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C¢MÂ NIÆM PH¬TÂ ¢NÂ
* ThíchÂ Nguyên An
Nam Mô BÕn S° Thích Ca Mâu Ni Ph-t
H±ng nm, cé vào dËp ¿n nhïng ngàyÂ tháng t° âm lËch,
lòng tôi l¡i dâng lên mÙt niÁmÂ hân hoanÂ khôn
t£; niÁm vui ¥y chính là kho£nh kh¯c ón chÝ ¿n ngàyÂ Ph-t £n,
ngàyÂ éc
Ph-tÂ ra Ýi mangÂ Ánh ¡o VàngÂ soi chi¿u xuÑng cÏi tr§n gian.
B£y óa sen vàng nâng gót ngÍc
ón mëngÂ BÓ TátÂ xuÑng
tr§n gian
V°Ýn lâm chãt th¥yÂ hoa àmÂ nß
Muôn v¡n tin vui trÕi nhËp àn.

Cé m×i dËp Íc lên bÑn câu th¡ ¥y, tôi l¡iÂ liên t°ßngÂ ¿n mÙt khung c£nh huy hoàng khiÂ éc Ph-tÂ giáng sanh vàoÂ tr§n th¿.
CàngÂ suy
t°ßngÂ tôi l¡i càng °Ûc ao
và tñ nhç th§m, °Ûc chi mình cçng °ãc sÑng trong nhïng giây phút ¥y Ã t-n m¯tÂ chéng ki¿nÂ éc Ph-tÂ khi mÛi sinh ra b°Ûc i trên
óaÂ hoa sen,
tay chÉ trÝi, tay chÉ ¥t vÛi hai dòng n°Ûc mát l¡nh t¯m gÙi lênÂ kim thânÂ cça Ngài, cùng vÛi muôn v¡n óaÂ hoa th¡m,
muôn ngàn lÝi ca ¹p hòa quyÇn vÛi muôn triÇu thanh âm vàÂ lòng thànhÂ kính cça muôn loàiÂ Óng thanhÂ dâng lênÂ tán tång.
Ph-t vÁ mß cíaÂ vô minh
Kh¡i dòng xuÑi mát nÑi tìnhÂ chúng sanh
Ph-t vÁ cho ¥t thêm lành
Cho cây thêm nhåy, cho cànhÂ trÕ bông.
Qu£ th-t, không ph£i là sñ ng©u nhiênÂ mà c£Â trÝi ng°Ýi Áu h°Ûng vÍng vÁ Ngài khi
NgàiÂ giáng
th¿Â mà chínhÂ oai écÂ cça Ngài ã có sñÂ c£m éngÂ lay chuyÃn ¿n c£ trÝi ng°Ýi và ó cçng
là mÙtÂ iÁm
lànhÂ báo tr°ÛcÂ vÛi
nhïng iÁuÂ tÑt ¹pÂ mà
Ngài s½Â mang
¿nÂ choÂ cuÙc ÝiÂ và muôn loàiÂ chúng sanh.
ChínhÂ vì v-yÂ khiÂ Ph-t £nÂ trß vÁÂ không ai b£o ai ng°Ýi nào cçng muÑnÂ thÃ hiÇnÂ lòng thànhÂ tri ânÂ Ñi vÛi ¥ng cha lành
N¿u vào nhïng ngàyÂ tháng t° âm lËchÂ ta
có dËp d¡o quanh các ngôi chùa të thành thË ¿n thôn quê ta s½ dÅ dàng b¯t g·p
mÙtÂ hình £nhÂ éc Ph-tÂ s¡ sinh ang ngñ tÍa trênÂ ài senÂ cça lÅ ài vàÂ xung quanhÂ là bng rôn cÝ xí rãp trÝi vÛi nhiÁuÂ biÃu
GiaÂ mÙng éngÂ iÁm lành,
vuaÂ TËnh
Ph¡nÂ ph°Ûc sanhcon th£oÂ -Â thiên th°ãngÂ thiên h¡,Â duy ngã Ùc
tôn, hay nh°:
H¡nh phúcÂ thayÂ éc Ph-tÂ giáng sinh
H¡nh phúcÂ thayÂ giáo phápÂ cao minh
H¡nh phúcÂ thayÂ tng giàÂ hòa hãp
H¡nh phúcÂ thayÂ té chúngÂ Óng
tu.
Th-t là thi¿u xót n¿u ta là ng°ÝiÂ Ph-t tíÂ khiÂ Ph-t £nÂ vÁ
mà mình không °ãc hòa mình vàoÂ không gianÂ lÅ hÙi, không °ãcÂ ch¯p tayÂ éng
d°ÛiÂ ài
senÂ chiêm ng°ángÂ éc Ph-tÂ s¡
sanh, không °ãcÂ x°ng tándanh hiÇuÂ vÁÂ cuÙc ÝiÂ vàÂ công h¡nhÂ cça
écÂ Të Phå,
không °ãc l¥yÂ n°Ûc th¡mÂ t¯m
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lênÂ kim
thânÂ cça Ngài thìÂ qu£ th-tÂ ta ã ánh m¥t mÙtÂ c¡ hÙi quý báuÂ i qua trongÂ cuÙc ÝiÂ cça mình.
Tôi còn nhÛ r¥t rõ trong mÙt êmÂ t¯m Ph-t,
khi khóa lÅ ch°a b¯t §u thì ã có mÙt tr-n m°a Õ xuÑng, tôi r¥t lo không bi¿t
vÛiÂ tình
c£nhÂ th¿ này thì có ai chËu
¿n chùa dñ lÅ không, n×i lo ¥y thoáng chóc °ãc thay th¿ bßi sñÂ vui mëngÂ xen l«nÂ niÁmÂ xúc ÙngÂ khi
th¥y trÝi v«n còn m°a n·ng h¡t màÂ Ph-t tíÂ lÛn
bé, Ùi gió Ùi m°a ¿n chùa dñ lÅ. KhiÂ chéng ki¿nÂ c£nh t°ãngÂ nhïng
cå già tuÕi ngoài 80 l§nÂ b°Ûc lênÂ tëng
b-c c§u thangÂ t¯m Ph-t, rÓi nhïng em béÂ theo sauÂ chân m¹ mçm mÉm tay c§m gàu n°Ûc t¯m
lênÂ éc
Ph-tÂ s¡ xinh trong mÛi ¹p
làm sao.
Ph-t £nÂ vÁ conÂ thành tâmÂ t°ßng
niÇm
éc cha lànhÂ thË hiÇnÂ Ù sanh
ây là dòng n°Ûc tËnh thanh
VÛiÂ h°¡ng hoaÂ vÛi
c£Â lòng
thành
Xin dâng cúng écÂ Të TônÂ ba cõi.
Qu£ th-t, khiÂ chéng ki¿nÂ nhïng
khung c£nh ¥y thì lòng ai mà không khÏi dâng lên mÙt niÁmÂ xúc ÙngÂ quý kính Ñi vÛi éc Cha Lành và t¥m
lòng thi¿t tha cça hàngÂ Ph-t tí.
Trong m×iÂ chúng taÂ khiÂ mß m¯tÂ chào ÝiÂ ch¯c cçng ã tëng °ãc m¹ l¥yÂ n°Ûc th¡mÂ t¯m lênÂ thân thÃmình,
ó là c£ mÙt nguÓnÂ tình th°¡ngÂ mà
m¹ ã dành t·ng cho ng°Ýi con yên quý cça m¹ và lúc ó ch¯c ta s½Â c£m th¥yÂ h¡nh phúcÂ l¯m. Nh°ng ß ây tôi th¥y không chÉ có
mÙt bà m¹ mà có ¿n hàng trm hàng ngàn bà m¹ cùng vÛi mÍiÂ thành ph§nÂ léa tuÕi khác nhau và còn bi¿t baoÂ con ng°ÝiÂ kh¯
tinh này ang h°Ûng
vÍng vÁ Ngài ÃÂ thñc hiÇnÂ nhïngÂ nghi thécÂ cao quý ¥y nh±m dâng lênÂ cúng d°ÝngÂ écÂ Të Phå. N¿u nh° Ngài không ph£
quý,
không ph£i là óaÂ hoa th¡mÂ trong
v°Ýn hoaÂ nhân
lo¡iÂ thìÂ cuÙc ÝiÂ này âu dành cho Ngài sñÂ tôn sùngÂ ¿n v-y. Sñ thñc ¥y ã °ãcÂ chéng nghiÇmÂ quá rÏ ràng quaÂ béc tranhÂ
¡i cça Ngài kÃ të lúc Ngài hiÇn híu trênÂ cuÙc ÝiÂ này,
¿n tuÕiÂ tr°ßng
thànhÂ rÝi bÏÂ hoàng cungÂ ra i tìm ¡o, rÓi 49 nmÂ vân duÂ hóa ¡o,Â cho ¿nÂ giây phút cuÑiÂ cuÙc ÝiÂ giã të ra i thì lúc nàoÂ t
kh¯pÂ Ã ban rãi pháp màu nh±mÂ mang ¿nÂ cho muôn loàiÂ chúng sanhÂ có °ãcÂ mÙt ÝiÂ sÑngÂ bình anÂ h¡nh phúc.
GiÝ phút này d°Ûi bÇÂ Ph-t àiÂ khói
h°¡ng tr§m xông tÏa con xinÂ ch¯p tayÂ h°Ûng
vÍng lên Ngài, mÙtÂ hình £nhÂ éc Ph-tÂ s¡
sinh §yÂ ph°Ûc
t°ÛngÂ trang nghiêm, xin Ngài dçÂ lòng tëÂ chéng minhÂ cho lÝi kh¥n nguyÇn:
Ch¯p tayÂ thành kínhÂ thi¿t tha
H°Ûng vÁÂ giáo chçÂ Thích CaÂ Ph-t à
Cçng vìÂ h¡nh nguyÇnÂ lãi tha
Ngài vàoÂ tr§n th¿Â Ã
màÂ Ù
sanh
Con xin ti¿p b°Ûc cha lành
Th¯p ènÂ trí tuÇÂ chúng sanhÂ n°¡ng nhÝ.
Nam MôÂ Lâm Tó NiÂ ThÍ H¡Â ThË HiÇnÂ £n
Sanh BÕnÂ S°
ThíchÂ CaÂ Mâu NiÂ Ph-tÂ
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