọng biết ân. Lạy xong, ông đưa mắt 
nhìn nhà sư rồi lại nhìn thầy Huệ Văn và 
chú Huệ Minh như khẩn khoản van xin 
điều gì.  
 
Xong rồi, ông ôn tồn dạy bảo đứa con. 
Ông nói trong lời nói nghẹn ngào chứa 
đựng đầy thâm tình phụ tử. Nầy con, kể từ 
hôm nay trở đi con sẽ là con của nhà Phật 
rồi, con không còn cận kề bên Ba nữa. Ba 
cũng không có cận kề bên con để hôm 
sớm chăm sóc cho con như ngày nào. Mọi 
việc con phải nghe lời sư phụ và các thầy 
dạy bảo. Con phải ngoan hiền lễ độ. Con 
không được tự do đi chơi như mấy đứa trẻ 
ngoài đời. Con phải khép mình theo quy 
luật của thiền môn. Con ráng cố gắng 
siêng năng cần mẫn học hành. Ba sanh 
con ra bằng hình hài thể xác, nhưng làm 
nên thân con được vẻ vang sau nầy là do 
công ơn dạy dỗ của thầy, của bạn. Sư phụ 
và quý thầy sẽ dạy dỗ chỉ bảo cho con nên 
người. Ba có mấy lời khuyên bảo con, vậy 
con hãy cố gắng ghi nhớ mà làm theo. Vì 
thời giờ không có nhiều, Ba chỉ nói vắn tắt 
bấy nhiêu đó thôi. Nói xong, ông xoay qua 
nhà sư lạy ba lạy sau cùng, như để tạ lễ 
bày tỏ thâm ân và hết lòng gởi gắm đứa 
con của mình, mong mỏi nhà sư chỉ dạy. 
Nhà sư hiểu ý, nên có vài lời khuyên giải 
an ủi ông... 
 
Phần chú bé, sau khi nghe những lời của 
người cha khuyên bảo, chú chỉ biết lặng 
thinh mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi. 
Chú chỉ biết nói một lời ngắn gọn. Dạ! con 
nghe lời Ba dạy. Con hứa với Ba con sẽ 
nghe lời sư phụ và quý thầy. Ba yên tâm 
đừng có lo lắng cho con nhiều. Nói đến 
đây, chú bật khóc thành tiếng. Người cha 
ôm lấy và chỉ biết xoa đầu an ủi đứa con 
ngây thơ... 
 
Sau đó, là một buổi lễ xuất gia diễn ra. Nhà 
sư niệm hương và cầu nguyện. Tụng niệm 
xong, nhà sư liền đặt pháp danh cho chú 
bé là Huệ Tân. Nhà sư nói, kể từ hôm nay 
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trở đi, con phải ghi nhớ pháp danh của con 
là Huệ Tân. Huệ là trí huệ sáng suốt; còn 
Tân là mới mẻ. Cuộc đời của con kể từ 
hôm nay trở đi sẽ bắt đầu thay đổi. Đổi 
mới thân tâm con. Con nên nhớ, người 
xuất gia là phải thân tâm khác tục. Con hãy 
làm mới cho cuộc đời mình luôn thăng tiến 
theo chiều hướng đạo đức, nghĩa là con 
phải cố gắng siêng năng tu học theo hạnh 
nguyện của người xuất gia. Con hãy ghi 
nhớ pháp danh của con mà thật hành cho 
đúng. Có thế, thì mới xứng đáng mình là 
người xuất gia ở chùa. Nói xong, nhà sư 
bảo thầy Huệ Văn ra phía sau cạo tóc cho 
chú Huệ Tân. Và nhà sư còn căn dặn là 
phải cạo chừa chóp. Cạo xong, chú bé cởi 
bộ đồ trần tục rồi mặc vào mình bộ đồ vạt 
khách. Bộ đồ màu đà, đó là màu hoại sắc 
của người tu. Chú mặc vào trông chú rất là 
dễ thương.  
 
Điều làm cho người ta xúc động là khi chú 
giao bộ đồ đời kỷ niệm của chú cho người 
cha mang về. Người cha nhận lấy bộ đồ 
trong sự buồn vui lẫn lộn. Buồn là vì 
thương nhớ không được cận kề bên con. 
Rồi mai đây không biết con mình có chịu 
nổi cái nếp sống trong cảnh thiền môn hay 
không? Vì nếp sống trong chùa hoàn toàn 
khác hẳn nếp sống ngoài đời. Nhưng ông 
rất tin tưởng vào đứa con của mình. Bởi 
chú ngoan hiền và dễ dạy. Tuy còn nhỏ mà 
tánh tình rất chịu khó. Vui là khi nhìn thấy 
con mình đã đi vào con đường đạo đức. 
Bên cạnh còn có Thầy hiền bạn tốt sẵn 
sàng lo lắng giúp đỡ. Nghĩ đến đó, ông 
mỉm cười, vì thấy được hiện tại và tương 
lai sáng lạn của con mình. Một người sẽ 
được huấn luyện tài bồi đạo đức và sẽ trở 
nên hữu ích cho đạo pháp và xã hội sau 
nầy.    
 
Sau buổi lễ, chú bé thấy mình khác hẳn. 
Khác ở nơi bộ đồ và đầu tóc. Chú cảm 
thấy hơi buồn và lo. Buồn là vì từ nay 
không còn đi rong chơi với chúng bạn 
được nữa. Còn đâu những buổi chiều tan 
học về nhà, cùng một vài đứa bạn đi bắt 
dế, bắt cào cào, châu chấu, thẩy đáo, bắn 
bi... Một thoáng nghĩ, bỗng nghe âm thanh 
của tiếng chuông thỉnh lên, chú giật mình. 

Đó là ba tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc 
buổi lễ. Buổi lễ kết thúc vừa đúng giờ ngọ 
trai. Cả bốn thầy trò cùng nhau đến trai 
đường thọ trai. Bà Bảy mời người cha của 
chú bé cùng với một vài bà Phật tử ở lại 
dùng cơm. Cơm xong, ông đến chào từ giã 
nhà sư ra về.  
 
Thế là, kể từ hôm ấy chú bé ngây thơ 
trong trắng kia, phút chốc đã trở thành một 
chú tiểu quét lá đa ở chùa. Nhà sư bảo 
thầy Huệ Văn và chú Huệ Minh luôn quan 
tâm hướng dẫn chỉ dạy cho chú.  
 
Qua một tuần lễ khép mình sống trong quy 
luật của thiền môn, chú cảm thấy rất buồn. 
Vì cái gì cũng phải theo quy củ giờ giấc 
hết. Trước kia, ở nhà ăn ngủ thế nào cũng 
được, nay thì phải thức khuya dậy sớm. 
Ăn thì phải theo nghi thức giữ đúng oai 
nghi giờ giấc. Thầy Huệ Văn bắt chú phải 
học thuộc lòng nghi thức cúng quá đường 
và hai thời khóa tụng. Chú học kinh Di Đà 
và năm đệ thần chú Lăng Nghiêm. Ngoài 
ra, còn phải học giới luật và oai nghi. Đi 
đứng phải nghiêm trang, không được nô 
đùa chạy giỡn. Chú Huệ Minh thì chỉ cho 
chú về cách thức lễ nghi hầu Thầy. Đối với 
mọi người dù lớn hay nhỏ đều phải tỏ ra 
kính trọng lễ độ. Không được nói những lời 
thô tục, mà phải nói những lời nhỏ nhẹ hòa 
nhã. Nói chung, là phải gìn giữ đúng theo 
luật nghi của một người xuất gia.  
 
Có những lúc, chú cảm thấy nhớ nhà, nhớ 
bạn tha thiết. Nhất là nhớ đến người cha 
của chú. Chú Huệ Minh như hiểu được 
tâm trạng của chú, nên thường lân la trò 
chuyện an ủi chú. Chú Huệ Tân nhỏ hơn 
chú Huệ Minh bốn tuổi. Chú Huệ Minh năm 
nay vừa tròn mười tám tuổi. Còn chú Huệ 
Tân thì được mười bốn tuổi. Tuổi tác của 
hai người cách nhau không xa lắm. Vì vậy 
mà chú Huệ Minh coi chú Huệ Tân như 
đứa em trai của mình. Hai người rất cởi 
mở thân thích với nhau. Cái gì Huệ Tân 
cũng thường hay tâm sự hỏi chú Huệ 
Minh. Bởi chú Huệ Minh rất vui tánh. 
Ngược lại, Huệ Tân thì rất sợ thầy Huệ 
Văn. Vì thầy Huệ Văn rất nghiêm khắc. Mỗi 



 6

khi thầy Huệ Văn kêu chú trả bài, thì chú 
rất sợ.  
 
Có lần, thầy Huệ Văn kêu chú trả bài phẩm 
đầu của thần chú Lăng Nghiêm. Chú run 
sợ quýnh lên liền tụng: "Nam mô tát đát 
tha tô rô bà già bà đá bò đá bà già bà già 
bắt dế án tế bà già... bà già ..." Chú đang 
ấp úng ngập ngừng, thầy Huệ Văn vừa 
mắc thất cười vừa tỏ ra nghiêm khắc bảo 
chú ngưng ngay. Trong khi đó, Huệ Minh 
đứng rình lén nghe, chú không thể nín 
cười được. Chú ôm bụng cười lăn ra, 
nhưng không dám cười lớn tiếng, vì sợ sư 
huynh Huệ Văn la rầy. Còn thầy Huệ Văn 
thì nghiêm sắc mặt lại nói: Đệ tụng cái gì 
mà có bà già bà đá, bà đá bà già rồi lại có 
bà già bắt dế trong đó nữa. Có phải đệ 
nhớ lại hồi còn ở nhà đi rong chơi bắt dế 
cho đá phải không? Thói quen bắt dế của 
đệ nó đã ăn sâu trong tiềm thức của đệ rồi. 
Bởi vậy, nên đệ mới nhớ lộn xộn hết. Tu là 
mình phải tập dẹp bỏ lần những cái thói 
quen xấu đó. Đệ có biết không? Từ nay về 
sau, đệ phải cố gắng học và phải nhớ từng 
chữ cho thật kỹ lưỡng, không được tụng 
bắt quàng lộn xộn nữa nghe chưa. Đệ mà 
trả bài như thế nầy, trước mặt sư phụ chắc 
chắn là đệ phải bị ăn đòn và quỳ hương. 
- Dạ! đệ biết. Mong sư huynh tha lỗi, lần 
sau đệ không dám như thế nầy nữa.  
Dứt lời, chú Huệ Minh liền nói xen vào, có 
lẽ tại sư huynh kêu Huệ Tân trả bài bất 
thần, nên chú mới nhớ lộn xộn như thế. 
Thật đệ không thể nín cười được. Đệ cũng 
xin lỗi sư huynh.  
- Thôi! lỗi phải gì. Bây giờ, Huệ Tân vô 
trong chùa coi sư phụ có sai bảo làm việc 
gì không. Còn Huệ Minh, chú đi ra ngoài 
vườn cắt vài trái khổ qua và nhổ vài cây 
cải bẹ xanh đem vô cho bà Bảy nấu canh.  
- Dạ! đệ xin tuân lệnh. 
 
Có một hôm, vào giờ học, nhà sư hỏi chú 
Huệ Tân đã thuộc lòng bài nghi thức cúng 
dường ở quá đường chưa?  
- Dạ! bạch sư phụ đã thuộc. 
- Vậy con hãy tụng cho thầy nghe thử. 
- Chú tụng một hơi không dấp một chữ.  
 

Chú Huệ Tân, sau lần trả bài tụng sai chú 
Lăng Nghiêm, đã bị thầy Huệ Văn la rầy và 
khuyên bảo, từ đó, chú rất chăm chỉ học 
hành. Cho nên hôm nay, khi sư phụ bảo 
trả bài nghi thức cúng dường, chú đều trả 
thuộc lòng vanh vách rành mạch. Hỏi tới 
bài nào, chú đều thuộc lòng bài đó. Phải 
nói, chú là một đứa bé cũng rất thông 
minh. Không bao lâu, chú đều thuộc lòng 
hai thời khóa tụng. Ngoài việc chăm chỉ 
học hành ra, chú cũng được sư huynh Huệ 
Minh hướng dẫn chú làm những công việc 
lặt vặt trong chùa. Những gì chú Huệ Minh 
làm trước đây, nay Huệ Minh chỉ lại cho 
chú. Chẳng hạn như những buổi thọ trai 
quá đường, chú lãnh phần cúng "xuất 
sanh". Và buổi chiều thì cúng thí thực cô 
hồn.   

Có lần chú Huệ Tân thắc mắc hỏi thầy Huệ 
Văn về ý nghĩa của bài kệ khi cúng "xuất 
sanh".  
Chú hỏi: Thưa sư huynh, sư huynh có thể 
giải thích cho đệ biết qua ý nghĩa của bài 
kệ cúng xuất sanh được không? 
- Được. Nhưng trước khi giải thích, sư 
huynh muốn đệ hãy đọc lại bài kệ đó cho 
sư huynh nghe. 
- Dạ! Chú liền cất giọng tụng thuộc lòng 
lớn tiếng và có ca, có kệ:  
Đại bàng kim sí điểu 
Khoáng dã quỷ thần chúng 
La sát quỷ tử mẫu 
Cam lồ tất sung mãn. 
Án mục đế tóa ha (3 lần) 
Bài kệ đó nguyên văn chữ Hán Việt là như 
thế. Nếu dịch nghĩa ra tiếng Việt, thì tạm 
dịch như thế nầy: 
Chim đại bàng cánh vàng 
Chúng quỷ thần hoang dã 
Mẹ con quỷ La Sát 
Cam lồ đều no đủ 
Án mục đế tóa ha (3 lần) 
 
Đó là mình tạm dịch nghĩa của bài kệ đó 
thôi. Bây giờ, sư huynh sẽ giải thích về ý 
nghĩa từng câu của bài kệ đó. Đệ phải 
chăm chú lắng lòng theo dõi. Lần sau, sư 
huynh hỏi lại phải nói cho thông suốt đó 
nhe. 
 
- Dạ! đệ hết lòng theo dõi lắng nghe. 
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- Tốt lắm. 
 
Đại bàng kim sí điểu: nghĩa là con chim đại 
bàng có cánh vàng. Kim là vàng, sí là 
cánh, điểu là chim. Con chim nầy, tiếng 
Phạn gọi là Ganruda, phiên âm là Ca lâu 
la, còn gọi là diệu sí điểu, một loại chim 
thần to lớn, hung dữ có lông màu vàng. 
Loại chim nầy chúng hay đi kiếm loài rồng 
để ăn thịt. Đó là nghiệp báo của chúng. Có 
lần, chim sí điểu đuổi bắt rồng, rồng hoảng 
sợ ẩn trốn dưới tòa sen của đức Phật và 
nó xin Phật từ bi cứu mạng. Đức Phật 
dùng oai thần che chở rồng và đồng thời, 
Phật giảng một bài pháp cho kim sí điểu 
nghe, hầu để hóa giải oan gia nghiệp 
chướng truyền kiếp lâu đời của hai loài 
nầy. Đệ thấy hiện nay, thế giới loài người 
của chúng ta, cũng có những chủng tộc, 
họ nuôi hận thù truyền kiếp có dịp sát phạt 
bắn giết lẫn nhau, không biết đến bao giờ 
họ mới thực sự hóa giải chấm dứt hận thù. 
Ở đây, hai loài nầy may mắn là gặp được 
đức Phật, nên Phật mới hóa giải hận thù 
cho chúng. Sau khi nghe Phật giảng dạy, 
thì kim sí điểu phát tâm quy y Tam bảo, trở 
thành một trong tám bộ chúng ủng hộ Phật 
pháp. Theo truyền thuyết, lúc đức Phật 
thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở núi Linh 
Thứu, thì có rất nhiều loài chim nầy đến dự 
nghe.  
 
Khoáng dã quỷ thần chúng: Quỷ thần, tiếng 
Phạn gọi là Tavika, phiên âm A thác bạt câu, 
Hán dịch là "lâm nhân". Loại quỷ thần nầy 
chúng thường cư trú ở những nơi đồng 
không mông quạnh, rừng rú hoang vắng, ưa 
ăn thịt uống máu chúng sanh. Về sau được 
đức Phật cảm hóa chúng, nên chúng từ bỏ 
nghiệp ác và sống nhờ vào sự cúng thí thực 
phẩm cho chúng hưởng dụng. Cho nên Phật 
dạy, người xuất gia mỗi khi thọ trai phải nhớ 
cúng thí cho chúng. Nếu không, thì chúng 
phải chịu đói khát khổ sở. 
 
La sát quỷ tử mẫu: La sát tiếng Phạn gọi là 
Raksha, Hán dịch là khả quý, tốc tật quỷ, hộ 
giả. Theo thần thoại Ấn Độ, La sát là loài ác 
quỷ. Nam La sát có hình thù đen thui xấu xí, 
tóc đỏ mắt xanh. Nữ La sát thì hình tướng 
xinh đẹp, quyến rũ. Loài nầy, chúng thích ăn 
thịt uống máu huyết tanh hôi. Chúng có thần 

thông thường phi hành trong hư không, đi 
nhanh trên mặt đất. La sát còn chỉ cho loài 
quỷ mang đầu trâu, ngựa coi việc trừng phạt 
ở địa ngục. 
Quỷ tử mẫu: tiếng Phạn gọi là Hriti, Há lợi 
đế, Hán dịch là ái tử mẫu, quỷ mẹ của năm 
trăm quỷ con, là vợ của ác thần. Loài nầy, do 
sân hận nên phát lời thề độc là chuyên đi tìm 
ăn thịt trẻ sơ sinh trong thành Vương Xá, 
nên bị đọa thành Dược xoa. Đức Phật vì 
muốn độ chúng nên dùng thần thông giấu 
mất đứa con mà chúng yêu quý nhất. Bấy 
giờ, quỷ mẹ thương nhớ con khóc la gào 
thét cầu khẩn van xin thảm thiết. Chúng 
khẩn cầu đức Phật cứu giúp cho. Đức Phật 
dạy, Bà có đến 500 đứa con nay chỉ mất có 
một đứa, sao Bà lại đau buồn khổ lụy đến 
như thế? Như vậy, bà thử nghĩ, những bà 
mẹ ở trong thành Vương xá nầy, khi mất con 
thì họ sẽ đau buồn khổ sở bi lụy đến như thế 
nào?! Quỷ mẹ nghe Phật dạy, liền tỉnh ngộ 
cầu xin Phật sám hối và nguyện từ nay trở đi 
sẽ bảo hộ những phụ nữ sanh sản và các 
đứa trẻ sơ sanh cho mọi người được an 
lành. 
Cam lồ tất sung mãn: Cam lồ (lộ) tiếng Phạn 
là Amrta, nghĩa là sương ngọt, chỉ cho thức 
ăn quý báu của chư thiên. Khi ăn vào thì sẽ 
được trường sanh bất tử. Hai chữ cam lồ 
còn tượng trưng cho ý nghĩa từ bi. Dùng 
chất cam lồ ngọt mát để tưới tẩm xoa dịu 
những nỗi đau khổ cho chúng sanh. Tất 
sung mãn, nghĩa là tràn đầy. Lòng từ bi của 
chư Phật và Bồ tát lúc nào cũng tràn đầy 
khắp cả.  
 
Tóm lại, ý nghĩa của bài kệ trên là nói lên 
tấm lòng từ bi vô lượng vô biên của đức 
Phật. Ngài đã dùng lòng từ bi (dụ như nước 
cam lồ) để hóa độ cho các loài hung dữ trở 
thành hiền hòa. Và những loài hung dữ nầy, 
sau khi đã được đức Phật hóa độ, chúng 
phát nguyện luôn ủng hộ Phật pháp, đồng 
thời, còn bảo hộ cho những bà mẹ và các trẻ 
em sơ sanh, như mẹ La sát chẳng hạn. Điều 
đó, cho chúng ta thấy rằng, chỉ có từ bi mới 
có thể hóa giải xóa tan mọi tranh chấp hận 
thù. Bởi hận thù làm sao diệt được hận thù? 
Nếu lấy oán mà báo oán thì oán kia ắt phải 
chất chồng. Đệ thấy, ngoài từ bi ra, thì không 
có một giải pháp nào khác mà có thể hóa 
giải được hận thù cả. Nhưng từ bi phải có trí 
huệ đi kèm. Nếu chỉ có từ bi không thôi cũng 
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chưa đủ để hóa giải những hận thù nội tại và 
ngoại tại. 
 
- Sư huynh nói nội tại và ngoại tại là thế 
nào? 
- Nội tại là trong tâm thức của đệ của huynh. 
Bởi hạt giống thù hận ai ai cũng sẵn có. Tùy 
theo sự huân tu của mỗi người mà nó có 
cường độ phát khởi nặng nhẹ khác nhau. 
Cường độ nặng thì nó có thể tàn hại phạm vi 
rất rộng lớn; còn nhẹ thì nó sát hại trong 
phạm vi nhỏ hẹp hơn. Ngoại tại là những 
hận thù gây nên chiến tranh bên ngoài. Họ 
bắn giết nhau gây nên những thảm cảnh 
máu đổ đầu rơi ngoài trận địa. Hoặc tranh 
chấp sát phạt giữa quốc gia nầy với quốc gia 
khác. Đó là những mối hận thù tranh chấp 
dai dẳng triền miên của các quốc gia vì 
quyền lợi hoặc vì kỳ thị chủng tộc. Nhưng 
suy cho cùng, thì nó cũng phát nguyên từ ở 
nơi tâm địa độc ác của con người mà ra. 
Thầy Huệ Văn giải thích đến đây, thì chú 
Huệ Tân vui mừng, vì đã hiểu được phần 
nào qua ý nghĩa của bài kệ. Tuy nhiên, chú 
vẫn còn thắc mắc là tại sao sư phụ lại dùng 
đũa gấp bảy hạt cơm bỏ vào trong chung 
nước, rồi tay bắt ấn và miệng thầm đọc bài 
kệ: 
Pháp lực bất tư nghì 
Từ bi vô chướng ngại 
Thất liệp biến thập phương 
Phổ thí châu sa giới 
Quỷ tử mẫu khoáng dã 
Thần kim sí điểu vương 
Tất linh giai bảo mãn 
Án độ lợi ích tóa ha (3 lần) 
 
- Xin sư huynh có thể giải thích lý do tại sao 
phải gắp bảy hạt cơm? và tay bắt ấn và cái 
ấn đó là ấn gì? và ý nghĩa của bài kệ đó ra 
sao? 

- Được. Sư huynh sẽ giải thích cho đệ hiểu, 
nhưng trước khi giải thích sư huynh muốn 
đệ hãy tụng thuộc lòng nghĩa của bài kệ mà 
sư huynh đã dạy cho đệ hôm trước. 
- Dạ! Đệ sẽ tụng cho sư huynh nghe. Nếu có 
sai thì sư huynh sửa lại giùm. 
 
Pháp lực không nghĩ bàn 
Từ bi chẳng chướng ngại 
Bảy hạt biến mười phương 
Cho khắp vô lượng cõi 
Mẹ con quỷ đồng nội 

Cánh vàng vua thần điểu 
Hết thảy đều no đủ. 
Án độ lợi ích tóa ha 

Đúng rồi. Đệ tụng không có sai. Đệ nhớ 
cũng khá đó. Bây giờ sư huynh sẽ giải thích 
đại khái cho đệ nghe nhe. Tại sao phải là 
bảy hạt? Con số bảy nầy trong nhà Phật 
thường dùng lắm. Như cúng thất cũng cúng 
bảy ngày, Phật ra đời cũng đi bảy bước v.v... 
Tuy nhiên, với con số bảy nầy có nhiều 
thuyết nói khác nhau. Và người ta cho rằng, 
không ai có thể giải thích tường tận ý nghĩa 
của nó được cả. Tùy theo quan niệm nhận 
thức hiểu biết của mỗi người mà người ta 
giải thích mỗi cách có khác nhau. Con số 
nầy, không những trong nhà Phật hay 
thường đề cập đến, mà ngay cả các lĩnh vực 
học thuyết khác cũng đều có đề cập đến. 
Bởi nó là một con số linh thiêng mầu nhiệm 
của vạn hữu vũ trụ. Trong nhà Phật có câu 
nói: "Pháp nhĩ như thị". Nó là thế ấy, xin 
đừng hỏi tại sao. Cũng như đừng hỏi tại sao 
lửa lại nóng và nước lại lạnh. 
Còn cái ấn đó gọi là ấn cam lồ. Như trên đã 
nói cam lồ là tượng trưng cho từ bi.  
 
Ý nghĩa của bài kệ trọng tâm cũng chỉ nói lên 
cái tấm lòng từ bi của Phật, Bồ Tát rộng lớn 
vô biên không có giới hạn. Khi gắp bảy hạt 
cơm, thì mình phải tập trung tâm ý, nghĩa là 
phải có chánh niệm để chú nguyện cho các 
loài đó. Mục đích là để cho chúng được 
hưởng dụng ăn no đầy đủ. Đó là pháp lực 
của Phật không thể nghĩ bàn. Vì có bảy hạt 
cơm mà bố thí châu biến pháp giới. 

Một người tu hành, khi đã thể nhập sống 
trọn vẹn với bản tâm rồi, thì không thể dùng 
lời nói hay tâm lượng mà có thể suy nghĩ 
luận bàn đến được. Vì đó là cảnh giới ly 
ngôn, bặt hết mọi dấu vết. Sau khi chứng 
ngộ, thì sẽ phát sanh vô số diệu dụng làm lợi 
ích cho chúng sanh. Và những diệu dụng 
nầy cũng không thể suy lường được. Điều 
nầy với trình độ hiểu biết thô thiển hạ liệt 
như của đệ, của huynh, thì làm sao mà có 
thể thấu hiểu? Mình có nói, thì cũng chỉ nói 
diễn tả trên mặt văn tự chữ nghĩa mà thôi. 
Chỉ có khi nào mình gắng công tu tập chứng 
đạt tới đó, thì mình mới có thể nhận hiểu 
thấu đáo. Bởi tất cả ngôn từ lý thuyết chỉ là 
những bánh vẽ, trò đùa, tất cả đều là những 
khái niệm danh ngôn giả lập. Chấp vào danh 
tự thì có khác gì là kẻ bắt bóng trong gương 
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hay mò trăng dưới nước. Điều nầy trong 
Khởi Tín Luận thì gọi là "kế danh tự tướng" 
còn trong Duy Biểu học thì gọi là "biến kế sở 
chấp". Nghĩa là chấp chặt những gì do thức 
biến hiện, rồi so đo tính toán hơn thua, kỳ 
thật thì bản thân của các pháp chỉ là hư ảo 
giả huyễn. 

Đối với người tu hành, ai tu tới đâu thì thầm 
nhận biết tới đó. Khác nào như người uống 
nước lạnh nóng tự biết. Làm sao sư huynh 
có thể diễn tả được mùi vị của sầu riêng? Đệ 
muốn biết mùi vị của nó như thế nào, thì chỉ 
có cách là đệ phải ăn mới biết được. Nãy 
giờ sư huynh nói triết lý với đệ hơi xa rồi đó. 
Làm cho đệ thêm rối lên. Thôi thì, đệ hiểu 
được chút nào thì hay chút đó. Huynh đệ 
mình sẽ có nhiều dịp để trao đổi học hỏi với 
nhau. Thời gian gần đây, sư huynh thấy đệ 
đã có cố gắng tìm hiểu học hỏi và có phần 
tiến bộ. Nhưng đệ không nên tự mãn, cần 
phải trau dồi học hỏi không ngừng. Bởi biển 
học mênh mông không có bờ bến. Học hoài, 
học mãi, học không bao giờ cùng. Nhớ lại, 
ngày xưa, khi sư huynh mới vào chùa tu 
trong chùa chỉ có sư huynh với sư phụ thôi. 
Sau đó, sư phụ mới nhận thêm chú Huệ 
Minh. Nhiều lúc có những thắc mắc mà sư 
huynh cũng không dám hỏi sư phụ. Đâu có 
được như đệ và Huệ Minh bây giờ. Cho nên 
cái gì sư huynh học hỏi được ở nơi sư phụ 
chỉ dạy, thì sư huynh sẵn sàng chỉ dạy lại 
cho hai sư đệ. Đệ ráng cố gắng học đừng để 
phụ lòng sư phụ nhe! 
 
- Dạ! đệ xin vâng lời sư huynh chỉ dạy. 
 
- À! Thưa sư huynh đệ còn có một thắc mắc, 
đệ chưa hiểu rõ về năm phép quán tưởng. 
Vậy xin sư huynh giải thích giùm cho đệ 
hiểu. 
- Được. Sư huynh sẽ giải thích cho đệ nghe, 
nhưng trước khi giải thích, sư huynh muốn 
đệ đọc lại năm phép quán tưởng. 
- Đọc chữ và nghĩa luôn phải không sư 
huynh? 
- Đúng vậy. 
- Dạ! Được. Sư huynh nghe nhe, nếu đệ có 
sai sót thì sư huynh sửa lại. 
 
Nguyên văn chữ Hán Việt là:  

Nhứt kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. 
Nhị thổn đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. 
Tam phòng tâm ly quá đẳng tham sân 

Tứ lương dược trị liệu hình khô 
Ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử 
thực. 
 
Nghĩa là: 
Một, kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến. 
Hai, xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà 
thọ của cúng dường. 
Ba,  ngừa tâm xa lìa các tội lỗi tham ,sân, si 
là cội gốc. 
Bốn,  chỉ là vị thuốc hay để chữa lành bệnh 
khô gầy. 
Năm, Vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm nầy. 

- Như sư phụ thường dạy chúng ta, người 
xuất gia làm bất cứ điều gì cũng cần phải giữ 
chánh niệm. Bởi chánh niệm trong đạo Phật 
rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có 
chánh niệm, tức thất niệm, thì dễ gây ra 
những lỗi lầm sái quấy. Chánh niệm là sự có 
mặt của mình ngay trong giây phút hiện tại. 
Nghĩa là, mình nhận diện rất rõ những gì 
đang xảy ra ở nơi chính mình và chung 
quanh mình. Như đệ đi thì đệ biết rằng đệ 
đang đi. Khi ngồi xuống đệ biết rõ rằng đệ 
đang ngồi xuống. Khi ăn cơm cũng thế. Nghi 
thức thọ trai của người xuất gia, từ khi đến 
quá đường cho đến khi ăn xong, đệ thấy chư 
Tổ luôn luôn thức nhắc chúng ta phải gìn giữ 
chánh niệm cẩn trọng. Chư Tổ bày ra nghi 
thức nầy, một là để cho buổi thọ trai được 
trang trọng, hai là để cho mọi người ý thức 
từng cử chỉ động tác của mình trong khi thọ 
thực. Đó là luật nghi phép tắc ăn uống của 
người xuất gia. Từ tụng bài cúng dường, 
xuất sanh, xướng tăng bạt, nâng bát lên 
ngang mày tụng bài kệ và câu chú, đến tam 
đề và cuối cùng là năm phép quán tưởng. 
Tất cả đều thức nhắc mình phải ý thức trong 
chánh niệm. 
 
Về phép quán thứ nhứt: khi bưng bát cơm 
lên, ta phải quán xét biết bao công lao mồ 
hôi khó nhọc của người nông phu. Họ làm 
lụng vất vả cực khổ chân lắm tay bùn hì hục 
ở ngoài đồng ruộng. Từ khi gieo mạ cho đến 
khi có được hạt lúa đem về nhà, trải qua biết 
bao nhiêu công lao khổ cực. Rồi đến công 
lao của những người làm bếp nấu nướng. 
Ta ngồi không, người ta làm đổ bao mồ hôi 
nước mắt mới có được hạt cơm và những 
thức ăn nầy. Vậy ta nỡ lòng nào không nghĩ 
đến công lao của họ. Khi quán tưởng như 
thế, để ta thấy rằng cái giá trị của hạt cơm 
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đánh đổi biết bao nhiêu công lao khó nhọc 
mới có. Do đó, khi ăn ta cần phải giữ chánh 
niệm và cố gắng nỗ lực tu hành mới mong 
tiêu của tín thí. 

Đến phép quán thứ hai, ta lại càng thêm xấu 
hổ. Ta phải thành thật tự xét lại mình có 
được bao nhiêu đức hạnh. Đức hạnh có ra 
từ đâu? Bình nhựt, nếu ta sống thả trôi 
buông lung phóng túng, không giữ giới, tham 
thiền, niệm Phật, tụng kinh và làm tất cả việc 
lành, phụng sự Tam bảo, thì thử hỏi, ta có 
xứng đáng thọ dụng những thức ăn nầy 
không? Dù ta có tu hành đạo cao đức trọng 
đến đâu đi nữa, thì ta cũng vẫn phải quán 
tưởng để nỗ lực tiến tu, như thế mới có thể 
tiêu của Đàn na thí chủ. Thọ dụng càng 
nhiều, người cúng họ càng thêm lợi. Ngược 
lại, phước ta càng ngày càng kém, nếu ta 
không gắng sức tu hành, thì làm sao tránh 
khỏi cảnh mang lông đội sừng đền trả nợ 
cho Đàn na tín thí. 
Đến phép quán thứ ba, ta càng thấy mình 
mang nhiều tội lỗi. Tội lỗi từ đâu có? Từ tâm 
ta mà ra. Tức từ cái tâm vọng tưởng, tạo 
bao nhiêu ác nghiệp. Vì mất chánh niệm, 
nên bao nhiêu phiền não tham, sân, si dấy 
khởi lên. Tam độc nầy là nguồn gốc gây ra 
khổ đau cho chúng ta. Trừ nhân thì không có 
quả, ngăn ngừa cái tâm tham lam, vì ham ăn 
món ngon vật lạ. Và phải ngừa cái tâm sân 
hận vì món ăn sơ sài quá dở. Phép quán 
nầy, không những chỉ quán trong bữa ăn 
thôi, thiết nghĩ, ta còn cần phải luôn luôn 
quán xét thường xuyên để ngăn ngừa mọi 
thứ ham muốn khác. Có thế, thì rất ích lợi 
cho sự tu hành của chúng ta. 

Đến phép quán thứ tư, ta cần nên chú ý thận 
trọng. Ta xem món ăn dù ngon hay dở, dù 
hợp khẩu vị hay không, tất cả đối với ta chỉ 
là vị thuốc để chữa lành bệnh khô gầy yếu 
đuối mà thôi. Ăn uống chỉ là vay mượn tứ đại 
bên ngoài để nuôi dưỡng bồi bổ tứ đại trong 
thân ta, cho được khỏe mạnh mà tấn tu đạo 
nghiệp. Nếu ta cố tâm tham đắm, thì đó là 
mắc phải cái chứng bệnh tham ăn. Mất ăn 
một miếng lộn gan lên đầu. Thật là xấu hổ! 

Đến phép quán thứ năm, đối với người xuất 
gia thật là quan trọng. Phép quán nầy dạy ta 
nâng cao phẩm hạnh đời sống đạo đức, 
vượt qua những lối sống hưởng thụ thường 
tình của thế gian. Ngồi đây thọ dụng những 
hạt cơm nầy, những thức ăn công khó của 

biết bao người đây, ta chỉ có một mục đích 
duy nhất là tạm mượn nó để sớm thành tựu 
đạo nghiệp. Cái đạo nghiệp mà khi mới vào 
chùa, ta đã mong muốn chóng được đạt 
thành. Nếu không đạt được mục tiêu nầy, thì 
than ôi! của tín thí dâng cúng làm sao tiêu 
dùng?! Cho nên mỗi khi thọ thực ta phải kính 
cẩn quán tưởng năm phép quán. Phải quán 
một cách sâu sắc, chớ không được làm cho 
có lệ. Sư huynh chỉ giải thích đại khái đơn 
sơ cho đệ nghe thôi, sau nầy có dịp đệ sẽ 
tìm hiểu sâu sắc hơn. 

Có lần, sau giờ lạy sám hối mệt mỏi, ba 
huynh đệ ra phía trước sân chùa để hóng 
mát cho khỏe. Hôm đó là đêm trăng mười 
bốn, trăng  sáng lung linh huyền ảo tuyệt 
đẹp! Mỗi người tìm mỗi nơi thuận tiện ngồi 
xuống. Có mấy cái tảng đá nên thơ đã để 
sẵn chung quanh cội tùng. Ba huynh đệ ngồi 
trên ba cái tảng đá gần nhau. Đêm trăng trò 
chuyện đạo lý với nhau thì thật là thú vị thơ 
mộng không gì bằng. Sau khi ngồi yên, bấy 
giờ Huệ Minh liền cất tiếng hỏi chú tiểu đệ 
Huệ Tân: 

- Nầy đệ, sao hôm đệ làm lễ xuất gia, huynh 
chỉ thấy có mỗi một mình ba đệ, vậy còn má 
của đệ ở đâu mà không tới? Còn anh em 
của đệ như thế nào? Và ông bà bên nội. bên 
ngoại của đệ ra sao? Đệ có thể kể sơ cho 
huynh và sư huynh Huệ Văn nghe được 
không? 
- Dạ được chớ! Nhưng mà đệ không có nhớ 
hết. Đệ nhớ đâu thì đệ nói đó. Nếu như đệ 
kể không có đầu đuôi, thì hai sư huynh cũng 
đừng có cười chọc quê đệ nhe!  
- Được rồi, hai sư huynh không cười đệ đâu. 
- Thật ra, đệ không còn mẹ. Đệ nghe ba của 
đệ kể lại là mẹ của đệ chết hồi lúc đệ vừa 
mới sanh ra. Nghe nói, mẹ của đệ bị băng 
huyết gì đó mà chết. Từ đó, ba của đệ ở vậy, 
người chăm sóc lo lắng cho đệ từ miếng ăn 
giấc ngủ. Ba cực khổ với đệ nhiều lắm! 
Người không muốn có thêm người mẹ kế. 
Bởi vậy, người ta nói, Ba của đệ là người 
làm thân gà trống nuôi con. Ba thật là vất vả 
cực khổ. Vì thế, nên đệ thương Ba của đệ 
nhiều lắm. 
- Vậy còn các anh chị em của đệ ở đâu? 
- Đệ chỉ có một người anh thôi. Nghe Ba của 
đệ kể lại, là anh của đệ đi lính đánh giặc chết 
ngoài mặt trận. Ba nói, Lúc hay tin người 
anh của đệ chết, má và ba rất đau buồn mất 
ăn mất ngủ. Nhất là má của đệ, nghe nói, bà 
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rất là đau khổ! Còn người chị của đệ thì bị 
bệnh chết.  
- Còn ông bà của đệ? 
- Đệ chỉ còn có một bà nội. Năm nay bà đã 
già lắm rồi. Còn ông ngoại mới chết hồi 
năm ngoái.  
- Nhưng sao đệ lại xin Ba của đệ đi tu vậy? 
Đệ không thương Ba của đệ sao? 
- Đệ cũng không biết sao. Nhưng mỗi khi 
đệ thấy quý thầy thì đệ thích muốn đi tu 
như quý thầy. Lúc nào đệ cũng nghĩ đến 
Phật, đến chùa. Đệ nhớ, có hôm, đệ vào 
trong chùa, thấy mấy chú điệu mặc áo nâu, 
và nhất là đắp y vàng tụng kinh, đệ thích 
lắm. Đệ ao ước có một ngày nào đó đệ sẽ 
vào chùa tu làm điệu mặc bộ đồ nâu và 
đắp y vàng như mấy vị đó.  
- Đệ xin Ba của đệ như thế nào? Và Ba 
của đệ biết được đệ muốn đi tu, ông có 
buồn trách gì không? 
- Đệ nhớ có một hôm, đệ thấy Ba rất vui, 
không biết Ba vui về vấn đề gì. Nhân dịp 
đó, đệ liền đến bên Ba và thưa với Ba là 
xin Ba cho con đi vô chùa tu.  
- Lúc đó thái độ của ông ra sao? 
- Đang vui cười, ông liền nghiêm sắc mặt 
lại và hỏi đệ: "Tại sao hôm nay con có ý 
nghĩ kỳ hoặc vậy? Con có biết đi tu như 
thế nào không? Con có chịu nổi nếp sống 
trong chùa không? Con có ăn chay trường 
được không? Từ hồi nào tới giờ, con sống 
với Ba con chưa từng biết ăn chay một 
ngày, con liệu con có ăn chay nổi không? 
Và rồi đối với những bè bạn mà con chơi 
thân thì sao? Nếu con trả lời những câu 
hỏi của Ba được, thì Ba sẽ cho con đi tu".  
- Đệ trả lời sao? 
- Đệ nói, những gì Ba nói, tất cả con đều 
có thể chịu đựng được hết. Tại vì đó là 
điều con muốn, con thích. Không có ai bắt 
buộc. Cái gì con muốn con thích, thì dù 
cho có gặp khó khăn đến đâu con cũng có 
thể khắc phục chịu đựng vượt qua được. 
Con chỉ lo sợ cho Ba, khi Ba già yếu ở nhà 
một mình, sớm hôm không có ai cận kề 
săn sóc phụng dưỡng cho Ba đó thôi! 
- Đệ nói thế, ông ta nói sao? 
- Ông nói. Được! nếu như con có tâm 
huyết mạnh như vậy, thì Ba sẵn sàng cho 
con đi. Ba nói, phần của Ba con khỏi phải 
lo. Vì tuổi của Ba chưa phải là già lắm. Ba 

vẫn còn mạnh khỏe và vẫn còn đi làm 
công kia việc nọ được. Nhưng đi tu, đâu có 
phải là con không còn nghĩ gì đến Ba, khi 
Ba bệnh đau con vẫn có thể chăm sóc cho 
Ba được mà. Đâu có phải đi tu là đoạn 
tuyệt tình cha con đâu! 

Nghe Ba nói thế, đệ rất yên tâm. Đệ không 
còn lo lắng gì nữa. Đệ nghĩ mình đi tu sau 
nầy cũng có thể trả hiếu cho Ba được. 
Ngày Ba già yếu hay đau bệnh, thì đệ cũng 
có thể cận kề săn sóc cho Ba, đâu có sao. 
Phải không sư huynh? 
- Phải. Nhưng đệ có nghĩ đến khi vào chùa 
sẽ cực khổ thức khuya dậy sớm công phu 
bái sám và còn phải học kinh kệ nữa 
không? 
- Đệ đâu có biết ở trong chùa sống ra sao. 
Đệ chỉ nghĩ là mình tu hành thì sẽ không 
còn bị đau khổ nữa. Đệ thấy một đứa bạn 
cùng trang tuổi với đệ, nó chết một cách 
rất là thê thảm tội nghiệp! 
- Nó chết như thế nào mà đệ nói thê thảm? 
- Đệ còn nhớ, hôm đó, nó đi ra đồng thả 
diều rồi đi kiếm bắt dế. Bỗng có một trái cà 
nông hay u bi gì đó rớt xuống nổ bên cạnh 
nó, nó chết tại chỗ và tan xác luôn. Nhìn 
thấy thi thể của nó tan nát ai cũng xót 
thương rùng mình ghê sợ!... 

Nãy giờ, thầy Huệ Văn ngồi yên lặng để 
lắng nghe hai sư em của mình hỏi đáp 
nhau. Thầy lắng nghe trong chánh niệm. 
Nhờ có chánh niệm, nên thầy biết rất rõ 
nỗi khổ đau của người sư em m ́nh. Đó là 
một sự mất mát rất lớn. Thầy cũng là 
người mất mẹ, nên thầy thấu hiểu tâm 
trạng của những kẻ mồ côi cha hoặc mồ 
côi mẹ. Trên đời, người nào diễm phúc 
lắm mới còn đủ cả cha lẫn mẹ. Thầy trầm 
ngâm suy tư nỗi khổ đau của con người. 
Đi tìm nguồn vui trong cái khổ. Nếu không 
có cái khổ thì không thể tìm ra được cái 
vui. Tuy trong nỗi khổ mất mát lớn lao đó, 
nhưng cả ba huynh đệ còn có một diễm 
phúc rất lớn là đã chọn cho mình một 
hướng đi trong sáng lành mạnh, một con 
đường trở về. Trở về với chánh pháp và 
trước hết là trở về với chính bản thân 
mình. Trở về để nhận diện thật rõ ở nơi 
thân tâm mình. Tất cả đều là sự sống mầu 
nhiệm, nếu mình thật sự có mặt từng giây 
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phút với chính mình. Người xuất gia là phải 
tìm cho ra cái chân thật ở nơi chính mình. 
Chỉ có con đường khéo biết nhận diện và 
chuyển hóa đó, thì mới mong chấm dứt 
được con đường sanh tử khổ đau mà thôi. 

Sau những giây phút trầm mặc suy tư, thầy 
Huệ Văn liền đứng lên và kêu hai sư em của 
mình mau đi về phòng ngủ. Vì khuya còn 
phải thức dậy sớm để công phu. Thế là cả 
ba đều đi chậm rãi lặng lẽ trở về phòng... 
 
Tịnh Đức 

 
Danh Sách Cúng Dường Xây Cầu 

Đại Tòng Lâm Phật Giáo 
 

Thùng phước sương ĐTL 1,500.50; Nhóm 
Tâm Lộc bán Tết 2012;  6,731.00; Nha sĩ 
Thảo 100; Minh Ân & Diệu Di Wellington NZ 
NZ$300; Phước Độ & Phước Lượng 
USA$200; Ẩn danh cúng dường 184; 
Khampdung & Khantida 100; Lê Thị Kim 
Tuyến 100; Lê Thị Phương Tiến 200; Ẩn 
danh cúng dường 200.90; Nguyễn Thị Hoa 
pd Diệu Hoa cúng mua gạo 50; SC Phước 
Huyền 200; Tịnh Thủy bán ớt 40.50; Thùng 
phước sương ĐTL 377,90; Bán cào ớt ĐTL 
74; SC Phước Thông 100; Bán ớt ĐTL 25;  
Ẩn danh 211,85; Ẩn danh 502.85; Ẩn danh 
962.50; Minh Ân &Diệu Di Wellington NZ 
200; Nha sĩ Thảo 200; Thiện Thành 200; 
Diệu Tâm Melbourne 20; Phước Cửu VN 
100; Hoàng Quý 50; SC Phước Hương & 
Phước Tâm 300;  Thùng phước sương ĐTL 
200; Bán khoai lang ĐTL 241.50; Ẩn danh 
920 ; Ẩn danh 499.82; Ẩn danh 231.07; Ẩn 
danh 859.20.;  Ẩn danh 500; Chơn Huyền 
Chiếu cúng tượng Phật 200; Ẩn danh 
157.50.  Gđ.  Đặng Văn Nha và Tâm Đức ở 
Nouméa 50. 
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