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Sự bình yên 
 
 
 
(Đọc sách VI TIẾU của Viên Minh ) 

 

 

Một vị vua treo giải thưởng cho một nghệ sĩ nào vẽ được một 
bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.  Nhiều họa sĩ đã cố công 
thể hiện tài năng của mình. 

Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh, nhưng chỉ thích có hai 
bức và ông phải chọn lấy một. 

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả.  Mặt hồ là tấm gương tuyệt 
mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh.  Bên trên là 
bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng.  Tất cả 
những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức 
tranh bình yên thật hoàn hảo. 

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn 
núi này trần trụi và lởm chởm đá.  Ở bên trên là bầu trời giận 
dữ đổ mưa như trút, kèm theo sấm chớp.  Đổ xuống bên 
vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa.  Bức tranh này trông 
thật chẳng bình yên chút nào. 

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau của dòng 
thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá.  
Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ.  Ở đó giữa 
dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang 
bình thản đậu trên tổ của mình.. Bình yên thật sự 

 “ Ta chấm bức tranh này!”   

Nhà vua công bố. 

Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, 
không khó khăn, không cực nhọc.  Bình yên có nghĩa ngay 
chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự 
yên tĩnh trong trái tim.  Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự 
bình yên 
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Mừng  
Cực Lạc Liên Hữu  
Hoa Nghiêm 
Đạo Tràng  
tròn sáu tuổi 

 

Xuân Hoa Nghiêm tràn ngập nắng ban mai  
Đức Thế Tôn sừng sửng tọa sen đài  
Trăm hoa tươi dâng lên hương tinh khiết 
Nến lung linh tỏa ánh sáng diệu hòa 
Thoảng trầm hương nối miền Cực lạc 
Chúng con quỳ trong mái ấm thanh lương. 

Thệ đồng tu bốn chúng Vĩnh Minh 
Chúng Huệ Viễn, Liên Trì, Pháp Chiếu 
Nhớ Phật Đà như nhớ đấng mẹ hiền 
Có bao nhiêu trầm nổi, biết bao tình 
Sáu năm Chúng hòa vui nhịp điệu 
Hạnh niệm tròn tín nguyện hướng về Tây. 

Tình bạn đạo ai hoài nơi thế tục 
Có thân thương hờn, lại có bao dung 
Dạo cảnh đời năng học hỏi vô vi 
Lắng lòng ghi câu niệm A Di 
Hoa Xuân kia một nở một tàn 
Mừng qua năm nữa thắm tình Hữu Liên. 

Mái chùa cong tình quê hương dào dạt, 
Gặp nhau đây tu học cũng là duyên 
Tiếng chuông ngân hòa lẫn tiếng A Di 
Trân quý nhau từng giây phút diệu huyền 
Hãy tan đi hoặc nghiệp mê mờ 
Câu niệm Phật gắng lòng không xao lãng. 

Trăm bàn tay dựng xây tình Liên Hữu 
Đáp công Thầy, nghĩa bạn nỡ nào quên 
Nghiêm đạo tràng cho ngày thêm lớn mạnh 
Chúng hòa chung một khúc nhạc an vui 
Cực Lạc bây giờ không lỗi hẹn,  
Di Đà Ngài chẳng luống công đợi chờ! 

Tâm Nghiêm 
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