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Trong thế giới này có hai phương diện: thế tục và tâm linh. Mục tiêu tối hậu của cả hai đều giống nhau. Tất cả 

đều muốn được hạnh phúc chứ không ai muốn phiền não cả. Nếu muốn hạnh phúc, chúng ta cần phải hiểu từ đâu 
để có được hạnh phúc. Trong đời sống thế tục, chúng ta nỗ lực để mong thoả mãn lạc thú bên ngoài, nhưng rồi 

chúng ta luôn phải chạm trán với buồn phiền ngoài ý muốn.  Đó là bởi vì chúng ta chỉ nhận thức được kết quả đã 

được chín mùi mà không nhận thức ra được cái nhân tạo ra nó. Các tôn giáo trên thế giới đã xuất hiện khi con 
người nhận thức được mọi phiền não phải được tận diệt từ căn nguyên chứ không phải từ kết quả. Những hành 

giả thực hành về tâm linh tìm kiếm những phương pháp để loại trừ căn nguyên của phiền não, là do chính từ tâm 

thức của mỗi người. Hành giả theo Phật Pháp thực hành điều này dựa vào sự hiểu biết về nhân-quả, vì nếu không 
ngăn chận được cái nhân thì không thể nào ngăn chận được cái quả. Chẳng hạn, có nhiều người ít gặp nhiều 

phiền não, bởi trong nhiều tiền kiếp, họ đã không tạo ra cái nhân của phiền não. Lại có những người dù cố gắng 
hết sức để mong cầu hạnh phúc nhưng lúc nào cũng gặp buồn phiền bởi vỉ họ đã không tránh tạo ra nguyên nhân 

của nó. Nhận được hai phương diện này cũng giống như thấy được bằng cả hai con mắt. Điều quan trọng là cần 

hiểu thấu mục tiêu cuối cùng của cả hai phương diện đều như nhau, đều để mang lợi lạc và hạnh phúc cho chúng 
sinh. Các tôn giáo khác nhau khai triển theo truyền thống riêng của họ để đạt được an lạc và hạnh phúc trong nội 

tâm. Vì thế, nếu ai cũng đều thực hành tốt đẹp theo tôn giáo riêng của họ cũng đều sẽ trở thành lợi lạc cho tất cả. 
 

Đức Phật ngộ rằng nguyên nhân gây lợi lạc và hạnh phúc cho chúng sinh là là tình thương và tâm từ bi, và Ngài 

gọi đó là Bồ Đề tâm trân quý. Bồ Đề tâm là một trạng thái của tâm hoàn toàn đã thoát ra khỏi tính vị kỷ cá nhân 
và luôn luôn để ý đến hạnh phúc của kẻ khác. Nếu chúng ta không ngăn chặn nguyên nhân phiền não phát triển, 

thì không có cách nào chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc. 

 
Dựa vào tầm quan trọng này, đã có rất nhiều Trung tâm Phật giáo thành lập trên thế gìới. Với chủ đích này, Thầy 

đã tạo dựng Trung tâm Dharma Surya. Trung tâm sẽ tồn tại đến nhiều ngàn năm sau. Nó sẽ trở thành một nơi để 
đại chúng học hỏi về nhân-quả. Nếu họ hiểu về nhân-quả, họ sẽ có khả năng nhận thức được những giới luật từ 

tâm, họ sẽ không hại sinh linh, sẽ thương yêu và đối xử với nhau tử tế. Lý tưởng nhất là đặt hạnh phúc của người 

khác trên mình, còn không ít ra chúng ta cũng tập để coi trọng mọi người như mình vậy. Những ai không theo con 
đường tâm linh sẽ không có giới luật nào trong tâm để quán sát và vì vậy có thể sẽ không có khả năng để tuân 

theo luật pháp quốc gia. Nếu bạn có con đường tâm linh, giới luật tự nhiên sẽ phát từ tâm. Vì như thế, Trung Tâm 
là nguồn công đức cho mọi kiếp của vị lai. 

 

Thầy mong mỏi Trung tâm sẽ nhận được sự đóng góp và bảo trợ. Công đức này sẽ trở thành cái nhân tốt đẹp cho 
sự tái sanh vào những kiếp sống hạnh phúc trong vị lai và cuối cùng sẽ dẫn đến đạt thành giác ngộ. Đó là lý do 

rất quan trọng tại sao cần nhiều trung tâm trên toàn thế giới. Trung tâm của chúng ta được tạo dựng để mang 

phúc lợi cho dân chúng tại địa phương và cũng để mang lợi lạc cho quốc gia để tránh khỏi chiến tranh và bạo 
lực.  

 
Vì vậy, Thầy hy vọng mọi người đóng góp cho Trung tâm bằng mọi cách tùy khả năng: qua tiền tài, qua công sức, 

hay qua sự huân tập tâm mình. Cho đến khi đạt giác ngộ, chúng ta cần công đức, và phục vụ cho Tăng đoàn là 

một phương cách hữu hiệu nhất để tạo công đức. Vì nhu cầu cần thiết phải có Trung tâm, việc quan trọng nhất là 
phải giúp đở và bảo tồn cho Trung tâm vững mạnh. 


