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Vũ Điệu Shiva 
 
Ngàn ánh mắt nhìn, ngàn bàn tay mời 
Tay trong tay luân vũ điệu tuyệt vời  
Thắng bỉ âm hải triều âm, ai gọi  
O Shiva  
Gate gate parasam gate,  
Svaha! 
 

              Tuệ Không  
 

- một là xe đò chạy nhanh và 

- hai là xe gắn máy chạy nghịch chiều đã trúng 
vào ngực nạn nhân và làm gẫy xương sườn người 
lái xe gắn máy và khi té xuống chính cái xương 
sườn gẫy này đâm vào tim nên ông ta chết ngay 
tại chỗ. Nghe đâu nội vụ gia đình nạn nhân 
không làm khó dễ người hành khách. Nội vụ coi 
như một tai nạn không cố ý và quá ngẫu nhiên 
chỉ bồi thường chôn cất cho gia đình nạn nhân 
mà thôi. 

Nhưng qua câu chuyện này thầy Giác Ðăng nói 
là: Nếu như cho quay lại cuốn phim cô quăng quả 
dừa lại và một người đi xe ngược chiều cũng 
không thể xẩy ra một sự ngẫu nhiên đích xác như 
vậy để đi đến cái chết. Thầy Giác Ðăng kết luận: 
“Ðó là sự vận hành của nghiệp”. Ngày hôm đó 
đáng lý ra hai giờ sau ông mới cần đi công 
chuyện mà ông đã đi sớm – và tốc độ xe gắn máy 
và xe đò thích hợp mới gặp nhau và cô hành 
khách này ngày hôm đó không muốn uống nước, 
cô tự nhiên muốn uống nước dừa nên đã quăng 
trái dừa đúng lúc và làm nạn nhân chết. 

Thầy kết luận: Sự vận hành của nghiệp đến thì 
nhận lãnh, sợ cũng không được, mà tránh cũng 
không khỏi. Do vậy chúng ta có thể an tâm trước 
cái chết, không còn lo sợ vu vơ ảnh hưởng việc tu 
hành. 

Vấn đề của mọi người chúng ta là “không thể nào 
chuyển được chiều dài của sinh mệnh”. Nhưng 
nhờ niệm Phật, tu tập ta có thể chuyển được 
chiều rộng và chiều sâu cuộc sống. Pháp sư Đạo 
Chứng có nói: 

Nếu biết giữ tâm mình không bệnh 
Tử sanh, bệnh khổ chỉ trò chơi 
Hoặc Tuệ Trung Thượng Sĩ có nói: 
Sanh tử thấu đáo rồi 
 Nhàn vậy thôi 

Sau đây xin đọc và tặng quý đạo hữu cao niên 
“Bài Sám Nguyện Dược Sư” của tỳ kheo Thích 
Minh Quang ghi tại tịnh thất Huỳnh Mai ngày 
27/07/2005. Nội dung bài sám này có thể an ủi 
quý vị cao niên lúc bệnh khổ. 

Con quỳ đảnh lễ Phật Dược Sư 
Ngưỡng nguyện quy y đấng đại từ 
Phóng quang gia hộ cho đệ tử 
Sáng tỏ đường về cõi vô dư 
Bao kiếp qua rồi con si mê 

Gây nên nghiệp chướng rất nặng nề 
Chiêu cảm thân tâm nhiều bệnh khổ 
Nguyện xin sám hối hết mọi bề 
Bỏ ác làm lành nguyện phóng sanh 
Từ bi hỷ xả gắng tu hành 
Chuyển hóa nghiệp nhân nhiều đời trước 
Nạn tai tiêu sạch hưởng quả lành 
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang 
Nguyện đấng độ người khắp thế gian 
Gia hộ cho con lìa bệnh khổ 
Tùy cơ cảm ứng chẳng nghĩ bàn 
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang 
Thân dù bệnh khổ chẳng được an 
Tâm giữ vững vàng luôn chánh niệm 
Tây phương chờ sẵn đóa sen vàng  
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang 
Nam mô Sanh Tử Tự Tại Trang Nghiêm     
Bồ Tát Ma Ha Tát 

Kính chúc đạo tràng thân tâm an lạc, ba cửa ải 
lão, bệnh, tử không làm khó được chúng ta mà lại 
là động lực giúp ta thêm tinh tấn tu học. 

Kính xin đạo tràng góp ý cho vấn đề sáng tỏ hơn 
để chúng ta cùng tu. 

Viên An 

 


