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DharmaTalk                                                                                                          
Của Hòa Thượng Thích Như Điển  

tại chùa Beeh Low See Temple (Tỳ Lô Tự) Singapore  
vào ngày 12.2.2021 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, 
Kính thưa Quý Phật Tử, 

 
Hôm nay là ngày đầu năm Tết âm lịch Tân Sửu nhằm ngày 12 tháng 2 năm 

2021, từ nước Đức xa xôi tận Âu Châu, qua lời đề nghị của Master Hui Siong, Trụ 
Trì chùa Beeh Low See Temple tại Singapore và các chùa khác tại Malaysia cũng 
như Indonesia; nên tôi mới có cơ hội gặp gỡ Quý Ngài và Quý Vị trên diễn đàn 
Online nầy. Lời đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn Master Hui Siong rất nhiều cùng Cô 
Thư Ký Jackie của chùa Beeh Low See cũng như Quý Vị về việc nầy. 
 

Đức Phật của chúng ta vẫn thường hay dạy rằng: “Tất cả các pháp đều do 
nhân duyên sanh, các pháp đều do nhân duyên diệt và tự tánh của các pháp vốn là 
không”. Ai trong chúng ta cũng rất rõ điều đó, vì Quý Vị đã là những người Phật 
Tử thuần thành; nên pháp Duyên Sanh nầy luôn được nhắc nhở để hành trì. Ngoài 
ra Đức Phật cũng dạy về Tam Pháp Ấn theo Phật Giáo Nam truyền như: Vô 
thường, khổ và vô ngã hay theo Phật Giáo Bắc truyền là tứ pháp ấn gồm: Vô 
thường, khổ, không và vô ngã. Dầu là Nam Tông hay Bắc Tông chúng ta cũng 
đang thực hành lời Phật dạy chung về việc nầy. Vậy khi có sự khổ ập đến thì chúng 
ta phải đối diện hay giải quyết vấn đề nầy như thế nào đây? 
 

Kể từ tháng 2 năm 2020 cho đến hôm nay là trên dưới một năm, thế giới 
đang đối mặt với Covic 19 pandemic, đã có hơn mấy triệu người chết và mấy chục 
triệu người bị lây nhiễm. Khiến cho tất cả mọi hoạt động đều bị ngưng đọng, kể cả 
các Tôn Giáo cũng bị ảnh hưởng lây. Lâu nay Qúy Vị đi chùa tự do, muốn đến 
chùa lễ Phật hay gặp gỡ Tăng Ni bất cứ lúc nào cũng không bị hàng rào nào cản 
ngăn cả. Thế mà cả một năm nay tuy chùa không bị đóng cửa, mà Phật Tử lại 
không dám tụ tập đông người. Bởi lẽ ai cũng sợ bị lây nhiễm; nên ở nhà là tốt nhất; 
nhưng ở nhà chưa hẳn đã yên. Vì lâu nay người chồng đi đến sở làm việc hằng 
ngày, người vợ ở nhà chăm lo việc nhà hay người vợ đi làm ở công ty khác. Thời 
gian hai người gặp nhau rất ngắn vào mỗi tối hay cuối tuần. Còn bây giờ vì Covic 
19 pandemic nên phải tiếp xúc thường xuyên hằng ngày giữa vợ chồng, con cái 
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nhỏ với cha mẹ, khiến cho sự bực bội càng ngày càng tăng thêm, dễ dẫn đến việc 
đổ vỡ tình cảm, vốn đã bị dồn ép lâu ngày rồi; nên đây là cơ hội để bùng nổ. 
 

Người lớn tuổi không có công ăn việc làm, bị thất nghiệp, việc thu nhập tiền 
bạc bị giới hạn nên gia đình trở nên túng quẩn hơn và nợ nần thì không giải quyết 
được; nên sinh ra khó chịu, rồi tự sống cô lập với nhau giữa những người thân yêu 
với nhau. Lý do duy nhất chỉ vì không hiểu nhau; nếu chỉ có tình yêu không, thì 
không  thể  bảo đảm cho hạnh phúc vốn dễ tan vỡ nầy. Có nhiều người quá khủng 
hoảng nên tìm cách tự tử cả Gia Đình. Trên thực tế thì tự tử cũng không thể giải 
quyết được việc gì cả, mà còn tạo ra gánh nặng thêm cho những người thân còn 
sống. Thế giới đang đối mặt với những thách thức lớn lao như vậy thì Phật Giáo 
hay nói đúng hơn là các Tôn Giáo sẽ giúp ích được gì cho chúng ta đây? Đây là 
một câu hỏi, không phải đơn giản để trả lời một cách rốt ráo; nhưng đầu tiên Quý 
Vị hãy nghe tôi kể một vài câu chuyện, sau đó sự nhận xét hay thực hành là quyền 
tự quyết của mỗi người. 
 

Những ngày đầu tháng 4 năm 2020 vừa qua, nước Ý là nước có số người 
chết vì Coronavirus tăng lên hằng ngày, hằng tháng, khiến thế giới phải chóng mặt 
và chính quyền cũng như bộ y tế của Ý đã thể hiện trách nhiệm của mình hết mực; 
nhưng con số người chết hằng ngày vẫn chưa giảm hẳn. Có một cụ già 90 tuổi bị 
mắc Covic 19 và được đưa vào một bệnh viện ở Ý để chữa. Ông ta phải thở bằng 
bình Oxigen trong suốt hơn hai tuần lễ và bệnh tình của Ông ta từ từ được thuyên 
giảm. Ngày xuất viện Ông ta cầm tay vị Bác Sĩ đã chữa trị cho Ông để cảm ơn. 
Thay vì nói những lời từ giả để về lại nhà mình thì Ông ta khóc sướt mướt, khiến 
vị Bác Sĩ kia cũng rất lo, không biết tại sao và hỏi ông già kia rằng: Chắc là Ông 
không đủ tiền để trả tiền viện phí phải không? Nếu vậy thì tôi sẽ đề nghị với bệnh 
viện để Ông trả góp vậy. Ông lão thều thào trả lời: Không, không thưa Bác Sĩ, tôi 
có đầy đủ khả năng lo thanh toán viện phí trong những ngày tôi nằm tại đây. 
Nhưng tại sao Ông lại khóc? Bác Sĩ hỏi. Ông thong thả giải thích rằng: Thưa Bác 
Sĩ: tôi đã sống hơn 90 năm trên trần thế nầy rồi, tôi đã hít thở không biết bao nhiêu 
là Oxygene để phổi tôi được thở, tim tôi được đập, mà suốt hơn 90 năm như vậy, 
có bao giờ tôi quan tâm đến hơi thở của mình đâu. Tôi cũng chưa bao giờ có một 
tiếng cảm ơn với không khí mà tôi đã được hít thở trong suốt một thời gian dài như 
vậy. Bây giờ đây chính là lúc mà tôi phải cảm ơn Bác Sĩ, cảm ơn những y tá chung 
quanh tôi và nhất là cảm ơn những bình Oxygen mà Bác Sĩ đã chuyền hơi qua 
đường thở cho tôi. Nếu không có những bình dưỡng khí nầy thì tôi đã chết cách 
đây mấy ngày rồi. 
 

Câu chuyện thứ hai xảy ra tại Úc. Nhân sau một bữa giảng Phật Pháp tại 
Sydney, có một em bé thấy tôi uống sữa, liền đến bên nhẹ nhàng chào hỏi và thưa 
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rằng: Sư Ông ơi! Sư Ông đừng nên uống sữa nữa. Tôi giật mình nhìn bé và ngạc 
nhiên hỏi tại sao như vậy? Em bé trả lời rằng: Sư Ông nên xem Film nầy hay lắm 
và đây câu chuyện được bắt đầu. Câu chuyện nầy xảy ra trong một trại chăn nuôi 
của Úc mà tôi đã được xem hình ảnh qua Film được công chiếu trên truyền hình.  
Câu chuyện được bắt đầu là có một nông trại nọ nuôi rất nhiều bò để lấy sữa. 
Trong đám bò bị lấy sữa ấy có một con bò lại sinh một con bê và khi con bê thèm 
sữa đến bên con bò mẹ để bú thì bị người lấy sữa lấy búa đập cho con bê vỡ đầu ra 
và chết ngay tại chỗ. Khi xem đến đó, tôi tự nhũ rằng: Vậy thì lâu nay mình tranh 
sữa với bê con để nuôi tấm thân tứ đại nầy; nên từ đó đến nay, chính bản thân tôi, 
không còn uống sữa nữa. Vì nếu chúng ta uống sữa cũng chính là gián tiếp làm cho 
những con bê con kia khốn khổ, không có sữa để uống và dẫn đến sự chết chóc 
như trường hợp trên.  
 

Câu chuyện thứ nhất giúp cho chúng ta rút ra được bài học là hãy trân quý 
những gì mà chúng ta đang có; chứ không phải là những gì chúng ta đi tìm. Ngay 
như những hạnh phúc tạm bợ mà chúng ta hay chúc nhau khi đám cưới hay tốt 
nghiệp Đại Học, về nhà mới v.v…nó cũng chỉ là những sự ước lệ; chứ chúng ta 
chưa nhìn ra được thực tướng của nó như Ông lão người Ý đã nhận chân ra sự 
quan trọng của không khí đối với sự hít thở hằng ngày của chúng ta.  Bởi vì hạnh 
phúc không bao giờ có thật. Do vậy con người cứ mãi lo đi tìm hạnh phúc, mà 
không ngờ rằng hạnh phúc đang ở chung quanh ta, gia đình ta, bạn bè ta và xã hội 
mà chúng ta đang sống. Hãy quay lùi về nội tâm để chúng ta nhận chân ra sự đổ vỡ 
ấy. Chắc chắn không phải vì ít tiền mà Gia Đình chúng ta không hạnh phúc, lý do 
chính là chúng ta không biết làm cách nào để xử dụng khi chúng ta chỉ có một ít 
tiền vì bị thất nghiệp. Chìa khóa nầy nó nằm ngay nơi suy nghĩ của Quý Vị, chứ nó 
không nằm trong xã hội hay ở các Tôn Giáo. 
 

Câu chuyện thứ hai giúp cho những người thích ăn thịt phải nên ý thức rằng: 
mỗi chúng sanh đều cần có sự sống. Chúng ta lấy quyền làm người để uy hiếp 
những sinh vật bé nhỏ hơn mình và chiếm đoạt sự sống của kẻ khác. Do vậy ý thức 
không nên ăn thịt chúng sanh hay không uống sữa bò nữa như trường hợp của 
chính tôi là do chính mỗi người tự ý thức; chứ không ai giúp mình ý thức được 
việc nầy cả. Ngày tối đến Đức từ Nhật Bản cách đây 44 năn (1977) muốn tìm đậu 
hủ để mua, không phải là điều đơn giản chút nào. Nhưng bây giờ sau hơn 44 năm ở 
Đức, tôi có thể tìm những thức ăn chay chế biến từ đậu nành có cả hằng trăm loại 
khác nhau và được bày bán khắp nơi trong các cửa tiệm của người Đức. Dĩ nhiên 
không phải là người Đức đã theo Đạo Phật nhiều, mà chính là lòng thương và tôn 
trọng sự sống đối với những chúng sanh khác; nên bây giờ người Đức ăn chay 
nhiều như vậy. 
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Trước nỗi khổ của chúng sanh, chư  Phật, các vị Bồ Tát luôn quán sát, chỉ 
bày và tạo ra nhiều phương tiện khác nhau để dẫn dắt con người đi từ chỗ mê lầm 
nầy, quay đầu về bến giác; nhưng con người cứ mãi mê chém giết nhau, hận thù 
nhau, tranh đấu sát phạt nhau, mặc cho cái chết đã đến gần kề, thì dẫu cho có Phật 
hay Bồ Tát có ở gần chúng ta, chúng ta cũng sẽ không được cứu vớt. Bởi vì Đức 
Phật vẫn thường hay dạy rằng: “Ta chỉ là một vị Đạo Sư”. Câu nói nầy tuy ngắn; 
nhưng rất có nhiều ý nghĩa. Đạo sư có nghĩa là người dẫn đường. Vị Thầy nầy biết 
nên đi đường nào và tránh đi đường nào; nhưng chúng sanh vẫn ham mê nơi ngũ 
dục, tự chọn con đường tối tăm mà vào thì lỗi ấy không phải từ người dẫn đường, 
mà chính là ở tự mỗi chúng ta vậy. 
 

Vậy muốn thoát ra khỏi cảnh khổ của Covic 19 hay những cái khổ khác 
trong kiếp nhân sinh nầy, mỗi người trong chúng ta hãy tự ý thức với chính mình 
về cách sống, cách cư xử với nhau hằng ngày trong Gia Đình hay ngoài xã hội. 
Chúng ta không hờn oán ai, không bắt lỗi người khác, mà tất cả đều nên quay lại 
với chính mình, thì dẫu cho một việc gì đó có khủng khiếp xảy đến, nó cũng không 
làm cho chúng ta bị thất vọng, để cho chúng ta phải tìm cách cô lập bởi chính mình 
và mọi người hay trách trời, trách đất, trách Phật, trách tha nhân mà không tự trách 
bởi chính mình. 
 
Kính chúc Quý Ngài và Quý Vị có một cái Tết thật an bình và hưởng tràn đầy hạnh 
phúc trong cuộc sống hằng ngày. 


