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Pháp âm 
 

Triết lý Xuất tục/Nhập Thế theo Kinh Hoa Nghiêm 
 

Xuất tục: giúp chúng ta khai mở tâm linh. 
Nhập Thế: hướng dẫn chúng ta trên con đường phục vụ của đạo bồ tát, sống hài hòa với gia đình và 
những người xung quanh, phát triển lòng từ bi h  xả. 
 
Khai Tam TV 597: Con Đường Khai Mở 1 
Khai Tam TV 598: Con Đường Khai Mở 2 
 
Mô hình xuất tục, nhập thế, bước đầu trong đạo bồ tát theo hình tượng hoa Lan trên Radio Khai Tâm 
 
1) Xuất tục: Con đường ra khỏi bóng tối, phát triển khả năng nhìn lại tự tâm. 
Xin mời các bác nghe bài Hoa Lan phản ảnh Đạo Bồ Tát 
 
2) Nhập thế: Làm sao để vào đời, đóng góp hữu hiệu hơn cho những chúng sanh sống xung quanh mình. 
Khi nhập thế, có những quy luật gì để chúng ta có thể nhìn và có thể học được để giúp cho mình lan tỏa 
ánh sáng tới cho những người xung quanh không? 
 
Xin mời các bác nghe: Ba quy luật để nhập thế 
Quy luật 1: Thiện xảo quản lý3 
Quản lý không phải là kềm chế, kiểm soát mà quản lý là làm sao để cho tâm thức trôi chảy về chân tâm, về 
tâm từ, để niềm vui nội tại không bị cản trở.... 
 
Quy luật 2: Gút thắt 
Những lý do nào làm cho quan hệ giữa mình và người không thông suốt (bị cột gút)? 
 
Xin các bác ghi vào sổ tay khóa tu học bồ tát đạo với thầy Hằng Trường vào ba ngày 20-21-22 
tháng 5 tại Montreal trên chủ đề Con Đường Khai Mở: khai mở tâm bồ đề trong cuộc sống và trong 
bối cảnh văn hóa của hội Từ Bi Phụng Sự. 
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chị Chi: kcpham@videotron.ca 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kMsceye1RYg
https://www.youtube.com/watch?v=o-4TIdBi0fY
https://soundcloud.com/compassheart/hoa-lan-phan-anh-dao-bo-tat
https://soundcloud.com/compassheart/3-quy-luat-de-nhap-the
http://blog.thayhangtruong.com/2017/03/08/3-quy-luat-de-nhap-the-thien-xao-quan-ly/
https://soundcloud.com/compassheart/3-quy-luat-nhap-the-2-giai-gut-that
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Lá thơ cảm kích 

 
Tường trình buổi cơm chay gây qu  qua Thời Báo : Bữa cơm chay gây qu  

 
 

 
 

 
 

 
 

Kính thưa các Bác, các anh chị em và các cháu... 
 
Hội TBPS Montreal đã tổ chức buổi tiệc gây qu  vào ngày 
thứ bảy 25 tháng 3 vừa qua. 
 
Mục đích là gây qu  nhưng đồng thời cũng muốn quảng bá 
một nếp sống mới để bảo vệ trái đất thân yêu, để giữ gìn 
sức khoẻ, và nuôi dưỡng lòng từ bi, chúng con cố gắng lựa 
chọn những món ăn chay thanh đạm nhưng không kém 
phần bổ dưỡng để phục vụ cho bữa  tiệc. 
 
Thật là vui mừng khi vé đã được bán hết trước đó khá lâu. 
Và ngày thứ bảy vừa rồi, mặc dù tuyết lạnh vẫn ngập tràn 
đường phố, hơn 400 quan khách, có cả những vị ở tận 
Ottawa, đều không quản ngại " đuòng xa ướt mưa " mà đã 
đến đông đủ từ sớm. 
 
Để cảm kích tấm chân tình của các bác, mong rằng những 
món ăn mà chúng con đã chuẩn bị với tất cả tình thuong 
đều hợp khẩu vị, và ban nhạc cây nhà lá vườn cùng với sự 
góp sức của thầy Lưu Bình và ban trống Lạc Việt, với những 
bản nhạc đậm tình quê hương đã mang đến cho các bác 
một buổi tối thật là thoải mái và vui tươi. 
 
Nhân đây chúng con cũng không quên cám ơn tất cả các 
bác, các anh chị em... dù không đến dự tiệc nhưng vẫn ủng 
hộ và những vị đã cho mượn nhà, mượn bếp để làm 
phương tiện nấu nướng. Và còn một điều nữa là chắc chắn 
chúng con không thể nào không có những lỗi lầm và thiếu 
xót xin tất cả mọi người hãy thương và tha thứ. 
 
Kính chúc các cô dì chú bác, các anh chị em và các cháu 
luôn được nhiều sức khoẻ, an lành và xin hẹn tái ngộ. 

 

http://thoibao.com/bua-com-chay-gay-quy/
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Bài viết từ cuộc hành hương bên Nhật: Vườn Lục Kim 
 

 
 
Những cây trong vườn Lục Kim có ba đặc tính: 
Hội tuyền: những cây trong vườn được cắt tỉa để 
các cành lúc nào cũng xoay vào trong. Đặc tính của 
Phật : Nhìn lại nội tâm. 
Tiết độ: không cây nào vươn dài quá mức, vượt 
cao quá tầm. Đặc tính của Tăng: ăn vừa đủ, tiết 
kiệm, khiêm nhường. 
Trường xuân: Không có cây có bông, chỉ thuần cây 
lá xanh. Đặc tính của Pháp: trường cửu. 
 
Khu vườn biểu hiện cho Chân-Thiện-M . Những 
cây trong vườn được chăm sóc từ nhiều thế hệ, cha 
truyền con nối. Người đầu tiên quyết định trồng cây 
nào, một chỗ nào đó. Sau đó bằng trực giác, uốn 
nắn cho cây thêm đẹp. Nhiều thế hệ tiếp nối sẽ tạo 
ra một từ trường, đó là Định Lực. Khi vào vườn 
chúng ta muốn dừng lại, các vọng niệm lắng xuống. 
Đó là CHÂN. Bản tánh chân tâm là bất nhị. 
 
Cây trong vườn có cây vượt cao lên trên, có cây 
đâm ra theo chiều ngang. Cây cổ thụ đứng cạnh 
cây nhỏ, những đặc tính đối nghịch, nhưng toàn thể 
tạo nên một vẻ đẹp. Như một tăng đoàn mỗi người 
một cá tánh, nhưng sống Hài Hoà với nhau. Đó là 
M . Nhưng chúng ta không thích những người khác 
biệt với mình, cố tránh xa không gần gủi với người 
đó. Chúng ta nên đang kết mọi quang minh (cá thể) 
tạo ra mạng lưới quang minh. 
 
Vào vườn chúng ta thấy mình hòa nhập vào thiên  

nhiên, trở thành Vong Ngã, mình không còn thấy cái 
ta. Vong ngã chúng ta mới nhận ra chân tâm, cảm 
thấy vui, bao dung, mở tâm với mọi người. Rời bóng 
tối vô minh nhập quang minh bản tánh. Đó là Thiện. 
 

 
 
Nhiều cây trong vườn rể mọc trồi lên mặt đất, phần 
lớn các rể ẩn sâu dưới lòng đất không thể thấy được. 
Mặt đất là tiềm thức. Rể cây như tư tưởng. Khi ta 
quen biết một người nào, ta chỉ thấy một vài tư tưởng 
của người đó, nhiều tư tưởng khác ẩn sâu trong tiềm 
thức, có thể xấu, có thể tốt.  
 
Rể cây hút những chất trong đất, chuyển hoá thành 
chất bổ nuôi cây. Tuy nhiên cây phải nhờ hiệu ứng 
quang hợp của lá. Dưới ánh mặt trời, lá nhả ra O2, 
tạo sức hút cho nhựa đi lên nuôi cây. Chúng ta có tư 
tưởng tốt không chưa đủ, phải làm việc tốt. Như cây 
chỉ có rể mà không có lá cây cũng sẽ bị chết. 
 
Chúng ta có thể uốn nắn cây nhưng không thể uốn 
nắn rể. Rể mỗi cây mọc theo hình dạng riêng của nó, 
như những thói quen tư tưởng của chúng ta khi cứng 
rồi khó thay đổi.  
 
Trên mặt đất rêu mọc như một thảm nhung xanh rất 
đẹp, nhưng chúng ta thường không để ý phía dưới 
thấp. Trong cuộc sống, chúng ta không để ý những 
công việc nền tảng hằng ngày như đánh răng, làm vệ 
sinh, chải đầu..., mà chỉ làm một cách máy móc, 
chúng ta không thấy cái đẹp trong những việc này. 
Chính những chuyện thấp nhất, bình thường nhất 
giúp chúng ta mở rộng tâm thức. 

 

Tất cả ý kiến và đóng góp xin gửi về: thuyv@videotron.ca 


