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PHÁP ÂM BẤT TUYỆT 
 
 

Cả 2 tuần nay trời đã vào Xuân, năm nay mùa Xuân đến quá sớm bởi 
khí hậu ấm áp nên hoa đã nở khắp nơi, những cây bông táo, anh đào 
cộng thêm bông mai của Đức nở rộ trước cả tháng trời, tạo thành cảnh 
Tết như quê nhà trông thật thanh bình.. 

Sáng nay nhìn ngoài trời nắng thật đẹp, nhìn bề ngoài thôi, nhưng nhiệt 
độ lại tăng đột ngột, 1 độ, tôi thèm ra đường quá sau một tuần ngồi riết 
trong nhà vì dịch cúm cô rô na đang loang rộng  

 Con đường thật vắng lặng, thỉnh thoảng có vài người bước thật nhanh 
như trốn chạy dù ánh nắng chói chang, cây lá đã xanh tươi và hoa bắt 
đầu nở rộ, đầu óc miên man tôi lại nghĩ về quê nhà, mùa này nắng gắt, 1 
chút quặn lòng đau, chỉ trong vòng mấy tháng thôi mà biết bao biến 
động: cảnh Đồng Tâm gần Tết nửa đêm bị cộng sản, đàn áp khủng bố, 
giết chóc;  người dân ở miệt sông Cửu Long thiếu nước ngọt, nhà cầm 
quyền cộng sản không đóng cửa biên giới đúng lúc để cho Tàu cộng tự 
do đi lại , trong khi họ dư biết chính bệnh dịch cô ra na phát xuất từ nơi 
này - Vũ Hán! Họ coi thường tánh mạng của người dân chỉ vì đã dâng 
gần hết mảnh đất Việt Nam hình chữ S cho Tàu Cộng 

Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh bao năm lưu đầy được cộng sản thả về 
trong cảnh tối tăm mù lòa, bán thân bất toại viên tịch,  rồi tới đức Đệ Ngũ 
Tăng Thống suốt đời bị giam cầm, khống chế của cộng sản, nhưng các 
Ngài vẫn vô úy an nhiên, luôn gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh cho 
đảng cộng sản dù gặp bao nhiêu gọng kìm, tù tội cũng trở về Quê 
Hương Phật,  

 Hôm nay 19.3 tin tướng Lê Minh Đảo lại ra đi, các Ngài ra đi trong tình 
trạng cả thế giới đang bất an do dịch Virus Vũ Hán hoành hành, đe dọa 
như đại chiến thứ 3 sắp bùng nổ, loài người bị tiêu diệt dần dần. 

 Đầu óc hỗn loạn lại hiện ra cảnh quê nhà cách đây 45 năm về trước, 
tiếng pháo kích, tiếng người la hét vì trúng đạn, những đôi giày và quần 
áo chiến binh vứt đầy đường, dòng người hỗn loạn đạp trên xác chết để 
tìm sự sống, tiếng la hét, cãi nhau chạy ra đường để vơ vét, dành dựt 
những hộp đồ của lính Mỹ. Tất cả, tất cả như từng mảnh vỡ tung tóe 
thành 1 cuốn phim quay lại  ký ức của tôi, cả nước Việt đang quay 
cuồng đảo lộn bởi đảng CSVN đã ám ảnh suốt cuộc đời tôi bằng những 
cơn ác mộng luôn lập đi lập lại, việt cộng vào miền Nam và ra lệnh mọi 
người ở đâu ở đó, không được trốn chạy , từng đoàn quân cộng sản với 
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những khẩu AK mặt đằng đằng sát khí đi vào xóm làng để lùa dân lành, 
chúng tôi chạy trốn từ làng này qua làng khác nhưng không thoát khỏi, 
như những bóng ma, khắp cả bầu trời như vần vũ với những hiện tượng 
kỳ lạ, quái vật phun lửa, nhe răng thật là khủng khiếp! pháo kích và pháo 
kích, không làm sao trốn khỏi những nanh vuốt xâu xé này của loài quỷ 
dữ! rồi những ngày đói khổ,  trẻ em lem luốc hốc hác bươi từng miếng 
ăn trong đống rác, những cảnh việt cộng xử bắn người dân như thời 
Trung cổ, treo trên cây thập giá bịt mắt người bị tử tội rồi bắc loa kêu gọi 
xóm làng ra xem chúng hành quyết như để đe dọa, hình ảnh chiếc tàu mong 

manh như chiếc lá ngoài khơi được Cap Anamur vớt lên với những thân xác hao 

mòn,  và rồi con tàu chìm dần, chìm dần giữa biển đại dương mênh mông, bầu 

trời sụp đổ! mắt tôi nhòa đi, và rồi tôi chợt tỉnh, chân vẫn bước đều, hình ảnh kỳ 

lạ như trong cơn mộng du, ngang qua cửa tiệm tôi bước vội vào, tất cả im lặng, 

không một tiếng nói chuyện, không ai bảo ai mọi người đứng xếp hàng với 

khoảng cách 1,8m rất trật tự, đầu hơi cúi xuống như tránh né, như sợ mình bị lây 

bệnh hay họ đang cầu nguyện cho chính mình? 

Tôi tới hàng hoa, chọn bó hoa tuylip màu hồng đẹp như những nụ sen 
chưa nở, lòng thầm nghĩ lát đây về dâng cúng Phật cầu nguyện cho thế 
giới an lành, quê hương tôi giờ đây vẫn sống trong cảnh đọa đày, dối trá 
của 1 chủ nghĩa bất lương.. 

Hình ảnh tang lễ của đức đệ ngũ Tăng Thống lại hiện ra, tôi theo sau Tăng Ni 

Phật tử lặng lẽ âm thầm cầu nguyện, Ngài đã ra đi bỏ lại chúng con trong tình 

trạng giáo hội bị phân hoá, thiếu Ngài chúng con bơ vơ lạc lõng. Đạo Pháp và 

tiền đồ dân tộc sẽ đi về đâu? Chúng con biết đằng sau cái vẻ thầm lặng trang 

nghiêm này có bao nhiêu công an trà trộn, rình mò để cản trở chúng con tiễn 

Ngài đến nơi làm lễ trà tỳ, nhưng chúng con vẫn thản nhiên từng bước, từng 

bước niệm Ngài cho thế giới an bình với lòng từ bi rộng mở và tình thần vô úy 

Ngài đã soi sáng chúng con đã chiếu rọi trên cảnh đời tăm tối, ngục tù do con 

người cộng sản gây ra 

Khi cái tàn ác đến cực độ, biển đảo, đất đai của tiền nhân đã mất hết thì 
lòng dân cũng cạn, chủ nghĩa cộng sản sẽ không còn tồn tại lâu dài. Tôi 
ngắt từng cánh hoa tuylip thảy lên bầu trời như hoa mạn đà tung rải 
cúng dường Mười Phương Chư Phật 

Văng vẳng đâu đây lời pháp âm bất tuyệt của Ngài 

Trên đỉnh núi Tu di 

vào một đêm trăng huyền ảo 

tôi đứng nhìn vũ trụ bao la 

giữa khoảng thái hư vô cùng vô tận 

tôi thấy hằng triệu triệu thiên hà 
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khắp trong ba nghìn đại thiên thế giới 

từ những tinh cầu âm vang vọng tới 

tôi nghe tiếng nhạc mầu nhiệm tuyệt vời 

và tràn đầy không gian 

mùi hương trời kỳ diệu 

trên mặt đại dương 

ánh trăng phản chiếu 

lung linh ngời sáng 

trông như biển ngọc lưu ly 

và trên những bãi cát vàng 

ánh trăng trải dài bát ngát 

như những tấm thảm khổng lồ 

dệt bằng muôn ức triệu kim sa 

rồi đưa mắt nhìn quanh thế giới Ta bà 

trên mặt địa cầu 

tôi thấy đỉnh núi Linh Sơn đang chìm trong những phút giây thần bí 

từ trời Đao lợi đến vùng dạ ma 

từ cõi Phi phi tưởng đến cung Đâu suất đà 

và từ nhiều cõi khác 

số lượng hằng sa 

tôi thấy tất cả, trời,  rồng, a tu la 

đêm nay 

đều đến đây tụ hội 

để nghe pháp âm của Phật thuở nào 

đang còn vang dội 

khắp núi rừng tịch mịch thâm u 

thời gian như ngừng đọng lại 

sát na là khoảng thiên thu 

Linh Sơn đêm nay là Linh Sơn trong quá khứ xa xưa 

và an trên tòa sư tử nguy Nga 

tôi thấy Đức Phật  

tay cầm liên hoa 

trong một phút giây kỳ tuyệt 

khai thị Diệu pháp thượng thừa 

giữa vô lượng thiên long Thánh chúng 

im lặng bao trùm đại chúng 

tôi chỉ thấy Ca Diếp tôn giả mỉm cười 

nụ cười thần bí 
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cũng như Linh Sơn thần bí đêm nay 

rồi sau này 

vẫn tại nơi đây 

một triệu năm trăm nghìn năm tới 

khi Bồ tát Di lặc ra đời 

Linh Sơn sẽ là đạo tràng của Long Hoa pháp hội 

Ôi! huyền nhiệm làm sao! 

núi rừng hùng vĩ Linh Sơn 

đời đời vang dội 

Dòng pháp âm bất tuyệt 

Tâm tôi bỗng bình an trở lại, dịu dàng như ánh nắng ban mai, tôi trở về 
thực tại, trên con đường về tới nhà, vẫn yên tĩnh, vẫn những bông hoa 
đủ sắc khoe màu, vẫn vài người đi trong im lặng, cái không gian ngưng 
đọng cả tuần nay bỗng dưng như hòa lại cùng nhau lời cầu nguyện của 
2 cõi âm dương, khi con người đứng trước thiên tai đang đe doạ, tự 
nhiên xích lại cùng nhau hơn để tìm sự an bình trong niềm khắc khoải 
âu lo, cùng đồng hành trong sự hiện hữu của kiếp nhân sinh 

Nhìn về Quê Hương tôi cũng thầm ước mong chính những giờ phút đau 
thương trong tận cùng địa ngục sẽ nghe được Pháp âm màu nhiệm của 
Pháp hội Long Hoa, nơi đâu trên quả địa cầu cũng trở thành đạo tràng 
với nụ cười thánh thiện 

Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật rưới nước Cam Lộ cho chúng con 
trên hành tinh xanh này 

**************************************** 

Con ngồi đây giữa mùa bệnh dịch 

nơi này, khi xưa, nhiều thế hệ trước con, 

đã xảy ra bao nhiêu trận chiến, 

vì tranh dành bá chủ, 

vì mộng ước cơ đồ, 

khiến bao sanh linh 

chết oan, chết uổng 

bao nhiêu cảnh nát nhà tan, 

sống vất vơ, không nơi nương tựa 

không cửa, không nhà trong đói lạnh trần gian! 

bao nhiêu bệnh dịch lan tràn,  

vì con người sống chẳng lớp lan, 

gây máu đổ tương tàn 

giết sinh linh trong bữa tiệc liên hoan 
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không nghe tiếng lạy van, 

không cảm được sự đau của loài khác giống, 

người với người gây khổ cho nhau 

Tất cả rồi đã qua, 

nhưng hôm nay trong vòng tiếp nối 

như kiếp luân hồi, 

vì tham, sân, hận gây nên 

đã quên đi những cảnh ưu phiền 

khi bệnh đến mới nhìn ra sự thật. 

trong cảnh trật tự, 

trong cảnh cầu kinh 

cùng xích lại nhau , 

xin tâm thành sám hối 

cùng dâng lời nguyện cho bao sinh linh 

cả loài cô rô na cùng khổ 

được giải oan trong kiếp nạn nhân sinh 

sống yên vui trong khung cảnh hòa bình 

nguyện muôn loài hữu tình đến vô tình 

đều sống trong thanh bình an lạc 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm 

Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh 

 

DIỆU TÂM 
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