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Báo Hương Đạo 

Xuân về nhớ bước đừng xoay, 
Cõi đời Cực Lạc hiện ngay sợ gì! 

Năm Bính Tuất đã đi qua, đem đến không biết bao 
nhiêu sự đau thương tan tác: nào bão lụt, lửa cháy, 
dịch cúm, chiến tranh. Thiên tai nhân họa như bao trùm 
nhân loại. Trước sự đau khổ kinh hoàng cùng cực ấy, 
Xuân Đinh Hợi lại về, khi lòng mọi người đang hoang 
mang, không biết tìm đâu kim chỉ nam chủ đạo chỉ 
hướng cho thuyền đời và nẩy hoa cho cuộc sống! 

Chúng tôi chợt nhớ đến bài thơ “Mùa Xuân miên viễn” 
của Đại Sư Liên Trì nêu trên, và đem ra chú giải thêm 
để từ đó nương theo giúp cho những ai muốn xây 
dựng một đời sống hạnh phúc lâu dài. Câu thơ trên mỗi 
chữ là một lời dạy có ý nghĩa vô cùng thâm thúy. Chữ 
“nhớ ” trong câu có ý nghĩa rất cao siêu: Trong nhà 
Thiền “nhớ” là giác ngộ bậc Thượng, quên tánh giác 
gọi là vô minh, nhớ tánh giác gọi tri hữu. Trong Liên 
Tông “nhớ tánh giác” gọi là Niệm Phật. Người Phật tử 
“nhớ” là phương pháp dứt ác làm lành, gội rửa thân 
tâm. Tổ Thiện Đạo dạy: “Người Phật tử muốn có một 
đời sống hạnh phúc an vui cần phải “nhớ” sáu điều là 
Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiện.” Thế nào là Phật 
Pháp Tăng? Người quy Tam Bảo phải biết bỏ trần (mê) 
về giác, y theo chánh pháp thực hành để tâm được 
thanh tịnh. Thế nào là Giới? Người giữ giới cấm của 
Phật là người xa lìa các điều ác, không tạo oan gia. Thế 
giới biết giữ giới sát là nhân loại không còn chiến tranh. 
Thế giới biết diệt vọng là nhân loại không còn thiên tai 
họa hại. Thế nào là Thí? Thí là xả bỏ mọi chấp trước 
thực hành hạnh Từ Bi Hỉ Xả của Phật. Thế nào là niệm 
Thiện? Thiện là chỉ cho thập thiện và thiền định, muốn 
có một cuộc đời hạnh phúc chúng ta phải làm các điều 
thiện với tâm định tỉnh. Tóm lại, người Phật tử phải 
nương về Ba ngôi báu, tuân giữ giới luật, phát khởi 
lòng từ bi, làm các điều lành, chắc chắn cõi đời đen tối 
khổ đau sẽ biến thành cõi an vui Cực Lạc. 

Chữ “bước” có nghĩa là đi, thực hành. Chúng ta “nhớ” 
Pháp lục niệm của Phật dạy rồi phải thực hiện mới có 
kết quả. Người muốn đến đích phải bước đi mới 
tới,không thể ngồi yên mà được thành công. Đạo Phật 
trọng ở chỗ làm. Chúng sanh có cái bệnh lớn là chỉ nói 
suông mà không làm, như người nói ăn không no, đếm 
của cho ngân hàng mình chẳng có tiền, rốt cuộc không 
có kết quả. 

Chữ “đừng xoay” có nghĩa là không ngừng lại giữa 
chừng và lui sụt. Điều tai hại nhất của chúng sanh là 
tâm thường lui sụt, nên Chư Tổ dạy: “Giữ Tâm như 
buổi ban đầu là thành Phật có thừa”, hoặc “Năm thứ 
nhất xem Chư Phật ở gần bên, năm thứ hai Chư Phật 
ở cao trên trời, năm thứ ba Phật ở Tây Thiên, năm thứ 
tư Phật không còn nữa”. Nên tinh tấn là mẹ của thành 
công. 

Câu thơ trên đã gói trọn Tâm yếu của Chư Phật: “chớ 
làm các điều ác, vâng làm các việc lành, tự tịnh ý chí 
mình, là lời dạy Thế Tôn”. Là một Phật tử sống trong 
cộng nghiệp chung thiên tai nhân họa của nhân loại. 

Nếu chúng ta thực hành theo lời Phật dạy, chắc chắn 
cõi đời này sẽ biến thành cõi Cực Lạc an vui. 

Nhân dịp Xuân Đinh Hợi lại về, toàn Ban Biên Tập 
chúng tôi chân thành kính chúc quý đồng hương Phật 
tử cùng toàn thể quý độc giả một năm mới được vạn 
sự như ý, vạn sự khang an và thịnh vượng. 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. 
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