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Lời Nói Đầu
Kính thưa quý vị,
Đồi thông cây thấp cây cao,
Căn cơ nhân loại khác nào như thông.
Vì thế trong chuyến hành hương ngày
07-11-1993 tức ngày 24-9 Quý Dậu, đoàn chúng tôi
được thăm viếng, chiêm bái nhiều ngôi Tam-bảo và
được gội nhuần bao thời pháp. Tuy nhiên, thời pháp
của Sư Bà Hải Triều Âm ở chùa Linh Quang là bài
pháp mà quý Phật tử trong đoàn cảm nhận sâu xa
nhất, làm tươi nhuận bao tâm hồn héo hắt (bởi trải
bao năm tháng tranh đua với thế trần).
Hoàng hôn khuất dạng bên đồi, nhưng âm vang
pháp nhũ vẫn còn vang mãi trong mỗi tâm thức của
Phật tử đã thấm nhuần mưa pháp.
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Với lý do đó, nên một số Phật tử mạo muội ghi
lại thành tập sách nhỏ này qua cuốn băng ghi âm
(sau khi đã thỉnh ý Sư Bà sửa đôi phần trùng lắp
của văn nói và Sư Bà bổ khuyết những điều cần
thiết). Để giúp toàn thể quý vị tiện việc nghiên cứu,
làm hành trang lên đường học đạo cần phải chiếu
lại bản tâm thanh tịnh của mình.
Xin quý vị độc giả hoan hỷ và kính chúc quý vị
đắc thành sở nguyện.
PL.2537 - 1993
Pháp Vân Tịnh Thất
Tỳ Kheo Thích Pháp Quang
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(Viết phỏng theo)
Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, trong
vườn Trúc Lâm.
Ngài Mục Liên đại thần thông thấy rõ những
cảnh khổ ở địa ngục và ngã quỷ, bao nhiêu vị trời
hết tuổi thọ đọa ba đường ác. Ngài hằng kể cho tứ
chúng nghe để sách tấn. Ai có bạn đồng tu hay
môn đệ bất mãn với đời sống đạo hạnh, thường
đem đến để ngài khuyên nhủ. Ngài đã dạy dỗ và
đưa nhiều người đến đạo quả.
Đức Thế Tôn dạy : Cao Tăng Mục Liên không
thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc để nhắc nhở các
Phật tử. Vậy từ nay ở trước cửa mỗi chùa nên vẽ
bánh xe luân hồi. Phải cử một Tỳ-kheo đủ khả
năng để giải thích cho khách vãng lai.
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Trước hết viết lời khuyến cáo :
* Hãy gom tâm chăm chú vào giáo pháp
Như Lai.
* Hãy chiến thắng thần chết !
* Sống đúng giới luật, luôn luôn giác tỉnh,
kiên trì cố gắng, có thể chấm dứt khổ đau.
I/- Ở giữa là vòng phiền não.
Trung tâm vẽ một con bồ câu tượng trưng lòng
tham ái, một con rắn tượng trưng lòng sân hận và
một con heo tượng trưng sự ngu si. Ba con vật này
cắn đuôi nhau chạy vòng trên một nền xanh da
trời.
Màu xanh da trời là màu của hư không. Vì
tham sân si tuy là gốc luân hồi, là tạo hóa an bài vũ
trụ, nhưng thật thể nó hy vọng. Chỉ cần tỉnh giác là
nó tan ngay. Ba con thú nối đuôi nhau hàm ý ba
độc mật thiết dính liền nhau. Vì si mới tham.
Tham bị chướng ngại liền sân. Ba con vật này
không ngừng hoạt động trong tâm của phàm phu.
Người ngu si ít quan tâm đến sự sạch sẽ của tâm
hồn, nên ví với con heo, thân thể nặng nề, màu da
xám tối.
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Mỗi khi chúng ta giận là con rắn nổi lên. Ta
bảo : “Tôi giận lắm, tôi không chịu được”. Thế là
ta nhận con rắn là mình, nhận cái nghiệp sân si là
mình. Mỗi khi tham, ta nói : “Tôi thích cái này lắm
v.v…”, thế là ta nhận con bồ câu là mình. Còn
hàng ngày tính toán suy nghĩ chuyện yêu, ghét,
mừng, giận v.v…, đó là con heo nó đang hiện hình.
Chúng ta nuôi nó ngày đêm ở trong tâm, ngày đêm
nó kích thích chúng ta tạo nghiệp để cảm quả báo
sầu đau luân hồi. Nhưng đức Phật thấy ba con vật
này không thật, nó là những vọng tưởng, chỉ cần
tỉnh ra là nó hết. Cái vòng luân hồi đắng cay, cái
biển trầm luân này, khổ nhiều quá ! Một trận
mưa, đức Phật biết là bao nhiêu giọt. Nhưng cái
khổ của sáu đạo luân hồi, Phật đếm không nổi, nên
Ngài gọi tổng quát là biển khổ, biển trầm luân. Vì
tham quá mà không được, có người đâm đi trộm
cướp, lừa đảo. Nhưng nếu sống gần bạn lành, gần
thiện tri thức có lời khuyên can giảng dạy mà hiểu
ra thì hết tham. Khi ta tức giận la hét v.v…, nếu có
người vỗ vai bảo : “Sao lại vậy, cô tu mà…”, mình
liền hết giận. Cho nên đó là cái không có mà chúng
ta nhận là mình, chúng ta tạo nghiệp. Lồng mình
vào nó, khiến cho nó dựa vào mình mà bốc lên, kéo
dài. Nếu tỉnh ra thì nó thành không. Hễ vâng theo
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Phật thì ra khỏi luân hồi, còn cứ nuôi ba con vật
này ở trong tâm thì chúng ta xây dựng, bồi đắp
mãi cảnh trầm luân không biết bao giờ mới cạn.
Nhân loại mênh mông, mà số Phật tử hiếm
lắm ! Hiếm lắm những người đặc biệt muốn ra
khỏi vòng lửa đỏ này ! Quý vị nên đoái thương
những người chưa biết lối ra mà cố gắng hoằng
dương Phật pháp.
II/- Vòng “nghiệp” có 2 phần :
1. Trên nền trắng vẽ 4 người đang đi lên : Một
Tỳ-kheo cầm đèn soi đường cho một nữ tu sĩ, một
Ưu-bà-tắc, một Ưu-bà-di. Bốn nhân vật này là
hình ảnh của những người đi vào ánh sáng.
2. Trên nền đen vẽ 3 người trần truồng (không
biết hổ thẹn), nằm nghiêng ngả (ác nghiệp là ngã té).
Đây là những kẻ đáng thương đi vào tăm tối. Sát
sanh, trộm cắp, tà dâm v.v…. Nghiệp đen là hành
động của thú tánh, nên đưa về cảnh thú.
Phật dạy : Từ cõi thú trở về cõi người khó hơn
rùa mù tìm được bọng cây trong biển cả.
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Quý vị được học Phật pháp đã biết thế nào là
thiện ác. Thí dụ một giới sát sanh. Trì ngũ giới,
chúng ta không sát sanh.
Mỗi gia đình tại gia chúng ta, có một cái địa
ngục ở trong nhà. Quý cô bàn tay trắng muốt
móng sơn đỏ, trông mặt đẹp như tiên. Nhưng bữa
cơm sáng cô chặt đầu cá, moi ruột nó ra. Cảnh róc
vẩy cá cũng như cảnh quỷ sứ lột da chúng sanh.
Buổi trưa làm bát canh cua, quý vị xé cua bỏ vào
cối giã. Trong hình đây cũng vẽ cảnh quỷ sứ giã
chúng sanh. Buổi tối quý vị ăn ốc, luộc sống con
người ta ở trên bếp. Rõ ràng là quỷ sứ cho chúng
sanh vào vạc dầu. Buổi sáng làm quỷ sứ, buổi trưa
làm quỷ sứ, buổi tối làm quỷ sứ. Cái địa ngục của
quý vị từ đầu tháng đến cuối tháng, không ngày
nào tha thứ chúng sanh. Từ đầu năm đến cuối
năm, quý vị cứ làm quỷ sứ. Trẻ làm quỷ sứ để lo
hầu chồng, hầu con, già lại làm quỷ sứ hầu cháu,
hầu chắt, lo vừa lòng những bữa cỗ trong gia đình.
Con cá, con gà v.v… nó cũng thở bằng mũi, ăn
bằng miệng, cũng hai lá phổi, cũng nhìn bằng mắt,
nghe bằng tai, cũng da bọc thịt, thịt bọc xương,
cũng một lá gan như mình, mà sao mình lại cứa cổ
nó, cướp da cướp thịt nó để nuôi miệng mình ? Ác
mà không biết là ác ! Đãi khách có gà có vịt lấy
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làm sang quý cho rằng phải thế mới đủ trân trọng.
Như vậy trọn đời làm quỷ sứ, mà lúc lâm chung
quý vị mời chúng Tăng đến gõ mõ độ nửa giờ để
đưa quý vị về Cực Lạc, quý vị nghĩ có dễ không ?
Còn trong lúc giao thiệp buôn bán, mình xoay
sở dối trá cầu lợi quá đáng, thành ra mình vẫn
mặc áo đẹp, vẫn nhung vẫn gấm, mà vẫn ăn cắp.
Rõ ràng mình cũng tự biết, nhưng cho thế là khôn,
là tài. Vì thế chỉ khi nào có chư Tăng dẫn đường,
quý vị mới đi trên con đường trắng, tạo những
nghiệp lành. Phật không bắt chúng ta làm những
điều khó. Chỉ cần đứng làm ác là lành rồi. Không
sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối v.v… đó là lành
rồi. Đi trên đường trắng, quý vị được về cõi trời,
người. Nếu cứ sát sanh, trộm cắp, dối láo, hai lưỡi,
nói lời độc ác, những thói xấu là ở trong vòng đen,
trần truồng không biết hổ thẹn, sai quấy mà không
tự biết.
Những người ngả đây là đi về đọa lạc.
III/- Ngoài nữa là vòng quả báo, chia làm 5
cảnh :
1. TRỜI
a) Dục giới còn sống bằng ngũ trần, nên còn
phải trả giá là chịu sự tranh chấp của A-tu-la.
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b) Sắc giới + Vô sắc giới toàn hưởng vui thiền
định.
2. NGƯỜI được mô tả bằng 4 khổ : sanh, già,
bệnh, chết. Nhưng cõi người có Phật pháp, ai có
duyên được ánh sáng của 7 bông sen (7 giác chi)
đưa ra khỏi vòng luân hồi, lên xe bát chánh đạo về
Niết-bàn.
3. QUỶ : Dòng sông đối với họ nếu không là
máu mủ thì cũng khô cạn toàn cát nóng. Có ngã
quỷ, tuy chìm trong nước cả ngàn năm mà không
sao hớp được một ngụm cho đỡ khát. Có ngã quỷ
bụng bằng cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim, đói
khát cùng cực mà không thể thọ dụng thức ăn. Có
ngã quỷ ăn được, nhưng thức ăn vào bụng biến
thành gươm đao. Đây là vì xưa kia bỏn sẻn không
ưa bố thí, hoặc đã bố thí với tâm ác độc.
4. BÀNG SANH : Sống đọa đày, chết đắng cay.
Tranh vẽ kên kên nuốt mồi, thợ săn bắn chim, con
ong vùng vẫy trong lưới nhện, sư tử quật xé một
con nai. Trên cạn trâu kéo cày, ngựa kéo xe, dưới
nước cá lớn nuốt cá bé.
5. ĐỊA NGỤC : Quỷ sứ bắt ép tội nhân phải nuốt
những hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi. Trong
suối máu nóng, tội nhân chịu hầm xương thịt.
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Những con sâu to tướng xúm tới đục khoét ruột
gan. Những kẻ tà dâm phải ôm cột đồng nóng
bỏng, nằm giường chông sắt nhọn hoắt. Những kẻ
ham đá gà, chọi trâu bị vẽ treo trên cây hoặc trói
vào nọc, chim mỏ cứng tranh nhau mổ rỉa.
Những đau khổ của địa ngục kéo dài kiếp này
sang kiếp khác. Cho nên cần phải tận tình khuyên
bảo thế gian biết tránh 10 tập nhân : 1) Dâm dục.
2) Tham của. 3) Khinh mạn. 4) Sân giận. 5) Giả
dối. 6) Lừa gạt. 7) Hiềm oán. 8) Ác kiến. 9) Vu vạ.
10) Che giấu lỗi mình, bới lỗi kẻ khác.
Kinh Vu Lan, bà Thanh Đề, mẹ ngài Mục Kiền
Liên cầm bát cơm, bát cơm rõ ràng nhưng do
nghiệp cảm khiến bát cơm hóa lửa. Quỷ mỗi khi
muốn ăn miệng thường phực lửa. Đức Phật không
cho Tăng Ni ăn chiều, vì tối là giờ ăn của quỷ. Quỷ
nghe tiếng bát đũa, thấy sự ăn uống, vì thèm khát,
miệng lại bốc lửa cháy.
Còn bàng sanh, thí dụ con trâu, sớm chiều chịu
nắng mưa quần quật làm việc, buổi tối về gọi là
nghỉ, chủ đưa vào chuồng, là chỗ toàn phân tiểu
của chính nó. Chủ cần tích trữ phân và nước tiểu
để bón ruộng – chỗ có phân, tiểu thì nhiều muỗi và
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côn trùng. Thế là suốt đêm trâu phải quần quật với
muỗi mòng mà không có tay để xua đuổi. Sáng ra
lại đi cày với nắng mưa cực nhọc. Đến khi đau ốm,
không làm việc được thì chủ vội vàng làm thịt, nếu
không, họ sẽ mất một vốn lớn. Quý vị thử nghĩ,
suốt một đời như thế liệu tinh thần nó có thảnh
thơi để đi lên không ? Nên đức Phật dạy : Được
thân người, phải bảo vệ thân để tu học mà cầu đi
ra khỏi luân hồi. Nếu không giữ giới luật kỹ lưỡng
thì đầu thai làm loài trâu, bò, ngựa v.v… Khi
chúng kéo xe, người ta để kim trên đầu roi, chỉ
đánh nhẹ một cái, là chúng bị kim đâm đau chết
điếng… Con chó, con mèo trông xinh xinh, quý vị
vuốt ve nó, đâu ngờ trong thân nó có hàng trăm
con bọ chét đang hút máu. Quý vị bị một con bọ
vào người một lúc đã khó chịu, mà nó chịu như thế
trọn đời. Cho nên đọa lạc thương tâm lắm.
So với địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh thì cõi
người là cõi thiện, cõi vui, sung sướng. Xét cảnh
con người so với những loài trên thì quả tình
chúng ta có phước lớn lắm. Nhưng cũng như loài
vật chúng ta sanh ra từ bụng mẹ. Ở trong tử cung
mẹ hút máu tanh nhơ bẩn, lấy máu tanh làm chỗ ở
và thức ăn. Chung quanh là những vòng ruột đựng
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phân nhơ thối. Lại thêm bọng nước tiểu khai.
Những thứ này tắm trong nước nhớt khắm để lúc
đi lại, bị cọ sát không đâu. Chúng ta đã chọn một
chỗ khai khắm thối nhất, đáng chán nhất, làm chỗ
bắt đầu cái thân. Ra khỏi bụng mẹ, miệng chưa
biết nói, đau chỉ biết khóc, có chân mà không đi
được. Lúc nhỏ khổ như vậy, mà lớn lên quên hết.
Tranh đấu cho cuộc sống thật cực nhọc. Nhưng rồi
thân nó lại già, lại bệnh. Thân này làm bằng cơm
gạo, thì dĩ nhiên về già móm răng báo hiệu sửa
soạn đem trả cơm gạo về cho đất. Chết là cái chấm
cuối cùng. Nhưng đâu có cuối cùng, tinh thần
không tỉnh, lại đi vào bào thai, để lại ở bụng mẹ ra
gọi là sanh. Rồi bỏ vào quan tài gọi là tử. Cứ thế
nối tiếp gọi là sanh tử luân hồi, khi ở cõi trời, khi
cõi người, khi địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh. Như
thế vần xoay mãi trong 3 vòng hoặc, nghiệp, khổ
đã từ lịch kiếp.
Bức tranh 5 khổ phải viết thêm câu kết :
Anh đang sống trong vòng quay tròn của
bánh xe luân hồi. Đầu tóc anh bị cháy, anh
vội vàng dập tắt lửa thế nào, thì việc vội vàng
ra khỏi luân hồi cũng cần như thế. Ái dục là
gốc khổ đau. Dập tắt ngay ái dục.
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Như trên là 3 vòng Hoặc Nghiệp Khổ.
Nói rộng là vòng xúc xích nhân duyên – 12
khoen.
1- Vô minh : Được trình bày bằng hình ảnh
một bà già mù chống gậy đi trong rừng xương
(xương sống, xương sườn chúng ta đã xả bỏ từ bao
kiếp luân hồi).
Người có trí tuệ (mắt sáng) thấy rõ thân này,
mượn ở cơm gạo nên thế nào cũng phải tới ngày
trả về cho đất, vì gạo từ đất mọc lên. Ai nhớ tỉnh sẽ
thương người xấu ác mê dại, xót xa không chấp,
tha thứ khoan dung, từ bi hỷ xả. Không tỉnh, chấp
ngã, mê cho thân này là ta thật, ai động đến liền
giận hờn. Có khi người ta nói tận đâu đâu cũng vơ
lấy mà tức tối, tạo nghiệp.
Con đường toàn xương này chúng ta đã đi từ
vô thủy. Bao giờ biết chán ? Đức Phật xót thương
những ai chưa tỉnh, còn đăm đăm trước mắt
chuyện gà, chuyện rắn. Tham lam, giận hờn cả
ngày, đâu có thời giờ để nhận ra mình là bà già mù
đi trong rừng xương. Thế là vô minh. Vô minh
duyên hành nghĩa là vì không sáng nên có những
hành động sai quấy.

Ni trưởng Hải Triều Âm giảng

15

2- Hành : Thợ gốm đang nắn chiếc bình (hãy
cẩn thận, chính thân miệng ý hiện tại đang tô điểm,
hoặc bóp méo tương lai của chúng ta). Nắn khéo thì
bình đẹp, cuộc đời mai sau sẽ đẹp, nếu vụng cuộc
đời sau sẽ thảm hại đáng thương. Hành vi hiện tại
đem quả báo kiếp sau (hành duyên thức).
3- Thức : Con khỉ nhảy từ cành này sang cành
khác. Cây cũ đã khô cằn, cây mới trĩu đầy trái. Có
thể là quả lành, có thể là quả độc (thần thức theo
nghiệp đi đầu thai để đền ơn hoặc trả oán, hưởng
phước hoặc chịu tội). Thức duyên danh sắc.
4- Danh sắc (danh : tâm, sắc : thể xác) : Chính
những yêu ghét mừng giận của chúng ta hằng ngày
sẽ đưa chúng ta đi đầu thai, như con khỉ theo
nghiệp leo trèo lên xuống. Phật gọi bào thai là
danh sắc. Phật dạy vẽ sắc, hình một cái thuyền
đang chở 4 thùng đồ vật (đất, nước, gió, lửa). Vọng
thân như thuyền đang trôi trên dòng sông sanh tử.
Vọng tâm là danh, người chèo lái con thuyền. Có
danh sắc nên có sáu căn.
5- Lục nhập : 6 căn : mắt tai mũi lưỡi thân ý
(bào thai hoàn mãn thân người ra khỏi bụng mẹ). Sáu
trần sẽ từ sáu căn đi thẳng vào tâm. Phật dạy vẽ
một căn nhà có sáu cửa.
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6- Xúc : Căn và trần xúc chạm (nặng nề nhất là
tình nam nữ). Do đó có thọ.
7- Thọ : Chúng sanh cho thọ là vui, càng thọ
nhiều càng tốt. Phật dạy cả 3 thọ (khổ thọ, lạc thọ, si
thọ) đều khổ. Bởi vì thọ vui tăng trưởng lòng tham,
lún sâu thêm vào biển vô minh, khó nghĩ tới sự
ngóc đầu ra. Phật dạy vẽ sự xúc thọ này, một
người bị mũi tên độc bắn vào mắt. Nếu là người
khôn thì rút mũi tên vứt đi. Nhưng chúng ta cứ
cầm mũi tên ấy, tự đâm vào mình từ sáng đến
chiều, ngày này sang ngày khác. Nếu có ai hỏi đến
lại đem mũi tên đâm người ta nữa. Thí dụ có người
nói lời độc ác với tôi, đó là mũi tên qua tai cắm vào
tim tôi. Tôi rất đau rồi nhưng không chịu quên, cứ
nhớ tới nhớ lui để tự khổ. Đó là tôi tự đâm tôi. Lại
gọi người thân đến để kể cho họ nghe, thế là lại lấy
mũi tên đâm họ nữa. Cứ như vậy cho mình là phải.
Chỉ bậc Thánh nhân xả thọ mới tìm được sự
thanh lương, an ổn tinh thần.
8- Ái : Như người say rượu, tay cầm một chai,
trên bàn còn mấy chai nữa (khát khao thọ cảm, vẫn
vô tận ở trong lòng muôn thú. Ái dục ngọt ngào khiến
càng say sưa). Mặt trái của ái là ố, là ghét. Khi ghét
không phải mình xả đi đâu, mà càng nhớ nên càng
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mê si. Cho nên cái yêu cái ghét ngang nhau, đều
đưa đến khổ. Càng mê càng khổ, càng khổ càng
mê, cứ như thế đi đến vô cùng.
9- Thủ : Có ái nên muốn thủ. Hình vẽ người
đang cố vươn mình lên để hái trái (như trên đã nói,
có thể là quả lành, có thể là quả độc). Trong tâm đã
có thủ chấp, quyết định yêu hay ghét nên hăng hái
tạo nghiệp.
10- Hữu : Hình vẽ một thiếu phụ mang thai.
Tạo nghiệp là gieo vào tàng thức một nhân để ngày
mai có quả báo trong luân hồi. Ở cõi người, trời,
địa ngục, quỷ, súc sanh v.v… để rồi lại sanh, già,
bệnh, chết. Tất cả đắng cay cứ thế nối tiếp.
11- Sanh : Vẽ đứa trẻ sơ sanh. Đã có thân hình
ắt có sợ hãi, có già bệnh. Đây là một ổ phiền não.
Đây là nguồn gốc của tất cả khổ đau.
12- Lão tử (già chết) : Trong khi già bệnh vẫn
ngậm vô minh để rồi lại chuyển vần đủ 12 vòng.
Cứ thế xoay quanh mãi mãi, thành vòng tròn
không có đầu đuôi, làm nhân làm quả lẫn nhau
không cùng không tận.
Toàn bánh xe luân hồi quay trong lửa vô
thường. Từ địa ngục đến thiên đường đều nằm
trong móng vuốt của quỷ vô thường. Phật dạy vẽ
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quỷ vô thường có 3 mắt, vì chính vô thường đã
đánh thức các thánh xuất thế. Con mắt thứ 3 là
mắt Thánh.
Xưa Ấn Độ và vừa qua Tây Tạng, vẽ gà trống
đỏ thay cho bồ câu trắng. Có lẽ vì màu đỏ của gà
dễ liên tưởng đến lửa tham, nung nấu những ai ôm
ấp nó.
Hai pháp có thể hiểu biết, phải thông suốt
là Danh và Sắc.
Hai pháp có thể hiểu biết, phải tận trừ là
Vô minh và Ái dục.
Hai pháp có thể hiểu biết, phải thực tập là
Giới và Định.
Hai pháp có thể hiểu biết, phải chứng ngộ
là Giải thoát và Trí tuệ.
Có nhiều phương pháp để ra khỏi cái xúc xích
12 khoen này. Đạo Phật có 10 tông phái. Thông
thường chúng ta biết có 2 là Thiền và Tịnh. Bên
Thiền, các bậc thượng căn tự soi, tự nhận chân
tâm bổn tánh của mình, để giải thoát vô minh.
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Bên Tịnh, chuyên niệm Nam mô A Di Đà Phật,
cầu về Tịnh-độ.
Nam mô là tiếng Ấn Độ. Hán dịch là quy y.
Nghĩa là quay về nương tựa.
A DI ĐÀ cũng là tiếng Ấn Độ. Hán dịch là Vô
Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công
Đức.
Vô lượng : không thể đo lường. Quang : sáng.
Mặt trời mọc ánh sáng tưng bừng. Mặt trời lặn,
thế gian tối đen. Thắp đèn được chút ánh sáng. Tắt
đèn lại trở về tối. Đây là sáng của lửa, có công năng
hiển vật. Còn thấy được vật là phải do tánh sáng
của chúng ta.
Em bé học bài chóng thuộc, giải đáp lanh lẹ các
toán pháp, được khen “cháu sáng lắm”. Đấy là
tánh sáng tinh thần, không hình không tướng,
nhưng công dụng rõ ràng. Nhờ tánh sáng này,
chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta nói, chúng
ta đi lại, thổi cơm, quét nhà, biết phải trái. Khác
với núi sông, cây cối, gạch đá. Nhà chùa gọi tánh
sáng này là tánh Phật.
Phật vô lượng quang. Chúng ta quang có vô
lượng không ? Đức Thích Ca, khi thành đạo dưới
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gốc Bồ-đề, câu nói đầu tiên là : “Lạ lắm thay ! Hết
thảy chúng sanh đều đầy đủ tánh đức Như Lai”.
Nghĩa là chúng ta cũng vô lượng quang, vô lượng
thọ, vô lượng công đức như Phật.
Chúng ta thử nghĩ xem. Mỗi khi đau ốm, ta tới
bác sĩ. Bác sĩ bảo ta đau gan rồi cho thuốc uống.
Chúng ta khỏi bệnh. Như vậy ông bác sĩ giỏi quá,
đứng ngoài mà biết rõ cơ thể chúng ta. Có phép lạ
khiến chúng ta hết đau đớn, được mạnh khỏe.
Nhưng nếu từ hồi nhỏ chúng ta lập chí làm bác sĩ,
chúng ta siêng năng học những gì ông bác sĩ đã
học, thì ngày nay hẳn chúng ta đã nghiễm nhiên là
bác sĩ cứu dân độ thế như tất cả các bác sĩ. Như
vậy là ở mỗi chúng ta đều có ông bác sĩ. Bởi vì
chúng ta có tánh quang, tánh linh sáng. Nên nếu
chăm học quyết thành bác sĩ, chăm tu quyết thành
Phật. Như người có hạt mít, đem vun trồng, quyết
định sẽ có trái mít.
Còn Vô Lương Thọ ?
Năm nay chúng ta 25 tuổi, 60 tuổi. Hãy xét lại
xem có thật không. Chúng ta từ bụng mẹ ra. Sao
bụng mẹ lại có ta, để từ đó ta ra ?
Hư không có hai tướng, không sáng thì tối.
Tánh linh quang không tỉnh thì mê. Tánh linh
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quang mê muội theo nghiệp vào tử cung mẹ, hút
máu ở trong đó. Kết làm thịt xương thành bào
thai. Các cụ thường nói : “Quỷ sứ cho ăn cháo lú”.
Quỷ sứ là nghiệp lực. Cháo lú là thứ máu này.
Kinh dạy : Bồ-tát thọ thân cách âm còn mê huống
chi người thường.
Mẹ ăn cơm uống nước mới có máu cho con.
Đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ, tự ăn cơm uống nước, tự
chế tạo ra máu để nuôi lớn thịt xương. Thân thể
chúng ta từ đỉnh đầu đến gót chân toàn làm bằng
cơm. Cơm có từ gạo. Gạo có từ thóc. Cây lúa hút
những chất ở đất đưa lên, kết thành hạt thóc.
Vậy thì 25 tuổi là 25 năm ta mượn đất làm
thân. 60 tuổi là tuổi của cái thân bằng đất. Vì là vật
đi mượn nên chỉ có thể dùng tạm một thời gian rồi
phải trả. Tuổi già báo hiệu thân này sửa soạn đem
chôn. Nó sẽ tan rữa mủn tàn thành đất, bởi vì nó là
đất.
Tánh linh quang của chúng ta đã có từ trước
khi theo nghiệp vào tử cung mẹ. Nó không phải
cùng sanh với thân này. Nó là tánh chân thật của
chúng ta, không phải của vay mượn nên không
phải trả cho ai. Tánh linh quang không sanh
không diệt, gọi là vô lượng thọ.
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Đức Phật A Di Đà xót thương chúng ta đồng
thể với ngài mà không tự biết, cứ một bề đi theo
đường mê. Ngài phát nguyện ai chịu về với ngài thì
ngài sẽ tiếp dẫn tới cảnh giới an ổn, để đủ duyên
giác tỉnh dần dần cho tới ngày thành Phật.
Muốn về với ngài, chúng ta chỉ cần chuyên
niệm Nam mô A Di Đà Phật để nhớ đến đức Vô
Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công
Đức, đương giúp sức cho chúng ta thoát khổ luân
hồi sanh tử.
Trong khi niệm Phật, ta hằng nhớ nhờ tánh
linh quang chỉ huy, cái miệng mới biết nói. Vậy
miệng này là miệng Phật, chớ đi đường mê nữa,
chớ nói dối, hai lưỡi, thêu dệt, độc ác nữa. Từ nay,
xứng tánh chỉ nói lời Phật, chỉ nói những lời hòa
nhã chân thật, những lời phước đức trí tuệ.
Thân cử động được là nhờ tánh linh quang chỉ
huy. Vậy chớ đi đường mê nữa. Không sát sanh,
trộm cắp, tà dâm nữa. Từ nay xứng tánh bố thí, trì
giới, thiền định v.v…
Ý nghiệp bản chất đã là vô lượng quang thì từ
nay xứng tánh tu tập từ bi hỷ xả. Không nuôi ba
con vật tham sân si nữa.
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Cứ như vậy mãi mãi, ba nghiệp thân miệng ý
chuyển thành Vô Biên Công Đức.
Tánh thể của chúng ta rõ ràng là Vô Lượng
Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công Đức.
Chúng ta lãng quên, cứ cam phận làm chúng sanh,
đi mãi con đường sanh tử. Nay được đức Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật giác tỉnh và dạy pháp môn
giải thoát, vừa tầm khả năng của chúng ta. Trông
mong chúng ta mỗi bước mỗi bước lên tòa sen, ngõ
hầu trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài.
Nói tóm lại, chúng ta cần cố gắng ít nhất giữ đủ
năm giới và hàng ngày thường chuyên tâm niệm
Phật. Như thế hiện tại chúng ta chân thật xứng
đáng với danh nghĩa Phật tử vì ba nghiệp hằng
thanh tịnh.
Lúc lâm chung gọi là ngày đại hạn. Vị nào tu
theo đạo Phật cũng biết rằng có vay có trả. Nhưng
lúc bấy giờ da thịt xương nó hành mình khổ lắm.
Mình đã trót quyện vào nó rồi, bây giờ rời ra
không phải dễ. Còn cái tánh linh quang của chúng
ta, quý vị có muốn trở lại bụng má để hút máu nhơ
nữa không ? Để tiếp nối mãi mãi bốn khổ sanh,
già, bệnh, chết, luân hồi đường cũ nữa không ?
Nếu chúng ta nguyện ra khỏi thì đó là chúng ta
đã đáp đúng bản hoài của Phật. Đạo Phật chủ
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trương đủ nhân duyên thì việc gì cùng thành.
Nhân của chúng ta là tánh Phật, là vô lượng
quang. Duyên chính là Phật A Di Đà. Ta niệm
Nam mô A Di Đà Phật. Kinh nghiệm ai cũng biết :
cái cây đã ngã về phương nào thì khi bật gốc nó sẽ
ngã về phương ấy. Hàng ngày tâm ta đã hướng về
Phật A Di Đà thì khi lâm chung, hẳn tánh linh
quang sẽ theo Phật về cảnh giới của ngài. Tại đại
học đường An Lạc, các vị Bồ-tát sẽ dạy dỗ chúng
ta tu hành để thành Hiền, thành Thánh, Bồ-tát,
Phật. Chúng ta sẽ cùng các ngài đi tiếp dẫn tất cả
chúng sanh ra khỏi luân hồi sanh tử. Vậy từ nay
cái miệng này không nói lời thô ác nữa, miệng này
chỉ nói lời như hoa như hương. Như thế ta có Vô
Lượng Công Đức về miệng. Thân này không làm
ác mà làm thiện thì thân có Vô Lượng Công Đức.
Còn tâm không phiền giận oán hờn, từ nay theo
Phật từ bi hỷ xả. Như vậy tâm có Vô Lượng Công
Đức. Rõ ràng chúng ta có khả năng theo Phật để
làm Hiền Thánh, để đền ơn đáp nghĩa ông bà cha
mẹ tổ tiên. Cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta, giờ này
các ngài đang ở phương nào ? Quý vị thử nghĩ xem
: Đứa con quý vị đang xoa đầu ôm ấp đây, quý vị
có muốn ngày mai nó đi làm gà, vịt, trâu, bò không
? Cho nên bổn phận chúng ta là phải cố gắng. Còn
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con sâu cái kiến muôn loài vạn vật đang trông đợi
chúng ta.
Cầu nguyện quý vị, mỗi bước mỗi bước lên tòa
sen, mỗi bước mỗi bước đi về cõi An Lạc thơm
ngát. Đích thân chúng ta phải kinh nghiệm cái việc
giác tỉnh và giải thoát này.
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Thầy Pháp Quang đáp từ :
Nam mô A Di Đà Phật.
Sư Bà kính !
Hôm nay đoàn hành hương thành phố, do quý
Phật tử Diệu Giác, Diệu Viên, Diệu Phúc, Diệu Phước
tổ chức. Tôi Tỳ-kheo Thích Pháp Quang xin đại diện
cho đoàn, hướng dẫn quý Phật tử đến đây lễ Phật,
cúng dường Tam-bảo, thăm Sư Bà cùng toàn thể đại
chúng. Xin chúc Sư Bà tứ đại điều hòa, tuệ đăng
thường chiếu, để tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.
Mặc dầu đây là lần đầu tiên diện kiến Sư Bà.
Nhưng tôi thiết nghĩ : Sư Bà là một loài cây quý trong
rừng cây che mát cho mọi người nương tựa. Trong
những con đường gập ghềnh, hiểm trở, Sư Bà lại có
con đường bằng phẳng thênh thang cho mọi người
đến nơi an lành. Tuy tuổi già sức yếu, nhưng với hạnh
nguyện tự độ, độ tha, trên đền đáp bốn ân, dưới cứu
độ muôn loài. Sư Bà không từ mệt nhọc đã tận tâm
dẫn dắt quý Phật tử qua một thời pháp quý giá. Xin Sư
Bà hoan hỷ cho quý Phật tử đảnh lễ cúng dường tam
bái.
Nam Mô A Di Đà Phật.

